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Sárkányok hátán – tûzön-vizen át
Amatőr tudással, mégis nagy lelkesedéssel fogott hozzá minden egyes csapat a „lapátoláshoz” a Csónakázó-tó vízén múlt szombaton. A sárkányhajók megteltek vidám emberekkel, akiket hajtott a kalandvágy, és üldözött a versenyszellem, s közben növekedett az adrenalin szintjük is. Fergeteges élmény volt
mindenki számára sárkányok hátán szelni a habokat ezen a kicsiny tavon. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy voltak, akik esőben, s még az égi áldás után is dolgoztatták volna tűzokádó vízi járművüket.
(Részletes beszámolónkat a sárkányhajó-bajnokságról a 12. oldalon olvashatják.)
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Kanizsa – Sajtótájékoztatók

MSZDP:
EP-választás
és Város Napja
Az
Európai
parlamenti
választásokról és a Város Napi
rendezvényről tartott sajtótájékoztatót Szányiné Kovács Mária,
az MSZDP városi elnöke és
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselő.
Az előbbi témával kapcsolatban
elmondta az elnökasszony, hogy
elégedettek azzal a több, mint
2000 kopogtatócédulával, melyet
Nagykanizsán gyűjtöttek össze, s
reméli, hogy a sok támogatóval
együtt, akiktől személyes találkozásokkor is sok biztatást kapott,
az elkövetkező választásokon még
tovább tudják a sikert fokozni.
Nem volt viszont ilyen örömteli
a Város Napjával kapcsolatos
közlemény. Szányiné Kovács
Mária az említett eseménnyel
kapcsolatban kemény kritikát
fogalmazott meg. Véleménye
szerint a régebben megrendezett
három napos program sikeresebb
volt a legutóbbi kétnapossal szemben. S hogy miért? „Mert nagykanizsaiak szervezték, nagykanizsai
és környékbeli vállalkozásokkal,
nagykanizsai lakosoknak.” Az
ünnepi felvonulást, melyen részt
vettek ünnepi palástban a polgármester, a képviselők és az
országgyűlési képviselők, s mely
egészen a régi víztoronyig tartott,
most már hiányolni volt kénytelen
a város.
A legutóbbi ünnepség másfél
naposra zsugorodott, a díszes
felvonuláson összességében hét
képviselő vett részt a polgármesteren kívül, nem is beszélve a téren
uralkodó búcsú-hangulatról, az
idegen kézművesekről, s az alföldi
pecsenyesütőről. – tette hozzá az
elnökasszony. Ő nem azt szeretné,
hogy ne jöjjenek más településekről, hanem azt, hogy ne a
kanizsai kézművesek és kereskedők kárára. „Vajon kinek jó a
budapesti szervező? A hangosító?
A biztonsági csapat? A rendezők?
Kinek jó, ha a mi adóforintjainkat
más városok vállalkozói kapják?
Kinek jó, ha a rendezvény
nyeresége utáni adót más városba
viszik?” – sorjáztak a kérdések a
sajtótájékoztatón, s ezen kérdéseket kívánja Szányiné Kovács
Mária az önkormányzati képviselők által feltenni a köz-

gyűlésen is. Az MSZDP javasolni
fogja a Pénzügyi Bizottságnak,
hogy vizsgálja meg tételesen a
bevételeket és a kiadásokat is.
A cél: kanizsai művészeti csoportok, előadóművészek, kézművesek, kereskedők, vendéglátók és
szervezők is jussanak lehetőséghez.

MSZP:
A vagyonadóról,
költségtérítésrõl
Göndör István, az MSZP frakcióvezető-helyettese a vagyonadóról és a képviselők kedvezményeinek megszüntetéséről
tartott sajtótájékoztatót Nagykanizsán.
Az új kormány, az MSZP-frakció és a pártelnökség intenzív tárgyalása előzte meg a 30 millió
forintos alsó határral rendelkező,
az ingatlant, a gépjárművet, a vízi
járművet és a légi járművet magába foglaló adót, mely önbevallással történik majd, s az APEH fogja
beszedni. A rendszer még nem teljesen kidolgozott, a sávhatárok
még nem tisztázottak. A politikus
hozzátette: azért ez az alsó határ,
hogy a rendszerváltás nyertesei nagyobb részt vállaljanak a közteherviselésből.
Lapunkban már olvashattak a
Seres Mária által kezdeményezett
népszavazásról, mely jelenleg
alkotmánybírósági szakaszban
van, s mely a következő kérdésre
várja a választ: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal
alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?”
Göndör István bejelentette sajtótájékoztatóján, hogy egy indítványt nyújtott be az országgyűlésnek, melyben a képviselők költségtérítésének megszüntetését indítványozza. A képviselői javadalom vonatkozna mind az országgyűlési, mind az önkormányzati
képviselőkre, valamint a polgármesterekre is, s az SZJA részét
képezné. Költséget pedig csak
számla ellenében lehetne elszámolni.

Göndör István elmondta, az
indítvány oka az volt, hogy felelős
politikus nem nézheti el, hogy milliárdokat költsön el az ország egy
népszavazásra ilyen gazdasági
helyzetben, mely manapság tapasztalható.
A javaslat elfogadásához parlamenti kétharmados többség szükséges, a politikus bízik abban,
hogy képviselőtársai is hasonló
nézeteket vallanak, mint ő.

SZDSZ:
21 pont Kanizsáért
A Szabad Demokraták Szövetsége helyi csoportja áttekintette
az elmúlt években kidolgozott
városfejlesztési koncepciókat és
stratégiai terveket. Ezeket a
saját elképzeléseivel kibővítve
ismertette Halász Gyula, önkormányzati képviselő minapi
sajtótájékoztatóján.
Mint megállapította: a 2006-ban
pozícióba került városvezetésnek
nem sikerült választási ígéreteit
valóra váltani.
Aváros jövőjét, rövid- és középtávú
fejlesztési tervekre alapozva vélik
elképzelhetőnek. A rövidtávú tervek
öt pontban felsorolt legfontosabb
teendői között említette azonnali
kormányzati segítség kérését a foglalkoztatási gondok enyhítésére, akár
kormányzati garanciavállalás mellett, hangsúlyozta, hogy a polgármester azonnal konzultáljon a
város legnagyobb foglalkoztatóival
az idei és a jövő évi tervekről, kilátásokról. Készüljünk fel a „Mega projektek” indítására. Állítsuk vissza a
Tervtanács és a Közmű- és Közszolgáltatási Tanácsot.
Ezek után a középtávú tervekhez
kapcsolódó tizenhat pontot részletezte. Köztük megemlítette a tömbrehabilitációs programok indítását
vállalkozói tőke bevonásával, valamint nemzetközi pályázat kiírását,
például a volt „Kosaras piac” területére. Fontos lenne az Ipari Park
és logisztikai központ fejlesztése
együttműködve a Sormási Ipari
Parkkal, új szolgáltatási ágazat
Nagykanizsára telepítése az átmenő
turistaforgalom kezelésére. Intenzív
együttműködés szükséges az ITD

2009. május 21.
Hungaryvel, a külföldi nagykövetségekkel (pl. indiai nagykövetség),
kormányzati lobbi és befektetés-ösztönző programok kellenek, valamint
kölcsönös fellépések a
helyi
cégekkel, kamarákkal és a civil
közösségekkel. Ki kell használni a
horvát és szlovén gazdasági és kulturális kapcsolatokat, a határon
átnyúló közös projektek megvalósítására. Újra kell indítani, és
fejleszteni a Kanizsa Vásárt. Ne csak
szavakban, de tettekben is legyünk a
„Megújuló energiák mintavárosa”.
Kezdjük az intézményeinknél az
energia-racionalizálási programmal,
folytassuk a megújuló energiagyártók Nagykanizsára telepítésével
(például napelem és szélkerékgyártók, biogáz és termálerőművek
gyártóival), hiszen tradicionálisan
meglévő gépiparunkra és a
szakképzésünkre lehetne alapozni.
Az SZDSZ tervei között szerepel termálprogram és a Csónakázó-tó fejlesztése, strand kialakítása, helyi vállalkozások szélesebb körű bevonása
a közbeszerzési eljárásokba, a termofor kémények kiváltásának folytatása. Forgalomcsillapítás helyett,
forgalomcsökkentést kellene elérni a
belvárosban, parkolóházzal és
térszint alatti parkolóval, valamint
meg kellene hosszabbítani a Kalmár
utcát a régi 7-es úttal és összekötve a
Dózsa György úttal. Az élhetőbb
városközpont az átmenő teherforgalom kizárásával lehetséges, csak célforgalom jelleggel. A városnak út- és
járda-felújítási program, valamint
biztonságos kerékpárutak kellenek
városi és térségi szinten. Ezek
előkészítettség alapján bármikor
indíthatók. Fontos a bérlakásállomány bővítése, ezen belül a
szerkezeti reformok, továbbá Krízis
Alap létrehozása a lakáshitelek miatt
eladósodottaknak, olyanoknak, akik
értékesítenék lakásukat az önkormányzat számára, így tulajdonuk
bérlakássá változhatna az ottmaradás
mellett. A Kanizsai Dorottya Kórház
fejlesztése elengedhetetlen. A Pannon Egyetemmel együttműködve az
egészségügyi informatikai képzés
létrehozását elő kell segíteni, gyakorlati helyként a Kanizsai Dorottya
Kórház szolgálna. Ezen felül meg
kell oldani az életveszélyes épületek
felújítását.
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Kanizsa – A mi ügyeink

2009. május 21.

Megalakult a
Berzsenyi Polgári Kör
A közelmúltban megalakult
Berzsenyi Polgári Kör terveiről,
elképzeléseiről tartott sajtótájékoztatót Schüller Róbertné.
Ismerősei körében már jó pár
évvel ezelőtt felvetődött a polgári
kör megalapításának a gondolata,
nevet is adtak a szervezetnek, de
akkor még nem találták értelmét,
és mással voltak elfoglalva. Most
úgy gondolták, eljött az idő, és a
tettek mezejére léptek. A szervezés
nem okozott gondot, mert az első
szóra csatlakoztak hozzájuk az
ismerősök. Jelenleg húszan vannak, harminc fölé nem kívánják
duzzasztani a társaság létszámát,
mert így hatékonyabban tudnak
dolgozni Céljuk a nagykanizsai
polgári értékek ápolása, átmentése. Azokat a csoportokat szeretnék támogatni, akik a polgári értékrendet képviselik, természetesen elsősorban a Fideszt. Terveik
között szerepel nyilvános kulturális és politikai előadások szervezése, ahová meghívják a másik
polgári kört és a lakosságot is. Az
összetartozást hirdetik, és segítik
egymást. Úgy érzékelik, nehéz
idők jönnek, és összekapaszkodnak. Vezetősége, elnöke nem lesz a
körnek, egyelőre Schüller Róbertné fogja össze a programokat
Fenyvesi Mihállyal. Ebben a
hónapban még egy alkalommal
tartanak összejövetelt a Berzsenyi
utcában, végleges találkozóhelyük
valószínű a Medgyaszay Házban
lesz.

