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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Böjte Csaba Nagykanizsán

„Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra…”
Böjte Csaba, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítója –
tusnádfürdõi gyermekek és kísérõik kis csoportjával karöltve
– városunkban járt. A piaristák
vendégszeretetét élvezve elsõként rendkívüli hittanórát tartott az iskola diákjainak, majd
az esti órákban a Jézus Szíve
templomban celebrált szentmisét. Az istentisztelet perselyadományából befolyt teljes összeget a gyermekmentõ szervezet
javára ajánlották fel.

A rendkívüli hittanórán az oktatási intézmény vezetõje, Nyeste
Pál köszöntötte a népes diáksereget és az õket kísérõ szülõket, érdeklõdõket. Rövid felvezetõjét
követõen a dévai ferences szerzetes nemes egyszerûséggel, meggyõzõ hitelességgel és nem kis
mennyiségû humorral a hitrõl, a
szeretetrõl, és a kitartásról tartott
elõadást, melynek üzenetét legegyszerûbben a címben idézett
Weöres Sándor idézettel lehetne
összefoglalni.

XXV. évfolyam 12. szám
2013. március 28.

Saját életébõl vett példákon keresztül beszélt a sorsról, a célokról és értékekrõl, melyek nélkül az ember élete
üres marad. Mert, ahogy õ fogalmazott: „Ha Isten szívedbe vágyat ültetett, eszközt is ad, hogy megvalósíthasd. Csak el kell hinned, hogy képes
vagy rá és meg tudod tenni.” E gondolat volt elõadásának vezérfonala,
ennek mentén vezette végig hallgatóságát az élet fõbb állomásain, nagy
hangsúlyt fektetve arra, hogy miközben a problémákat csupán megoldandó feladatokként kezeljük, ne veszítsük el jókedvünket. Fontos, hogy ne
siránkozzunk azon, ami nincs, inkább
örüljünk annak, ami van. Ennek szellemében él, élnek, és nevelnek közel
3000 gyermeket Erdélyben.
Böjte Csaba és gyermekmentõ
alapítványa Európa-szerte ismert. A
dévai kezdetek után ma már 25 intézményük van Erdélyben, melyeket
szinte teljes egészében adományokból tartanak fenn a magyar és román
állam támogatása mellett. Az õt kísérõ kis csoport Csíksomlyó közelébõl, Tusnádfürdõrõl, az alapítvány
Szent László Gyermekvédelmi Központjából érkezett. Itt több mint 100,
különbözõ korú gyermek nevelkedik családi házas rendszerben, melybõl most heten érkeztek körünkbe
egy mosonmagyaróvári önkéntes,
valamint két nevelõszülõ társaságában. Bemutatkozásukat követõ rövid, zenés mûsorukat a közönség
vastapssal köszönte meg.
H.T.

Húsvét alkalmából óvodásokkal
látogatott idõseket a polgármester
Idõs otthonokba és klubokba
látogatott el óvodások kíséretében – már lapzártánk után –
Cseresnyés Péter polgármester
húsvét alkalmából.
Ajándékként gyermekek rajzaival
díszített üdvözlõlapot vitt, kifejezve
a generációk összetartozásának fontosságát, az idõsebbek megbecsülését és tiszteletét. Mint a városvezetõ

elmondta: az ünnepi köszöntést a jövõben szeretné rendszeressé tenni és
kibõvíteni, ez a mostani látogatás a
kezdet. A húsvéti üdvözlõlap ugyanakkor a város polgárainak is szól, hiszen a feltámadás üzenete valamennyiünk szívéhez elér.
Cseresnyés Péter köszönetet
mondott az óvodásoknak és pedagógusaiknak a rajzokért, a vidám
tavaszköszöntõ munkákért. Az üd-

vözlõlapon a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda – Vackor Óvodából Drávai Lilien, Gubricza Réka, Kadrija Arianit, Németh Csongor Gábor, Szlávecz Gréta, Török
Boglárka, Várhelyi Lili, a Nagykanizsa központi Rózsa Óvoda – Hétszínvirág Óvodából Gerencsér Réka, Németh Janka, Nith Lara, Tóth
Polett, Veit Janka rajza látható.
(Lásd: 3. oldalunkat)
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Kanizsa – Családok önsegítése

Szeretetben összefogva egymásért

A Nagykanizsai Református
Egyházközség egy nagyon fontos
állomásához érkezett. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „A
családi közösségi kezdeményezések és programok megerõsítése”
pályázat keretében 40 303 216
forint vissza nem térítendõ támogatást nyert, hogy integrált
szolgáltatások nyújtásával segítse a nagykanizsai és a gyülekezeti körzethez tartozó családok önsegítõ képességének kibontakozását. A projekt keretében megvalósuló programok, szolgáltatások több pillérre épülnek: tanácsadások, célorientált és folyamatos, rendszeres foglakozások
és egyéb rendezvények segítik a
hasznos és sikeres megvalósítást.
A pályázati támogatással megvalósuló projekt tizenhat hónapon
keresztül fut majd, amellyel minél
több emberhez, családhoz szeretnénk eljutni. Bízunk abban, hogy
sok résztvevõje lesz a foglalkozásoknak, a tanácsadásoknak, amelyek között lesz jogi tanácsadás,
gyermekgondozásból visszatérõ
szülõk számára munkavállalási tanácsadás, családi életre nevelést
segítõ rendszeres foglalkozás,
kommunikációs és párkapcsolati
tréningek, fõzõtanfolyam, babamama kör, családi nap és fórumok
a munkavállalók és munkáltatók
részére. A programok, foglakozások megvalósítsa közben azok számára, akik igénylik, gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
Mitõl lesz más ez, a mi programunk, azokhoz a projektekhez,
programokhoz képest, amelyek
velünk egyszerre indultak, vagy
velünk párhuzamosan futnak? –

fogalmazódhat meg a jogos kérdés
a kedves olvasóban. Azok számára, akik már megfordultak gyülekezetünkben, akik ismernek bennünket, reformátusokat, azok értik,
hiszen minden alkalommal érezhetik, hogy jó itt lenni; mert igazi
szeretetközösséget alakított ki közöttünk Isten Szentlelke.
Szolgálatunkat az jellemzi, hogy
értékteremtõ és értékmegõrzõ tevékenységünket úgy végezzük,
hogy azzal egy szebb és nemesebb
jövõt teremtsünk gyermekeink és
unokáink számára. Ezt a szemléletet szeretnénk adni mindazoknak,
akik eljönnek közénk és, hogy tapasztalják meg azt az erõt, amit Isten jelenléte ad, azt a szabadságot
és biztonságot, melyet õ biztosít
számunkra.
A projektnyitó rendezvényen a
jelenlévõket Cseresnyés Péter, városunk polgármestere, országgyûlési képviselõ köszöntötte. Örömét
fejezte ki, hogy meghívást kapott a
rendezvényre, és egyúttal sok sikert kívánt a programok megvalósításához.
A református gyülekezet Csillagfény Kórusának énekszolgálata
ismét szívet-lelket melengetõ volt.
Amióta kórusunk mûködik, alkalmaink, rendezvényeink ünnepélyesebbek lettek. Köszönjük a kórustagok és a kórusvezetõk kitartó
munkáját.
Farkas Eszter, gyülekezetünk
hittanosának versmondása mindig
csodálatra indít, hogy ilyen fiata-

lon érti és át tudja élni a vers üzenetét.
Vendégünk volt Szászfalvi László miniszteri biztos, országgyûlési
képviselõ. Elõadását Krihó Éva Virág gyülekezetünk presbitere foglalta össze: „Szeretetben összefogva egymásért!”
Egy példával kezdõdött Szászfalvi László, országos képviselõ
elõadása egy kosárról, amit már
nem lehetett használni, mert kiszakadt a közepe. Így van ez a mi életünkben is; fut velünk a szekér,
annyi dolgunk van, hogy idõnk
sincs, hogy észrevegyük: hiányzik
életünk közepe. Úgy látszik, a
„Szétdobáló” uralkodik körülöttünk, a „Diabolos”, ahogy a görögök mondják. Ez a mi világunk.
Ez a mi világunk? Aki hisz Istenben és Jézus megváltó kegyelmében,
ismer egy másik látásmódot, egy másik igazságot. A hit látásával tudunk
egy másik valóságról, az élet közepérõl, ami nem más, mint Isten szeretete. Isten szeretete abban nyilvánult
meg, hogy elküldte egyszülött Fiát,
hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen,
hanem örökké éljen (János 3.16).
Isten szeretete a világ középpontja, életünk lényege, mindenek
középpontja. A Krisztus szeretetébõl táplálkozó emberi szeretet az,
ami építeni tud. Ebbõl a szeretetbõl táplálkozva tudunk minden
szétdobáló erõ, és nehézség ellenére összefogni, építeni, felemelni és
gyógyítani. Ami szétesett, azt õ
össze tudja rakni, újjá akarja építeni. A szeretet erõ, amely megõriz,
megtart, és újjáépíti, ami szétesett.
A szeretet összefogásra indít. Elindít minket is ezen az úton.
Albert Schweitzer teológus, orgonamûvész, gyógyító így írta:
„Gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan!” Hihetetlen dolgokat tudott véghezvinni Albert
Schweitzer, mert tudta, mi a dolga:
Isten szeretetének lefordítása a
mindennapi életre. Élete középpontjában Isten szeretete volt. Nekünk is ez a feladatunk e projekt
révén a tizenhat hónap alatt. A spirituális lényeg a küldetés felismerése, hogy Isten szeret. A szeretet

