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Aláírták a belváros-rrekonstrukció
II. ütemének támogatási szerzõdését
Alig egy hónapja olvashattak
lapunkban arról, hogy tavasszal
indul az a 725 millióból megvalósuló városrehabilitáció második
üteme, mely eredményeként létesítenek egy sétálóutcát, létrehoznak az Eötvös téren egy többgenerációs családi parkot és felújítják a Fõ utat teljes szélességében.
A pályázat támogatási szerzõdését a minap írta alá Cseresnyés
Péter polgármester és Breznovics
István ügyvezetõ igazgató.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbõvítõ fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv II. ütem elnevezésû pályázat az elsõ ütemben
az átmenõ forgalomtól felszabadult
területek közösségi célra történõ
felhasználását, másrészt az akcióterület vállalkozásainak fejlesztését,
a belváros gazdasági potenciáljának erõsítését tûzte ki célul. A belváros felújítása Nagykanizsa gazdasági és városi fejlõdését szolgál-

ja, mely által vonzó terület lehet a
befektetõk számára is.
– A belváros-rekonstrukció második ütemének szerzõdését írjuk alá,
amelynek köszönhetõen a Fõ út az
Erzsébet tértõl egészen az Eötvös térig megújul. A fõ cél az volt, hogy a
belvárosból minél több autót áttereljenek más útvonalra, hogy a városközpont a gyalogosoké lehessen –
mondta Cseresnyés Péter. Kiemelte,
a város mindig együttmûködõ partnerként tekintett a vállalkozókra. A
második ütemben pedig lehetõséget
biztosítanak az akcióterületen mûködõ vállalkozások számára, hogy a
pályázat keretében forráshoz jussanak üzlethelyiségeik megújítására,
bõvítésére. A projekt jelenleg hét
vállalkozás fejlesztési elképzeléséhez nyújt segítséget.
Ahogy a város elsõ embere elmondta, a belváros-rekonstrukció
hozzájárul ahhoz, hogy az a lokálpatriotizmus, amely megvan a városban élõ emberekben megmarad-

hasson, és a jövõben még büszkébbek lehessenek arra, hogy kanizsaiak. Ezt követõen részletezte, hogy a
tavasszal induló munkálatok során,
a közterület rekonstrukciója keretében felújítják a Fõ utat teljes szélességében a Sabján Gyula utcától a
Hunyadi utcáig 664 méter hosszban.
Ennek keretében a Fõ út Erzsébet tér
és Deák tér közötti szakaszának
északi oldalát szélesítik egy forgalmi sáv terhére, mely az egyes vendéglátó-ipari egységek teraszainak
adhat helyet. A gépjármûforgalomtól visszanyert területek után megmaradt területen kétoldali kerékpárutat építenek ki, valamint kétszer
egy forgalmi sáv létesítésére kerül
sor. A Fõ út további szakaszának felújítása keretében kerékpárutat hoznak létre, valamint felújítják a járdát.
A program keretében lezárják a
Fõ út és a Zrínyi utca közötti szakaszon az Ady Endre utcát, melylyel egy sétáló utcát alakítanak ki.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
A Hunyadi utcai csomópontban
jelzõlámpás keresztezõdéssel és
gyalogátkelõhellyel megteremtik
a Fõ útról a balra kanyarodás lehetõségét. A beruházás keretében az
út mentén energiatakarékos közvilágítási hálózat épül.
Aprojekt másik közterület rekonstrukciója keretében az Eötvös téren
egy többgenerációs családi parkot létesítenek. Atéren játszóparkot alakítanak ki. A játékok kiválasztásánál
hangsúlyt fektettek arra, hogy a 2-15
évesek számára, valamint az idõsebb
korúak számára is szórakozást nyújthasson. Mivel az Eötvös tér a családok tere lesz, így a gyermekek mellett
a felnõttek számára biztosítani kell a
szabadidõ-eltöltési lehetõséget a szabadtéri konditerem létesítésével. Ezzel a város egy egyedi turisztikai
elemmel is gazdagodik. A beruházás
keretében a térburkolatos járdával
megközelíthetõ területen elhelyeznek
egy ivókutat, valamint utcaburkolatok, ülõ felületek, illetve a zöld felületek is megújulnak.
Ezzel újabb lehetõséget teremtenek arra, hogy a belváros nem csak
külalakjában, hanem lehetõségeiben
is megújuljon. A megújuló belváros a
gyalogosforgalom növekedésével
kedvezõ környezetet teremt a belvárosban található üzletek és szolgáltatók számára, amit az önkormányzat
az üzlethelyiségek felújításának támogatásával is ösztönöz. A forgalomcsillapítás a társas, társadalmi együttlétek gyakoribbá válását, a kereskedelmi – vendéglátói egységek gazdasági fellendülését eredményezik.
– Az Új Széchenyi Tervnél fontos, hogy erõsítsék a foglalkoztatást, munkahelyeket teremtsenek,
de fontos az is, hogy ennek peremfeltételeit is megteremtsék. Minél
több új munkahelyet teremtsenek,
és a Kanizsán élõk életfeltételei javuljanak – tette hozzá Breznovics
István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója. Ezt követõen írták alá a támogatási szerzõdést.
A vissza nem térítendõ támogatásból megvalósuló fejlesztés elõkészítõ munkálatai már megkezdõdtek. A projekt fizikai megvalósulása 2015. harmadik negyedévére
várható a közmûvek cseréjével
együtt. A forrást az Európai Unió
Regionális Fejlesztési Alapja és hazai költségvetésbõl biztosítják.

V.M.

2013. november 28.

Idõsek Hete huszadszor

Iskola Énekkara és Baj Bianka versmondó közremûködésével. A napot
az ünnepi vacsora és zenés est zárta.

Egy csésze tea
Cseresnyés Péterrel

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Immár huszadik alkalommal
rendezték meg városunkban az
„Idõsek Hete” rendezvénysorozatot a nagykanizsai Egyesített
Szociális Intézmény szervezésében. A jubileumi programok sora hétfõn vette kezdetét és péntekig tartott.
A Rendõrkapitányság Nagykanizsa Bûnügyi Osztály, az Ippon
Shotokan Egyesület Nagykanizsa
és a Jeet Kune Do Nagykanizsa SE
közremûködésével Védd meg magad az élet alkonyán önvédelmi
bemutatót, valamint vagyon- és áldozatvédelmi elõadást tartottak az
Idõsek II. számú klubjában, melyet Bene Csaba önkormányzati
képviselõ nyitott meg.
– Az Idõsek Hete az idõs emberekrõl, az õ tiszteletükrõl, elfogadásukról, szeretetükrõl szól. Mindennapjaink során szükségünk van az
élettapasztalatukra, arra a higgadt
bölcsességre, amellyel csak õk rendelkeznek. Türelemre, elfogadásra
tanítanak és nevelnek bennünket
még mindig – ezt már Dénes Sándor alpolgármester mondta köszöntõjében a múltat visszaidézõ fotóösszeállítást követõen a Honvéd
Kaszinóban. Majd hozzátette, a mi
világunk szüleink, nagyszüleink
életével és munkásságával kezdõdött. Õk építették számunkra azt a
jelent, amely egy újabb generáció
jövõjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz ebbõl meríthetünk erõt, hitet. Már megtették

A Kodály utcai Idõsek Klubjába
látogatott – az Egyesített Szociális
Intézmény (ESZI) szervezésében
zajló, Idõsek Hete rendezvénysorozat keretein belül – Nagykanizsa
elsõ embere. Cseresnyés Péter polgármesterrel, országgyûlési képviselõvel egy csésze tea mellett beszélgethettek a klub ezüstkorú tagjai, a nyugdíjasház lakói és a szociális szférában dolgozók: a Vöröskereszt, a kórház, a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ, a Szociális Osztály és a Fogyatékkal
Élõk Integrált Intézményének
munkatársai.

mindazt, amit várt tõlük a család, a
nemzet. Most már a pihenés idejét,
a megérdemelt nyugdíjas éveiket
töltik. Kiemelte, városunkban már
hagyomány, hogy hivatalos formában is kifejezzük hálánkat és együtt
ünnepelhetünk az Egyesített Szociális Intézmény vezetõsége és munkatársai szervezésével ezen a rendezvényen.
Dr. Csákai Iván „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke
megnyitójában a kezdeteket idézte
fel. Az intézményrendszer indulására emlékeztetett, melyet a katonaság megszûnésével bõvíthettek.
Ahogy kiemelte, napjainkban na-

Még 2009-ben indította útjára az
Egyesített Szociális Intézmény az
„Egy csésze tea” programját, melynek jóvoltából minden évben – az
Idõsek Hete ünnepségekkel egy idõben – közéleti személyt látnak vendégül. Az évek során tiszteletét tette
a nagykanizsai Idõsek Klubjában
Soltész Miklós államtitkár, dr.
Andráczy-Tóth Veronika osztályvezetõ, és Szabóné Varga Valéria fõigazgató-helyettes is. Ahogy Koller
Jutka, az ESZI vezetõje elmondta,
mindig olyan közéleti személyt lát-

gyon jól mûködik a rendszer,
melyre büszkék lehetünk, hiszen
magas színvonalon látják el városunkban az idõseket.
Ezt követõen vette kezdetét a gálamûsor a Rozgonyi Úti Általános

nak vendégül, aki szociális területen
tevékenykedik, és aki szívén viseli
az idõsek sorsát. Így idén Cseresnyés Pétert invitálták oldott hangulatú eszmecserére az intézménybe. A
polgármester kötetlen beszélgetés
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ta. – Köszönettel tartozunk mindannyiuknak, valamint az itt dolgozóknak, az intézmény vezetésének,
akik már hosszú ideje végzik áldo-

város- és környezetének rohamléptékû fejlõdése-fejlesztése az idõsek
érdekében (is) történik. Akik megérdemlik, hogy nyugodt életük legyen
– hangsúlyozta Cseresnyés Péter –
ígéretet téve, hogy ezután is mindent
elkövet ezért, valamint a szociális ellátásban dolgozók „munkafeltételeinek” javításáért.

zatos, szeretetteljes munkájukat.
Hogy ez így van, azt az is bizonyítja, hogy a nagykanizsai intézményrõl mindig jó híreket hallunk, szívesen jönnek ide azok, akik szociális
és családi helyzetük folytán rászorulnak. A jókívánságok elhangzását
követõen az alpolgármester és
Koller Jutka intézményigazgató virággal köszöntötte azokat az idõseket, akik több mint 20 éve az intézmény lakói.
Jerausek István, a terület önkormányzati képviselõje csatlakozott az
alpolgármester szavaihoz. Õ is a szeretet fontosságáról szólt, melynek
egyik megnyilvánulási formája az
örömszerzés. Ezt tükrözi minden évben az az egy hetes programsorozat,
mellyel a város-, és az intézmény vezetése is örömet, vidámságot kíván
vinni az idõsek hétköznapjaiba. Miután a városatya elfújta a gyertyát a
születésnapi tortán, a Hevesi Iskola
diákjai mûsorral kedveskedek a szépkorú közönségnek, akiket azután finom vacsora, estébe nyúló muzsika,
és tánc várt.