Bencsik:
Hol kezdjük a lépcsõ
mosását?
– Az, hogy mi, magyarok
inkább a csatlakozás negatívumait érezzük, nem Európa,
hanem saját silány garnitúránk
bűne. Ezért kell eltakarítanunk
őket, ha az Unió áldásaiból is
részesülni akarunk. Természetes
hát az EP választás belpolitikai
jelentősége – foglalta össze gondolatait Bencsik András a Honvéd Kaszinóban, ahová Cseresnyés Péter meghívására érkezett.
A takarítónők a megmondhatói, –
folytatta – mindig felülről kell elkezdeni a lépcső mosását. A – mint
utóbb kiderült – Moszkvából levezényelt rendszerváltás idején 38

éves újságíró ma, a Magyar
Demokrata főszerkesztőjeként végre
igazi rendszerváltásban bízik. Olyan
kormány fölállásában, melyet nem
egyéni érdekek és külső érdekek,
hanem egyedül a nemzet érdekei
vezetnek. Sokan kérdezték tőle:
ilyen kifosztott országban mit fog
tudni tenni a Fidesz? Meglátása
szerint, amit Orbán-csodának
hívunk egyszerű: nem lesz lopás. A
tatárjárás utánihoz hasonló újjáépítéshez pedig bizalom kell, s ezt a
leendő polgári kormány miniszterelnöke bírja. Pécs megmutatta: már
nem lehet a szocialista szavazókat a
Fidesszel és elnökével riogatni. A
korábbi MSZP szavazók maguk
büntették meg pártjukat az elmúlt
évekért. Volt, ahol leköpdösték,
kizavarták a busszal szállított
nyugdíjas munkásőröket. Ha egy
fellegvárban ilyen elementáris volt
az elfordulás a kormánytól, milyen
lesz június 7-én országosan?
Ezt a dátumot ajánlotta azok
figyelmébe is, akik hiányolják az
elsöprő erejű demonstrációt. A június 7-i szavazás lesz a legkeményebb tüntetés, melynek lesz is
eredménye. Az újságíró nem kerülte meg a kényes kérdéseket sem.
Szólt arról, alapító létére miért
lépett ki Usztics Mátyással együtt a
Magyar Gárda Egyesületből,
amikor az a Jobbik szekértolójává
vált. Leszögezte: a bűnözésnek
nincsen bőrszíne. Ha valakit ma
egy cigány bűnöző rabol ki, holnap
pedig egy magyar, ez utóbbi tény
nem vigasztalja meg – mondta. A
radikálisok mesterségesen létrehozott társadalmi feszültségeket
lovagolnak meg, ezzel egyedül a
szabaddemokratáknak
tesznek
szívességet. Akik – óriásplakátjaik
tanúsága szerint is – a félelemkeltésből akarnak profitálni, bár
a jelek szerint ma már egyre
kevesebben dőlnek be nekik. Előbb
küld embert a Holdra az SZDSZ,
mint képviselőt Brüsszelbe – folytatta. Fölhívta a hallgatóság
figyelmét: akik új szereplőként lépnek föl, hajlamosak a politikai
paletta valamennyi színét egybemosni, hogy saját fontosságukat
bizonyítsák. Akár ordas hazugság
árán is, s akad köztük politikai
szerencselovag is, aki kizárólag az
állami támogatást célozza meg.
Bencsik András a gondok közepette egy vidám történettel derítette
fel hallgatóságát. Másképp is lehet
európai polgárnak lenni, mint
ahogy az elmúlt öt évben megpróbálták velünk elhitetni. A német
kormány például magából indul ki:

én becsületes vagyok, ilyenek a
polgáraim is, miért tételeznék fel
mást róluk. Ezért nem nyomorítják
meg vállalkozóikat ezerféle ürüggyel, amit mi annyira megszoktunk. Egy magyar szállodás
Bajorországban nyitott üzletet. A
ház macskája tudomásul vette,
hogy új a gazda, pontosabban macska szemszögből: a vendég. (A
macskák a házhoz ragaszkodnak)
Továbbra is otthonosan mozgott a
vendégfogadóban, annak konyhájában is. Történetesen épp akkor,
mikor az ottani köjálos tért be
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ellenőrzésre. Honfitársunk szeme
előtt már végigfutott, mi vár rá:
jegyzőkönyv, bezárás, bírság.
Magyar viszonyokhoz volt szokva.
Ehelyett az ellenőr végigsimította a
macskát: hát megvagy még,
Franzi?
A június 7-i szavazás után új
korszak kezdődhet, még az előrehozott választás sem kizárt. Ezért
érdemes valamennyiünknek fáradni. – búcsúzott a Demokrata főszerkesztője.
B.E. - D.J. - P.J. - S.E.

Továbbképzés
pedagógusok számára
„Verbális agresszióval, tettlegességgel fenyegető konfliktushelyzetek kezelése.” Ezzel a
témával indított pedagógus
továbbképzést a Nagykanizsa és
Térsége TISZK.
A tanfolyam célja a résztvevők
elméleti kommunikációs tudásának bővítése mellett olyan gyakorlati, tárgyalástechnikai jártasság
kialakítása volt, amely számottevően növeli a konfliktusok megoldásának hatékonyságát, különös
tekintettel a verbális agresszióval,
tettlegességgel fenyegető konfliktushelyzetek időbeli megelőzése,

tovább felismerése és hatékony
kezelése érdekében.
Az előadásokat Dr. Nagy József
pszichológus, s egyben jegyzett és
kiemelt túsztárgyaló tartotta.
A továbbképzés iránt nagy volt
az érdeklődés, városunk középiskolái mellett a csapi Térségi
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium is képviseltette magát.
A résztvevő pedagógusoknak
ünnepélyes keretek között adták át
tanúsítványokat a Vasemberház
Dísztermében.
S.E.

Zsigmondy-s szakmai
sikerek
Hagyományosan jól szerepelnek a szakmai versenyen a Zsigmondy-Széchenyi SZKI diákjai,
de ez az év kiemelkedő volt számukra – mondta el Bene Csaba,
az iskola igazgatója a kiváló tanulók ünnepélyes fogadása alkalmával.
Fontosnak tartotta kiemelni,
ezek a diákok jó példaként állhatnak a többiek elé, ösztönözhetik
őket, hiszen ezek az eredmények
nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy szakmájukban ismertek és
elismertek legyenek.
A helyezéseknek köszönhetően
ők mentesülnek a szakmai vizsgák
egésze vagy egy része alól. Így
történt ez a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen karosszérialakatos szakmában 9. helyezést elé-

rő Magyar Gáborral, s a környezetvédelmi technikus Tóth Szabinával, aki az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen 5. lett. A
szintén környezetvédelmi technikus Viola Márknak nem kell
írásbeli és szóbeli vizsgát tennie.
Tizenegy tanuló köszönheti teljes
vagy részleges felmentését az
Országos Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett ’Szakmasztár’
versenyen elért eredményének:
Aradi Tamás, Deli Szilveszter,
Dervalics Attila, Éva István, Gurdonyi Márton, Hazafi Krisztián,
Herke György, Krizsán Renáta,
Szabó Mónika, Szentes Renáta és
Tóth Norbert. Harmadik helyezést
ért el Gyertyánági Balázs az
Országos burkoló versenyen,
melyért ugyan semmiféle felmentés nem jár a vizsgák alól, de ez is
nagy elismerést jelent.
S.E.
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Kanizsa – Civil fórum

A
pártoktól
független
egyesületnek az a célja, hogy
összefogja és koordinálja a civil
szervezetek tevékenységét annak
érdekében, hogy minél jobban és
hatékonyabban fejlődjön a mai
magyar társadalom. Egyesületünk az élet minden területét
felölelő tíz munkacsoporttal
működik, melynek vezetői alkotják az elnökséget. Itt említem
meg, hogy hasonló egyesületek
tevékenykednek Sopronban, Zalaegerszegen, Kaposváron, Pécsen, Debrecenben és Budapesten
is – tudtuk meg Balogh Istvántól,
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület soros elnökétől.

például fénymásolásban – segítünk, internetes tanfolyamokat
szervezünk, hogy ily módon is
kitáruljon a világ a szépkorúak
számára.
– Gondolom, hogy a városban
működő civil közösségek nagyobb
része nem rendelkezik saját irodával vagy közösségi teremmel.
– Valóban így van, jóformán
egyik közösségnek sincs irodája
vagy klubhelyisége, kivéve a
Szívbetegek Klubját és a Nagycsaládosok Egyesületét, amelyek
a közelmúltban kaptak irodát. A
nyugdíjas klubok működése általában művelődési házakhoz
kapcsolódik, ahol a szervezési

2009. május 21.
immár második éve sikeresen
folytatódnak az Igazlátó nap és a
Szeretem Kanizsát elnevezésű
programok. Az idei Igazlátó napon például kifejtették véleményüket a fiatalok a város
vezetéséről, az egészségügyi
ellátásról, valamint a dél-zalai
város közbiztonságáról.
Lengyák István, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
elnökségi tagja hangsúlyozza:
ami nagyon lényeges a korosztályok, de elsősorban a fiataloknak
a civil közösségi munkába való
bevonásánál, hogy ezt egészen
kiskorban kell elkezdeni a családoknál.

– Milyennek képzeli el a civil
kerekasztal a jövő Nagykanizsáját?
– A városfejlesztési koncepcióban is hallatja hangját a civil
közösség, de mi úgy gondoltuk,
hogy elsősorban olyan városfejlesztéssel kapcsolatos programok
mellé tesszük le a voksot, és olyan
városfejlesztési
programok
segítéséhez állunk hozzá, amelyek
könnyebben
megvalósíthatók, illetve amelyek nem
nagy anyagi hozzájárulást,
hanem inkább sok-sok apró
munkát igényelnek. Ilyen a Sétakert megújítása, továbbá ez az
egész örökbefogadási mozgalom,