2013. március 28.
pedig épít, felmutatja az értékeket,
és megéli. A mi küldetésünk a projekt által, hogy tanúbizonyságot tegyünk a hitünkrõl, és hogy megerõsödjünk abban: tanúbizonyság
az átélt és megélt hitrõl. A projekt
spirituális értéke, hogy mindez a
személyes kommunikáción keresztül történik. Ugye nagyon jó, hogy
vannak már okostelefonok, amelyeken keresztül minden fontos információt megtudhatunk, s közben
észre sem vesszük, ki ül mellettünk. A személyes kapcsolatot nem
lehet felülírni az infókommunikációval. A projekt egy lehetõség,
hogy újraindítsuk, újjáépítsük személyes kapcsolatainkat, mert így
épül a közösség. Egy gyülekezet
azon túl, hogy egy város közössége, egyszersmind a nemzet közössége is. Feladatunk, hogy Krisztus
közössége küldetését aprópénzre
váltsuk: a személyes életekre vonatkozóan és a családokra nézve is
megmutassuk, és megéljük Isten
szeretetét. Az új alaptörvény is kiemelten foglalkozik a család fogalmával. A családot ápolni, és megerõsíteni kell. Hogyan? „Szeretetben összefogva egymásért!”
Ebben a világban egyedül a szeretet tud rendet tenni: megelõzni,
és helyes irányba terelni; az élet
értelmét megadni. Megadni, amire
minden ember vágyik.
Miként a templom tornya meszszire látszik, ahogyan a betlehemi
csillag fénye messzire világít, a
projekt eredménye majd kisugárzik
a nagyobb közösség, a város, a
nemzet gyógyulására és épülésére
is. Péter apostol levelében így olvassuk: „Egymást tiszta szívbõl
buzgón szeressétek.”(1 Péter 1:22).
Ezt követõen Simon Erika, a
Simeron Consulting Kft. ügyvezetõje Hella Ferenc lelkipásztorral
együtt mutatta be a programot. A
közel nyolcvan jelenlévõ nagy érdeklõdéssel hallgatta a jövõbe mutató prezentációt. A projektnyitó
zárásaként szeretetvendégségre
hívtuk a jelenlévõket.
A projekt várhatóan sok munkával jár. Isten igéje bíztat: van és
lesz értelme. Kérjük a mindenható
Istent, hogy Õ áldja meg igyekezetünket!
Hella Ferenc lelkipásztor
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Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke a SZORAKÉSZ – a Szovjetunióban volt
Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szervezete
elõterjesztésére a valós magyar
történelmi múlt feltárásában, a
nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékû tevékenysége elismeréséül a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Szabó
Zsigmond úrnak, a SZORAKÉSZ tagjának. A kitüntetést
március 14-én, Budapesten, a
Belügyminisztériumban vette át
Pintér Sándor belügyminisztertõl Szabó Zsigmond.

seként a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést, az
1945 és 1956 között a haza szabadságának és függetlenségének védelmében szerzett érdemek elismerésére a Szabad Magyarországért Emléklapot, valamint a SZORAKÉSZtõl 1996-ban kapott emléklapot, melyet a Magyar Haza szent ügyében
kifejtett helytállásáért – ennek megtorlásaként a szovjet bolsevizmustól
elszenvedett súlyos meghurcolásért
– adott a szervezet. Ugyancsak emléklapot és emlékérmet adományozott a szervezet a volt szovjet politikai rab, Szabó Zsigmond részére
2009-ben, a Hazahozataluk 55. évfordulója és a SZORAKÉSZ meg-

Gratulációnk után Zsiga bácsi
ódzkodva mindjárt meg is jegyezte,
nem szeret beszélni errõl a témáról,
hiszen mindenki azt tette, amit kellett, amire rákényszeríttették. – Én
azért hallgattam mindig errõl a témáról – magyarázta –, mert egyesek
szerint 40 ezren, mások szerint 100
ezren voltunk Szibériában, s hogyha
csak a legalacsonyabb számot, a 40
ezret veszem, akkor is felvetõdik a
kérdés: miért pont én kaptam ezt a
magas elismerést? Mi van a többi
39.999 emberrel?
– Biztosan van valami oka! –
vetettem közbe a beszélgetésünkben.
– Különösebb okot nem tudok,
tettem, amit kellett.
– Sorstársaidhoz hasonlóan, papírra vetetted az emlékeidet, az eseményeket? – kérdezem, miközben
nézegettem a mostani mellett a korábbi évek köztársasági elnökeitõl
kapott kitüntetéseit: Érdemes és
eredményes munkássága elismeré-

alakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az emlékérem egyik oldalán
az alábbi felirat olvasható: Hittel
áldjuk és hálásan köszöntjük az urat.
55 éve érkeztünk haza, 20 éve alakultunk meg, ’89-ben.
– A családi asztal körül milyen
gyakran kerülnek szóba azok az
évek? Egyáltalán írtál visszaemlékezést az utókor számára?
– Sosem kerül szóba a téma, elmúlt az az idõ. A történteket nem
írtam le, feldolgoztam magamban.
Nagyon sokan papírra vetették
azokat a borzasztó dolgokat, ki-ki
a saját mentalitása szerint.
– 1945 januárjától 1953. december végéig, 9 nap híján 9 évet töltöttél el Szibériában, 8000 kilométerre
Magyarországtól. Ennyi idõ kitörölhetetlen egy ember életébõl…
– Kitörölhetetlen, de túl lehetett,
túl kellett élni. Az a legnagyobb
baj, hogy a legtöbb ember nem
tudja magát túltenni ezeken az eseményeken. Képzeld el, ha te is

még mindig amiatt siránkoznál,
hogy 6 éves korodban elestél,
megütötted a bokádat, és mennyire
fájt. Miközben évtizedek teltek el
az óta.
– Hogy miként sikerült túltennie
magát Zsiga bácsinak azokon az
éveken és számíthatott-e a családja óvó szeretetére, az alábbi sorokból kiderül:
– Árva gyerek voltam, három és
fél éves koromban már egyik szülõm sem élt, csak a két nagyanyám
és egy nagyapám. A pesti nagyanyám az I. világháborúból hazajött
rokkant fiával volt elfoglalva. A kanizsai nagyapám vett magához, s a
bátyámmal együtt õ nevelt. S amire
a csurgói gimnáziumba kerültem, õ
is meghalt. Bentlakóként ért a háború. 17 éves koruktól szedték öszsze a fiatalokat és vitték ki Németországba. Mivel én nem akartam elmenni, kivittek bennünket a Magyar utca végére tankcsapdát ásni.
Talán harmincan lehettünk, de volt
közöttünk 70 éves ember is. Közben odajött hozzánk egy kereskedelmi iskolai tanár, aki azt mondta,
nem nektek való az árokásás, gyertek, én tudok egy jobb helyet nektek. Aztán elvitt bennünket egy
olyan jobb helyre, hogy három héten belül a fronton találtuk magunkat. Január 9-én estünk fogságba, s
mivel túl fiatalok voltunk, a KGB
(Állambiztonsági Bizottság) kiemelt bennünket és elitéltek. Én tizenöt évet kaptam. Az ítéletet Sztálin halála után megsemmisítették,
és hazahoztak bennünket.
– Milyen körülmények közé vetett a sors a Szibériában?
– Dolgoztam azon a bizonyos
Bajkál-Amúr-Vasútvonalon, mezõgazdasági lágerben, bányában.
Majdnem minden hónapban részt
kellett vennünk egészségügyi vizsgálaton, ahol kondíció szerint osztályozták az embereket, és e szerint csoportosítottak munkára bennünket. Az I. osztályú besorolást
elérteket nehezebb munkára vitték,
míg az alacsonyabb besorolásúakat a könnyebb fizikai erõt igénylõ
munkákra osztották be. Dolgoztam
olyan csoportban, ahol egyedül
voltam magyar, de volt orosz, japán, kínai, koreai, német, lengyel,
sõt egy alkalommal angol hadifogolytársam is. Sokan nem tudják,

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést kapott Szabó Zsigmond

de Szibériában a nyár rosszabb,
mint a tél. Ha – 42 foknál hidegebb
volt, akkor csak belsõ munkákat
kellett végeznünk a táborban. A
vasútvonal építés erdõirtással kezdõdött, csak utána kerülhetett sor a
földmunkákra. Volt, amikor kutakat kellett ásni, melyekbe robbanóanyagokat raktak, hogy felrobbantsák a dombot. Aztán a földet
eszkavátorokkal elhordták. Volt,
amikor töltést kellett építeni a terepviszonyoktól függõen, mindegy
hogy tél volt, vagy nyár. A vasútvonal építés még nem fejezõdött
be, amikor hazajöhettünk. Az élelmezés, az orvosi ellátás köztudottan nagyon gyenge volt, nagyon
sokan meghaltak közülünk. A
megtorlásokra pontosan nem emlékeszem, ezt a témát jobb, ha nem
érintjük. Rengeteg tábort alakítottak ki, és nagy volt a különbség
közöttük. Sok minden függött attól
is, hogy ki volt a tábor parancsnoka. Miután hazajöttünk, sokáig segédmunkásként dolgoztam, majd
egy idõ után az Állatforgalmi és
Húsipari Vállalathoz kerültem, onnan is mentem nyugdíjba.
Az elmúlt évtizedekben az erdõk, a patakok varázsa sokszor
hívta kikapcsolódni családjával
együtt Erdélybe. Az ott készült
videofilmjeit gyakran láttuk a Városi Televízióban, ahol 80 éves koráig operatõrként dolgozott. Ma is
aktív tagja a HSMK-ban mûködõ
Kamera’67 Filmklubnak. Tartja a
kapcsolatot az egyre fogyatkozó
számú egykori fogolytársaival.
Évente megemlékezéseket tartanak az ország több mint 11 településén megtalálható emléktáblánál,
és a beszedett tagdíjakból segítik a
nehéz körülmények között élõ társaikat.
Bakonyi Erzsébet

12.qxd

2013.04.03.