Húsz éves jubileumot
ünnepeltek
Az Idõsek Hete 20. jubileumi
rendezvénysorozata múlt csütörtökön a szervezõ, Nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény,
Idõsek Otthona és Idõsek Gondozóházában folytatódott. A városvezetés nevében Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket, közöttük az Idõsügyi
Klubokból érkezõ vendégeket e
szép ünnep alkalmából.
– Az idõseket ünnepeljük ezen a
héten, akik az életükben sok-sok
évet, évtizedet töltöttek el munkával, dolgoztak értünk, gyermekeikért, és a városukért – hangsúlyoz-

B.E. - Sz.Zs. - V.M.

gató. Beszédében felhívva a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára, illetve arra, hogy a
gyermekekben lévõ talentumot
megtalálni és kimûvelni nem könnyû feladat, hanem igazi kihívás.
– Ehhez a munkához azonban
kitartás és erõ is szükséges – emelte ki Tomity Mária – hiszen a tehetséggondozás a reménység szigete a mai igénytelenség óceánjában.
Az iskola tanárainak és diákjainak mûsorát követõen Balogh
László, az OKISB elnöke osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel.
Amellett, hogy Péterfy Sándor elhivatott tanári karakterét és a tehetséges fiatalokról alkotott nézeteit ismertette, az iskola korábbi
igazgatójáról, a tavasszal elhunyt
Petike Antalról is megemlékezett.
– Neki köszönhetõ az is, hogy
az intézmény ma Péterfy Sándor
nevét viseli – mondta, hozzátéve
azt is, hogy Petike Antal nemcsak
az általa sokáig vezetett iskolában,
hanem a város, sõt a tágabb térség
számos pontján is maradandót alkotott a kultúra, a mûvelõdés és az
oktatás területén is.
Bagarus Ágnes, a Mûvelõdési és
Sportosztály vezetõje elõadásában
végigkísérte a „tanítók atyjának”,
Péterfy Sándornak pályafutását.
Majd Fuszek Csilla, a Budapesti

Minderrõl az épület falán lévõ
emléktábla tanúskodik, amit a diákok a nap folyamán megkoszorúztak.
Az emléknap délután szakmai
fórummal folytatódott. Az elõadásokat megelõzõen köszöntõt mondott Tomity Mária tankerületi igaz-

Európai Tehetségközpont igazgatója vázolta a tehetséggondozásra vonatkozó legújabb irányzatokat.
Az rendezvény az iskola nyugdíjas és jelenlegi dolgozóinak találkozójával zárult.

Fotó: Szabó Zsófia

Fotó: Bakonyi Erzsébet

során a helyben élõ, szép kort megélt emberek mindennapjaira, illetve
jövõjére vonatkozó tényeket s terveket vázolta, rávilágítva arra, hogy a

Kettõs jubileumot ünnepeltek
pénteken a Péterfy Sándor Tagintézményben. Az egész napos
rendezvénysorozattal a kiemelkedõ oktatáspolitkus, Péterfy
Sándor halálának 100., és a róla
elnevezett általános iskola névadásának 30. évfordulójára emlékeztek.
A kulturális programokkal és
mûsorokkal színesített emléknap
délelõttjén kiállítás (is) nyílt a
Péterfy Sándor által örökül hagyott relikviákból. Sok más mellett a pedagógus 1861-es nagykanizsai, tanítói munkásságát õrzõ osztálynapló és több, általa
írott könyv tekinthetõ meg a tárlaton.
– Péterfy Sándornak – írói tevékenységén túl – szívügye a gyermeknevelés volt. Azt vallotta,
minden diák tehetséges valamiben, az igazi pedagógusnak pedig
„kötelessége”felszínre hozni a tanulók sokszor rejtõzködõ képességeit – hangsúlyozta Horváth
Tiborné, a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Tagintézményének vezetõje.
A sokoldalú tanár-egyéniség
városunkban eltöltött esztendejére nemcsak tárgyak emlékeztetnek, hanem a Zrínyi utca 56-os
szám alatti lakóháza is, ahol élt
és tanított is Péterfy Sándor.

Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Névadójukra emlékeztek
a Péterfy iskolások
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Középpontba kerültek a helyi minõségi áruk

„Vásár(olj)Kanizsán!” elnevezéssel termelõi vásárt szervezett a hétvégén a város önkormányzata a vásárcsarnokban.
A piacon a Nagykanizsán és
vonzáskörzetében tevékenykedõ helyi termelõk, õstermelõk,
biotermelõk, kézmûves és élelmiszeripari terméket elõállító
mesterek is helyet kaptak. A
hagyományteremtés célja Magyarország és szûkebb környezetünk, a kanizsai kistérség
nemzeti értékeinek bemutatása, népszerûsítése volt, a vidék
ízeinek és a népi élet jellegzetességeinek bemutatásán keresztül.
A kulturális programot és a vásárt Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg:
– Egy olyan kezdeményezés
elsõ hivatalos programja ez a
mai, amely saját értékeinkre,
egészséges élelmiszereinkre, a
térség kézmûveseinek minõségi
termékeire akarja felhívni a figyelmet. A hungarikumokat és a
Kanizsára, illetve környékére
jellemzõ helyi termékeket szeretnénk bemutatni, megszerettetni, és arra biztatni önöket; vásároljanak Kanizsán! Természetesen kanizsait – hangsúlyozta a
polgármester.
Amikor ezt a programot, illetve
reményeink szerint sorozatot
megterveztük – folytatta, az a tapasztalat vezetett bennünket,
hogy még mindig nem ismerjük
eléggé a közvetlen környezetünkben elõállított minõségi élelmiszereket.
Azt szokták mondani: „az
vagy, amit eszel”, és ehhez hoz-

zátehetjük azt is: „az vagy, amit
veszel”.
A helyi termékek vásárlásával
hozzájárulunk saját környezetünk
fenntarthatóságához, hiszen minden helyben elköltött forinttal segítjük a helyi gazdaság talpon maradását, munkahelyeket õrzünk,
vagy újak megteremtéséhez járulunk hozzá.
Ha saját környezetünkbõl szerezzük be a legfontosabb élelmiszereket, termékeket, akkor csökkentjük a termeléssel, illetve a
szállítással, csomagolással járó
környezetterhelést. Divatos kifejezéssel élve: kisebb lesz az ökológiai lábnyomunk.
Az sem mellékes szempont – jegyezte meg Cseresnyés Péter,
hogy a helyi termékek elõállítása
kis mennyiségben, hagyományos,
úgynevezett
természet-közeli
módszerekkel történik, így azok
kevésbé terhelik meg a környezetet, a termõföldet.
A gazdasági, környezeti hatásokon túl saját egészségünk
megõrzéséhez is hozzájárul a
helyi termék, amelynek ismerjük az elõállítóját, tudjuk, hogy
hol, milyen körülmények között
termelte az adott zöldséget,
gyümölcsöt, nevelte azt az állatot, amelybõl esetleg a vasárnapi ebédünk lesz. Biztosak lehetünk abban is, hogy a helyben
elõállított zöldségek, gyümölcsök kevesebb tartósítószert
tartalmaznak, tovább érhetnek,
hiszen nem kell olyan hosszú
szállítási idõt kibírniuk, mint
tengeren túlról érkezõ társaiknak.
Ezek az élelmiszerek frissebbek,
zamatosabbak, finomabbak, illetve
sokkal több vitamint és ásványi

anyagot tartalmaznak, mint az importált termékek.
A helyben elõállított termékek
összetevõi könnyebben ellenõrizhetõk, vagyis: „tudjuk, mit eszünk”.
Kezdeményezésünk nem valami ellen szól – fûzte tovább fenti gondolatait a városvezetõ. –
Sokkal inkább valami mellett, a
patrióta gazdaság megteremtéséért indul, hisz ennek az országnak, Zala megyének és Nagykanizsának is jelentõs agrárhagyományai vannak – elég például,
ha csak a kiskanizsaiakra gondolunk.
Ez a vásár pedig azt bizonyítja,
hogy minõségi, versenyképes helyi termékek vannak karnyújtásnyira tõlünk, csak válogatnunk
kell.
Az önellátás ma már talán csak
álom, bár adottságaink alapján
nem is annyira utópia. Azt szeretnénk, ha egyre többen felismernék
a helyben termelt, elõállított élelmiszerek elõnyeit – hozzájárulva
saját életminõségükhöz és a helyi
gazdaság fejlõdéséhez.
Abban bízom: egyre többen fontosnak tartják majd a mottót,
amely úgy szól: vegyünk helyit –
együnk helyit!
A megnyitót követõen a polgármester végigsétált a változatos, jó minõségû termékeket kínáló standok között, beszélgetett
a termelõkkel és vásárolt is tõlük.
A megannyi finomság, kézmûves áru és mutatós portéka mellett
a szervezõk a helyi kultúrával is
kedveskedtek a vásárcsarnokba érkezõknek.
A kulturális kavalkádban fellépett a Bojtár Népzenei Együttes, a
Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes, az Igricek, Horváth Laura
népdalénekes és a Zalagyöngye
Táncegyüttes. A programokkal egy
idõben játszóház is várta a gyerekeket.
A vásárhoz kerekasztalbeszélgetés is kapcsolódott. Cseresnyés
Péter polgármester a bevezetõ
gondolataiban utalt arra is, hogyan jutottak el a „Magyarország
legszebb konyhakertjei” országos
versenyen elért sikereken felbuzdulva a mostani vásár megrendezéséig. Tapasztalva az érdeklõdést
úgy döntöttek, havonta, de ha
igény mutatkozik rá, akár hetente
is lehetõséget adnak az árusítás-

hoz a helyi termelõknek a csarnokban. Sõt, a városmarketinggel
kapcsolatos beszélgetésen felvetõdött egy disznóölés ötlete is a
helyi hentesek közremûködésével, melyre jó alkalom nyílna az
„évnyitó” vásáron.
A vidékfejlesztés és az
országimázs alapjai a nemzeti értékeink címmel Tóth Katalin, a
Vidékfejlesztési Minisztérium
parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára tartott elõadást. Többek között szólt arról a
napokban megnyílt 13 milliárd
forintos pályázati forrásról, melyet a turizmus fejlesztésére lehet
felhasználni. Arra kérte a vezetõséget, vegyék igénybe az EU-s
pályázatokat, mert a vidéken
élõk életszínvonalát emelhetik
általuk.
A Hungarikumok szerepérõl a
versenyképesség
javításában
címmel Konczér Katalin, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet képviselõje beszélt, bemutatva azt a folyamatot is, hogyan tudunk eljutni a helyi értékek feltárásához.
Ezek az erõforrások is segítik a
település közösségének a fejlõdését.
Kunics Zsuzsanna történész muzeológus a nagykanizsai vásár történetének nyomában járva számtalan újdonságot, érdekességet mesélt el vetített képekkel illusztrált
elõadásában. A török idõktõl kezdve felvázolta az országos hírû kanizsai piac történetét. Csodadolgok történtek Nagykanizsán a két
világháború között is – jegyezte
meg többek között. – A városfejlesztési terv már 1917-ben tartalmazta a piac áthelyezését a Zárda
utcai vásárcsarnokba. Az Erzsébet
teret dísztérré kívánták fejleszteni,
a nyílt piac áthelyezését végül
mégsem sikerült megvalósítania
az akkori polgármesternek, mert
több fontos beruházás megelõzte a
kivitelezését.
A kerekasztal-beszélgetés Balogh László, az OKISB elnökének
ismertetõjével zárult, melyben a
Nagykanizsai Települési Értéktár
Bizottság feladatait osztotta meg a
hallgatósággal.