Civil értékteremtés és megõrzés – kanizsaiakkal
– A közelmúltban volt egy konferencia Kanizsán a társadalmi
megbékélésről, melynek az volt a
lényege, hogy próbáljuk olyan
irányba befolyásolni a civil társadalmat, hogy mentsük meg ezt
az országot az állampolgárok
érdekében. A témáról egy újabb
nagyszabású civil konferencia
lesz május 21-én Budapesten,
ahol Miszlivetz professzor mellett
Hankiss Elemér is részt vesz.
Visszatérve a helyi civil kerekasztal tevékenységére, az egyik
legfontosabb feladatunk az idős
emberek segítése. Nagykanizsán
mintegy tizenkétezer nyugdíjas
van, akik közül sajnos csak közel
három és félezer szépkorú embert
tudunk nyugdíjas klubokban
összefogni. Szeretnénk bevonni az
időseket is a közművelődésbe,
ezért különböző programokat
szervezünk nekik és művészeti
tevékenységre sarkalljuk őket.
Kirándulásokat is szervezünk
számukra: jártunk már a szlovéniai Bledben, felkerestük Erdély
szép tájait és nevezetességeit,
továbbá sétahajózáson ismerkedtünk a Dráva természeti környezetével. Az egészségmegőrzés
érdekében gerinctorna, illetve
jóga tanfolyamokra is invitáltuk
az időskorúakat, akiknek körében
nagy sikere volt ezeknek a tanfolyamoknak.
– Milyen gondokkal és kérésekkel fordulnak az egyesülethez
a civil közösségek?
– Gyakran fordulnak hozzánk
pályázati tanácsadásért, s természetesen a pályázatok megírásában is tudunk segítséget
nyújtani. A nyugdíjas csoportoknak irodai munkában – így

munkákat is el tudják végezni az
intézmények
támogatásával.
Most azonban felcsillant a
remény arra, hogy egy önálló
civil ház létesüljön Nagykanizsán. A közgyűlés hozzájárult ehhez az elmúlt időszakban, és terveink szerint a Hevesi
Sándor Művelődési Központ melletti épületben alakítunk ki egy
civil házat és szolgáltató központot. Remélhetőleg pályázatok
útján tudunk pénzforrást előteremteni a civil ház létrehozására. Nagy szükség van erre
a civil házra, hogy végre helyet
tudjunk adni a különböző
művészeti csoportoknak.
–
Milyen
programokkal
próbálják változatosabbá tenni a
helyi civil közösségek életét?
–
A
Civil
Kerekasztal
Egyesület, az Idősügyi Tanács és
a Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete együttműködési megállapodást kötött
egymással annak érdekében, hogy
a civil kluboknak és szervezeteknek közösen minél jobb
kulturális, művészeti és egyéb
tevékenységet tudjunk biztosítani.
Egy ilyen nagyszabású rendezvényünk lesz május 27-én a
nyugdíjas majális a Csónakázótónál, mintegy három-négyszáz fő
részvételével. Ezen a programon
is lesz lehetőség az egészségi
állapot felmérésére, ugyanis lesz
vérnyomás-, koleszterin-, és vércukorszint mérés. Sőt, most sikerült olyan támogatást kapnunk a
kórház főigazgatója részéről,
hogy érszűkűlet-, illetve hallásvizsgálatra is adódik lehetőség. A
Civil Kerekasztal természetesen a
fiatalokra is figyelmet fordít:

– Ezért hozunk létre olyan
városi
programokat
civil
irányítással, amelyekbe minden
korosztály bevonható. Az egyik
ilyen legfontosabb a Fogadd
örökbe Nagykanizsa természeti
értékeit! mozgalom. Ehhez már
óvodák, családok, utcák lakói,
civil közösségek jelezték csatlakozásukat és fogadtak örökbe
kanizsai értékeket. Sőt, már
abban a pillanatban, ahogy az
első örökbefogadások megtörténtek, tovább is lépett a mozgalom a
természeti értékektől a különböző
nagykanizsai művészeti és történelmi értékek örökbefogadására.
Ez azt jelenti, hogy minden ilyen
értéknek van egy felelőse, aki ezt
felvállalja és jobban odafigyel rá.
Nem beszélve arról, hogy akik a
saját lakókörnyezetüket vagy az
oktatási intézményüket fogadják
örökbe, azok ezentúl ott megélhetik már a demokratikus együttélésnek és együtt munkálkodásnak az alapjait. Az Igazlátó nap
azért fontos, mert ugye amíg a
természeti értékek és a város
értékeinek örökbefogadása mindenkire vonatkozik, az Igazlátó
nap elsősorban a középiskolás
korosztályra, ugyanis ők azok,
akik néhány év múlva már belépnek a felnőtt életbe és tulajdonképpen átveszik – vagy
legalábbis jó lenne, ha átvennék a munkánkat, és igazán ők lesznek
majd a város civil polgárai. És
hogyha nem alakul ki bennünk
már fiatalon egy ilyen demokratikus közösségi együttélési
szokásrendszer és ennek a fajta
együttlétnek a szeretete, akkor
nem csak mi leszünk vesztesek,
hanem az egész társadalom.

valamint a különböző művészeti
tevékenységek szervezése és
szponzorálása, mint amilyen volt
például a Bene János kaposvári
művész által a városnak
ajándékozott grafikái köré egy
ünnepséget rendezni, vagy amilyen a város napja támogatása,
és természetesen ugyanilyen a
város tervezésébe való beleszólás
lehetősége. A Civil Kerekasztalnak most már tényleg eredményesen együttműködő kapcsolata van
a város főépítészével és főkertészével, valamint a Via
Kanizsa Zrt.-vel, illetve a városi
vagyongazdálkodási intézmény
vezérigazgatójával. E kapcsolatok eredményei napról napra
látványosabban éreztetik hatásukat a város összképén.
– Szeretnénk azt, hogy itt a sok
munka következtében egyre jobban be tudnánk vonni az ifjúságot,
az idősödő embereket, és a politikusokat is, hogy elsősorban a
város érdekében dolgozzanak, és
ne egymásnak tegyenek keresztbe.
Remélem, hogy ez a folyamat
végre elindul, s egyre jobban,
szebben és mind nagyobb
megértésben tudnak tevékenykedni a város felemelkedése érdekében – mondja Balogh István
elnök.
Lengyák István pedig úgy
véli: – Szent meggyőződésünk,
hogy Kanizsa a kanizsaiaké,
vagy ha nem, akkor azoké kell,
hogy legyen, mert Nagykanizsa
értékeinek a megőrzése és a
város továbbfejlesztése abszolút
nem képzelhető el a kanizsaiak
nélkül.
Gelencsér Gábor
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A május 15-ére összehívott
soron kívüli közgyűlés napirendi
pontjai között szerepelt az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplő további beruházási kiadások engedélyokiratának elfogadására előterjesztett javaslat, a 2009. évi költségvetésről
szóló
10/2009.
(III.21.) számú rendeletének módosítására előterjesztett javaslat.
A testület többek között tárgyalt
az ez évi sportalap felosztásáról,
az önkormányzat fejlesztési célú
hitelfelvételéről, a város víziközmű vagyonának 2009. évi tételes beruházási, felújítási tervének

alázattal és tisztességgel viselkedjen az aljegyzővel és a jegyzővel.
Kérjen tőlük elnézést, és ültesse
vissza a helyükre, mert szégyen és
gyalázat, amit a város most
végignéz.
Már a 2009. évi önkormányzati
költségvetési hiány csökkentésére
létrehozott képviselői munkacsoport javaslatait tartalazó előterjesztés megtárgyalása is vitát váltott ki, mivel az Érdekegyeztető
Tanács nem tárgyalta meg az
anyagot. Végül a tárgyalás elől
elhárultak az akadályok, az Érdekegyeztető Tanács összeült, és úgy
döntött, folytathatja a testület a
munkát. A javaslat együttes ha-

5

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Marton fegyelmez. A hivatal vezetőinek nyomás a kispadra.

Elültették a jegyzõt, megfaragták a költségvetést
kiegészítéséről, tagok delegálásáról a TISZK szakmai tanácsadó
testületébe.
Nem volt éles vitáktól mentes
ez a közgyűlés sem. Sokak felháborodását váltotta ki már a
napirendi pontok tárgyalása elején
Marton István kijelentése, amikor
arra utasította a jegyzőt, foglalja el
az általa kijelölt helyet a hivatal
dolgozói között, mert ezentúl nem
ülhet mellette. Amíg nem foglalja
el a helyét, nem tudja elkezdeni az
érdemi munkát. Végül technikai
szünet következett, s az aljegyző
is elvonult a többi hivatalnok
közé. Dr. Kolonics Bálint képviselő, az ÜJKB elnöke arra kérte
a polgármestert, hogy megfelelő

tásaként a város 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszege 22.779.821 ezer forintra módosulhat. Cseresnyés Péter
alpolgármester hozzászólásában
arra kérte a testületet, hogy
szavazzák meg a munkacsoport
módosító javaslatát. A mostani
tapasztalatok alapján jövőre, a
különböző frakciókkal egyeztetve
kellene elkészíteni a költségvetéstervezetet, akkor talán nem lesz
szükség ilyen munkacsoportra.
Közel másfél hónapot dolgoztak
ezen a javaslaton, és mintegy 250
millió forint működési hiányt
tudtak megspórolni. A fejlesztési
oldalon levő kiadás 350 millió
forinttal kevesebb többek között

köztisztviselők juttatásait, mert
például eszperantó nyelvre teljesen
feleslegesnek tartja a bizottság a
nyelvpótlék fizetését – ez nem a
jövedelem megkurtítását jelenti –
fogalmazott Cseresnyés Péter.
Összességében 800 millió forinttal
faragtak a munka során.
Újságírói kérdésre, hogy miért
nem lehetett ezt a feladatot a költségvetés megszavazása előtt
elvégezni, az alpolgármester csak
ennyit válaszolt: „No comment!”
A javaslatcsomagot Marton István
polgármester nem írta alá, nagy
részével nem ért egyet annak
ellenére, hogy maga szorgalmazta a
másfél milliárdos hiány sarokszámát. A döntés a pénteki közgyűlésen megszületett, a képviselők
elfogadták a bizottság javaslatait.

kedést. Véleménye szerint olyan
munkát végeztek, amellyel a költségvetési egyensúlyt jelentősen
javították, de azt is el lehet mondani, hogy egyetlen körzet sem
szenvedett olyan sérelmet, amelyre azt mondhatná egy képviselő,
hogy az ő körzetében nem történik
semmi. Azt viszont figyelembe
kellett venni, nagyon nehéz helyeztben van az önkormányzat, és
így is 440 millió forintos lesz a
működési hiánya.
A határozati javaslatban megfogalmazottak szerint megbízta a
közgyűlés a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást a Bagolai Városszépítő Egyesülettel a keretmegállapodás 3.1 millió forinttal
való csökkentéséről, valamint felhatalmazta a polgármestert az
ennek megfelelő szerződésmódosítás aláírására. Marton István
álláspontja szerint nem egyszerű a
kérdés, mert érvényes szerződésük
van, s ha ezt a közgyűlés megkurtítja, beperlik az önkormányzatot. Döntöttek arról is, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2009.
június 1. napjával négy betöltetlen
köztisztviselői (ügyintézői) álláshelyet megszüntet a testület,
továbbá június 1. napjával szintén
megszünteti a stratégiai elemző
munkakör önkormányzati (politikai tanácsadó) álláshelyet. Ez
utóbbit okafogyottnak ítélte meg a
polgármester, szavazni sem lehet
róla, mert az álláshely be van
töltve, ugyanis Stadler Petra mellé
pár napja felvették Donát Bettinát.
Dr. Fodor Csaba javaslatát a 20
milliós polgármesteri keretről elutasították a városatyák.

S.E.