11:29

Page 5

Kanizsa – Múlt kutató

2013. március 28.

5

A pallini nemes és báró Inkey
család leszármazása, életrajzi
adatokkal alcímet viselõ kötet
második, átdolgozott kiadásának
költségét Cseresnyés Péter polgármester finanszírozta a reprezentációs keretébõl – jegyezte
meg Károlyi Attila, s hozzátetette:
az újabb kiadást az Inkeyek élete
iránt megnõtt érdeklõdés indokolta. A család történetének megírásával azt a genealógiai-heraldikai
hiányt kívánta pótolni, melyet az
Inkeyek iránt érdeklõdve tapasztalt. Azzal az elgondolással próbálta összeállítani az anyagot,
hogy egyrészt emléket állítson az
utókor számára az Inkey családnak, másrészt megkönnyítse
azoknak az érdeklõdõknek a dolgát, akik a család történetébe kívánnak betekinteni.
A könyvbemutatón többek között elhangzott: – Az Inkeyek története a 18. század elején kezdõdik és a 20. század közepén ér véget. Elmondható, hogy a család
kiemelkedõ személyiségei a szellemi és gazdasági, de a tudományos életben is jelentõset alkottak, méltán lehet büszke rájuk az
utókor. Voltak közöttük igazi hazafiak, és akadt közöttük hazaáruló is. Jó gazdák és kiemelkedõt
létrehozó nagybirtokosok. Országos jelentõségû tudós ugyanúgy
megtalálható a család tagjai között, mint Zala vármegyében közhivatalt és tisztséget viselõ, de
ugyanakkor követválasztások útján az országos közéletben is
résztvevõ politikus.
„A Pallini Inkey Boldizsár valószínûleg Iharosberényben született, testvérbátyja Gáspár az
Iharos-Berényi Inkeyek õse. Atyja jobban szerette Boldizsárt, s

az örökségben is többet kapott,
mint bátyja, Gáspár, akinek az
idegen, olasz-osztrák feleségét
Inkey János nem szenvedhette.”
„Inkei Boldizsár Zalavármegyének akkorbeli legérdekesebb alakja – olvasható a Zalai
Közlöny 1915-ben megjelent
egyik számában. – Kanizsa, Palin, Szentbalázs és a közeli környéknek népe maig is elszörnyedve beszéli, hogy ez az Inkei „pokolban járt”. Tudniillik az anyaszentegyház parancsára Rómába
kellett gyalogolnia, és magától a
pápától kérni feloldozást bûneiért. Ez az Inkei Boldizsár 1726tól 1792-ig élt. Palinban lakott,
Kanizsa mellett. Volt öt uradalma: Palin, Récse, Rigyác, Belica
és Raszinya.
Sok pénzével és egyéb vagyonával leggazdagabb úr volt Zalában, de roppant indulatos, ki
minden csekélységért megharagudott. Akire pedig megharagudott, az rögtön érezte sulyos kezét. Zabolátlan természetének
eredetét lehetne keresni apjának
Inkei Jánosnak a nagy hatalmában. Mert hatalomra nézve Inkei
János talán az egyedülvaló volt
az egész Magyarországban. Nem
kevesebb mint három vármegyének volt alispánja egyidõben. Zala, Somogy és Vasmegyének.
Csak az akkori zavargós, háborus
világban volt ez lehetséges. Akkoriban nem igen voltak rendes megyeházak (a zalamegyeieké egy
zsuppos épület volt, melyen
beesett az esõ) –, tehát ott volt a
vármegye, ahol az alispán lakott.
Vagyis Palin volt három vármegye középpontja. S ilyen körülmények között Inkei Boldizsárnak
már gyerek korában parancs lehetett minden szava, s késõbb talán azért nem tudott magának parancsolni. Zabolátlan természete
valószínüleg apja halála után

tört ki, mikor a nagy vagyont a
birtokába vette, s a magyar nemesnek törvényadta jogaival ugy
uralkodott mint egy kiskirály:
Zalamegye egy izben alispánnak
is megválasztotta.”
A kötetben olvashatunk többek
között római zarándokútjáról, Rómában tett fogadalmáról, mely
szerint Isten tiszteletére három
emléket állít: a Háromkereszti
Kálváriát, a Szent Háromság szobrot és templomot építtet Szent Balázson. A Kanizsaiak elõtt ismert
az a legenda is, hogy büntetésül Isten rendkívüli betegséggel sújtotta.
Bõre alatt láthatatlan hangyák ezrei mászkáltak, és szüntelen csipkedvén borzasztó kínt okoztak neki. Úgy látszik abban a betegségben halt meg, amelyet a filozófusok betegségének neveztek el a
franciák, s amelyet az akkori orvosok nem tudtak gyógyítani. Mondják, ezt a bajt az olaszországi zarándoklása alatt szerezte.
A városi könyvtárban rendezett
bemutatón még számtalan érdekesség elhangzott az Inkeyekrõl. A
szemelvényeket tartalmazó gyûjtemény szerzõjével nyáron, az ünnepi könyvhét kanizsai rendezvényein ismét találkozhatnak a téma
iránt érdeklõdõk.
B.E.

Aláírásgyûjtés a
rezsicsökkentés mellett
A tervek szerint hat hétig tartó
aláírásgyûjtést a közterületeken
bonyolítják. Hétvégenként, szombaton és vasárnap a Csarnok Üzletház (vásárcsarnok) környékén
gyûjtjük, hiszen ilyenkor a vidék-

rõl érkezõ emberek is elérhetõek.
Hétköznap a délutáni órákban (14
és 15 óra után) az Erzsébet téren
történik. Késõbb pedig a városközponttól távolabb élõket is megkeresik a Fidesz aktivistái.

Április 1. 15 óra
"MESÉL A VÁROS"
belvárosi városnézõ séta
idegenvezetõvel.
Vezeti: Ferencz Judit. Gyülekezõ
az Erzsébet téri Sissy szobornál.
Április 2. 17 óra
Az én hobbim sorozat keretében
BÉLYEGHASZNÁLAT
MAGYARORSZÁGON,
VALAMINT HAJÓZÁS ÉS
VASÚTMOTÍVUMOK
Dr. Kerekes József
bélyeggyûjteményébõl. Megnyitja:
Horváth László, a Bélyeggyûjtõk
Városi Egyesületének Elnöke.
Megtekinthetõ: április 20-ig.
Április 5., 19. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160847). Részvételi díj: 700 Ft/család.
Április 5. 17 óra
"HIT ÉS KÉTSÉG"
fotópályázat kiállítása. Megnyitja:
Horváth László plébános - Szent
József Plébánia. Megtekinthetõ:
április 16-ig.
Április 5. 18 óra
FÖLDSZAGÚ EZÜSTBEN
Kotnyek István festõmûvész
fotókiállítása. Megnyitja: Zóka
Gyula fotográfus. Megtekinthetõ:
április 24-ig.
Április 8. 19 óra
Az Orlai Produkció bemutatja:
John Murrell: AZ ISTENI SARAH
- színmû. Fõszereplõk: Vári Éva és
Gálffi László. Rendezte: Hargitai
Iván. Belépõdíj: I. hely 3200 Ft, II.
hely 2900 Ft.

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ: június 30-ig.
INDIA ÖRÖKSÉGE - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból. Megtekinthetõ:
május 31-ig

EGY (PLAKÁT)KIÁLLÍTÁS
KÉPEI
Megtekinthetõ: április 15-ig

Április 5. 17 óra
A VASTAGBÉL
MEGBETEGEDÉSÉNEK
MEGELÕZÉSE
Dr. Knausz József sebész fõorvos
elõadása
16 órától egészségügyi szûrés lesz
a Polgári Olvasókör szervezésében

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Károlyi Attila Inkey breviáriumának újabb kiadása kapcsán
hívta beszélgetésre az érdeklõdõket a Halis István Városi
Könyvtár. A résztvevõk közül
Tarnóczky Attila az Erzsébet téren látható Szentháromság szoborcsoport felállításáról adott
érdemes információkat, míg Varga Róbert, az iharosberényi Teleház és Információs Iroda vezetõje – akit családi kötelékek is fûznek Inkey Józsefhez –, az iharosberényi Inkey ág köré szõtte a
mondanivalóját. A beszélgetést
Czupi Gyula vezette.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Beszélgetés az Inkeyekrõl
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Down-sszindróma Világnapja:

Támogassuk embertársainkat

A Down-szindróma Világnapja alkalmából figyelemfelhívó
eseményt rendeztek a Kanizsa
Plazában, ahol a nagykanizsai
Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye mutatkozott be. Ezzel
szerették volna ráirányítani a figyelmet a város, a társadalom
fogyatékkal élõ tagjaira.
– A társadalom egésze számára
fontos ez a kezdeményezés. Nagy
igény van arra, hogy egymást és
különösen a fogyatékkal élõket támogassuk, segítsük. Fõleg manapság, amikor a figyelembõl, a szeretetbõl és a szolgálatból jut a legkevesebb – köszöntötte a megjelenteket Cseresnyés Péter polgármester.
Hozzátette, az esélyegyenlõségi
nap arra is szolgál, hogy felhívjuk
a figyelmet a fogyatékkal élõk
problémáira, nehézségeire, hogy
hozzásegítsük a társadalmat ahhoz, hogy megismerhesse kik is õk
és hogyan élnek. Talán a bemutatkozás arra is alkalmas lehet, hogy
felerõsítse az empátiát, a szolidaritás érzését.