B.E.
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Ettél már fûzalmát?

– Sokszor, elsõ ránézésre, nincs
látható különbség például két alma
között, azonban, ha megkóstoljuk
õket, az érzékeinket nem tudjuk
becsapni. Hiszen teljesen más íze
van egy génkezelt gyümölcsnek és
egy több száz éves, õshonos fáról
származó, „vegyszerrel soha nem
érintkezett”fajtájúnak – mondta
Kovács Gyula gyümölcsnemesítõ
a Piarista Iskola „Ökollégium”
projektjének részét képezõ elõadásán, melynek során nemcsak szakmája csínját-bínját ismertette a jövõ generációval, hanem arról is
szólt, hogy a mai világban is léteznek „Tündérkertek”.
A Pórszombatról érkezett, civilben erdész Kovács Gyula különleges „gyûjtõszenvedélynek” hódol
– mint egy megszállott – több évtizede. Különleges hobbi az övé:
szinte az egész Kárpát-medencébõl, beleértve kis országunkat is,
gyümölcsfákat gyûjt. Méghozzá
nem akármilyeneket: sok más mellett olyanokat is, amik akár az
1200-as évekbõl származnak, vagy
épp Benedek Elek szülõházánál
állnak. Ezeknek a fajtáknak egy
közös sajátosságuk van: õshonos
fákról van szó, sokszor olyanokról,
amik ma már alig élnek a köztudatban. Hiszen ritka, ha napjainkban valaki tisztában van azzal, milyen a véralma, az Orbai alma, a
kékalma, vagy épp az igazi vadkörte.
Kovács Gyula pedig épp ezért
küzd, hogy a sokszor elfeledett
gyümölcs(fa)típusokat újra „életre
keltse”. Mindezt pedig nemcsak a
Medes-hegyi birtokán teszi, ahol
több mint ezer fajta, õshonos fát
nevel – amelyek egyébként hosszú
évek kutató- és gyûjtõmunkájának
eredményét is tükrözik, hanem járja az országot is, hogy különbözõ
ismeretterjesztõ elõadásokkal a
hagyományápolás és a népi értékek efféle megõrzésére is felhívja
az emberek figyelmét. Tette mindezt városunkban is csütörtökön az
örökségvédõ, a számos díjjal is kitüntetett szakember. Legutóbbi,
nagykanizsai elõadásán a Piarista
Iskolába látogató Bolyai-tagintéz-

mény diákjainak adott ízelítõt –
ahogy õ mondta – „kicsit a történelem, kicsit az agrár”területrõl,
melybe tökéletesen beleillik a
„Tündérkertek” világa is.
E fogalommal a közösségi gyümölcsöskerteket illeti Kovács
Gyula, melyek lényege leginkább
abban rejlik, hogy csakis õshonos
gyümölcsfák teremnek bennük.
Csángóföldtõl egészen a Felvidékig sok száz ilyen kert található,
létrejöttük pedig egyértelmûen a
göcseji gyümölcsésznek köszönhetõ.
Almától a cseresznyéig, a
meggytõl a körtéig és a szilván
sokféle gyümölcsöt (nos és fát)
õriznek ezek a kertek.
– Amerre járok, mindig, mindenhol, mindenkitõl azt kérem, hogy
elõdeik udvarából – legyen nagyvagy dédszülõkrõl szó – mentsenek s óvjanak meg egy fát. Ne csak
maguknak, hanem az utókornak is.
Valamint, útjaim során azt is fel
szoktam ajánlani az embereknek,
hogy szívesen készítek régi fafajtáikról oltványokat, és vissza is
adom nekik õket, feltéve, ha elültetik és gondozzák õket – mondta
Kovács Gyula, akinek elõadását
valóban, költõi túlzás nélkül, érdeklõdéssel hallgatták a fiatalok.
A gyümölcsész nemcsak tudása
legjavát hozta el a Piarista Iskolába, hanem 7, õshonos gyümölcsfát
is, amiket az intézménynek ajándékozott. Köztük olyan almafát is,
ami Petõfi Sándor korából származik…

A hársak alatt
is tanulhatnak a
Batthyányban

A Batthyány Gimnázium folyamatosan újul, szépül, s apró
lépések sorában ismét szép ajándékkal gazdagodott. Terveik között már régóta szerepelt egy, a
gimnázium iskolaudvarán létesítendõ, úgynevezett szabadtéri
osztályterem. Sokak segítségével, összefogással ez most meg is
valósult, s a Zemplén Gyõzõ Emléknap megnyitóján átadásra is
került.

A ZALAERDÕ ZRT. jóvoltából
kaptak faanyagot; amelyet Tomasics László faipari vállalkozó „felfûrészelt”, s a Mûszaki Szakképzõ
Iskola diákjai és szakoktatói gyakorlati munkaként megcsinálták.
– Nagy köszönet illeti Bene Csaba fõigazgatót, Patonai Katalin
gyakorlati oktatásvezetõ-helyettest
és különösen Horváth Andor faipari szakoktatót. Szép példa ezen néhány asztal és pad elkészülte a látszólag különbözõ érdekû iskolák
együttmûködésére. Bár más a mûködtetõje a nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskolának és a Batthyány Lajos Gimnáziumnak, a jó célok
érdekében tudunk együtt dolgozni.
Mi is szívesen adtuk át a 40 évig
nálunk folyó egészségügyi ápolóképzés tárgyi és szellemi eszközeit
a szomszédvárnak, és õk is önös haszon nélkül adták ezt a mostani
ajándékot – fûzte hozzá Balogh
László, az iskola igazgatója.
A hársak alatt, a szabadtéri osztályteremben harminchat diák tud
leülni a három asztalhoz és hozzá
tartozó padokhoz. Remélik, hogy
az iskola arborétumszerû udvara
még sokáig és sok diákot vonz.

Hálaadás vetélkedõ
a Thúryban
Immár negyedik alkalommal
rendezték meg a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry
Tagintézményében a hálaadás
napi nyelvi és gasztronómiai vetélkedõt. A rendezvényen Max
Gebhardt, az Amerikai Egyesült
Államok nagykövetségének diplomatája is részt vett.
Ahogy Rábavölgyi Attila tagintézmény-vezetõ elmondta, a vetélkedõt hagyományteremtõ célzattal
rendezték meg. Kezdetben még az
iskolán belül kezdõdött, majd késõbb más iskolákból is érkeztek diákok. A reggel kezdõdõ vetélkedõ
öt csapat részvételével zajlott, tíz,
zömében írásbeli feladatból állt és
maximum 72 pontot lehetett elérni.
Az eredményhirdetést követõen
az intézmény tanéttermében díszasztalt terítettek és vendéglátással
is kedveskedtek a megjelenteknek.
A tankonyhán jellemzõen az ünnephez kötõdõ ételeket készítettek,
így többek között pulykát és fánkot.
A hálaadás vetélkedõ eredménye:1. hely Batthyány Lajos Gimnázium 58,5 pont, 2. hely Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium 56 pont, 3. hely Dr. Me-
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zõ Ferenc – Thúry György Szakképzõ Iskola Dr. Mezõ Intézményegység és Dr. Mezõ Ferenc – Thúry

György Szakképzõ Iskola Thúry
Tagintézmény 55,5 - 55,5 pont.

Hálaadás, Cecíliával
Az Egyház õsi himnusza, a Te
Deum is fölzúgott vasárnap este a
kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony templomban. Az ötödik Cecília-napi kórustalálkozó végén, a
Hit éve lezárultával volt miért hálát adni. Ám ezt megelõzõen…
Páhy János dr. plébános bevezetõjében meleg szavakkal emlékezett
meg a legutóbbi találkozó óta, áprilisban eltávozott Takács Jenõnérõl,
a kiskanizsai templom kórusának
karvezetõjérõl, aki több mint negyven éven át szolgálta Isten dicsõségét a szent zene által. Azóta Tulman
Géza és Horváth Norbert folytatják
munkáját. A házigazdák mellett a
miklósfai templom és a felsõtemplom kórusai, valamint a tótszerdahelyi horvát kórus adott szívmelengetõ ízelítõt repertoárjából. Az éppen
névnapos karnagy, aki a piarista iskola két kórusát is vezeti, idén nem
tudta elhozni énekeseit. Ugyanis éppen ezidõben adták vissza, hogy a
zadariak áprilisban városunkba látogattak a Katolikus Iskolák Kórustalálkozójára. A Szent Imre kórus elõzõ karnagya, a 91 éves Csizi bácsi –
Csizmadia Ferenc – a hangverseny
után felidézte, mennyi kórus volt
annak idején Kanizsán! A két hét
múlva megrendezendõ, az ünnepek
alatt adásba kerülõ II. Kanizsai Kóruskarácsony az ígéret: lesz folytatás…

Felújították a Szent
Lujza-ü
üvegablakot is
Újra teljes pompájában ragyog a Kórházkápolna egykori,
Szent Lujzát ábrázoló ólomüveg ablaka. Az egykor enyészetre ítélt, mára viszont felújított alkotást ünnepélyes keretek között adták át és szentelték
fel a Thúry György Múzeumban.
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
December 2. 16.30 óra
SÜSSÜNK, FÕZZÜNK
KARÁCSONYRA - elõadó: Pálfi
Zsuzsa szakoktató.
December 2. 17.30 óra
A SZERETET SZÍNEI
a Kanizsa Folt csoport kiállítása. Megnyitja:
Kovácsné Mikola Mária intézményegység
vezetõ. Közremûködik: Nagykanizsa Város
Vegyeskara Vámos Ivette vezényletével.
Megtekinthetõ: december 22-ig.
December 2. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Jókai Mór: A BOLONDOK GRÓFJA - énekes bohóság két felvonásban.
Az Új Színház, (Budapest) elõadása.
Fõbb szereplõk: Almási Sándor, Nemes Wanda, Szabó Sipos Barnabás,
Tordai Teri, Gregor Bernadett. Rendezõ: Ádám Tamás. Belépõdíj: 3500 Ft.
December 3. 10 óra Mazsola bérlet,
13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi
bérlet. December 4. 10 óra Táltos
bérlet, 14 óra Manó bérlet. Gyermekszínház - BÕRÖND MESE - zenés
mesejáték. A budapesti Gergely
Theater elõadása. Fõszereplõ: Patai
Anna. Belépõdíj: 700 Ft.
December 4. 17 óra
REDESIGN + AWARD 2013 - hulladékból designtermék kiállítás. Megnyitja: Cseresnyés Péter polgármester.
Közremûködik: Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendékei. Megtekinthetõ: január 20-ig.
December 6. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család.