B.E.

azzal, hogy eléggé feszes költségvetést sikerül összehozni
abban az esetben, ha elfogadja a
közgyűlés többsége. Természetesen ebbe az összegbe beleszámították azt is, amit Marton István
polgármester az elmúlt alkalommal már javaslatként behozott, a
működési költségek 90 millió
forintos csökkentését. Mindenki
megelégedésére nem lehetett
összeállítani a módosító javaslatot, a fejlesztéseknél vannak
olyan körzetek, amelyek kisebbnagyobb kárt szenvedtek, de a
munkacsoport tagjai megpróbáltak olyan fejlesztési elemeket kivenni a módosításból, amelyek
nem igényeltek azonnali intéz-

Jól dolgozott a négypárti bizottság
Két hónapos munka eredményeként megszületett egy
javaslatcsomag a költségvetést
illetően, melyet az úgynevezett
Faragó Bizottság dolgozott ki, s
melyet a múlt pénteki, soron
kívüli közgyűlésen tárgyalták a
városatyák. Ezekről a javaslatokról beszélt Cseresnyés Péter
alpolgármester, a bizottság tagja a sajtó képviselőinek szerdán
a Vasemberház Tükörtermében.
Fő problémaként – amiért
egyáltalán fel kellett állítani a
bizottságot – az alpolgármester
azt jelölte meg, hogy nem történt
komoly egyeztetés a költségvetéssel kapcsolatban, csupán a különböző igények megszavazása, s ez
duzzasztotta
elfogadhatatlan
nagyságúra a hitelfelvétel mértékét.

A munkacsoport igyekezett
javaslatokat tenni a kiadások
csökkentésére és a bevételek növelésére. Szám szerint néhány
ezekből: területvásárlásra 100 millió forint helyett 30 millió forintot
szánnak. Ebben az évben egy
műfüves pályát kellene csak létrehozni, így 80 millió forint helyett
erre csak 20 milliót kellene költeni.
Ez az egy a Hevesi Iskola szinte
már-már használhatatlan pályája
lenne. Mivel az idén már szinte
biztos, hogy nem lesz komoly
verseny Sávolyon, ezért a MotoGP-vel kapcsolatos rendezvényre
szánt összeget is törölni lehet a
költségvetésből. Értelmetlennek
tartja felújítani a szennyvízberuházást érintő járdaszakaszokat
a bizottság, ez három szakaszt
érint: Sikátor utca, Bajcsai utca,
Ifjúság utca. Felül kell vizsgálni a
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Álláspályázat – oktatási intézmény
magasabb vezetõi álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi
feltételekkel: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szakvizsgával, 5 év szakmai gyakorlat.
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szociológus szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek, vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalása.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. május 11-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.

A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Fő út 5.

Közhasznúsági jelentése 2008. évről
Tétel megnevezés

Előző év

Tárgy év

Összes közhasznú tevékenység bevétele
490
Közhasznú működésre kapott támogatás
244
Központi költségvetésből
124
egyéb
120
Pályázati úton elnyert támogatás
197
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 48
Egyéb bevétel
1
Tényleges pénzbevételek
490
Közhasznú tevékenység ráfordításai
518
Tárgyévi pénzügyi eredmény
-28
Tárgyévben Apeh által kiutalt 1%
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

590
309
133
176
50
230
1
590
561
29
133
146
36
415

Kattinson rá!

Pályázat nyugdíjasházi helyekre
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 5. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A
licitálás időpontja: 2009. június 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése,
határozott időre. A bérlemények nem örökölhetők!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
A lakások megtekinthetők: 2009. május 27. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki
városrendezési célból illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati bérlakás bérlője.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját
tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000 Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem
köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök sk.

www.kanizsaujsag.hu

Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés, fotógaléria.
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Kanizsa – Városháza

2009. május 21.

Gyermeknap Nagykanizsán
2009. május 24. 13.00-20.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot a Thúry téri játszótéren!
Időpont Program
13.00
Megnyitó: Tavaszi játékfűzér az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, Zöld Péter című mesejáték a Rózsa Óvoda
előadásában, Lakodalmas hagyományok megelevenítése
a Hétszínvirág Óvoda gyermekei által.
13.30
„Mozogj velünk!”-6 év alatti gyermekek közös tornája a Hevesi
Tagóvoda gyakorlataira-magyar rekordkísérlet
14.00
Rudi bohóc a gyermekek kedvence
Tűzoltóság jármű bemutatója
15.00
Bíbor Fitness ovis hip-hop, és break tánccsoportjai
Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – helyszíni nevezéssel
Lufihajtogató bohóc
KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi vetélkedők – helyszíni
nevezéssel a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezésében
16.00
Bűvész show
16.30
Girls Dance Club Péterfy Sándor Általános Iskola
17.00
Kis Hét Rét Együttes zenés műsora
18.00
Miénk a színpad: Memphis Lions TSE Fashion Dance –Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, és Idegenforgalmi SZKI,
Feszültség zenekar – Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
Napközben
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ szervezésében, Könyvtár Iskola, Multi-kulti Tábor Halis István Városi Könyvtár információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika , póni lovaglás, elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézműves sor:
nemezékszer készítés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, horgászat, célba
dobás, arcfestés.
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!

Álláspályázat – könyvvizsgáló
Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990.évi LXV. Tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július hó
1-től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén
végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási díjat,
azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig – 3 pld-ban, zárt borítékban,
„Könyvvizsgálói pályázat” feltüntetésével – kérjük eljuttatni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Osváth Sándorné, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályának
helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-739)

VIVERE ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.

Adószám: 19272571-1-20

Mozogj velünk!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkalmából 2009. május 24-én, vasárnap 13 órától ismét megszervezi hagyományos kulturális rendezvényét a Thúry téren.
Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, Magyar Rekord felállítását kíséreljük meg.
Szeretettel hívunk minden 6 év alatti, Nagykanizsán, illetve térségében élő
kisgyermeket egy közös, zenés tornára a helyszínre, ahol a résztvevők létszámát a Magyar Rekordok regisztrárora hitelesíti majd.
Előzetesen jelentkezni az óvodában a pedagógusoknál lehet. Információ
kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán, illetve a
93/500-709-es vagy a 30/974-1864-es telefonszámon.
A rendezvény támogatói: GÁZGÉP Kft., HALÁSZ - METÁL SYSTEM Kft., Mecsek Füszért Zrt., RIG Service Zrt., Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., Zalaerdő Zrt.

Veszélyes hulladékgyûjtés 2009.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 29.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.

13.30 - 13.40
13.50 - 14.00
14.15 - 14.40
14.55 - 15.20
15.30 - 16.10
16.20 - 16.50
17.00 - 1730
17.40 - 1810
18.25 - 18.40
9.00 - 9.40
9.50 - 10.20
10.35 - 1100
11.50 - 12.30
12.45 - 12.55
13.10 - 13.20
13.40 - 14.10
14.20 - 14.50
15.00- 15.30

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta előtti buszmegáll
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom előtti parkoló
Palin, Szálfa u.
Napraforgó tér
Petőfi u. - Honvéd u. sarok
Kiskanizsa, Templom tér
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
Nagyrác utcai (volt) Iskola
HSMK parkoló
Miklósfa, ABC
Olaj ABC

7

Közhasznúsági jelentés 2008. évről
Eredménylevezetés:

2007

2008

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Támogatás, adomány bevétel
SZJA 1% bevétel
Pénzügyi műveletek bevétele
Kapott kamat, osztalék, árf. nyer.
Bevételek összesen:
Cél szerinti kiadások
Adott támogatások
Egyéb cél szerinti kiadások
Egyéb költségek
Tárgyi eszköz értékcsökkenése
Egyéb szolg. (intern., hird., könyvelés)
Egyéb ráfordítások (bankköltség)
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény/veszteség
Vagyonkimutatás:
Befektetett eszközök
Értékpapírok (beszerzési értéken)
Pénzeszközök
OTP folyószámla
MKB folyószámla
Értékpapír elszámolási számla
Eszközök összesen:
Saját tőke
Alapítói vagyon
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Források összesen:

237
430
430
667
520
470
207
58
132
17
727
60

566
248
432
432
1246
490
490
50
276
113
146
17
766
480

2007

2008

(ezer Ft)

(ezer Ft)

56
6814
51
8
11
32
6921
6921
84
6897
60
6921

177
6946
278
233
23
22
7401
7401
84
6837
480
7401
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Kanizsa – Krónika

Igazlátó Nap másodszor
Avagy felnõttek a diákok kereszttüzében
Többféle jelzővel is lehetne
illetni azokat a kérdéseket,
melyeket a nagykanizsai Kreatív
Klub és a Civil Kerekasztal
Egyesület által szervezett 2.
Igazlátó Napon tettek fel a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István SZKI diákjai városunk
köztisztviselőinek: érdeklődő,
provokatív, elgondolkodtató…
Tavaly a Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai tehették meg
ugyanezt. Az idén összesen 557
kérdés érkezett, némelyik egy
embertől, sokat adtak le egész
osztályok közösen, volt névvel ellátott, volt névtelen. A témakörök
az élet minden területét felölelik,
az egészségellátástól a környezetvédelemig, a továbbtanulástól a
városfejlesztésig. Nagykanizsa
rendvédelmi szervei csakúgy képviseltették magukat, mint az
Önkormányzat, jelen voltak oktatási, egészségügyi szakemberek,
civilek.
Az első kérdéscsoportra Marton
István polgármester válaszolt,
beszélt a családjáról, a fizetéséről,
arról, hogy polgármesternek lenni

nem is olyan egyszerű. Az egyik
diák azt kérdezte tőle, hogy miért
kellett nagyon megküzdenie az
életben: a polgármesterségért s a
szakmai elismerésért – válaszolta.
Prof. Dr. Bátorfi József, a
Kanizsai Dorottya Kórház igazgatója szerint munkája nagyon sok
rizikófaktort tartalmaz, s sebészként – nem csak neki, hanem kollégáinak is – szüksége van egy
nagyon fontos tulajdonságra: a
kudarctűrésre. Az orvosokban nem
azoknak a betegeknek a képe
marad meg, akiket meggyógyítottak, hanem azok hagynak nyomot,
akiket nem sikerült, s még a sikerélmény sem kárpótolja az orvost.
Arra a kérdésre, hogy azokkal az
ápolókkal, kórházi dolgozókkal
mit tesz, akiknek viselkedése nem
felel meg a társadalmi szabályoknak, a kórházigazgató azt felelte,
szerinte az alkalmazottai szakmailag és emberileg is mindig
helytállnak, ha mégsem így lenne,
mindig kivizsgálásra kerül az ügy.
A várólistával kapcsolatban annyit
mondott, hogy az önmagát generálja, így a sebészeten nem is alkalmazzák.