A program célja, hogy a társadalom szemlélete változzon, az elfogadás erõsödjön. Alkalom arra, hogy
elismerjük városunk Fogyatékkal
Élõk Integrált Intézményében dolgozók munkáját és mindazokét, akik
a hátránnyal élõk mellett munkálkodnak és segítik az életüket. Köztük dolgozni 24 órás szolgálatot jelent, hiszen hozzájuk mindig türelemmel, megértéssel kell fordulni,
amit viszonoznak is, hálásak minden
kedves szóért, a törõdésért.
Ahogy Cseresnyés Péter hangsúlyozta, a mindennapi zavartalan munkát az állami támogatás és az önkormányzati források együttesen biztosítják. Az intézményt már évtizedek
óta segítik külföldi családok. Minden
évben Holland karitatív szervezet
ajándékoz játékot, ruhát a rászorulóknak. A szolidaritás helyben is erõs, hiszen a kanizsai emberek, vállalkozók
rendszeresen megajándékozzák az
intézmény lakóit, ellátottait.
– Nagykanizsa, a szó több értelmében is használt akadálymentesítés tekintetében azt mondhatjuk nem áll
rosszul, de ez hiábavaló, ha nem fo-

Multifokális lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2013. március 31-ig érvényes

gadjuk el, hogy a hátrányban köztünk
élõket támogatni kell, és fõleg el kell
õket fogadnunk. Ezt követõen Vámos
Zsolt, a Kanizsa Plaza igazgatója megnyitó beszédében az elfogadás fontosságáról szólt, arról, hogy lelkileg mindenki egészséges, mindenki hozzátesz
valamit a társadalomhoz. A Downszindróma Világnapját is e köré az
üzenet köré kellene felépíteni.
Horváthné Kápolnás Katalin, a
Fogyatékkal Élõk Integrált Intézményének vezetõje elöljáróban bemutatta az intézetet, mely 2005 januárjában átalakult, és négy különbözõ
területet fog össze. A fogyatékos személyek otthonát, ahol a középsúlyos,
súlyos vagy halmozottan értelmi fogyatékos személyek gondozása történik. A nappali ellátást, amely a
munkavégzés helyett napi rendszerességgel van jelen a fogyatékos személyek életében, a sérült emberek
számára különbözõ foglalkozásokat
tartanak, meghatározott készségeikhez, képességeikhez igazítva azokat.
A foglalkozások révén elsajátíthatnak különbözõ, a mindennapok során is hasznos ismereteket. Az átme-

neti elhelyezést, illetve a negyedik
egység pedig a támogató szolgálat
Ezen területek mûködésének köszönhetõen az ellátottak teljesebb
életet élhetnek, megakadályozzák elszigetelõdésüket és segítenek a mindennapi feladataik megoldásában.
Ezt követõen konferálták fel az intézmény lakóinak, ellátottainak mûsorát. Elsõként Krizsankó Györgyöt,
aki régi slágereket játszott szintetizátoron, majd a napközis csoport táncos
elõadását. A programok sorát a bentlakásos csoport Az aranyszõrû bárány címû mesejátéka zárta.
V.M.
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Álláspályázat - családgondozó 1.

Álláspályázat - családgondozó 2.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 20 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ
családgondozója a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával elõsegíti a gyermek testi és lelki egészségének fejlõdését, családban történõ
nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek családba
történõ visszahelyezését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúsági oklevéllel rendelkezõ: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár. Büntetlen elõélet, 18.
életév betöltése, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyetem, felsõfokú szociális szakképzettség, szociális területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a a
pályázatban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata, mely szerint a Gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1-18/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A bizottság a pályázókat személyesen hallgatja meg, majd a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatokat a
bizottsági véleménnyel együtt a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az
álláshely betöltésérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás
eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesítünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu,
www.zalakomar.hu - 2013. március 29., Zalai Hírlap - 2013. március 29., Kanizsa Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázattal kapcsolatos további információkat Kissné Soós Renáta nyújt hétfõtõl csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 között.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ családgondozója a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával elõsegíti a
gyermek testi és lelki egészségének fejlõdését, családban történõ nevelkedését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus,
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek és- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezõ: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár. ,
- Büntetlen elõélet, 18. életév betöltése,cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ , illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyetem, felsõfokú szociális szakképesítés,
szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói
szintû MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és
motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1-17/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat bizottság
véleményezi. A bizottság a pályázókat személyesen hallgatja meg, majd a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a munkaáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az álláshely betöltésérõl a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás eredményérõl valamennyi pályázót
írásban értesítünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu, www.zalakomar.hu - 2013.
március 29. Zalai Hírlap - 2013. március 29. Kanizsa Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos további információkat Kissné Soós Renáta hétfõtõl csütörtökig: 8.00-16.00
óra között, pénteken 8.00-12.00 között nyújt.

(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Álláspályázat - kisgyermeknevelõ

Az Egyesített Bölcsõde - Nagykanizsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelõ munkakör betöltésére 2 fõ részére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsõfokú képesítés, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõ (OKJ), csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen
képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pedagógus, felsõfokú szociális
alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkezõ személy esetén], magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: fõiskola, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ
BA képzés, hasonló munkakörben eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
hangszertudás, kézmûves-technikai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. május 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április
22. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsõde - Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelõ, vagy elektronikus úton Körmendi Viktória - intézményvezetõ részére az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu E-mail címen keresztül, vagy személyesen: Körmendi Viktória - intézményvezetõ, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 7/a. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu/ honlapon szerezhet.

Véradás

Magyar Vöröskereszt

2013.04.02. KEDD 10:00 – 12:30 Hahót - IKSZT, Deák F. u. 5.
2013.04.02. KEDD 14:00 – 16:30 Zalaszentbalázs – Mûvelõdési
ház, Kossuth u. 92.

2013. március 28.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját
2013. április 9-én (kedden) tartja 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16
órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. április 8-án (hétfõn)
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. április 8-án (hétfõn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját 2013. április 8-án (hétfõn) tartja 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. április 2-án 18 órától
Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola
ebédlõjében.

Polgármesteri fogadóóra
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. április 3-án (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Pályázatok vállalkozások támogatására
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem
térítendõ pénzügyi támogatás formájában. A pályázat célja: Új munkahelyek
létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában. A pályázat célja: A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését
vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. A részletes pályázati felhívás
megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
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Pályázat – verseny- és élsport támogatásra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny és élsport támogatására.

mogatástartalmáról.
Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni kell: 30
napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályázónak nincsen
köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).

1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny és élsport 2013.
évi támogatása. A támogatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés támogatása az összeg mûködési célra történõ felhasználása által.

7. A pályázati felhívás alapján a verseny- és élsport hivatásos sportszervezetei részére nyújtott támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló
Szerzõdés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minõsül, amelyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csekély
összegû (de minimis) támogatásként a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) összhangban nyújt. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem minõsül állami támogatásnak.
A hivatásos sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 26. § (16) bekezdése tartalmazza.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezményezett részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvántartásáról
szóló 2008. augusztus 6 - i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet. HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ
10 évig meg kell õriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ és elfogadó,
az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
3. A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 50 000 E Ft.
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének
figyelembe vételével a polgármester dönt az alábbi kategóriáknak megfelelõen:
a.) "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkezõ tevékenység.
b.) "B" kategóriás sportág a nõi és férfi kosárlabda, a nõi és férfi kézilabda, valamint az úszó és vízilabda szakágak.
c.) "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem tartozó sportágak. Ezek azok a tevékenységek, amelyek jelen vannak a város sportéletében és az erre a célra rendelkezésre álló forrás elosztása során az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében a polgármester támogatásra javasolja õket.
Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelõzõ év költségvetésének
a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékû is lehet.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás
- 500 e Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül;
- 500 e Ft felett két részletben:
- elsõ részlet a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül,
- második részlet legkésõbb szeptember 30-ig.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
Magasabb osztályban való szereplés elõnyben részesítése; az igazolt játékosokhoz
képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának elõnyben részesítése; saját bevétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület összköltségvetéséhez
képest.
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám elõnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest.
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2013. április 10. napjáig
kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel
a pályázót.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát, és egyesületi alapszabályának hitelesített másolatát;
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerzõdés
másolatát;
- A pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklet);
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyekre igényel önkormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet);
- A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat;
- Pályázó nyilatkozatát köztartozás mentességrõl;
- Pályázati adatlap;
- Pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ
két pénzügyi év során odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások összes tá-

8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támogatási szerzõdés megsértésének szankciói:
Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási,
csõd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek mûködését a bíróság felfüggesztette, valamint
amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljárás van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint
csõdeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a
bíróság jogerõsen elrendelte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott idõpontig nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének.
A támogatást nyújtó a támogatási szerzõdéstõl köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerzõdés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
c) a támogatást nem a szerzõdésben megjelölt célra használta fel.
9. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és
Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-2333, 06/20/8492332).
10. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül.
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Kanizsa – Kamara
László a kamara elnöke, a kamara
elnöksége, tisztségviselõi és több
mint négyszáz gazdasági vezetõ.
A fórumon a miniszterelnök
bejelentette, hogy már az idén
gazdasági növekedéssel számol,
kulcskérdésnek tartja az alacsonyabb kamatszintet, és a kormány lehetõvé kívánja tenni a
kkv-k devizahiteleinek forintkölcsönre váltását is. A programon
hat vállalkozás képviselte kamaránkat.