A Kórházkápolna egykori,
kilenc ólomüveg ablakából napjainkban már csak kettõ maradt
fenn, ám ezek sokáig a templom
falához állítva porosodtak. Egy
felújítás alkalmával ki is akarták
õket dobni, azonban Pete Zsolt, a
kórházkápolna sekrestyése mindkettõt bevitte a Thúry György
Múzeumba. Az intézmény igazgatója, Száraz Csilla a rendezvényen elmondta, a Szent Erzsébet
képmásával ékesített ablakot
még 2010-ben restaurálták, a másikat, a Szent Lujzát ábrázoló

(1938-2
2013)

November 29. 19 óra
Zenei Estek - Világzene. DINA
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT.
Belépõdíj: felnõtt 1 200 Ft,
diák: 500 Ft.
December 2. 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI!
számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak. A tanfolyam 25 órás, díja 1 000
Ft. Nyugdíjas igazolvány szükséges!
Alapismeretek, Internet, E-mail témákkal.
December 5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi Sorozat SAJTKUKACZ ZENEKAR KONCERTJE. Belépõdíj: 800 Ft.

szeinek renoválása kapcsán. A
felújítás pedig – mint Száraz
Csilla múzeumigazgató hozzátette – Szendrõi Éva, zalaegerszegi
restaurátor munkáját dicséri
mindkét üvegablak esetében.
Dr. Polay József, a Kanizsa
Múzeumért Alapítvány elnöke
hangot adott annak a ténynek,
hogy az alapítvány fontos és kiemelt feladatának tekintette,
hogy az utókor számára megmaradt, sok évtizedet megélt ólomüvegeket egykori önmaguk képébe állítsák vissza, melyeket a jövõben bárki megtekinthet a
Thúry György Múzeumban.
Szent Lujza életérõl a Szent Imre
Plébánia plébánosa, Szabó Ádám
adott közelképet, majd felszentelte a szociális gondozást végzõk védõszentjét ábrázoló üvegablakot.
K.H. - Sz.Zs. - V.M.

In Memoriam Dr. Sebestyén Miklós

November 28-29. 9-15 óra
ADÓEGYETEM KONFERENCIA Szakmai konferencia és továbbképzés.
Szervezõ: a Penta Unió. Bõvebb információ: Garván Kitti
garvan.kitti@penta.hu, 06-30/621-1815.

ORGANIKUM. A MOZIPLAKÁTTÓL AZ UNIVERZUMIG - Ludvig
Zoltán festõmûvész jubileumi kiállítása. Megtekinthetõ: december 21-ig
December 2. 19 óra
MINIMÁL KLEZMER BAND
Belépõdíj: felnõtt 1 000 Ft, diák 500 Ft.

üvegképet pedig mostanra sikerült helyreállíttatni az önkormányzatnak, a múzeum alapítványának és egy magánszemély,
Schmidt Istvánné Bagonyai Mária anyagi támogatásának köszönhetõen. Mára pedig már
méltó helyén, a Thúry György
Múzeumban tekinthetõ meg
mindkét alkotás, melyek a közösséghez való tartozást is szimbolizálják – emelte ki ünnepi beszédében Cseresnyés Péter. Nagykanizsa elsõ embere szerint az
összefogás, ami az üvegablak
felújítása kapcsán is megmutatkozott, ékes bizonyítéka annak,
hogy sok olyan ember él helyben, aki városáért tesz, illetve
tenni is akar. Egy közösséghez
való tartozás az identitás tudat
erõsítésének legjobb példája –
szögezte le Cseresnyés Péter –
mindez kiválóan meg is mutatkozott a kórházkápolna egykori dí-

Dr. Sebestyén Miklós fõorvos úr is elment, ahogy Szauter
Béla tanár úr, dr. Csermely Ferenc és Timaffy Miklós fõorvos
úr. Kitûnõ belgyógyászok, akik
a nagykanizsai kórház hírét
vitték országosan is.
Dr. Sebestyén Miklós elment,
csak a tanítványok maradtak:
Bárány László, Késmárky Nóra, Szakály Margit, Ruszwurm
Andrea, Géczi Lajos. Dr. Sebestyén kitûnõ belgyógyász és
diagnoszta volt. Kikérdezte,
megvizsgálta a beteget és tudta
a betegségét. Szinte nem volt
szükség sem röntgen, sem ultrahang, sem CT, sem MR vizsgálatra. Õ – ahogy Korányi
Sándor professzor írja –, a di-

agnosztika nagy egyszerûségében találta a legnagyobb szépséget, gyönyörködve abban,
hogy mi mindent lehet szemmel, tapintással, kopogtatással
és hallgatózással megtudni, ha
ezen módszerek eredményeit
jól értelmezzük. Elsõként vezette be országosan a has
laparoskopos
(hastükrözés)
vizsgálatát, melyet ma már az
orvostudomány szinte minden
területén alkalmaznak. Bevezette a máj biopsiát, sõt õ volt
az elsõ Nagykanizsán, aki
ERCP (endoscopos retrograd
pancreographiat) végzett. Az a
nagy álma, hogy Nagykanizsán
izotóp labor legyen, sajnos nem
valósult meg.
Dr. Sebestyén Miklós olyan
orvos volt, aki, ahogy Szentgyörgyi Albert professzor írta:
„látni azt, amit mindenki lát, és
gondolni arra, amire senki nem
gondol”. 1976-tól 1998-ig dolgoztam vele a fertõzõ osztályon.
Együtt olyan korszerû fertõzõ
osztályt sikerült létrehozni
(1982), ami országosan is elismert volt. Tíz év alatt több mint
9000 ezer beteget kezeltünk,
233 májbiopsiát, 159 tectoscopiát, 128 laparoscopiat, és 9
percutan transhepatikus kolangiographiat végeztünk. Bár
gyermek- és fertõzõ szakorvos

voltam, megszerettette velem a
belgyógyászatot. Sokat tanultam
tõle. Hálát adok neki, mert ezzel
a tudással közösen nagyon sok
beteget gyógyíthattunk meg.
Sebestyén Miklós fõorvos úr
is a nagykanizsai kórház panteonjába került, ahol a többi nagy
egyéniség, kitûnõ szakember
is: Szauter tanár úr, Csermely
fõorvos úr, Timaffy fõorvos úr,
Lázár tanár úr, Péró fõrvos úr
és Szigeti fõorvos úr vannak.
Becsületes, tisztességes, emberséges, családszeretõ volt.
Szakmai alázattal, hivatástudattal végezte a gyógyító munkáját. Szakmailag jól felkészült,
racionális gondolkodású ember
volt.
Kedves Miklós! Legyél
büszke, mert a tanítványaid is
büszkék rád! Folytatják azt a
hivatást, amit te nagyon szerettél. Hiányozni fogsz nekünk és
a betegeidnek is. Sebestyén fõorvos úr nagy ûrt hagyott maga
után, hiszen jelentõs egyéniség
volt szakmai és emberi vonatkozásban egyaránt. Sokan vagyunk kollégák, barátok, munkatársak, volt betegei, akikben
örrökké él majd tovább emléke.
Így rá is érvényes Horatius idézete: „Non Omnis Moriar –
nem halok meg teljesen!
Varnava Charalambos dr.
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Eladó ingatlan – erdõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti egyes üzemtervezett erdõ mûvelési ágú ingatlanait.
Az ingatlanok együttes területe: 29,70 ha. Az ingatlanok együttes kikiáltási ára:
50.508.661 Ft + ÁFA. Két ingatlan külön is megvásárolható 842.520 Ft + ÁFA
valamint 209.449 Ft + ÁFA értékben. A versenytárgyalás idõpontja: 2013. november 19. 14:00 óra. A versenytárgyalás eredménytelensége esetén a kiírás
visszavonásig - munkaszüneti vagy szabadnap kivételével - minden kedden.
A versenytárgyalási kiírás csak regisztrációt követõen váltható ki, a versenytárgyaláson csak regisztrált természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek részt, az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ csak regisztrált
ajánlattevõk részére nyújtható.
A regisztráció feltétele: magánszemély esetén az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplés és erdõgazdálkodói kód meglétének igazolása, jogi személy
esetén erdõgazdálkodói kód meglétének és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személy alkalmazásának igazolása, jogi személyek esetében nyilatkozat átlátható szervezetnek minõsülésrõl, a helyi adótartozás és 60 napnál régebben lejárt esedékességû köztartozás fenn nem állásáról igazolás bemutatása.
A regisztráció helye, telefonos idõpontkérés: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II. emelet 2. Iroda) Telefon: +36-20-849-2330 vagy +36-20-849-2328.
A regisztráció során rögzítendõ adatok: természetes személyek esetében: név,
születési hely, idõ, anyja neve, személyi azonosító jel, lakcím, erdõgazdálkodói
kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód, jogi személy esetén: név, székhely, nyilvántartási szám, KSH azonosító, erdõgazdálkodói kód,
szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód.
A regisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell, a felvett adatok
csak az adott ügy intézése érdekében kerülnek felhasználásra.
Az ingatlanok megtekintését regisztrált ajánlattevõk részére elõre egyeztetett idõpontban kizárólag hivatali munkaidõben legfeljebb 1,5 óra idõtartamban biztosítjuk.

Kérjük, adományozzon Ön is!
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa hagyományteremtõ jelleggel, egy jótékonysági kezdeményezés keretein belül 2013. december 2. – 2014. január 6. között a
Halis István Városi Könyvtár épületében egy karácsonyfát állít fel.
Vigyen magával egy mézeskalácsot a fánkról, hogy saját otthonát díszítse és
emlékeztesse Önt a karácsony valódi értékére, az erre szánt felajánlását pedig helyezze el a gyûjtõládában. A mézecskalács szívekért felajánlott bevétel
hátrányos helyzetben lévõ gyermekek és családok támogatására kerül majd felhasználására.

A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Hölgyklubja 2013 karácsonyára ismét
ADOMÁNYGYÛJTÉST SZERVEZ
Az adományokat céljelleggel a szervezõk az alábbiak szerint kérik és fogadják:
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGYKANIZSAI
GYERMEK-OTTHONÁNAK
Gyermekruhát és gyermekcipõt (18 éves korig!), játékokat, filmeket, CDket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, kötelezõ olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket, társasjátékokat, tisztító-, mosó és testápoló szereket.
Köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszereket is! (Felnõtt holmit nem gyûjtünk. )
A gyûjtés helye és ideje:
2013. december 2. (hétfõtõl) - december
8. (vasárnapig). Hétköznap 8 - 15 óráig,
szombaton és vasárnap 8 - 11 óráig a
VÁSÁRCSARNOK emeletén (az
északi oldalon, a Turkáló után, 148-as
helyiség).
Köszönjük adományaikat: a Szervezõk
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Véradások idõpontjai
2013.12.03. KEDD 08:30 – 12:30 Thúry György Kereskedelmi
SZKI., Nk. Ady u. 29. 2013.12.05. CSÜTÖRTÖK 09:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28. 2013.12.05. CSÜTÖRTÖK
14:30 – 17:00 Meseház bölcsõde, Nk. Attila u. 7.
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Köszönet
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Székhely Intézmény
dolgozói, az óvodába járó gyermekek és a Rózsa Úti Óvodáért Alapítvány szeretettel mondanak köszönetet a Provident Pénzügyi Zrt. munkatársainak a támogató munkáért,
mellyel szabadidejüket feláldozva megszépítették óvodánk
udvarát.
Az udvari fa- és fémjátékok, mászókák lefestésével, a padok
felújításával, a füves területek gondozásával örömet szereztek
az óvodába érkezõ gyermekeknek és szüleiknek.