2009. május 21.
Igazgatójuknak, Bene Csabának
is címeztek kérdéseket a zsigmondysok, aki készséggel válaszolt. Szó esett a diákok jogairól és
kötelességeiről, ezzel kapcsolatban az igazgató elmondta, hogy
mindig a szabályok szerint járnak
el, s azt pedig törvény szabályozza, hogy 18 éves korig kötelező
iskolába járni. Nem igazán nagy az
érdeklődés a tanulók részéről a
szabadidős tevékenységek felé,
pedig az iskolának saját vitorlása
is van, mégsem jelentkeznek a
diákok a közös programokra.
Nyilván tréfás kedvében volt az
a diák, aki feltette a következő
kérdést: ki a norvég király?
Lengyák István, a délután egyik
moderátora felvilágosította a fiatalokat, hogy az ilyen jellegű
információk
fellelhetők
a
könyvtárban s az Interneten is.
Kevés idő jutott a válaszadásra,
de a végén megkérdezték a „pódium” előtt ülőket, hogy szeretne-e
valaki még kérdezni valamit. A
következő vitaindító kérdés hangzott el: „Miért olyan koszos a
város?” Erre a kérdésre többek
között Cseresnyés Péter alpolgármester felelt, szerinte ez elsősorban az emberek felelőssége, az
önkormányzat rengeteg pénzt költ
a város tisztántartására. Valóban
nem mindennapi az a látvány,
mely az ember szeme elé tárul

Koszorúzásról, hadiárvákról
Beszámoló taggyűlést tartott a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetségének
Nagykanizsai
Szervezete. Az összejövetelen
megjelent Marton István polgármester, Müller István országos
elnökségi tag Budapestről, Dr.
Tercsényi Gyula rendőr alezredes,
Kovács Emilné a HONSZ letenyei,
Sebők József a kaposvári, és Sipos
László, a zalaegerszegi szervezetének elnöke.
Görcsi Frigyesné versmondását
követően Görcsi Frigyes, a szervezet elnöke beszámolt az elmúlt
évi tevékenységükről, Gerencsér
József alelnök pedig ismertette az
alapszabály egyes pontjait.
Görcsi Frigyes elöljáróban
kiemelte, hogy a szervezet az
önkormányzat
támogatása
nélkül nem tud működni. Elgondolkodtató egy katonavárosra
nézve, hogy május 9-én, a
Hősök Napján a II. világháborús

emlékműnél csak a HONSZ
helyezett el koszorút. Véleménye szerint nincs gazdája az
emlékműnek, hiába jelzi a
táblán a felirat, hogy a város
állíttatta fel. Míg tavaly több
civil szervezet mellett az önkormányzattól is jelen voltak az
évfordulós ünnepségen, idén ez
elmaradt. Nem tudja, miért
haragszanak Nagykanizsa katonái és egykori katonatisztjei a
II. világháborús emlékműre.
Válaszában Marton István
megígérte, hogy utánanéz a
hivatalban, hogy miért nem vettek részt a koszorúzáson. Ezen
kívül volt még egy rossz híre. A
korábbi években volt polgámesteri keret, ebben az évben nincs,
mert a betervezett összeget
jelentősen akarták csökkenteni,
és ő azt mondta, hogy ilyen
maradványértékre nem tart
igényt. Ennek sok hátulütője
van. Jelen pillanatban nem lát
más lehetőséget, minthogy az

OKISB kulturális alapjából
lehetne az összeget megszerezni.
A kanizsai szervezetet újabb
megtiszteltetés érte. Korábban
Görcsi Frigyest választották be az
országos elnökségbe, most a
budapesti vezetőség Gerencsér
Józsefet nevezte ki az ellenőrző
bizottság elnökévé. Az országban
4200 fő a hadirokkantak, 8300 a
hadiözvegyek száma, a hadiárvákról nincs nyilvántartás. A
hadiárvákat nem veszik semmibe,
jegyezte meg kritikus éllel az
elnök. A hadiárvák sorsát érintő
törvénymódosítást még mindig
nem tudták elérni. Ha így megy, a
szervezet előbb-utóbb meg fog
szűnni. Ha az országos enökség
megszavazza, a hadiárvák érdekében tovább folytatják a harcot, és a 120 szervezet tagjainak
aláírását továbbítják a Parlamente
és az Alkotmánybírósághoz.
B.E.

szerte a városban. Cigarettacsikkek tömkelege, csokipapír, üdítősüvegek, és még sorolhatnánk. S
hiába a próbálkozás a szelektív
gyűjtésre, ha bizonyos emberek
felégetik a konténereket. De talán
a felelős szervek is tehetnének többet. Hiszen a lakosság környezetvédelemre való felhívására tett
cselekedetek sora sosem érhet
véget.
A szervezők ígéretet tettek arra,
hogy az idő szűkössége miatt
megválaszolatlan kérdésekre is
valamilyen formában sor fog
kerülni.
Steyer Edina

Nem volt
kihívó,
maradtak
a régiek
Mint minden évben, idén is
megrendezésre került a Városi Diákparlament, melyen a tisztségviselők
megválasztása mellett szekcióüléseken vettek részt a diákok.
Két témát dolgoztak fel, majd
mutattak be a szekciók. A függőség
témakörben a segítségnyújtásról
volt szó: hova fordulhatnak azok,
akik bármiféle függőségben szenvednek. Ötleteket, javaslatokat
fogalmaztak meg az „Egy élhetőbb
Kanizsa” témakörrel foglalkozók.
Új jelöltek a tisztségekre nem
voltak, azok jelentkeztek akik eddig is
bírták ezeket a posztokat. A választók
74 igen és 20 nem szavazattal adták
meg a lehetőséget egy újabb tanévre
Bella Kata (MFG) diákpolgármesternek, Lesták András (MFG) és
Rudolf Nikolett (BLG) diák-alpolgármestereknek. Róluk, eddigi tapasztalataikról, feladataikról és terveikről a
későbbiekben olvashatnak lapunkban.
S.E.

Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 29-én, pénteken,
a szokott időben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását, ahol a Szív
és diabetes témában tart előadást Dr. Sebestyén Miklós főorvos.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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kötszerek és a különböző betegellátáshoz szükséges egyéb eszközök
eu-s áron kerülnek megvásárlásra,
további veszteséget jelentenek.
Nos, így tevődik össze az a mínusz
460 millió forint. Biztos vagyok
benne, hogy az önkormányzat
anyagi segítsége nélkül ez a
vészhelyzet nem hidalható át.
– Mit lehet tenni ebben a
helyzetben?
– A legfontosabb feladatomnak
azt tartottam – és ezek az első intézkedéseim közé tartoztak –, hogy
olyan szakembereket válogattam

ami annyit jelent, hogy a kórház
területén működő minden egyes
technikai és klinikai osztálynak
meghatározott összegből kell gazdálkodnia, méghozzá úgy, hogy ne
történjen minőségromlás. Feszes,
áldozatos és a vezetéssel együtt
érző munkát várunk el a dolgozóinktól, hogy a terv megvalósítható legyen.
– A takarékosság címén létszámleépítésre is lehet számítani?
– Minden lehetséges. De előbb
áttekintjük az összes hosszú távra
szóló szerződését a kórháznak.

9

ösztönzésére határoztam el, hosszabb vívódás után, hogy beadom a
pályázatomat. Nem önös érdekből,
hanem a kórház iránt érzett szeretetből és tiszteletből, bízva az engem
támogató kollégák, munkatársak
segítségében.
Meggyőződésem,
hogy ebben a kórházban óriási szakmai lehetőségek vannak, ami a szakdolgozók, gyógyító orvosok felkészültségén, hivatás tudatán,
áldozat vállalásán alapul. Őértük,
őmiattuk, és az általuk képviselt
feladatok miatt mertem bevállalni.
Erőt adott a döntésemhez az is, hogy

A sebészeti szakma a hivatásom, a szenvedélyem
Az önkormányzat nélkül nem hidalható át a vészhelyzet
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatói
munkakörének ellátására Prof.
Dr. Bátorfi Józsefet bízta meg
május 1-től 2014. április 30-ig.
Az új főigazgatót a terveiről, és
legfontosabb feladatairól kérdeztük.
– Igen nehéz helyzetben lettem a
kórház főigazgatója. Kedvezőtlen
politikai és gazdasági környezetben kell dolgoznunk, és ezt az
országosan is nehéz helyzetet
súlyosbítják a kórházat terhelő
helyi adottságok. Gondolok itt az
intézményt több évre, financiálisan
elkötelezetté tevő közbeszerzési
eljárásokkal megkötött szerződésekre. Közöttük több olyan is
van, amely fedezet nélküli kötelezettségvállalásnak számít. A gazdasági prognózis szerint – amelyet
a gazdasági szakembereim, majd
később az önkormányzat könyvvizsgáló szakemberei is megerősítettek –, a 2009-es év végére 460
millió forint adósságba kerülhet a
kórház. Ebben az összegben az is
szerepel, hogy idén nem számíthatunk az egészségbiztosítótól
kasszamaradványra, ami az elmúlt
évben 160 millió forint volt. De
nem kapjuk meg azt a bérkompenzációt sem, ami a 2008-as esztendőben valamivel több, mint 100
millió forintot jelentett a kórháznak. Ezentúl, ma már köztudott
mindenki számára az is, hogy 30
milliárd forint került kivonásra az
egészségügyből, az egész országot
érintő gazdasági megszorítások
miatt. Mindezek, együttesen azzal
a körülménnyel, hogy a forint
inflálódott – inflálódik, míg a
gyógyszerek, sebészeti varróanyagok, varrógépek, vegyszerek,

magam köré vezetőnek, akik
felkészültségben, tisztességben és
a kórház megmentése érdekében
mutatott elkötelezettségben hiteles
munkatársaim lehetnek az elkövetkező hónapokban. Vezető politikusok mondják, hogy a jelenlegi
megszorítások között minden harmadik kórház csődhelyzetbe kerül,
vagy kerülhet. Valószínű, hogy ez a
negatív prognózis elsősorban a
területi kórházakat érinti majd, de
elérheti a súlyponti intézményeket,
így a mi kórházunkat is. Talán csak
az úgynevezett póluskórházak
érezhetik magukat biztonságban:
ilyenek az egyetemi intézmények,
és néhány kiemelt megyei kórház,
mint például a kaposvári, miskolci,
szombathelyi, stb. Ebben a megmaradásért folytatott küzdelemben
a vezetésnek arra kell ügyelnie,
hogy ne mi legyünk egy harmadik
kórház. Az előbb említett bedőlés,
becsődölés az év végére várható a
már most is rossz helyzetben lévő
intézményeknél. Hogyha az év
végéig, esetleg áthúzódóan a jövő
év elejéig gazdasági egyensúlyban
tudunk maradni, a finanszírozásból kiesett (becsődölt) kórházak
támogatásának felszabadulása
révén, a megmaradt pénzek felosztásra kerülhetnek a többi intézmény között, további túlélést biztosítva számukra. Esetleg néhány
fenntartó önkormányzat is belátja,
hogy ebben a szűkített finanszírozásban kórházuk támogatásra
szorul. Ezt a belátást mi is várjuk
saját önkormányzatunktól.
– Milyen intézkedések történtek
még?
– Felbontottunk néhány olyan
szerződést, amelyek mögött nem
volt igazi teljesítés. Most kezdtük
kidolgozni a keretgazdálkodást,