Ülésezett az elnökség

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Fodrászklub

Március 11-én tartotta soron következõ foglalkozását kamaránk
fodrász klubja. A klub tagjai Takács
Tibor fodrászmester vezetésével
különbözõ hajfonatok elkészítését
gyakorolták és megismerkedtek a
legújabb hajfestési technikákkal is.

Országos
Gazdasági Évnyitó
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara március 12-én tartotta
gazdasági évnyitóját, amelyen
részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Parragh

Kamaránk elnöksége március
18-án tartotta soron következõ
ülését. Dr. Polay József elnök beszámolt az elõzõ elnökségi ülés
óta eltelt idõszak eseményeirõl,
összefoglalót adott a kamara jelenleg folyamatban lévõ pályázatairól és a várható külgazdasági
projektekrõl.
Az ülésen meghívottként részt
vett Mérksz Andor úr is, az MKIK
Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja, aki tájékoztatta az
elnökséget a szakképzésben bekövetkezett változásokról, aktualitásokról, valamint beszámolt az Oktatási és Szakképzési Kollégium
február 12-i ülésérõl.

„Innováció a jövõért”
Innovációs tanácsadás
Kamaránknál
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara kiemelt feladata az
innováció népszerûsítése és ösztönzése a vállalkozások körében.
Kamaránk a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tanácsadás mellett innovációs témában
is segítséget nyújt. Az innovációs
tanácsadás kiterjed az ötletek kifejlesztésének, megvalósításának
szükséges lépéseire, a lehetséges
pályázati forrásokra és egyéb finanszírozási formákra.
Vetélkedõ középiskolások
részére
A projekt célja a fiatalok innováció iránti érdeklõdésének felkeltése. A vetélkedõre középiskolások három fõs csapatai jelent-

2013. március 28.

kezhettek. A résztvevõk elõre
megadott irodalomjegyzékbõl készülhetnek fel és az innováció témaköréhez (pl. magyar feltalálók,
találmányok) kapcsolódó játékos
feladatokat oldanak meg. Idõpont:
2013. április 10. Helyszín: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. rendezvény terme
(8800 Nagykanizsa, Erdész u.
30.).
Program elõzetes
2013. április 12. 13.00 órai kezdettel Innovációs konferenciát
tartunk a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Meghívásunkat Dr. Török
Ádám, egyetemi tanár elfogadta, a
rendezvény részletei egyeztetés
alatt vannak. A középiskolásoknak kiírt pályázat és vetélkedõ díjait a rendezvényen adjuk át.
A
projektek
az
NGM_SZERZ68/1/2012/2/2/
Nagykanizsa sz. pályázati támogatással valósul meg.

Szakiskolai
ösztöndíjra jogosító
szakképesítések
hiány-sszakképesítések
A szakképzési törvény a kamarák által mûködtetett Megyei
Képzési és Fejlesztési Bizottságok hatáskörébe rendeli az iskolai rendszerû, az iskolarendszeren kívüli, valamint a köznevelésben és a felsõoktatásban folyó
szakképzés összhangjának megteremtését. A bizottság tesz javaslatot a gazdaság igényeit, a
munkaerõ-piac keresletadatait és

a megyei beiskolázást figyelembe véve az indítandó szakképesítésekre és azok keretszámára, valamint az ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekre. 2013 szeptemberétõl a szakiskolai ágon
meghirdetett szakmák képzési
ideje 3 év, amelyek közül Zala
megyében szakiskolai ösztöndíjra jogosultak az alábbi képzésekben tanuló diákok: épület- és
szerkezetlakatos, ács, szerszámkészítõ, gépi forgácsoló,
szociális gondozó és ápoló, hegesztõ, kõmûves és hidegburkoló, nõi szabó, villanyszerelõ,
szakács.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja a hiány-szakképesítések körébe tartozó, elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerû képzésben részt vevõ tanulók támogatása.
Az ösztöndíj mértéke az elsõ
szakképzési évfolyam elsõ félévében tanulónként egységesen 10
000 Ft/hó, a késõbbiekben az elõzõ félévi tanulmányi eredménytõl
függõen alakul: 10.000 Ft és
30.000 Ft között.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM -5/2012/TK
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében támogatást nyert ECO-HUB projekt részeként
MOTIVÁCIÓS SZEMINÁRIUMOT SZERVEZ.
Idõpont: 2013. április 17. 10.30 óra
Helyszín: Vasemberház Dísz terme
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)
A rendezvényen röviden bemutatkoznak a projektpartnerek, egy környezetirányítási rendszerrel mûködõ vállalkozás prezentálja a legjobb gyakorlatát. A résztvevõk tájékoztatást a kapnak a képzések tematikájáról, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemmel
kapcsolatos intézkedéseirõl .
A rendezvényre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

2013.04.03.

11:29

Page 11

Kanizsa – Kamara

2013. március 28.

Kedvezményes
belépési lehetõség
Az MKIK Elnökségének döntése alapján 2013. évtõl a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által
mûködtetett bilaterális tagozatok
munkájában való részvétel a kamarai tagok részére ingyenes.
Nem kamarai tagok, de a kereskedelmi és iparkamaráknál regisztrált vállalkozók részére minden tagozatnál egységesen 20 ezer
forint + áfa a tagdíj.
Az MKIK jelenleg tíz bilaterális tagozatot mûködtet, ezek a következõk:
 Magyar-Arab Tagozat,
 Magyar-Orosz Tagozat,
 Magyar-Kínai Tagozat,
 Magyar-Török Tagozat,
 Nyugat-balkáni Tagozat,
 Magyar-Kazah Tagozat,
 Magyar-Horvát Tagozat,
 Magyar-Román Tagozat,
 Magyar- Szlovák Tagozat,
 Magyar-Szlovén Tagozat,
A tagozatok számos belföldi
rendezvénnyel, kiutazó delegációk szervezésével, üzleti információval szeretnének minél hatékonyabb támogatást nyújtani tagvállalatainknak. Reméljük, hogy ezzel a lehetõséggel több relációban
is támogatást nyújthatunk vállalkozása külpiacra jutásához.
Bõvebb információ (tisztségviselõk, tagság, belépési nyilatkozat): www.mkik.hu .

Kamarai hozzájárulás
közeledik a határidõ
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2013.
évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2013.
március 31.
A befizetés történhet átutalással
a 14100134-12287549-13000004
számlaszámra, adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatunkon pénztárba történõ befizetéssel.
Felhívjuk azoknak a vállalkozások figyelmét, akik még nem tettek
eleget teljes körûen a 2012. évi regisztrációs kötelezettségüknek, azaz – regisztráltak, de nem fizették
meg a kamarai hozzájárulást, vagy
a befizetést teljesítették, de nem regisztráltak –, hogy minél elõbb
rendezzék azt. A kötelezettség teljesítése akkor teljes, ha mind a regisztráció, mind a hozzájárulás
megfizetése rendben van. Kérjük,

szíveskedjenek az adatbázisban
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html) adataikat ellenõrizni és
amennyiben szükséges, pótolják az
esetleges elmaradásukat.

Keressen
üzleti partnert!

Térítésmentes kamarai
szolgáltatások a regisztrált
vállalkozások számára
A regisztrált vállalkozások számára elérhetõvé vált az a két ingyenes kamarai szolgáltatás, amelyek egyrészt segítik a vállalkozásokat abban, hogy hazai és külföldi üzleti partnert találjanak, más-

szabadon válogathatnak. Ide kerülnek fel azok a konkrét üzleti ajánlatok is, amelyeket a különbözõ országok kereskedelemfejlesztõ szervezeteitõl, nagykövetségeitõl kapnak a kamarák. Az ajánlatok három
hónapig találhatók meg az adatbázisban. Az érdeklõdõk hírlevére is
feliratkozhatnak, így anélkül értesülhetnek - az általuk elõre meghatározott körben felkerülõ - ajánlatokról, hogy bejelentkeznének az
Üzlet@Hálón honlapjára.
Másik térítésmentesen elérhetõ
szolgáltatásunk a pályázat- és kamarai rendezvényfigyelõ alkalmazás. Elõre kiválasztott témákban
elektronikus hírlevél kiküldésével
értesíti a regisztrált vállalkozásokat
és az önkéntes kamarai tagokat az
újonnan megjelenõ pályázatokról.
A szolgáltatások iránt érdeklõdõket,
valamint az ajánlatadókat kama-
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Vizsgabizottsági tagi
névjegyzék bõvítése
tartozik a kamarai vizsgabizottsági
elnökök és tagok szakmai vizsgákra
történõ delegálása. Névjegyzékeink
bõvítése szükséges. A kamara várja
a gazdasági életben részt vállaló
szakértõk, szakmai tapasztalattal bíró szakemberek jelentkezését, akik
a pályázati feltételrendszernek
megfelelnek, elhívatottságot éreznek a szakmunkás képzés iránt, és
szívesen részt vennének a vizsgabizottságok munkájában.
A névjegyzékbe pályázat útján
lehet bekerülni, a jelentkezések
beadása folyamatos. A pályázat
feltételei és a pályázati adatlap letölthetõ a honlapunkról.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!