(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)

Gyere és ünnepelj velünk!
A 2013-as év utolsó
gasztronómiai kalandja következik!
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 2013.december 7.én rendezi meg a Karácsonyi Finomságok elnevezésû rendezvényét.
Mutasd meg Kanizsa lakosságának képességeidet, szerezd
meg valamelyik dobogós helyet és legyél büszke kreatív gasztronómiai tudásodra.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól
magad akár versenyzõként akár kóstolóként jössz!
A részvétel nagyon egyszerû:
Ha nem vagy szakember, nem fontos, hogy személyesen Te
süsd meg a finomságokat, sütheti azt a nagymama vagy bárki a
családból, baráti körbõl! Nem kell mást tenned, mint akár egyedül,
akár csapatoddal készíts vagy készíttess, kalácsot, mézeskalácsot,
karácsonyi finomságokat, amellyel versenyezni fogsz a díjakért.
A Karácsonyi Finomságok rendezvénnyel párhuzamosan tartjuk a Mikulás napi mûsorunkat valamint a SCITEC Roadshow
egyik állomása is nálunk lesz!
Helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 8800 Nagykanizsa Táborhely u. 4.
Nevezési díj most sincs! Nagy örömünkre szolgálna, ha
részt vennétek egyéni vagy csapat nevezõként az évzáró rendezvényünkön!
Jelentkezési határidõ: december 2. Jelentkezni lehet a
judit@matrixmm.hu e-mail címen, bõvebb információ a
0670/341-8853-as telefonszámon kapható.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. november
A KanizsaTISZK ifjúsági célú programjainak
fejlesztése, TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0153 számú
"Merre visz az út?" projekt elõrehaladásáról
A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. „Merre
visz az út?” projektjének célja a TISZK keretén belül és
Nagykanizsa oktatási intézményeiben tanuló 12-29 éves
gyerekek, serdülõk, fiatalok (különös tekintettel a hátrányos helyzetûek és sajátos nevelési igényûek) társadalmi
és gazdasági részvételének fejlesztése.
A program megvalósítási idõszaka:
2012. február 01. – 2014. január 31.
A 2013-as évben megvalósult tevékenységeink:
 A KanizsaTISZK Tanboltjában látogatható „Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéház" idei 4 kiállítását egy-egy hónapon keresztül látogathatta a közönség. 393-an éltek ezzel a lehetõséggel és
a vendégkönyvben is többen kifejezték tetszésüket.
 Nagykanizsa városi programjaiban is közremûködtünk, s
információs pultunknál számos érdeklõdõ fordult meg. Pl.: Város
Napja, Sárkányhajó Bajnokság, Generációs Forgatag, Dödölle
Fesztivál, Ifjúsági Sportnap.
A tanévek rendjéhez igazodó, folyamatos tevékenységeink:
 „Merre visz az út?” és „Együtt tovább” klubfoglalkozásaink újabb témákkal folytatódnak a város 14 iskolájában. A foglalkozásokat az eddigi rendszernek megfelelõen havonta másmás iskolában tartjuk, tematikus program szerint, szakemberek
irányításával.
 Önismereti- és pályaorientációs foglalkozásaink Nagykanizsa és a város 25 km-es körzetén belüli általános iskoláinak
7-8. osztályos tanulói számára elérhetõek. A 25 oktatási intézményben, eddig 768 tanuló vehetett részt a programban. Ez a
foglalkozás játékos, interaktív formában segíti a gyerekek pályaválasztási döntésének elõkészítését.
 Továbbra is folyamatosan szervezzük az iskolai tanmûhelyek és városi üzemek látogatását. Célunk, hogy a pályaválasztás elõtt álló tanulók betekintést nyerjenek a szakmák világába, s a gyakorlatban is megismerhessék az általuk elképzelt
vagy kiválasztott szakmákat, azok szépségeivel és kihívásaival
együtt. Örömünkre szolgált, hogy ezt a szolgáltatásunkat az el-
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múlt a tanévtõl már a vidéki iskolák is igénybe veszik. Eddig 455
fõ tett látogatást, 8 üzemben.
 Megjelenünk a város általános- és középiskoláinak
rendezvényein: DÖK Nap, gyermeknap, egészségnap,
sportnap, bûnmegelõzési nap... Játékos feladatokkal hívjuk
fel a 12-19 éves korú tanulók figyelmét a pályaválasztás fontosságára, idõszerûségére. Segítséget nyújtunk, hogy megtalálják az érdeklõdési körüknek és képességeiknek megfelelõ helyet.
Lezárult tevékenységeink:
 2012. szeptember 11- 2013. június 04. között zajlott le az önkéntesek felkészítése, melyben 40 diák (általános- és középiskolás) vett részt. A tréningen a következõ kompetenciák fejlesztése történt: munkaerõ-piaci és vállalkozói, tanácsadói, személyes, kommunikációs, együttmûködési és közösségi. A képzésen
megjelent tanulók a 20 alkalomból álló foglalkozássorozat zárásaként tanúsítványt kaptak.
 Projektünk 2013 nyarán is két alkalommal tábort szervezett
Sármelléken, a Tüskevár Ifjúsági Szálláshely és Erdei Iskolában. Alkalmanként 32 fõ, 12-29 éves korú tanuló vett részt a
szakképzett pedagógusok által irányított táborban. A turnusok
alatt az alábbi kompetenciák fejlesztése valósult meg: személyiségfejlesztés, életpálya-tervezés, kontrollképesség fejlesztése,
egészségtudatosság fejlesztése, segítségnyújtás a produktív
életstílus megvalósításában. A kompetenciák fejlesztése és az
egyéb foglalkozások mellett életre szóló barátságok köttettek és
nagyszerû élmények születtek.
 Nagykanizsa MJV balatonmáriai Városi Ifjúsági Táborában a 2013-as nyár folyamán projektünk 8 alkalommal pályaválasztással, egészséges életmóddal, sporttal kapcsolatos vetélkedõket tartott a táborozó gyermekeknek.
 Novemberben a város 8. osztályosai részére megszerveztük
a Szakmák Színháza címû elõadást, a szombathelyi Weöres
Sándor Színház bemutatásában, ahol a jelenlegi hiányszakmákkal ismerkedhettek meg a diákok.
 2012 tavasza óta mûködik honlapunk, melyen minden eddigi programunk és azok képgalériája is megtalálható:
www.merreviszazut.hu
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Ahol elsõsorban a jól képzett szakemberekre büszkék

15 éves születésnapját ünnepelte a fém és mûanyag alapanyagok,
félkész- és késztermékek, hegesztett kötések, acélszerkezetek, gáz- és
csõvezetékek, nyomástartó berendezések, technológiai- és vasúti
rendszerek roncsolásmentes és roncsolásos laboratóriumi és helyszíni vizsgálatával foglalkozó Röntgen Kanizsa Kft. A jeles eseményre a
cég dolgozóin kívül az ország több településérõl, Pécsrõl, Zalaegerszegrõl, Szegedrõl, Szolnokról, Dombóvárról és Egerbõl is érkeztek
vendégek, üzleti partnerek, megrendelõk. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ és Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke is.
Köszöntõ beszédében Gyimes
Gyula ügyvezetõ felidézte az
1998-ban, lakásuk egyik szobájában, egy fõvel alakított cégük történetét. A vállalkozás eleinte
egyetlen módszert alkalmazott, radiográfiai vizsgálatokat végzett, és

a betéti társaságból 2003-ban korlátolt felelõsségû társasággá alakult. Az ügyvezetõ nem kis büszkeséggel vázolta fel üzleti partnereinek azt is, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhetnek ma. A
fejlesztéseknek
köszönhetõen

Innováció – A siker receptje
A fenti címmel szervezett konferenciát a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A Vasemberház Dísztermében rendezett találkozó célja
az volt, hogy a kis- és középvállalkozások gyakorlati szakemberek
segítségével információt kapjanak a sikeres cégek mûködésének
titkairól és eszközeirõl.
Az innováció azon közkeletû, divatos szavaink egyike, amelyet minden
egyes gazdaságpolitikai fórumon, mûszaki konferencián emlegetnek, de valós jelentését és jelentõségét már jóval
kevesebben értik, és még kevesebben
gyakorolják. Az innováció tágabb értelemben véve értékteremtõ, új gondolatokat jelent: képességet arra, hogy
jövõnket saját igényeink szerint alakítsuk ki. Mint ilyen, az innováció a növekedés új forrását biztosítja.

Nagykanizsa és térsége jelenlegi
gazdasági helyzetében fontos kitörési pont az innováció. A térség ilyen
jellegû tevékenységének erõsödéséhez, minél több innovatív, és gyorsan fejlõdõ kis- és középvállalkozásra van szükség. Éppen ezért fontos,
hogy ezek a vállalkozások megfelelõ ösztönzést, támogatást kapjanak
tevékenységük folytatásához.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elkötelezett az innováció
iránt. Már eddig is több olyan szakmai tevékenységet végeztek, mely a
város és térsége vállalkozásainak innovációs fejlõdését segítette – hangsúlyozta köszöntõjében Dr. Polay
József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Ezen események alkalmával azt tapasztalták,
a vállalkozók érdeklõdést mutattak
az innovációval kapcsolatos információk iránt, ugyanakkor nem voltak a megfelelõ tudnivalók birtoká-

2008-ban vásároltak Kiskanizsán,
a Berek közben egy kis parasztházat, ahol az átalakítást követõen
mûködik az akkreditált laboratóriumuk egyre gyarapodó létszámmal.
Bõvülõ telephelyükön idén már
15 fõ dolgozik. Elsõsorban a jól
képzett szakembereikre büszkék,
azokra, akiket saját maguk képeztek ki, a kft.-n belül szereztek tapasztalatot. Telephelyüket a 265
négyzetméterrõl 2012-re, 460
négyzetméterre bõvítették. Az
épület alkalmas arra, hogy hoszszabb távon még magasabb létszámot alkalmazzanak. Büszkék eszközfejlesztéseikre, hisz megalakulásuk óta az volt az egyik fõ céljuk,
hogy mindig a lehetõ legjobb szakemberekkel, a legkorszerûbb vizsgálóeszközökkel hajtsák végre feladataikat. A legújabb fázisvezérelt
ultrahangos berendezés beszerzése
szinte a világ élvonalába tartozó
fejlesztést jelent, mellyel sok esetben kiválthatók a radiográfiai vizsgálatok. A készüléket Magyarországon fõleg fõiskolákon, egyetemeken használják, az ipari gyakorlatban még kevésbé, ennek használatában szeretnének élen járni. A
tényleges vizsgálatok 80 százaléka
terepen történik, ezért szükséges a
gépkocsipark folyamatos fejlesztése is. Míg 10 éve csak saját sze-

mélygépkocsival rendelkeztek,
mára nyolcra nõtt a céges gépjármûveik száma. Referenciáik között sorolható fel például a Margit
híd tartószerkezeteinek-, a Pécsi
Hõerõmû biomassza kazánjának-,
valamint vezetékek és technológiai rendszerek vizsgálata.
Nagy figyelmet fordítanak a társadalmi szerepvállalásra is. Névadó szponzorai a Röntgen Kanizsa
ANTS szoftball csapatnak, akik
2007-ben országos bajnokságot
nyertek, és nagy örömükre idén is.
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866
látvány- és csapatsportban kiemelten támogatják a Labdarúgó és a
Judo Szakosztályt, a Jigoro Kano
Judo Alapítványt (a Mikulás Kupa
Nemzetközi Judo Versenyt 2011).
Együttmûködési megállapodást írtak alá a Kanizsa Vízilabda Sportegyesülettel a vízilabda utánpótlás-nevelés támogatására.
A cég tervei között szerepel az
állandó fejlesztés annak érdekében, hogy versenyképességüket a
jövõben is képesek legyenek megõrizni. Kezükben van a Nemzeti
Akkreditáló Testület okirata, bármilyen feladatot el tudnak látni,
akár a Paksi atomerõmûnek is,
mert ennél magasabb minõsítés
nincs Magyarországon.