Leülünk tárgyalni a szolgáltatókkal
és beszállítókkal, mert sok helyütt
tetten érhető, hogy méltánytalanul
magas díjazást kérnek. Amit
elmondtam, az a bajainknak csak
egy része, mert néhány betegellátó
osztályon a működéshez szükséges
és előírt feltétel rendszer pótlása is,
a személyi és tárgyi feltételekre
gondolok, sürgető feladat. Ilyen
például kiemelten a Sürgősségi
Betegellátó Osztály. Most kezdődik
a nyári szabadságok ideje, már azt
számoljuk, hogyan tudjuk biztosítani a manuális és a belgyógyászati részen az orvosi szolgálatot.
Folyamatban van egy TIOP pályázat és ez megfeszített, folyamatos
munkát kíván, hogy a második fordulóban is sikeresek lehessünk.
Szerencsés esetben az év végére
juthatunk el oda, hogy a nevezett
TIOP 2.2.2 pályázat, amelyben 450
millió forint eu-s támogatásra kaptunk lehetőséget az első fordulóban,
valóban lehívható pénz legyen, és
amiből jövőre várhatóan elkezdhetjük az SBO bővítését. Bízunk
benne, hogy a következő, TIOP
2.2.4-es pályázatot a nyár elején
meghirdetik, mert abban is pályázni
szeretnénk az előbbinél lényegesen
nagyobb összeg elnyerésére. Ezen
pályázat elnyerése esetén hosszabb
távon is biztonságos működést
tudnánk elérni kórházunkban, és a
kórház jelenleg 300 millió forintot
taksáló eszközhiány is a pótlására
kerülhetne.
– Megbízott igazgatóként
tisztában volt azzal, hogy milyen
kihívásokkal kell szembe néznie?
– Tudtam, nem lesz könnyű, de
lényegesen nehezebbek a körülmények, mint ahogy elképzeltem.
Nem is annyira önszántamból,
inkább több kollégám biztatására és

megbízott főigazgatói időm alatt
olyan segítő munkatársakat találtam, akikkel együtt esélyt látok
ennek az igen nehéz kötelezettségnek
a megoldására. Induláskor nem láttam ilyen nehéznek, összetettnek és
bonyolultnak mindent. Oly módon
vállaltam el a főigazgatói megbízatást, hogy mellette megmaradhattam
a sebészeti osztály irányítójának.
Úgy vélem ugyanis, hogy közvetlenül a betegágy mellett dolgozó
orvos, aki mindennapos munkakapcsolatban van a többi osztállyal,
orvoskollégákkal, szakdolgozókkal,
aki élesben látja a nehézségeket a
saját tapasztalatából is, sokkal több
munícióval rendelkezik egy főigazgatói döntés meghozatalában, mint
az, aki csak az igazgatási épületben
dolgozik. Egy orvosi diplomával
bíró vezető egészen más aspektusból szemléli az egészségügyet, mint
egy közgazdasági vagy jogtudományi végzettségű ember. Remélem, hogy az én orvosi, sebészorvosi és betegágy melletti tapasztalatom segítséget ad főigazgatói
munkámban. Engem a sebészeti
éltet, ez a hivatásom, a szenvedélyem, ez az, amit semmi esetre sem
szerettem volna feladni egy főigazgatói szék miatt. Egy sebészorvos
főigazgató kollégám kérdésemre, a
főigazgatói feladatkör sikeres
megoldásához két feltételt nevezett
meg: mindenekelőtt baráti kapcsolatot kell ápolni az osztályvezető
főorvosokkal, és kell hozzá egy jó
gazdasági vezető. Megfogadom
barátom tanácsát. A jelen vezetés
célja, hogy a kórházi dolgozók
szeretettel, bizalommal jöjjenek be
dolgozni, a betegek pedig elégedetten távozzanak. Ez egyelőre egy
álom, de én mindent elkövetek,
hogy így legyen.
B.E.
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A „Kistérségi Közkincs –
Kerekasztal 2009” fórum két
központi témával zárult: a
múzeumi néprajzi gyűjtemény
közkinccsé tétele, valamint a
különböző korosztályok szerepe
a közművelődésben témakörökkel.

településről bekerült tárgyakat
mutatjuk be, elővesszük, restauráljuk őket. Ennek sokszor az a
hozadéka, hogy a múzeum is gyarapszik. A kiállítás kapcsán gyűjtéseket kezdeményezünk, a lakosságot is bevonjuk a múlt felkutatásába. Fontosnak tartjuk, hogy

2009. május 21.
tárolást és megőrzést biztosít. A
látványraktár gyakorlatilag átmenet a hagyományos értelemben vett
kiállítás és raktár között, nagymennyiségű tárgy szisztematikus
csoportokban történő bemutatását
teszi lehetővé. Különös előnye a
látványraktárnak, hogy dinamiku-

közönséggel való kommunikációjára. Helyesebben csak biztosítanának, mert egy igazán interaktív
honlap működtetésére ma csak az
országos nagy múzeumoknak van
lehetőségük. Természetesen a Zala
Megyei Múzeumok Igazgatósága
és a Thúry György Múzeum is

Internetre kerülnek a néprajzi gyûjtemények
A Halis István Városi Könyvtárban megrendezett fórumot a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kft., valamint a
Nagykanizsa Kistérség Többcélú
Társulás közösen szervezte. A konferenciát Marton István polgármester
nyitotta meg. A múzeumi néprajzi
gyűjtemény közkinccsé tételéről
Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum Igazgatója tartott előadást, míg
az „örökségvédelem” fontosságáról,
a néprajzi gyűjtemények létrehozásáról, a gyűjtött anyag közkinccsé
tételének lehetőségeiről Horváth
Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke beszélt. Akonferenciát Horváthné Bagó Mónika, a Nonprofit Kft. ügyvezetője zárta. A projekt az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával valósult
meg.
– Beszélgetésünkben elsőként a
múzeum feladatáról kérdeztük
Száraz Csilla igazgatónőt.
– Ide tartozik a gyűjtés, a nyilvántartás és a tudományos feldolgozás mellett a bemutatás, amit
nevezhetünk közkinccsé tételnek is.
A tárgyak, dokumentumok bemutatására több lehetőség is adódik.
A bemutatás formái közé tartoznak
a kiállítások, ezen belül az állandó,
az időszaki, a kamarakiállítások,
de támogatjuk a külső helyszínen
rendezett kiállításokat is. Segítünk,
és megfelelő őrzés esetén kölcsönzünk tárgyakat, megvalósítunk
kiállításokat egy-egy községben is.
Ilyenkor a már korábban a

egy-egy falu is törekedjen a múltjának megőrzésére. Támogatjuk a
tájházakat, új tájházak létrejöttét,
ami szintén közkinccsé teszi a 1920. század lakáskultúráját, bemutatja a hétköznapokat. A tájház egy
faluban biztosítja a múlt és a jelen
folyamatosságát. Egy-egy tárgy, és
történetének megismertetését szolgálja a „Hónap műtárgya” kiállítás sorozat. A legtöbb múzeumban egy jól látható helyre rakott
vitrinben mutatnak be csupán egy
tárgyat, írják le annak történetét.
Ezt ma már az internetes honlapján
is bemutatja sok intézmény. A
bemutatás egyik modern formája a
látványraktárak kialakítása. Megvalósítása, és a leletanyag ilyen
jellegű bemutatása újszerű a magyar muzeológiában. A nemzetközi
muzeológiában az elmúlt évtizedben kibontakozó folyamatokhoz
igazodva, hazai múzeumok is
törekedtek a látványraktárak
kialakítására. Pályázatok útján
több országos múzeum is megvalósította már: például a
Szentendrei Skanzen, Magyar
Nemzeti Múzeum, de kisebb múzeumok esetében is van erre példa:
pl. Vásárosnamény, Beregi Múzeum. A látványraktár kettős cél
megvalósítását teszi lehetővé:
egyrészt a látogatóbarát múzeum
programhoz illeszkedve megnyílik
az intézmény raktára az érdeklődők
és a szakmabeliek részére egyaránt, másrészt a raktárakban lévő
múzeumi tárgyak számára a jelenleginél lényegesen kedvezőbb

Múzeumi Világnap
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa 1977-ben döntött arról, hogy
minden év május 18-át Múzeumi Világnapnak szentelik. E nap
megrendezése lehetőséget kínál arra, hogy a múzeumi szakemberek
népszerűsítsék intézményüket, megjelenítsék alkotó törekvéseiket és
ráirányítsák a figyelmet tevékenységükre. Ebből az alkalomból 18-án
előadásokra várták a kanizsaiakat a Magyar Plakát Ház konferenciatermébe, ahol Kőfalvi Csilla igazgató, és Lehota M. János esztéta tartott előadást a kulturális örökségről, valamint a kulturális turizmus
évéről. Másnap Utcák, terek, városok címmel Z. Soós István alkotásaiból nyílt kiállítás a Képzőművészetek Házában. A tárlat augusztus
31-ig látogatható.

san bővíthető és átalakítható a
szükségleteknek megfelelően.
– A közkinccsé tételnél mit tud
nyújtani az Internet?
– Lehetőséget biztosít a digitális
gyűjtemények bemutatására, a virtuális kiállítások elkészítésére, interaktív számítógépes programok
megalkotására. Egy modern múzeumnak, ahogy azt Berecz Ibolya, a
szentendrei Skanzen munkatársa
fogalmazta meg, modern interpretálási módszereket és eljárásokat
kell alkalmaznia. A nyilvánosságra
hozatal technológiája azonban az
elmúlt évtizedben gyökeresen és
rohamosan megváltozott. A múzeumnak ki kell lépnie az “elefántcsonttoronyból”, és arccal a látogató felé
kell fordulnia a valóságban és virtuálisan egyaránt. Az ismeretközvetítő szerep a múzeum feladatai
között még inkább meghatározóvá
válik a jövőben, és ebben a digitalizált tartalmak alkalmazásának,
használatának szerepe is folyamatosan nő. Gyakran kérdezik tőlünk,
hogy ha ilyen sok tartalmat nyújtunk
virtuálisan, akkor eljön-e hozzánk a
látogató, ha mindent megtud rólunk
odahaza, a fotelből. A válasz a
kérdésre igen, ezt igazolják a látogatói kérdőíveink adatai. A digitalizált gyűjtemények közzétételével
olyan anyagok is bekerülnek a
tudományos vérkeringésbe, amelyek
a hagyományos technológia alkalmazásával nem, vagy csak korlátozott mértékben váltak volna ismertté.
Ez egyrészt a tudományos feldolgozó
munka számára is új, szinte korlátlan
lehetőségek kapuját nyitja meg, másrészt az oktatás és az ismeretek
közvetítése területén eddig ismeretlen források használatát teszi
lehetővé a legszélesebb közönség
számára. E folyamatok nyomán és
eredményeként a közzétett digitális
tartalom értékké és értékközvetítővé
válik, így a múzeumok szerepét társadalmi szinten újraértelmezi, komoly szemléletváltást segít elő. A
múzeum kultúrában elfoglalt helyét
erősíti.
Az internet nyújtotta lehetőségek
kiváló teret biztosítanak a múzeum