Keresse nálunk a népszerû hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy
dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt
a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. A program jelentõségét az eddig elért eredmények szemléltetik legegyszerûbben: már több mint 170 ezer vállalkozás, összesen 1120 milliárd forint összegû hitelhez jutott a Széchenyi Kártya Program segítségével.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az
akár tízéves futamidejû Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós
pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi
Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya
pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. A kedvezõ kamatozású, vissza nem térítendõ támogatással kiegészített Kombinált Mikrohitelt újonnan alakult vállalkozások is igényelhetik. A
vállalkozások hitelhez jutását az állam kamat- és garanciadíj támogatással segíti.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz történõ közvetítésével.
Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
részt segíti õket abban is, hogy
szinte a pályázati kiírások megjelenésével egy idõben értesüljenek
a közbeszerzési, az önkormányzati és egyéb pályázatokról.
Az üzleti partner közvetítést a területi kamarák és az MKIK honlapjáról elérhetõ Üzlet@Hálón adatbázis szolgálja, ahova a területi kamaráknál regisztrált cégek és egyéni vállalkozók tehetik fel magyarul,
illetve igény szerint angolul és németül is, aktuális üzleti ajánlataikat, amelyek között az érdeklõdõk

ránk munkatársai készséggel segítik
eligazodni
a
használatban.
www.uzletahalon.hu
A szakképzési törvényben megfogalmazott kamarai feladatok közé

Kamaránk elnöksége
és munkatársai nevében
kívánunk Önöknek,
munkatársaiknak,
családtagjaiknak
kellemes húsvéti ünnepeket!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A mûvész(et) ezer arca
Kendlimajor. Egy kis település
Nagykanizsához közel, melyrõl
jó pár évtizeddel ezelõtt még
csak a környékbeliek tudtak.
Festõi szépségét, a hely különleges auráját azóta már Egyiptomban, Malaysiában és az Egyesült
Államokban is alkotók tömege
ismeri, s keresi fel évente. De hogyan véste be magát a hegyekdombok ölelésében megbúvó falvacska a képzõmûvészet térképébe? Ludvig Zoltánnak köszönhetõen, akinek neve ma már
összeforr Kendlimajoréval. Ám,
ahogy a mûvész fogalmaz, Róma
sem egy nap alatt épült fel, így
odáig is hosszú út vezetett, hogy
a községben az egykori hétvégi
házacska nyaranta bábeli nyelvi
zûrzavartól legyen hangos.
Néztem, mint a moziban, amikor
megtudtam, hogy a Csikóstöttösön
született Ludvig Zoltán – elmondása szerint – már kamaszkorában is
olyan álmokat szövögetett, amik
többek egy ecsetvonásnál. Érdeklõdõ, mindenre nyitott személyisége és a mûvészekre amúgy is jellemzõ szellemi-lelki, ám kétlaki lénye gyermekkorának színhelyétõl
Pécsre sodorta, ahol reklámgrafikai
tanulmányokat folytatott. S ez még
csak az elsõ mérföldkõ volt az életében, de mégis elindult a film élete mozijában…
– S ha már mozi, akkor plakát.
Sokan tudják rólad, még a mai digitalizált, elgépiesedett világban
is, hogy a pécsi tanulmányaidat
kreatív úton-módon kamatoztattad, mindeközben találkozott nálad
a munka és a szerelem…
– Ez volt az az idõszak, amikor
Nagykanizsán a Béke Moziban
kezdtem dolgozni. 1973-tól álmodtam meg a filmeknek amolyan
cégért, plakátot, ami hívogat-csalogat egy jó matinéra. Persze, ekkortájt még kézzel készültek ezek
a harsány hirdetések, de mindegyikben – ahogy az összes munkámban – benne volt a szívem, lelkem. Azonban a designer-grafikusi
alkalmazásom nemcsak plakátkészítésbõl állt. Hanem dekorálásból, arculattervezésbõl, persze, akkoriban még nem adtak ilyen divatos elnevezést a dolgoknak. Mindig, mindennap, minden percben
valami újat, valami mást kellett
csinálnom. Ez volt az igazi mûvészet. Folyamatosan megújulni,

mindig mást produkálni, igazi kihívás volt.
– Teljesítetted, minden bizonynyal sikerrel, hiszen 17 évig dolgoztál a moziban. Aztán egy következõ filmtekercs megint más történetet indított el benned, melynek
már nem egy személyben voltál a
fõszereplõje.
– Sok minden történt velem ez
idõ alatt. 1977-ben házasodtam
össze a feleségemmel, Klárával, és
megszülettek a gyermekeim is,
Viktor és Dániel, akik szintén a
mûvészet világában tevékenykednek, egyre nagyobb sikerrel. Tehát
ekkortájt, a kora nyolcvanas évek
elején már többféle szerepkörben
kellett helytállnom. Nappal dolgoztam a családom megélhetéséért, bár ekkor is az alkotásnak éltem, este pedig a saját otthonomban, a saját elképzeléseimnek adtam teret a vásznon. Festettem, és
persze azért el-eljártam, 1984-tõl
már hivatásos mûvészként, mûvésztelepekre.
– Miben másak az akkori, még
mondhatni – és itt Borsos Miklós
szobrászmûvész egy alkotásának
leírásából idéznék – csírájában el
nem fojtott festõi megnyilvánulásaid esetleg egy mai festményedhez képest?
– Talán csak anyagaiban különbözõ egy korai Ludvig, egy késeitõl.
Ugyanis azt vallom, hogy egy festõmûvésznek nem kell mindig újat,
mindig mást létrehoznia. Olyat kell
alkotnia, mint egy névjegy, vagy egy
személy igazolvány. Amire, ha ránéznek a mûvészet iránt fogékonyak, egybõl lássák, kinek a keze,
szelleme, lelke munkája. Jómagam
elsõsorban improvizatív, organikus
mûvészettel foglalkozom, központi
témám az evolúció, az emberi és a
természeti világ találkozása. Változatos formák, színek, amolyan õsi,
minden idõk elõtti naturát idézõ, sejtetõ kis globuszok tárulnak fel munkáimban. A test és a szervezet külsõbelsõ lényét láttatóak festményeim.
Tehát bennem minden egy kis csírából burjánzott ki. Az viszont nyilván
érzõdik, sejlik az alkotásaimból,
hogy sokat vagyok együtt más nemzetek mûvészeivel is.
– Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor kinõtted Nagykanizsa
falait és az országhatárainkon túlra kezdtél el kikacsintani.
- Amikor a 90-es évek elején az
Ady úton megalapítottuk párom-

mal közösen a Ludvig Stúdiót,
ahol a képzõmûvészet iránt elhivatott fiatalokat is tanítottunk, országos szinten sok magán galéria alakult. Olyanok voltunk, sok más
magyar mûvésszel együtt, mint
egy nagy család. Egy olyan família, mely tudja, érzi, hogy nemcsak
e honban vannak ágai. S mivel a
mûvészet hidat képez emberek között, jómagam is – ahogy sokan
mások – elindultam, hogy megnézzem, mi van a híd túloldalán.
Így érkeztem meg Ausztriába, ahol
– 1993-tól – öt éven át szerveztem
s vezettem a Trofaiach Art nemzetközi mûvésztelepet.
– Ez is egy lépcsõfok volt, ami
Kendlimajorba vezetett?
– Inkább egy hágcsó, aminek a
végén megint valami új várt. Persze, ehhez elengedhetetlen volt két
sorsszerû találkozás, Páli Lászlóval, akinek a birtokán ma már mûvészek százai megfordultak, és
Wilheim Gáborral. Kettejük mecenatúrája nélkül nem létezhetne
Kendlimajor. Az is tény, hogy
Ausztriából sok ismeretséget hoztam magammal, olyan mûvészekét, akik szabadon szerettek alkotni, bárhol a nagyvilágban. S miért
ne tegyék mindezt épp Zalában,
más magyar kollégáikkal együtt?
1999 az alfája a nyaranta megrendezett Ludvig Nemzetközi Mûvésztelepnek, idén pedig immár
21. alkalommal rendezzük meg.
– Ne ugorjunk nagyot az idõben,
maradjunk még 1999-ben. Történt
akkoriban még más is az életedben, melyet városunk egyik ékessége büszkén visel, s aminek köszönhetõen Dubai, Sanghai mellett
Nagykanizsa is megemlíthetõ.
– Az Ady-Csengery utca keresztezõdésénél lévõ Európa-Ház
homlokzata, a házé, melyet Balassa Béla tervezett. Amikor felkértek, hogy közremûködjek ebben a
munkában, már közel 30 éves

