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Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája és az Ifjúsági Szövetkezet szervezésében a második YOUMIG-fórumot tartották pénteken az 
Ifjúsági Otthonban. Ezúttal is olyan fi atal vállalkozók mutatkoztak be, akik nem a külföldöt választották, hanem itthon maradtak és korábban 
megszerzett tudásukkal felvértezve, két kezük munkájával igyekeznek biztosítani saját és családjuk megélhetését. Szépet és maradandót 
teremtenek, itthon. A megjelenteknek a törökkanizsai Fekete Zsolt és Dóra, egy három céget vezető fi atal házaspár, a magyarkanizsai 
Sarnyai György és Katalin aranyművesek valamint Szerbia egyetlen parfümkészítője, Bálint Csaba mutatta be vállalkozását. Az esemé-
nyen a két utóbbi vállalkozás tulajdonosaival beszélgettünk el. 

Sarnyai György elsősorban azért maradt itthon, mert szereti Magyarkanizsát, hisz ide kötik gyerekkori emlékei és persze a család is. 
Időközben rájött arra is, hogy teljesen mindegy, hol dolgozik az ember, sehol sem lesz egyszerűbb. Az Ötvös üzlet tulajdonképpen gye-
rekkori álma volt, amit feleségével, Katalinnal sikerült közösen beindítania. Egy kalapáccsal és egy csavarhúzóval kezdték, ma viszont 
már komoly műhelyben dolgoznak. 

A parfümkészítés egy kifi nomultságot és nagy hozzáértést megkövetelő foglalkozás, főleg ha azt az ember egyedüliként csinálja az or-
szágban. Bálint Csabának jó szimata volt, a vállalkozása bejött. A parfümök világába először 2014-ben nyert betekintést, ekkor jutott olyan 
ismeretekhez, tudáshoz és lökéshez, amelyekből aztán felépíthette saját vállalkozását. Maradását éppen azzal magyarázza, hogy egyedüli 
parfümkészítő az országban, de nála is döntő ok maga Magyarkanizsa, a családja és barátai. 

– Ez tulajdonképpen egy motivációs előadás-sorozat, amely a fi atalok itthonmaradását kívánja motiválni, azt, hogy merjenek itthon is 
vállalkozni és megvalósítani elképzeléseiket. Ezekhez járulnak hozzá az itt bemutatkozó sikeres, fi atal vállalkozók, akik már túl vannak a 
kezdeti megpróbáltatásokon. A YOUMIG-projekt partnere a magyarkanizsai önkormányzat, ezért elsősorban a községre fókuszálunk az 
előadás-sorozat idején – mondta Vígi László koordinátor. 
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A szép, ami itt marad
– YOUMIG-fórum a fi atalok és kevésbé fi atalok itthoni munkalehetőségeiről –