ban ahhoz, hogy ez a fajta képességük fejlõdhessen. Nagyon sok elképzelés azért marad meg csupán az ötlet szintjén, mert a vállalkozások nincsenek tisztában azzal, hogy innovatív ötleteiket milyen módon, milyen
szakmai és pénzügyi – például pályázati támogatások – segítségével lennének képesek megvalósítani.
Az innováció a kezdetektõl fogva fontos szerepet játszik az emberiség életében. Minden olyan újítás
ide sorolható, amely élhetõbbé teszi
mindennapjainkat, gazdasági szempontból lehetõvé teszi egy új termék kifejlesztését, vagy egy meglévõ termék olcsóbb elõállítását.
Hozzásegíti a vállalatokat ahhoz,
hogy bevételeik növekedjenek, illetve, hogy kiadásaik csökkenjenek, vagy hogy egy adott piacon
egyedüli szereplõvé váljanak, azaz
monopol pozícióba kerüljenek.
A „siker” receptjeit megosztók
sorában Kalcsú Zoltán, a Pannon
Novum Nonprofit Kft. innovációs
menedzsere többek között beszélt

az innovációs folyamat lépéseirõl,
fogalmi meghatározásáról és rendszerérõl, típusairól, továbbá az
iparjogvédelmi formákról.
A fórum további részében a sikeres Kis- és Középvállalkozások
alapjai címmel Dely Tamás, a KKV
Szakmai Magazin ügyvezetõ igazgatója és Mester Nándor, a magazin
felelõs szerkesztõje tartott elõadást.
Költségoptimalizálásról és gyakorlati tanácsokról Csapó Györgytõl, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnökétõl, költségcsökkentési projektvezetõtõl hallhattak információkat a vállalkozások képviselõi.
Míg Dalos Attila, a Ford Közép- és
Kelet-Európai Kft. flotta-értékesítési
igazgatója a KKV-k hatékonyságának növelésével kapcsolatban osztotta meg tapasztalatait. Lakner Gábor, a Hidrofilt Kft. kereskedelmi
igazgatója pedig a cégük innovációs
tevékenységét vázolta fel a kamara
által szervezett fórumon.

B.E.

B.E.
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lés után egy ideig nem volt állandó helye a városban. Dolgozott
ABC-ékben, kantinban, aztán
megkapta a nyugdíjba vonuló
Tálosi Péter bácsi állását az Ady
utcai boltban, amit egy év múlva
elcserélt a cég egy Volán-irodára.
A Vasemberház árkádsora mellett
kialakított egykori boltban érezte
magát a legjobban, melyet szintén
õ nyitott meg és vezetett tíz éven
keresztül.
– Ez tetszett a legjobban. Jó kis
bolt volt. Nagy forgalmat bonyolítottunk le, odajártak vásárolni a
bútorgyárból, a vasútról, a tej-

Ahol apáról fiúra száll a szakma
Az elmúlt évben végzett munkájáért a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által alapított „Év vállalkozója” díjban részesült Kozári Géza vállalkozó.
Az elismerést a Vasemberház
Dísztermében adta át Cseresnyés Péter polgármester. Az ismert vállalkozóval kitüntetése
kapcsán beszélgettünk a Fõ úti
üzletében.
– A vállalkozásunkat 1999-ben
indítottuk el, miután a ZÉTA vezetõsége úgy döntött, eladja, vagy
bérbe adja a húsáruházat, mivel
anyagilag nem érte meg nekik tovább üzemeltetni. Megkaptuk a
pecsenyesütõként használt részét
és kényszervállalkozóként elindultunk ezen az úton. Nemcsak továbbmûködtettük, hanem fél év
múlva, a kicsike kis áruházban elértük ugyanazt a forgalmat, amit
elõtte a 400 négyzetméteres nagy
húsáruházban.
– Hogyan jutottak el idáig, kitõl
leste el a szakma fortélyait?
– Voltak saját tapasztalataim,
és megfigyeltem más szakemberek tevékenységét is. A kettõbõl
hoztam ki valami mást, mint amit
általában tud egy hús-, hentesáru
eladó. Gyermekkoromban Nagyradán rengeteg állatot tartottak a
szüleim, sokszor vágtak disznót,
de szakmunkást sosem hívtak.
Igaz, édesapám két nap alatt végezte el a teendõket. Két-három
mázsás mangalicadisznókat vágtunk. A hús feldolgozása mellett
a mosogatással is volt munka,
bõven. A takarítás a mi szakmánkhoz hozzátartozik, tulajdonképpen többet takarítunk,
mint dolgozunk. Most is minden
este minden árut beszedünk a
pultokból. Csak így érhetjük el

hogy a reggeli elsõ vevõ azt
mondhassa, hú de jó illat van.
– Hányan kezdték el itt a munkát
annak idején?
– Hárman indultunk, s hamarosan azt indokolta a forgalmunk,
hogy négyre bõvítsük a létszámot.
Akkoriban még mûködött a
bevásárlóturizmus, és az embereknek is volt pénze arra, hogy húst
vegyenek, bevásároljanak. Aztán a
forgalmunk természetesen lecsökkent, de a törzsvásárlóink megmaradtak, visszajárnak hozzánk.
Most azonban sokkal többet kell
dolgozunk ugyanazért a bevételért,
mint tíz éve, amikor kezdtük. A
két, két és fél, meg három kiló hús
helyett ma a vevõk fél kilót, harminc dekát, meg két darab farhátat
kérnek egy-egy vásárlás alkalmával.
Kozári Géza 1969-ben kezdte a
szakma elsajátítását tanulóként
pontosan itt, a húsáruház helyén
korábban állt üzletben. Öten indultak annak idején – Dolmányos József, Horváth Zoltán, Halász László, Szokol Pál valamint Szalai Viktor osztálytársaival – és valamenynyien megmaradtak a kereskedelemben. A vizsga után az akkori
Szabadság téri boltba került Gazdag Géza bácsihoz, akinek õ volt
az utolsó tanulója. A szakmából tõle tanult a legtöbbet.
Az évek során változtak a boltok helyszínei, többször kellett
költözködni, de mindig a belvárosban maradtak. Sokáig dolgozott Molnár Józseffel is, akinek a
betegsége miatt végül rá maradt,
mint kezdõre a bolt vezetése.
Kozári Géza nyitotta meg szintén
a Szabadság téri 19-es udvarban a
boltot, s mint fiatal kezdõre, végül rá maradt a bolt irányítása
egészen a katonaságig. A leszere-

üzembõl. Hajnaltól késõ estig
mind a négyünknek dolgozni kellett. Közben megnõttek a gyerekeim – tért vissza napjainkra beszélgetõtársam. – Hiába van az
egyiknek faipari egyetemi végzettsége, jobb híján itt dolgozik
nálam, mert a diplomájával nem
lehet sok mindent keresni egyelõre a városban. A kisebbik is megnõtt, õ kimondottan ezt a szakmát
tanulta ki, és a feleségem is a vállalkozásban dolgozik. Mivel itt
lecsökkent a forgalom, a Hevesi
úton nyitottunk egy másik boltot.
Nagyon sokat kellett tennünk
azért, hogy azt az üzletet is megszeressék és odajárjanak vásárolni a környékrõl. Amikor megvettük, az összes gép motorját ki kellett cseréltetni, hogy zavartalanul
üzemeljenek. Az üzlet eredményesen mûködik, a forgalom ma
már fölfutott arra a maximumra,
amit ki lehet hozni belõle. Ott ketten dolgoznak, a feleségem és egy
kolléga.
– Hogyan telik el egy napjuk?
– Hajnali fél 5-kor kezd a család. A délelõtti mûszakot lehajtjuk,
a gyerekek, ha tudnak, hazamennek, ha nem, akkor itt maradnak
estig. Én viszont szabadnap és szabadság nélkül viszem most már a
tizennegyedik évet. A vállalkozásunk a kezdettõl fogva rentábilis,
tartozásunk nincs, ki tudjuk fizetni
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a számlákat, de sok minden nem
marad. Szabadidõm sincs, nekem a
munkám a hobbim. Biztosan roszszul is lennék, ha nem jöhetnék be
két napig dolgozni.
Ez igaz lehet, hiszen mi magunk
is tapasztaltuk az évek során: lehetett ballagás, város napja, dödölle, jazz- és sörfesztivál, vagy egyéb
ünnepi alkalomból rendezett felvonulás a Fõ utcán, a vállalkozó
mindig a pult mögött serénykedett.
Csak akkor lehetett látni az ajtóban, ha éppen áruszállító érkezett.
Beszélgetésünk vége felé a vállalkozó szavai között tetten értük a
szakma generációkon át örökölt
csínját-bínját: "Egy csöppöt sem
tetszik, ha nem úgy vágják a kiló
húst, ahogyan nekem tetszik. A
szemem körbe-körbe jár, mindegy,
ki dolgozik. Ha úgy tetszik, mindenki kését figyelem, a fiaimét is.
A kisebbiknek igen jó érzéke van a
szakmához, õ kimondottan erre
született. A nagyobbik viszont a
vevõkkel, beszállítókkal szeret
foglalkozni. Neki kell felkutatni a
különleges termékeket. Ilyen például a pármai sonka, amibõl sokat
eladtunk, de pénz hiányában ez a
vonal megszûnt. Ilyen termék még
a sárgabarackos, áfonyás belga
pástétom, amit külön kerámiatálban szállít a gyártó Magyarországra. Legutóbbi szerzeményei közé
tartoznak az újszilvási termékek és
a szürkemarha szalámi. A disznóhúst zalaiaktól vesszük, a frissen
vágottat Letenyérõl hozzák, a baromfihúst
Tótszentmártonból.
Hentesáruból viszont itt van az
„egész ország”. A vevõk meg jönnek Keszthelyrõl, Zalaegerszegrõl,
Somogysámsonból.
Kozári Géza végezetül megosztotta velünk egy törzsvásárlója
sommás gondolatát is, ami egyben
azt is igazolja, hogy miért adományozta az „Év Vállalkozója” díjat
a Kamara a vállalkozónak: a lányom Pestre, a fiam Pécsre, vagy
éppen Gyõrbe jár iskolába, de az
utolsó fél kiló húst itt veszem meg
nekik az útra…
B.E.

Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területû, „beépítetlen terület”
megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013. december 4-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen
hetente a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni. A
versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Mesterségem címere: festõmûvész

Manapság szinte divattá vált
a „mûvész” kifejezés. Sokan saját munkásságukat illetik e szóval, még abban az esetben is, ha
elvétve fognak csak a kezükbe
ceruzát, ecsetet, vagy fényképezõgépet, ám a köznyelv is elõszeretettel használja – néha ok
nélkül – az egyébként igazi, vérbeli alkotókat megilletõ titulust.
Egy azonban biztos: ha valaki
az ország egyik leghíresebb
egyetemén szerzi meg a „képzõmûvész” diplomáját, mindemellett pedig tehetséges, mi több,
nyitott az új „ingerekre”, hatásokra, annak megjár – nemcsak
papíron – a mûvész-cím. Szabó
Gabriella fiatal kora ellenére e
világba tart, s immár elmondhatjuk, oda is tartozik, hiszen
számtalan csoportos és egyéni
kiállításán túl, nem rest tanulni
és termékeny módon alkotni
sem. A nagykanizsai, végzettségét tekintve festõmûvész hölgygyel – többek között – arra kerestük a választ, a mai világban
lehet-e, szabad-e, sõt, érdemes-e
mûvészként élni(e) és létezni(e)…

Majd’ 3 év telt el azóta, hogy lapunkban útkeresésérõl, életcéljairól
mesélt Szabó Gabriella. Akkortájt
még harmadéves egyetemista volt
Pécsett, ám már azokban az idõkben
is országos, mûvészeti versenyeken
szerepelt kimagasló eredménnyel, illetve több, ösztöndíj programra is érdemesnek találták õt, s vele együtt
festményeit, a rá jellemzõ mozgás-,
és tájképábrázolásokat.
Az
erdész-pedagógus-informatikus dinasztia ifjú sarja eltökél-

ten indult esztendõkkel ezelõtt (már
óvodásként) a mûvészet ingoványos
univerzumába, noha tudta, nem lesz
könnyû az út, hiába támogatják –
családja mellett – ismert alkotók is.
„Fogta” hát a vásznat, az ecsetet,
legtöbb esetben a fényképezõgépet
is, és – a sokat emlegetett „nehézségek” dacára is – haladt tovább a saját ösvényén. Az iskolai éveivel párhuzamosan fél évet töltött NagyBritanniában, ahol tanult és alkotott
is, majd visszatérve Magyarországra idõrõl-idõre újabb mûvésztelepeken „képezte” magát. Ahogy õ
mondja, az „inas” években még burokban élhetett, hiszen a képzõintézménye még biztos pontot jelentett számára, azonban kikerülve az
iskolapadból – frissen végzett festõmûvészként – már megtapasztalja,
hogy a „saját” lábán megállni e területen, igazán nehéz.
– Az alkotók sosem hivatali
munkarendben dolgoznak, ugyanakkor a „szabadságunknak” ára
van. Ez pedig sokszor a létbizonytalanság, hiszen, mint a mondás is
tartja, szerelembõl nem lehet megélni. Ugyan jómagam szerencsés
vagyok, hiszen a családom mellettem áll, és patronál, ám a jövõben,
pontosabban évek múlva, már magam szeretnék elboldogulni. Amit
eddig célul kitûztem, elértem, most
pedig „szabadúszó” alkotóként dolgozom és tanulom az „életet”.
– Hogy telnek egy pályakezdõ
festõmûvész mindennapjai?
– Természetesen festéssel. Ám
nem csak önmagamnak alkotok:
azt szeretném, hogy mások is észrevegyék, talán kicsit meg is szeressék azt, amit csinálok, illetve
amit én szépnek látok. Szólítsa
meg õket egy táj, egy gesztusokból

összeálló kutya vagy ember-alak,
amit én képeztem le átfogalmazva
a vászonra. Ha pedig a realitások
talajára visszazökkenünk, mûvészeti pályázatokra is fókuszálok.
Jelenleg épp az „Ezüstgerely”
programra, ami – sok egyéb projekthez hasonlóan – komoly anyagi elismeréssel is jár annak, akinek
a munkáját érdemesnek, rendkívülinek látja majd a szakmai zsûri.
– Itt adódik a kérdés: mitõl válhatnak a te festményeid – mások
által is ismert – egyedi „névjegyekké”?
– Ilyen felvetések esetén sokan
azt válaszolnák, hogy: „benne van
a saját lényem”, ami a bensõmbõl
árad. Ez csak részben igaz. Jó és
érdekes képet sokan tudnak festeni, és mindenkinek más tetszik.
Ahány ember, annyi szokás. Én a
trendeket nem igazán szeretem
követni, és nem akarok elveszni
sem a sok alkotó között. Arról már
a korábbi interjúban is beszéltem,
elõszeretettel festek – állatszeretetemnél fogva – kutyákat, de nem
szokásos módon. Mozgásukban
ragadom meg a négylábú kedvenceimet, nem pedig lemásolom
õket a-tól z-ig. Az állatok testbeszédét már kiskorom óta tanulmányozom, és sokszor rajzoltam és
fotóztam is õket. Aztán az egyik
bemozdult, elmosódott kép adta
az alappillérét a kutya mozgásának színes-színtelen ábrázolásához. Ezek a képeim vagy elsõre
megérintik a nézõt és ezzel együtt
meg is szerettetik vele, vagy valójában sosem, hiszen nem kimért
fotó utáni másolatokról van szó.
Ahogyan a sportolókról, táncosokról e szellemben, stílusban készített festményeim esetében sem.
Bár, talán ezek jobban „megszólítják”, s vonzzák az embereket, mivel kicsit közérthetõbbek. Az emberi mozgás ecsettel történõ megörökítésében egyébként színeket
is használok, nem csak fekete-fehér kombinációt.
A szívem másik darabja már középiskolás korom óta a tájképábrázolás. Néha a mûteremben festem
meg korábban készített fotó vagy
vázlat alapján a számomra szép,
vagy kedves természeti csodákat,
de gyakrabban fordul elõ az, hogy
kint a szabadban, „plen-air” (nyílt
levegõn) festek. A természet a legjobb ihletõ forrás – tartja a mondás, az én képzeletemet legalábbis

mindig megragadja. Sokszor viszsza-visszatérek ugyanazon témához, hogy a lehetõ legjobb nézet
szerint festhessem le. Egyedivé
pedig attól válnak a munkáim,
hogy magamat adom s mutatom
meg: az életben és a festészetben
egyaránt. Remélem, így jutok oda,
ahova szeretnék.
– Netán az ismert, elismert mûvészek közé? Ha palettán kellene
kikeverni a sikeres és kedvelt festõt, milyen összetevõket használnál?
– A mi világunkban nehéz „befutni”. A tehetség kevés, ha nincs
kitartás. Sokat számít az ismeretség is, valamint Fortuna kegyeltjének lenni. A megfelelõ idõben, a
megfelelõ helyen lenni, hogy valaki – aki épp bennem látja meg azt
a pluszt – felfigyeljen rám, és segítse a munkámat. Ezért is veszek
részt alkotótáborokban, hogy minél nagyobb kapcsolatrendszerre
tegyek szert. A munkának pedig –
ahogy lenni is szokott – mindig késõbb érik be a gyümölcse. Így a
hírnév sem jön egyik percrõl a másikra, de én nem is azért csinálom.
Hanem azért, mert az alkotás a
mindenem óvodás korom óta. Ez
vagyok én, ez a hivatásom.
– A festményeid ötlete javarészt
konkrét tervek alapján fogan – ekkor reálisan gondolkodsz. Hogy
ülteted mindezt át a gyakorlatba,
pláne, ha a jövõdrõl van szó?
– Amennyiben indul mûvész-tanár szak az egyetemen õsztõl, beiratkozom. A késõbbiekben pedig
a doktori képzést is megcélzom, illetve, megélhetés terén, a grafikusi
munka jelentene szilárd talajt. Az
életet ugyan itthon tanulom, ám a
távolabbi jövõmet mégis külföldön képzelem el. Viszont egyelõre
próbálok „kiteljesedni”, így adtam
magamnak pár évet, hogy a festészet szabadságát élvezzem. A mûvészet korlátok nélküli nyelvét
igyekszem minden téren minél átfogóbban hasznosítani, és csak
elõre haladni. Hogy hova? Oda,
ahová mindig készültem, mindig
indultam. Amiért minden tõlem
telhetõt megtettem a múltban és a
jelenben, és amiért ezen túl is meg
fogok tenni mindent, amit csak tudok. Az ide vezetõ úton „mankóm” a vásznam lesz, iránytûm az
ecsetem, szívem a színek, a bennem rejlõ tûz pedig mindig kellõ
löketet fog adni, hogy a kezem
tudja, mit fogalmazzon meg. Hát
kell ennél több…?
Szabó Zsófia
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ
Prímagáz futár
Gépjármû vizsgabiztos
Alkusz tanácsadó
Kisgyermek nevelõ
Szakács
Pincér
Traktorvezetõ, állatgondozó
Lakatos
Villanyszerelõ
Hegesztõ
Asztalos
Autóiparban festõ, elõkészítõ
Riasztó, tûzjelzõ szerelõ

szakirányú
középfokú
középfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Izgalmas napokra számíthat. Ismerõsei
körében valakinek különösen felkeltette
az érdeklõdését. Hogy a késõbbiekben
lesz-e mindennek folytatása, az már csak
önön múlik.

IV.20.–V.20. Bika
A munkahelyén konfliktusa adódhat ezen
a héten a kollégáival. A stresszes helyzet
elkerülése érdekében hallgassa végig
õket figyelmesen, és csak azután közölje
kimérten a véleményét.

V.21.–VI.21. Ikrek
Úgy tûnik, hamarosan teljesülnek a vágyai. Vegyen vissza a tempójából, lassítson le, hogy többet tudjon foglalkozni
önmagával. Pozitív kisugárzása átsegíti a
nehézségek megoldásában.

VI.22.–VII.22. Rák
Lehet, hogy ezekben a napokban nem
teljesülnek a vágyai, de ez a csekély kudarc ne szegje a kedvét. Romantikus estéit a hideg, szeles idõjáráson kívül csak
a féltékenység zavarhatja meg.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ideje felhagynia a költekezéssel. Önös érdekeit most lehetõleg helyezze háttérbe, és
koncentráljon a szeretteire. A pénzügyeiben kedvezõ változás történik hamarosan,
így nem lesz oka az idegeskedésre.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Diplomatikusan kezeli az otthoni nehéz
helyzeteket, könnyedén kiosztja mindenkinek az ünnepek elõtti feladatokat. Lelkiismeret-furdalása csak akkor lesz igazán, amikor
rájön, hogy nem marad semmi tennivalója.

IX.23.–X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint szerencsés napokra
számíthat. Szeretne némi újítást is bevinni a
kapcsolataiba, de nem tudja eldönteni, hogy
kedvességgel, vagy határozottan kezdjen hozzá. Jól tenné, ha segítséget kérne a csillagoktól.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nehéz hozzászoknia a hirtelen jött hideghez. Ha meg akarja elõzni a megfázást, ne
hagyja folyton otthon a sapkáját. A csillagok azt sugallják, hamarosan találkozhat
egy szimpatikus, vonzó személlyel.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Hogyha elõléptetésre nem is, dicséretre
mindenképpen számíthat a munkahelyén. Ha továbbra sem akarja otthon levezetni a felhalmozódott energiáit, akkor
járjon többet táncos mulatságokba.

XII.22.–I.20. Bak
Ha nem tudja új mederbe terelni az életét,
ne adja fel. Egy kis szünet után, némi kitartással próbálkozzon újra. Fölösleges ígéretekkel ne kecsegtesse a szeretteit, amikor
amúgy sem tudja megvalósítani azokat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha ideje engedi, kérdezze meg a párjától,
milyen szokásán kell változtatnia ahhoz,
hogy jobb legyen a kapcsolatuk. Például
gyõzze le a zárkózottságát, és beszéljen nyíltabban az érzelmeirõl, elképzeléseirõl.