szakmai múlt volt mögöttem, ám
így sem mondhatom, hogy gyerekjáték volt az egész. Hiszen ez nem
vászon és ecset vadházassága volt,
hanem kerámia-készítés, méghozzá merõben új felületre, ami nem
egy darab papír. Ez esetben szükség volt az alapozásra, a tervezésre
és végül – mint egy kirakós játékot
– az összeillesztésre is. Akár egy
matematikai egyenlet, aminek –
tudtam – a végére lesz megoldás.
Két hét alatt elkészültem az alkotással és fizikai munkával is jellemezhetõ kihívással. Életem egyik
büszkesége ez az épület-arculat/homlokzat, azért is, mert a tervezõ cég (akik a kerámia-munka
kivitelezésében nyújtottak segítséget) építette Dubai nagy részét; referenciaanyagukba, amit sokfelé
terjesztenek, beletették az EurópaHázat, nevemmel együtt.
– „A szabad mûvészetben az alkotó maga is szabad mûvész. Tudja, mit akar, és képes is arra, amit
akar. A szabad mûvész eltökélt,
technikája kiérlelt.” Hegel gondolatai rád is igazak, még akkor is,
ha munka / megrendelés végett kell
dolgoznod?
– Mint mondtam, nekem a munkám a szerelmem. Ami nélkül nem
tudok, nem is akarok létezni. Akkor
élek és akkor pihenek, amikor alkotok. A gondolataimat szabad akaratként élem meg. Ez sodor folyamatosan új vizekre, minden egyes ecsetvonás újabbnál újabb ötleteket ad.
Mint az életemben, ami természetesen csakis a mûvészetrõl szól. A közelgõ nyári Nemzetközi Mûvészteleprõl, a Kendlimajori Szabadiskoláról, a mesterkurzusokról. Hiszen
nem a kényszer, hanem a boldogság
és a tettek vezetik a kezemet, csakúgy, mint ahogy megszabják az életemet. Ahogy, remélem, az elkövetkezendõ évtizedeimet.
Szabó Zsófia
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A csillagok állása szerint új lehetõségek nyílnak meg ön elõtt. Egy jó ötletének köszönhetõen akár újabb munkahelyet is találhat. A
közelgõ havas, húsvéti ünnepekben dolgozzon ki ennek érdekében egy új stratégiát.

IV.20.–V.20. Bika
Ha úgy érzi, rég elhamvadt otthon a „családi
tûzhely” melege, és télen-nyáron egyaránt hideg napokra ébrednek, el kell gondolkodni, érdemes-e így élni tovább. Ha a „nem” fogalmazódik meg mindkettejükben, változtassanak.

V.21.–VI.21. Ikrek
Még van néhány nap arra, hogy elgondolkodjon azon, mivel ejthetné újra rabul a párja szívét. Állítsák meg az idõt, elevenítsék fel
közösen a régi szép emlékeket, de arra ügyeljen, hogy ne éljen vissza a türelmével.

VI.22.–VII.22. Rák
A csillagok állása szerint sokat kell tennie
azért, hogy a társa értékelni tudja a tehetségét, a tudását. Hiába bûvölte el az elsõ
pillanatban, amikor meglátták egymást,
még egy ideig lágyítania kell a szívét.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Azzal tisztában van, hogy önt uralkodásra teremtette az Isten. Ez így rendben is lenne,
csak az alattvalókkal idõnként baj van. Ide
bizony kell egy kis furfang, mégpedig olyasmi, ami észérvekkel nem magyarázható.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ha a heves húsvéti készülõdésben a párja
elront valamit, ne bosszankodjon, ne csináljon a bolhából elefántot. Közösen fogjanak
hozzá például a tojásfestéshez, és ha ennek
ellenére sem sikerül, meditáljanak elõtte.

IX.23.–X.22. Mérleg
Megfordult már a fejében az a gondolat,
hogy ön is kaphat ajándékot a húsvéti
nyuszitól? Hogyha még nem, akkor épp
itt van az ideje. A csillagok állása szerint
kellemes meglepetés éri ezen a téren.

X.23.–XI.22. Skorpió
Mostanában nincs kedve kiugrani az
ágyból reggelente. Emiatt ne aggódjon,
nem az ön egészségével van baj, csupán
megtréfálta az idõjárás. Ha már talpra
áll, mindjárt érezni fogja a tavaszt.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok arra intik, ne csak akkor legyen
tettre kész, amikor nincs rá lehetõsége, hanem akkor, amikor van rá alkalma. Készüljön fel a húsvéti locsolásra, a kölnivíz mellé most használhat akár hógolyót is.

XII.22.–I.20. Bak
Mit szólna hozzá, ha egy olyan levelet hozna
a húsvéti nyuszi, melyben ez a szöveg áll: ettõl kezdve gyökeresen megváltozik az életed. Bizonyára nem hinne a szemének. Pedig
megtehetné. Nem árt hinni a mesékben.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha idõnként úgy érzi, a párja nem törõdik
önnel, ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra, a szétköltözésre, a válásra. Elõbb tudakolja meg, mi lehet az oka. Talán az anyagi
gondok miatt érzéketlen a romantikára.

II.20.–III.20. Halak
Csendes hetekre számíthat, bár egy baráti
összejövetelnek köszönhetõen újabb munkára kérhetik fel. Ne hagyja ki a meghívást
még akkor sem, ha zavarónak tartja némelyikük öltözködését, viselkedését.

9NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Négybõl négy
A Gerevich-Kovács-Kárpáti
kard körversenyen a Nagykanizsa
TE 1866 vívói közül Milassin Mór
(képünkön) elsõ lett, Flumbort Sára, pedig ötödik helyen végzett.
„A négy állomás közül eddig itt
volt a legmagasabb az indulólétszám, több mint 200 vívó lépett pástra a két napos viadalon. A magyarok
mellett a románok is sok gyerekkel
érkeztek. Boldogok vagyunk, hogy
újra lett aranyérem. Milassin Mór
eredménye kiemelkedõ, mert eddig
a négy állomásból négyet megnyert
a saját korosztályában. Amit külön
még kiemelnék, hogy Mór a makacs
hátsérülése ellenére is vállalta a küzdelmet, amit a 70 fõs mezõnyben
nem kis teljesítmény volt véghezvinni. Azt hiszem „óriási szíve” van”–
értékelt a verseny után a kanizsaiak
edzõje, Piecs Adrienn.

INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630448-6072 (7548K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdõ halastóval
eladó. Villany
van.
Érd.:
0693/315-526 (7561K)

VEGYES
Költözés miatt eladó laptop,
BLUE-RAY lejátszó + filmek,
sarok ülõgarnitúra (textilbõr), négy
fiókos komód, felültöltõs mosógép,

2013. március 28.

Fit Point Mozgásközpont
a városközpontban
Múlt szombaton ünnepélyes
keretek között avatták fel a Célpont Üzletházban a Fit Point
Mozgásközpontot, mely a továbbiakban garantáltan a mozogni
vágyók vagy éppen a testedzés
szerelmeseinek lesz találkozási
pontja.
A Fit Point szakmai vezetõje,
Pintér Andrea (képünkön) az alábbiakkal nyitotta bemutatkozásukat:
– Közel négy esztendeje dolgozom edzõként, s egy ideje már
megérett bennem a gondolat: szeretnék egy olyan helyet, amely
igényes és kulturált a sportolni, valamint a mozogni vágyóknak, egyben törzsvendégeimnek, akik mind
edzés elõtt, mind azt követõen kellemesen el tudják akár itt is tölteni
idejüket. Ezen túl központunk otthont adhat a nagykanizsai kézilabda utánpótlás erõnléti tréningjeinek is egyben, szóval szeretnénk a
helyi sportéletbe is szervesen bekapcsolódni.
A megnyitó alkalmával rögtön
leszûrhettük, a látogató közönség
több is mint szimplán betérõ tréning-látogató.
– Meglévõ vendégköröm folyamatosan bõvül, talán nem túlzok,
ha azt mondom, egy nagy család,
egy igazi baráti társaság vagyunk,
melyhez bárki és bármikor csatlakozhat – folytatta a személyi edzõ.
– Szerettünk volna számukra is
egy olyan helyet biztosítani itt
szõnyegek többféle méretben. Érd.:
0630/4500-530 (7565K)

SZOLGÁLTATÁS
Németországba hetenként kisbuszokkal (háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)

Nagykanizsán, ami a maga nemében egyedülálló, mivel nem pusztán a sportolás lehetõségét biztosítja, hanem egyfajta klubként is
mûködik, s teret ad a sportbarátság
ápolásának. Ezen felül például
olyan édesanyák számára, akik eddig pici gyermekük miatt nem tudtak otthonról kimozdulni, kialakítottunk egy gyermeksarkot, ahol
szakképzett fejlesztõpedagógus
felügyelete alatt játszhatnak, tanulhatnak a gyerekek, mialatt az
anyuka edz. Az apuka pedig egy
kávé mellett, újságot olvasva kellemes környezetben töltheti el idejét, míg családtagjait várja.
– Milyen speciális kínálattal fogadja a mozgásközpont a vendégeit?
– Bárkit szívesen látunk életkortól, nemtõl függetlenül különbözõ
alakformáló órákkal, fit fight edzésekkel, funkcionális tréningekkel –
például TRX, kettlebell – várjuk a
hozzánk látogatókat. Kínálatunkban szerepel még egy táncos erõsítõ óra is, az úgynevezett GrandUp,
mely nemrég vált ismertté hazánkban és tervezünk különbözõ relaxiációs órákat is. Edzéskínálatunk
folyamatosan bõvül, így mindenki
meg fogja találni a neki leginkább
megfelelõ mozgásformát. Amúgy
a szakemberek köre már adott, velük már régóta jó szakmai kapcsolatot ápolunk. A kettlebell edzéseket például Farkas Gábor – RKC
I. instruktor – fogja tartani, aki
prevenció, rehabilitáció terén is ki-

A KANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés (15 szóig)
800 Ft, K ANIZSA K ÁRTYÁVAL
600 F T. Vállalkozási
CSAK
apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft.
Gyakorisági kedvezmény mindkét
esetben 50%.

váló szakember. A TRX edzésekben párom, dr. Csetneki Gábor
lesz segítségemre, aki szintén végzett TRX edzõ. A boxos jellegû
edzésekre a jövõben Málnási Melinda várja a sportolni vágyókat,
aki jelenleg az IWI-n végzi az
edzõképzést, míg az alakformáló
órákat pedig én magam fogom tartani a tõlem megszokott lendülettel. Egyelõre délutáni idõpontokat
tervezünk: fél hattól fél nyolcig két
teremben tartjuk az órákat és hétvégén, vasárnap délután is várjuk
vendégeinket. Hogy emberi léptékkel gondolkodunk, azt jelzi,
hogy leszögezzük: nincsenek csoda módszereink, nem ígérünk kevés munkáért nagy eredményeket.
A kitûzött célokat – legyen az fogyás, erõnövelés vagy állóképesség javítás - csak kemény munkával, sok-sok verítékkel lehet elérni.
P.L.

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.04.03-án 16 órakor
személyautó, motor
2013.04.04-én
C, D, C+E
2013.04.08-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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Szilvasán Bence: nem kért a kis gólokból...
Heat Group-Kanizsa VSE (3.)
–
Hírös Sport Kecskeméti
Sportiskola (2.) 13-11 (4-3, 1-2,
4-3, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette: Horváth
M., Gyõri.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry,
Kaszper G., Virt M., Kéri P. 2, Kádár B. 2, Karácsony T. 1. Csere:
Bencz 1, Cserdi 1, Gulyás 1, Szilvasán 5, Klie. Edzõ: Némerth Zsolt.
A csoport találkozó elõtti listavezetõje, a Kecskemét látogatott a
kanizsai vízilabdázókhoz és a
Somossy József edzette vendégeknek idén is nagyratörõ tervei vannak, hiszen ezúttal szeretnék a tavalyi OB I B-s „döntõs helyet” felülmúlni, vagyis feljutni...
Ennek megfelelõen indult a

mérkõzés, s bár az elsõ negyedet a
vendéglátók hozták, a másodikban
már a bács-kiskuniak egalizáltak.
A harmadikban izzott be igazán a
hazai gépezet, s Szilvasán Bence
személyében volt egy olyan játékosuk, aki ezúttal képtelen volt kis
gólt lõni, sistergõs bombáival gyakorlatilag szétbombázta a KESI
hálóját... (Jött is a klubelnök, Balázs László megjegyzése: "Szilva
ma igen elemében van!") 6-8-ról
álltak fel egyébként a kanizsaiak, s
innen azért az is kellett, hogy a látogatók jobb alsó sarokra tartó löketeit a kapuban Kiss Csaba idõben és remekül lefigyelje. Az utolsó játékrészben picit már dühösek
voltak a medencében a felek, amit
a kecskeméti Araczki András felrepedt szemöldöke is jelzett, a gyõzelmet viszont a hazaiak szerezték
meg – nem kis csatában...

A listavezetõ öröme
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (12.) – Balatonfüredi FC (1.) 1-3 (0-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Péter
G. (Mogyorósi L., Péntek Zs.). G.:
Nagy T. (58., 11-esbõl); Tóth B.
(38.), Boromissza D. (39., 92.)
NTE: Szekeres P. - Rákhely M.
(Schuller, 65.), Mavolo, Cserfõ L., Szép

D. - Boros Z. - Szõke Á. (László R., 65.),
Nagy T., Babati T. - Rieger, Cs. Horváth
G. Vezetõedzõ: Visnovics László.
Ha túlzottan nem is indult
eseménydúsan a találkozó, azért
azt a hazaiak elmondhatták magukról, hogy egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet a listavezetõ ellen. Viszonylag pörgõsen játszottak a csapatok, s a
kanizsaiakat talán csak a beka-

– Valamennyi játékosom a maximumot hozta ki magából, ez a
gyõzelem egyestõl a tizennégyesig valamennyiüké – fogalmazott
a találkozó után Németh Zsolt, a
Kanizsa VSE trénere. – Akaratunkat rá tudtuk kényszeríteni ellenfelünkre, a gyakorolt játékelemek alkalmazásában is jók voltunk, de azt is tegyük hozzá, amikor kellett, a szerencse is mellettünk állt.
– Nem érzi úgy, hogy erre a csapatra egyre inkább igaz, akár több
nézõt is érdemelne?
– A megfogalmazás azt hiszem
helyénvaló, valahol igen... De ez
azért összetett kérdés, meg inkább
azt mondanám, elõbb bizonyítsunk
mi, s azt követõen talán több szurkolónk is lehet a jövõben...
P.L.
pott gól zökkentette ki ritmusukból.
Akkor viszont olyannyira, hogy
a vendégek részérõl – rögtön a vezetõ találatuk után – Boromissza
Dániel ragasztott akkora bombát a
hazaiak hálójába, melyet egykor
vezetõedzõjük, Petõ Tamás szokott
játékoskorában aktuális NB I-es
csapatában. A második játékrészben aztán még szépített az NTE
Nagy Tamás révén büntetõbõl, a kegyelemdöfést azonban a vendégek
vitték be az utolsó pillanatokban.

Karate övvizsga Nagykanizsán

A Kime Shotokan Karate Egyesület színes öves kyu övvizsgát
tartott Nagykanizsán a Péterfy
Sándor Általános Iskola tornatermében, melyen az egyesület mûködése során a legtöbben, hus-

zonhárman vettek részt rajta.
Öten kék (4 kyu), hárman zöld (6
kyu), egy fõ narancssárga (7 kyu),
kilencen citromsárga (8 kyu),
öten fehér (9 kyu) öv-fokozatra
vizsgáztak le. Ketten munkássá-

guk elismeréseképpen dicsérõ
emléklapot vehetettek át. – tudtuk
meg Feszt Norbert 2. Danos vezetõedzõ elnöktõl.
Kanizsa
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 Reszneken nem ment...
Resznek TK – Nagykanizsai
Teke SE 5,5 : 2,5. NB II férfi
tekemérkõzés,
18.
forduló.
Resznek.Pontszerzõk Györkös
Dániel, Szabó Péter, Kulcsár
Ferenc (0,5), Géczi Géza, illetve
Magyar Gábor (0,5), Istiván Attila, Bende Zsolt. Ifjúságiak: 1:0. A
kanizsiak következõ mérkõzésére
április 6-án, szombat kerül sor
10.45 órai kezdettel – szintén idegenben, hiszen az ellenfél a Hegyhátszentjakab TC lesz a Vas
megyei Halogy településén.
 Remekelt az ifjú sportlövõ
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet fiatal versenyzõje,
Mátés Benjámin (1999) elsõ országos versenyen történt bemutatkozása remek eredménnyel zárult.
A Magyar Sportlövõk Szövetsége
2013. évi Légfegyveres Országos
Bajnokságán, Százhalombattán
légpuska 60 lövéses versenyszámában korcsoportjánál eggyel magasabb kategóriában, az ifjúságiak
között hatodik helyezést ért el.
Felkészítõje, Horváth Károly így
értékelt: „A 60 lövés koncentráció
és állóképesség terén mind fizikai,
mind lelki értelemben nagy kihívás.
Az edzéseken, illetve az eddigi versenyeken megszokott körülményektõl jelentõs eltérés tapasztalható egy ilyen szintû versenyen, ezért
is különösen figyelemreméltó Mátés Benjámin kiváló szereplése.”
 Végh Zsuzsanna nyert hármat
Ugyan a a papírformának megfelelõ eredmény született a nõi
asztalitenisz Extra ligában, de az
esély megvolt a döntetlenre a Kanizsa Sörgyár SE részérõl a középcsapat Kecskemét ellen.
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE (7.) –
KEFO Univer-Sport Kecskemét (4.)
3:7. Nagykanizsa. Eredmények (elöl
a hazaiak): Végh-Bicsák - Imre-Németh 1:3, Bicsák - Kiss 0:3, Mógor Imre 0:3, Végh - Németh 3:1, Bicsák
- Imre 0:3, Végh - Kiss 3:0, Mógor Németh 0:3, Végh - Imre 3:0, Bicsák
- Németh 0:3, Mógor - Kiss 1:3
Végh Zsuzsanna ismét jó formában volt, magabiztosan nyerte három egyéni partiját. A vendégeknél
Kiss volt Bicsák Bettina és Mógor
Evelin számára verhetõ, nos Bicsák
két szoros szettet játszott ellene,
Mógornak pedig sikerült szettet is
nyernie ellene. Németh Ágnes stílusa ugyanakkor nem feküdt sem Bicsáknak, sem Mógornak, az ifjúsági
válogatott Imre Leila ellen pedig
mind Bicsák, mind Mógor csak
szoros játszmákra volt képes.
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