törekszik, és jó úton halad egy
interaktív honlap felé, de egyelőre
egy érdekes, a kiállításainkat bemutató honlapjuk van.
Szintén csak a nagy múzeumoknak van lehetőségük az ezidáig
múzeumba került anyagok tematikus digitális feldolgozására, adatbázisok elkészítésére. Ők maguk
szkennelik a fotóikat, régi térképeiket, századfordulós képeslapgyűjteményüket. Az állandó kiállításba már olyan interaktív számítógépes program került Kunics
Zsuzsanna muzeológus és az Alma
Mater Bt. munkája nyomán, ami
századfordulós képeslapjaik digitalizált változatát tartalmazza és
helyezi el a mai várostérképen.
– Röviden bemutatná a Thúry
György
Múzeum
néprajzi
gyűjteményét?
– A piarista tanárok által létrehozott szerény néprajzi gyűjtemény
a háborús években elpusztult. Az
államosítás után kinevezett első
igazgató, Szentmihályi Imre néprajzos volt, de alig kezdte meg
munkáját, Zalaegerszegre helyezték. Az őt 1950-ben néprajzosként
is követő Kerecsényi Edit
gyűjtőkörzetéhez akkor a kanizsai,
letenyei, 1962-ig pedig még a
csurgói járás tartozott. E tizenkét
év alatt az alábbi településeken
lelkes honismereti kutatók segítségével, a néprajz szinte minden
területére kiterjedő sokrétű felderítő munka folyt. Így Kiskomárom, Galambok, valamint
Nemespátró, Csurgó és környékük
népviseletéről, fehérhímzéséről,
gazdálkodásáról, a muramenti
horvát falvak néprajzi sajátosságairól, az erdőben különösen
gazdag települések gyűjtögető –
vadfogó gazdálkodásáról, és a legjelentősebb
kismesterségekről,
főképp a fazekasságról és takácsmesterségről. A jelenleg 14.906
darabos gyűjtemény a néprajztudomány csaknem teljes területét
felöleli. Leggazdagabb a viseleti, a
szőttes, a kismesterségek és a népszokások gyűjteménye, de a hajdani hatalmas uradalmak pász-
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torainak hagyatékából is szebbnélszebb karcolt, vésett, spanyolozott
díszű darabokat őrzünk.
– Szeretném kiemelni – folytatta
Száraz Csilla –, hogy a közkinccsé
tételben nagyon fontos az élményszerű megközelítés, az interaktivitás, hogy a látogató ne csak
passzív szemlélője, de részese is
legyen egy-egy kiállításnak,
múzeumi programnak. Az interaktivitás, az élmény az, ami kiváltja
a múlt iránti tiszteletet, a tárgyak,
és használatuk megelevenedése
megerősíti az emberekben annak
fontosságát, hogy meg kell őriznünk mindent a múltból a jelen és
még inkább a jövő számára.
– Térjünk vissza a kistérségbe.
Miért érdemes most ellátogatni a
Thúry György Múzeumba?
– Mindig is érdemes ellátogatni
a múzeumba. Modern, interaktív
állandó kiállítással és érdekes,
sokszor installációjában is újat
nyújtó időszaki kiállítással várjuk
a kistérség minden lakóját.
Májusban a Múzeumi Világnapon
színes múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket.
Június 27-én tartjuk legnagyobb
rendezvényünket a Múzeumok
Éjszakáját, ahol idén is tartalmas
családi programokkal várjuk a
hozzánk látogatókat, a harcos
kelták világába kalauzoljuk el
őket. Hogy ízelítőt kapjanak, honlapunkon megtalálhatják a korábbi évek sikeres rendezvényeinek
fotóit. Ezenkívül még lesznek új
kiállításaink, szeptemberben nyílik a Vár és Város kiállítás, ahol
Kanizsa vára és annak megmaradt emlékei kerülnek bemutatásra.
De kattintgatni a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a
Thúry György Múzeum honlapján
is érdemes. A korábban bemutatott, de már lebontott kiállításaik
ismertető képanyaga kivétel
nélkül megtalálható honlapjukon
– amit tekinthetünk virtuális kiállításnak is. Hetente megújuló tartalommal nem tudnak jelentkezni,
de mindent megtesznek, hogy
programjaik időben feltűnjenek
honlapjukon, majd képekben is
tájékoztatják az érdeklődőket az
eseményről.
– Ne hagyjuk, hogy elkerüljön
minket a régmúlt és a hagyomány
élménye, ne feledjük a múlt, a
jelen és a jövő mindig ölelkezik –
összegezte gondolatait Száraz
Csilla múzeumigazgató.
Bakonyi Erzsébet
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Minden út Rómába vezet…
Avagy a BLG-sek is „odatévedtek”
Három fergeteges, látnivalóktól hemzsegő napot töltöttek el
Olaszországban a Batthyány
Lajos Gimnázium „olaszos” és
„latinos” diákjai három kísérőtanárral, személy szerint Katona
Noémivel, Pécsi Lászlóval és
Salamonné Lackner Henriettel.
Pécsi László latin szakos tanár
lapunk kérdésére – miszerint
milyen apropóból utaztak – elárulta, hogy régóta áhított dolog ez a
latin és az olasz szakosok körében.
Hagyomány a BLG-ben, hogy az

„angolosok” minden évben ellátogatnak Angliába, a „németesek”
Németországba, a „franciások”
Franciaországba, s ennek okán épp
itt volt az ideje, hogy az illetékesek eljussanak a mediterrán
országba.
„Kézenfekvő volt, hogy első
alkalommal Rómába megyünk,
hiszen itt a latinosok találkozhatnak az antik Rómával, amelyről
sokat tanulnak latin órákon, az
olaszosok pedig gyakorolhatják a
nyelvet. A történelem helyszínein –
Forum Romanum, Circus Max-

imus, Colosseum, Spanyol lépcső,
Trevi-kút, Szent Péter bazilika –
járva pedig a töri órához szükséges tudásukat gyarapíthatják.” –
tette hozzá Pécsi László.
A huszonöt diák és a három
kísérő nagyon jól érezték magukat,
élvezték az utat. Azt is megtudtuk,
hogy sokan haza sem akartak
jönni…
Csorba Zsuzsanna, 11.D osztályos tanuló teljes beszámolóját az
alábbi
linken
olvashatják:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=2691
S.E.

Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Statisztikai száma: 14413704-8532-113-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-068721

2008. évi Közhasznú eredménykimutatása
A tétel megnevezése
Előző év
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE
0
Közhasznú működésre kapott támogatás
Alapítótól
Központi költségvetésből
Helyi önkormányzattól
Egyéb szervezettől
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Aktivált saját teljesítmények értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
0
C. ÖSSZES BEVÉTEL
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
0
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
0
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
0
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
0
(Előző év(ek) módosításai: 0)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Ebből: A kormányrendelet 16.§(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Tárgyév
13274
12797
1190
11607
0
0
0
477
0
0
13274
12885
3544
9175
146
20
0
0
0
12885
389
0
0
389

9175
6452

535
2188
0
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Haydnra
emlékeztek

A megjelenteket Miha Tamásné
elnök köszöntötte, majd hangsúlyozta a klasszikus zenei műveltség
fontosságát. Ezután Szabó Tiborné
klubvezető ismertette a zeneszerző
életútját, melyet a híres Haydn
művek, a Búcsú, a Gyász, az Üstdob
szimfóniák és a Teremtés című
oratórium egy-egy tétele színesített.
Európa zenei életében a 18.
század második felétől új stílus
kezd kialakulni. Első nagy mestere
Haydn, 1732-ben született egy
osztrák kis faluban. 1740-től a
bécsi Szent István Székesegyház
kórusában énekelt. 1761-től az
Eszterházy hercegek szolgálatába
lép, évtizedekig hazánkban, Esterházán /ma Fertőd/ élt és alkotott.
Saját zenekara és operatársulata
élén adta elő messzeföldön híres
műveit. Több mint száz szimfóniát,
vonósnégyest, operát, misét,
versenyművet, oratóriumot írt.
1809. május 31-én halt meg. Halála
napján, a világon mindenütt felhangzik a Teremtés című műve.
B.E.

Fotó: Steyer Edina

A Rozgonyi Polgári Egylet
Operabarátok Klubja Joseph
Haydnra emlékezett halálának
200. évfordulója alkalmából.

Ittál már zöld sört?
Két közszolgálati csatornán is
láthatták az elmúlt hetekben
Szabó Bélát, vagyis Béci bá’-t,
akiről tavaly augusztus 28-i számunkban már olvashattak. Hogy
miről is híres ő? Ittak már zöld
sört? Ő sem, de ő találta fel,
fejlesztette ki, s Eötvös téri
sörözőjében meg is lehet kóstolni.

Az említett cikkünk óta eltelt
hónapok alatt a sör számos kiállítást
megjárt, sok érdeklődő kereste fel az
ötletgazdát a gyártás miatt. Sok volt
az ajánlat külföldről is, de egyelőre
Szabó Béla vár, reménykedik a
hazai gyártásban, s elképzelése
szerint ebben az évben még nem
mond igent a külhoniaknak.

Azóta megérkezett a veszprémi
mikrolabor eredménye is, mely
igazolja, hogy valóban nincs
mesterséges színezőanyag a zöld
sörben, a titkot azonban, hogy
melyik az az alkohol, mely a sárgát
zölddé varázsolja, Béci bá’ nekünk
sem árulta el.
Mostanra már nem csak a Magyar, de az Európai Szabadalmi
Hivatal is bejegyezte a nagykanizsai találmányt.
Székesfehérváron, a 2009-es
Idea Nemzetközi Ötlet, Újdonság, Találmány Kiállítás és Vásáron a legnagyobb elismerést, a
Közönségdíjat kapta a sör, a
trófeát a büszke feltaláló a
sörözőben állította ki – a többi díj
mellé került.
Ezzel az események még nem
értek véget, a következő kiállítás
Miskolcon lesz május 20. és 23.
között, melyen mindenki megkóstolhatja a zöld nedűt. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket, melyekről lapunk is
tudósít majd.
S.E.

Sárkányok hátán a Csótón
Elismerést érdemlő programot szervezett a Kanizsa KajakKenu Klub a Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai Egyesülettel
közösen a Csónakázó-tónál. Az Ázsiában kétezer éves, Magyarországon még gyerekcipőben járó, mindössze 7-8 éves
hagyományokra visszatekintő sportág, a sárkányhajózás közel
tízezer embert vonzott városunk amúgy is leglátogatottabb turisztikai látványosságához.
A szervezők nem gondolták volna,
hogy ennyi látogató, ennyi induló lesz.
Varga Gábor (Kajak-Kenu Klub) azt
mondta, azzal, hogy jócskán megduplázták a résztvevők számát a tervezetthez képest (15 felnőtt csapat
helyett 38 indult; az iskolások összesen 15 csapatot állítottak) egy kicsit
feszítetté vált a tempó, de még így sem
csúszott sokat a program. (Jövőre két
naposra tervezik.) Ha a természet nem
szól közbe, a baráti társaságok döntőjét is meg lehetett volna tartani, így
az ő esetükben az időeredményeket
vették figyelembe.
Arra a kérdésünkre, hogy mire a
legbüszkébbek a rendezvény kapcsán, Tuboly Kinga (Pannonhát
Egyesület) a következőket válaszolta:
kanizsaiak kanizsai fellépőkkel és
kanizsai támogatókkal kanizsai polgároknak képesek voltak olyan rendezvényt összehozni, melyen aktív volt
a részvétel, igényes programokkal
találkozhattak, s mindemellett bonyodalmak nélkül zajlott minden.