II.20.–III.20. Halak
A hûvös, szeles idõ jó alkalmat ad a hétvégi családi együttlétekre. Szívesen belevágna akár egy otthoni projektbe is, hiszen most tudná csak igazán megvalósítani a kreatív ötleteit.
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A megye legjobb
párosainak
meccseivel
A Zala Megyei Tenisz Szövetség szervezésében városunkban
rendezték a megyei Téli Kupa
fedett pályás teniszversenyét.
A verseny keretében hirdették ki a
csapatbajnokság végeredményét, a
díjakat dr. Sárváry Péter, a Zala Megyei Tenisz Szövetség elnöke adta át.
Klub-végeredmény: 1. ZTE Tenisz Klub, 2. Helikon TC Keszthely, 3. Energia Szabadidõsport
Klub Nagykanizsa.
A harminc mérkõzést követõen
az alábbi sorrend született: 1. ZTE
I (Szakács Attila-Nagy László), 2.
Energia I (Halász Dávid-Perendy
Tamás), 3. Helikon TC I (Pécsi
Attila-Hajas András) és Energia II
(dr. Kovács Balázs-Vukics Balázs).

2013. november 28.

Várva a következõ év elsõ két meccsét
Mivel a sakk NB I-es csapatbajnokság keretein belül idén
már nem rendeznek fordulót, a
bajnoki címvédõ AquaprofitNagykanizsai TSK együttesénél
is mérleget vonhattak a szezon
elsõ felérõl - négy forduló után.
A hatszoros bajnokcsapatnál
nem volt zökkenõmentes a kezdet,
lévén a Dunaharaszti és a Pénzügyõr elleni gyõzelmek dacára is
adódtak mondhatni fennakadások
– az elsõ táblákon.
– Azok a vereségek bizony érzékenyén érintettek minket, ráadásul az
„elöl lévõ” játékosaink kaptak ki például egy mérkõzésen – kezdte Papp
Nándor, a kanizsaiak csapatvezetõje.
– A harmadik és negyedik fordulóban, vagyis a Makó és az MLTC ellen aztán már helyükre kerültek a dol-

gok és ez nagyon jól jött együttesünk
számára.
Ahogy fogalmazott az elsõ számú csapat szereplése kapcsán az
együttes vezetõje, abból az derült
ki, volt min javítani és volt mit átbeszélni két meccs között.
– Az idénybeli eddigi utolsó
meccsünkön, vagyis az MLTC ellen már megmutattuk valódi küzdõszellemünket, de már a Makó
elleni 9:3-as találkozóról sem
mondhatunk semmi rosszat. Mindezeket azt követõen tettük, hogy a
Dunaharaszti és a Pénzügyõr elleni találkozók a blama és az elfogadható kategóriájába tartoztak.
Onnan áltunk fel úgy, hogy jelenleg öt ponttal megyünk a második
Paks elõtt.
S ha már szóba került az Atomerõmû csapata, a kanizsaiak háza

Elkapták a fonalat a ping-p
pongosok
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (4.) – Gyepesi Asztalitenisz SE Noszlop (12.) 16:2
Nõi NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkõzés, 8. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Újházi Csilla 4, Bicsák Bettina 4, Horváth Anna
4, Salamon Sára 2 és a Ladányi-Bicsák, Újházi-Salamon páros.
A találkozó eredménye is jelzi,
hogy nem vállaltak nagy kockáza-

tot a hazaiak több újoncuk szerepeltetésével.
Dunaújvárosi ASE (4.) – Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) 6:12
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 7. forduló.
Dunaúváros. A kanizsai gyõztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József
3, Kahotek Kristóf 3, Horváth Dávid
1 és a Berdár-Szuhanyik páros.

Az élcsoporthoz tartozó dunaújvárosi csapatnál vendégeskedtek
az újonc, de jól szereplõ kanizsaiak, így olyan meccsre volt kilátás,
mely színvonalában a csoporthoz
mérve kiemelkedõ lehet.
A dél-zalaiak szempontjából a forgatókönyv mondhatni a szokásos
volt, vagyis az elején szoros volt a találkozó, mely a végére viszont nagyon sima vendéggyõzelmet hozott.

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel.: 0630/542-2272
(7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-227-3294, 0630448-6072. (7608K)

Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
Képeslapokat, régi fotókat,
porcelánokat, falitálakat, régebbi
berendezési dísztárgyakat vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, népviseleti ruhá-

kat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Kidobásra szánt hûtõjét, TVjét, mikróját, mosógépét, stb. elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7617K)

táján nem titok, hogy igencsak
sokszor szóba kerül a nevük, hiszen...
– ... õket tartjuk a legnagyobb
ellenlábasunknak, így az eredményeikre is jobban odafigyelünk.
Persze, pontosan õk tettek nagy
szívességet nekünk azzal, hogy a
szombathelyiek ellen tartalékosan
álltak ki, így nyert is a Haladás ellenük. Ez tehát számunkra igencsak kedvezõ volt, de nem feledjük, éppen a folytatás elsõ két körében következik két roppant fontos találkozónk: az ötödik fordulóban a Haladást fogadjuk, a hatodikban az Atomerõmûhöz látogatunk. Oda kell tehát figyelnünk, de
az ötpontos elõnyünk azért nem
kevés, úgy gondolom.
P.L.
Berdár Norbert mellett Szuhanyik
József és Kahotek Kristóf is kiemelkedõen játszott, Horváth Dávid pedig hozta a kötelezõt.
Így hat gyõzelmével és egy vereségével csoportja élen áll a KSSE – két
mérkõzéssel többet játszva a második
KSI SE-nél. Az utolsó találkozójukkal
és egy szabadnapos fordulóval együtt
gyakorlatilag a félidei második hely
már megvan a Jakabfi Imre vezette
„sörgyáros” ping-pongosoknak.
P.L.

VEGYES
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hõszigetelt vakoló, 17
zsák, áron alul, valamint 2000 db
nagyméretû, bontott tégla eladó.
Tel.: 0630-227-3294 (7600K)
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Kedvezményes személygépkocsi vezetõi tanfolyam:
december 3-án 16 órakor hétközi,
december 20-án 16 órakor
(téliszünetes gyorsított)

Gyógynövények mindennapjainkban
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Kertbarát Klubja
december 10-én 15 órakor várja az érdeklõdõket videó
elõadására.

Ha még decemberben
jelentkezel az induló
tanfolyamunkra, akkor 2013-as
árakon fejezheted be!
2013.12.14-ig GKI vizsgára
jelentkezési határidõ: 12.03.
Jelentkezni: Nagykanizsa, Ady u. 30.
Tel.: 0693-516-634, 0630-941-7051
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Fotó: Polgár László

Idegenben zárták az õszi szezont

November 24. (pontosabban
november 23-mal együtt) a megyei labdarúgó bajnokság elsõ
osztályának is záró napja volt,
így a Nagykanizsai LE és a
Kiskanizsai Sáskák SE is téli
szünetre vonulhat. Elõbbi együttes Lentiben, míg utóbbi Tótszentmártonban lépett pályára.
Lenti TE (5.) – Nagykanizsai
LE (12.) 3-2 (1-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 15. forduló. Lenti, 100
nézõ. Vezette: Lapath D. (Dencs,
Deák). G.: Sebõk J. (29., 92.), Kiss

K. (52.), illetve Schuller (24.),
Mulasics (70.)
NLE: Gyulai A. - Schuller, Kocsis
D., Lõrincz, Szép D., Anger (Nagy
M., 67.), Völgyi, Turóczi, Kovács P.,
Szabó I. (Pozsgai, 89.), Mulasics
(Zsirai, 91.). Edzõ: Gyulai Csaba.
A cserékbõl kitûnhet, a végén a
kanizsaiak próbálták védeni a lelkes csapatmunkával összehozott
döntetlent, de a végén az egykori
12-szeres válogatott Sebõk József
játékos-edzõhöz méltóan mutatott
példát: gyõztes találatot jegyzett.
Egyébként küzdelmes, sok párharccal tarkított mérkõzés volt,

melyen elsõsorban a hazaiak kezdeményeztek többet, a vendégek
pedig próbáltak kontrázni. Még a
vezetést is megszerezték Schuller
Ferenc révén, aztán egy szép fejessel egyenlített a Lenti TE. A második félidõ elején egy átlövéssel a
házigazdák átvették a vezetést, de
a 70. percben egy szélen végigvitt
támadással sikerült az NLE-nek
egyenlíteni Mulasics Balázs góljával. Ebbõl változatos meccs kerekedett, lehetõségek mindkét oldalon adódtak, a 92. percben pedig
egy félpályáról felívelt labdát a kanizsaiak nem tudtak kivágni, Sebõk pedig nem kegyelmezett...
Mûszer Automatika Napred
FC (9.) – Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) 2-2 (2-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 15. forduló. Tótszentmárton, 150 nézõ. Vezette: Vizi
(Dávid, Filinger). G.: Orbán I.
(18., 36.), illetve Piecs (20.), Kálcsics F. (59.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics Á., Horváth G.,
Dolmányos, Kovács B., Földesi,
Kozó (Gerencsér A., 70.), Piecs,
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Kálcsics F. (Póka, 85.). Edzõ:
Sneff Ferenc.
Az évek, évtizedek során az
oroszlánbarlang titulust is kiérdemlõ szentmártoni pályán mérkõzhetett (képünkön a kiskanizsaiak
sötét mezben) õsz-záró gyanánt a
Sáskák, bár azt a kiskanizsaiak
rögtön leszûrhették, hogy ezúttal
egy roppant fiatal átlagéletkorú ellenfél vár rájuk. Sajnos, a talajviszonyok nem kimondottan tették
lehetõvé a folyamatos játékot, így
ennek is betudhatóan mindkét oldalon sokat hibáztak a focisták.
Mint például a vendégek kapusa
a 18. percben, igaz, az elrugaszkodás a „mocsárban” azért nem kimondottan egyszerû mutatvány.
Piecs László rá két percre egy bal
oldalvonal mellõli szabadrúgásból
egyenlített (azért ez is érdekes találat volt...), majd Orbán Imre ismét a
szentmártoniakat juttatta elõnyhöz.
A szünet jót tett Sneff Ferenc játékosainak, hiszen „harapósabb” stílusra
váltottak, melynek eredménye Kálcsics Ferenc egalizálása lett. Ahazaiak
igyekeztek kontrollálni a mérkõzés
menetét, a vendégek viszont ígéretes
ellencsapásokkal próbálkoztak, de az
eredmény már nem változott.
P.L.
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Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISBelnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). Elérhetõségek:
0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Elérhetõségek: 0620/3888259, 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.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2013. november 29-én (pénteken)
17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. december 2-án
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. december 2-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. Elérhetõség: sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Zrínyi M. u. 38.). Elérhetõségek: 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt Polgárokat, hogy Dénes Sándor
alpolgármester fogadónapja december hónapban elmarad.

START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

2.200 Ft/gyakorlati óra
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés

2013. november 28.

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

December 11-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),

Jelentkezési határidõ:

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

december 11. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: december 21. (szombat) 9.00 óra

Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)

KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!
Lakossági 800 Ft helyett 400 Ft, üzleti 1600 Ft helyett 800 Ft.
Amennyiben több alkalommal kéri, a másodiktól félárú.