Rengeteg pozitív visszajelzést kaptak,
sokan gratuláltak a munkájukhoz, s
ennél nagyobb elismerés – azt mondják – nem is kell nekik. Varga Gábor
szerint már a próbákon megcsapta
őket a siker előszele, hiszen a három
megadott napon nagyon sokan érdeklődtek, s eveztek is.
Sok cég erre az időpontra szervezte a családi napot, kint a Csónakázó-tón főztek, indultak a
versenyen, kikapcsolódtak. Számukra a verseny csapatépítésre is
kiváló lehetőséget adott. Mivel az eső
közbeszólt, a tombolasorsolásra és az
eredményhirdetésre sajnos nem került
sor. Ezt május 24-én, vasárnap 17 óra
30 perctől pótolják a Hevesi Sándor
Művelődési Központ előtti téren (rossz
idő esetén a Színházteremben).
Általános Iskolák: 1. Kőrösi; 2.
Péterfy; 3. Zrínyi; különdíjas: Hevesi.
Középiskolák: 1. Thúry Juniorok; 2.
Piarista- Piarock; 3. Piarista- Sünik.
Rendőr-Tűzoltó döntő: 1. Tűzoltóság Tüzes Sárkányok; 2. Rendőrkapitányság csapata; 3. Tűzoltóság Siklók. Cégek: 1. Pannon Pellet; 2.
ZLT-Müller; 3. Siroma Plast. Baráti
Társaságok: 1. Tornádó; 2. Thúry
Seniorok; 3. Szandia Szívtiprói; 4.
Házisárkányok (maguk a szervezők).
S.E.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Igyekezzen izgalmasabbá tenni életét. Folyamatosan, és lelkiismeretesen dolgozik, s amikor azt veszi észre, hogy a környezetében
mások nem így teszik, kissé lehangolódik.
Ilyenkor magánéletében keressen menedéket.

2009.05.21 – 05.27-ig

IV.20.–V.20. Bika

Álom.net
magyar vígjáték (12)

Gettó milliomos
a 8 Oscar-díjas filmdráma (f) (12)

Spancserek
romantikus vígjáték (sz) (16)

13.00
15.00

15.00

17.30

17.30, 19.30

STAR TREK
amerikai sci-fi (sz) (12)

Piros: szerda  Sárga:
Sárga csütörtök-kedd

19.30

Tisztában van vele mit kell tennie a boldogulása érdekében. Sokat dolgozik, s
ennek sajnos családi élete látja kárát. Ápolja tovább munkakapcsolatait, de vonja
be hozzátartozóit is a kikapcsolódásba.

V.21.–VI.21. Ikrek
Gondolatai időnként elkalandozhatnak, s
hajlamos lesz teendőit háttérbe szorítani. A
társasági életet továbbra is kedveli, melynek köszönhetően újabb vonzó ajánlatokat
kaphat. Csak tudjon okosan választani.

VI.22.–VII.22. Rák
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust és rossz hangulatot,
akkor legyen megértő, hallgasson. Ha
odakint borús az idő, egy pihentető séta
akkor is jót tesz mindenkinek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nem lesz túlságosan bőbeszédű a napokban. A munkája is úgy lesz eredményes, ha
inkább egyedül végzi el. Türelmesen
vészelje át ezt a feszült időszakot. Talán
még egy délutáni szunyókálás is segíthet.

VIII.23.–IX.22. Szűz
Szerencsésen túljutott egy nehéz feladaton, most már törheti a fejét a következőn. Kikapcsolódásként iktassanak be
párjával egy-egy laza estét, egy tánccal
fűszerezett könnyed vacsorát.

IX.23.–X.22. Mérleg
Rugalmasan kezeli a munkahelyi feladatokat, azonban ha kiteszi lábát a munkahelyéről, aktivitása csökken. Mire hazaér,
már csak az alváshoz van kedve, pedig
másféle teendő közül is választhatna.

X.23.–XI.22. Skorpió
A kihasználatlan energiáit vezesse le sportolással. A magánéletében egyre vonzóbbá válik. Ha nem akar egyik kaland
után a másikba bonyolódni, akkor a
feltűnő viselkedését fogja kissé vissza.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A hétköznapi gondok eléggé kifárasztják,
ezért ahhoz sincs kedve, s türelme, hogy a párjával foglalkozzon. Kritizáló hajlama helyett
hallgassa meg az ő problémáit is, annak
ellenére, hogy fontos önnek a függetlenség.

XII.22.–I.20. Bak
Itt az ideje, hogy a régóta dédelgetett terveit
valóra váltsa. Bár nagy teherbírással rendelkezik, előfordulhat, hogy túl sokat vállal.
Bár mindenki úgy boldogul, ahogy tud, ne
csak a munkára koncentráljon folyamatosan.

I.21.–II.19. Vízöntő
Törődjön magával is, mert több pihenésre van
szüksége. Arra vágyik, hogy egy kis változatosságot, színt vigyen párkapcsolatába, de ez
nem sikerülhet ha mindig fáradt. Avitaminokon
kívül frissítse fel az életét virággal, zenével.

II.20.–III.20. Halak
Bár titkolja az érzelmeit, arra sincs ideje,
pénze, hogy a legalapvetőbb szükségleteit
kielégítse. Legalább a hétvégén ebédeljen
meg nyugodtan, s ilyenkor ne a problémák megvitatása adja a fő beszédtémát.
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Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás (előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udvari lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi úton) közel 700 négyzetméteres terület eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a belvárosban 3 szobás, III.
emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó,
vagy belvárosi kisebbre cserélhető.
Érd.:
30/9590-413,
93/321-926
(7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany, kábeltévé.) Érd.:
30/227-3294
Eladó Kiskanizsán közművesített
telken 30 m2-es, felújításra szoruló szoba, konyha, spájzos kis ház. Cserélhető
is: 2. emeletig, egyedi fűtéses, 2 szobás, erkélyes lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 20/3884056 (7043K)
Nk-án a Csónakázó-tótól 200 méterre panorámás telken félkész ház eladó. Érd.: 30/974-1801, 30/506-1082
(7044K)
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó. Lakást beszámítok. Érd.: 30/555-6575 (7045K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
családi ház tetőtéri beépítéssel + udvari
egyszobás lakással + garázzsal 500 m2
telken eladó. Érd.: 30/282-0867
(7047K)
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban nappali + 2 fél szobás, nagy
erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár:11.819.835 Ft. Szocpol
még felvehető! Hivatkozási szám:
2009/DU/6. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban nappali + 2 fél szobás, nagy
erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 13.120.097 Ft. Szocpol
még felvehető! Hivatkozási szám.
2009/DU/7. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk-án 2 szobás, egyedi fűtéses, klímás, jó állapotú lakás csendes helyen
eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/133. Érdeklődni: 06 30/444 9073

Nk-án az É-i városrészben 1 + 2 fél
szobás, 2. emeleti, központi fűtéses,
felújított (panelprogramos) lakás eladó. Irányár: 6.700.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/67. Érdeklődni: 06
30/444 9073
Nk-án 4 szobás, egyedi fütéses, 2
erkélyes, jó állapotú sorházi lakás eladó. A lakáshoz pince és garázs tartozik. Irányár: 17.500.000 Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/111. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk-án 1998-ban épült társasházban
74 m2 alapterületű, amerikai konyhás
lakás eladó. (Külön WC, amerikai
konyhás nappali és 2 szoba, szobák
parkettásak, többi járólap, zárt udvar
tartozik a lakáshoz, parkolóval, közös
tárolóhelyiség, francia kilépő). Irányár:
13.500.000 Ft. Hívatkozási szám:
2009/DU/77. Érdeklődni: 06 30/444
9073
Nk-án csendes környéken 3 szobás,
egyedi fűtéses (cirkóssá alakítható),
parkettás, nagy erkélyes (10 m2 -es)
lakás eladó. A lakáshoz megvásárolható egy garázs (1.400.000 Ft) is.
Irányár: 11.700.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/184. Érdeklődni: 06
30/444 9073

2009. május 21.
Nk-án belvárosi, 4 szobás, egyedi
fűtéses, első emeleti lakás (villanyvezeték
felújítva) eladó. Irányár: 13.500.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/88. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk belvárosában csendes, nyugodt
helyen, 2 szobás, egyedi fűtéses, műszakilag felújított (új egyedi kéménnyel rendelkezik a lakás és a nyugati oldalon műanyag nyílászárók vannak) lakás eladó. Irányár: 7.200.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/163.
Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk-án a keleti városrészben 1 + 2
félszobás, étkezős, cirkó fűtéses, felújított (járólapos, parkettás, újszerű konyhabútor, tükrös beépített szekrény)
lakás eladó. A lakáshoz tartozik egy 7
m2 -es tároló. Irányár: 13.800.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/176.
Érdeklődni: 06 30/444 9073

BÉRLET
Belvárosi, kétszobás, berendezett

VEGYES
Női irha, 46-os, hosszú, 38-as, rövid
alig használtan, kedvező áron eladó.
Érd.: 30/364-1834 (7049K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
20/510-2723 (7046K)
Erzsébet Buddhista festményeinek
kiállítása. Megtekinthető: május 31-ig

Május 21. 18 óra
„GYERMEKRAJZOK ÜZENETE
GRAFOLÓGUS SZEMMEL” –
előadás
Előadó: Szabó Szilvia okl. grafológus
A belépés díjtalan
Május 23. 16 óra
BÍBOR FITNESS ÉVADZÁRÓ
GÁLAMŰSOR
Belépődíj: 1 000 Ft
A jegyek elővételben megvásárolhatók
a Bíbor Fitness Centerben, tel: 30/9973741

folyamatosan

lakás irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Nk-án 1,5 szobás, egyedi fűtéses
lakás a Platán soron hosszú távra
kiadó. Érd.: 20/339-8238 (7048K)

Május 27. 20 óra
MINDHALÁLIG BEATLES – ÉLŐ
KONCERT
Belépődíj: I. hely 3 000 Ft; II. hely 2 500
Ft

Május 23. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépődíj: 200 Ft
Május 18. 18 óra
„TÁNCRA LÁBAM” – népzenei
táncház sorozat
Belépődíj: 500 Ft

„BUDDHA NYUGATRA MEGY” –
Sass Brunner Erzsébet és Brunner

„KANIZSAI GRAFIKÁK” – Bene
János festőművész kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig
„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK” –
Z. Soós István kiállításának megnyitója
Megtekinthető: június 30-ig

„SORSODAT MAGAD INTÉZED”
– Magyarországi plakátok az 1950-es,
’60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig

Május 22. 19 óra
Jazz Klub - FOR TUNES EGYÜTTES
Belépődíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az NKA Zenei
Kollégium és az OKM a PANKKK
program keretében támogatja
Május 24. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes
Május 28. 10 óra, Pipitér Óvoda
GYERMEKNAP
Bojtár Népzenei Együttes műsora
17 óra Árvácska Dalkör műsora óvodásoknak
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S ha már néhány gondolattal
korábban megemlékeztünk Varga
Zsófia „soproni teljesítményéről”,
ez nem a véletlen műve volt.
Időközben ugyanis biztossá vált,
hogy a kiváló kanizsai nevelés
Sopronba igazol, konkrétan az
Euroliga idei négyes döntőjében is
szereplő MKB-Euroleasing csapatához. A kitűnő játékos az utóbbi
időkben nyomatékosította, hogy
már kinőtte a másodosztályú szintet, sőt egy élvonalbeli középcsapat nívóját is, ezért sem véletlen,
hogy karrierje nagy fordulatot vett.
Edzői mérleg:
Gábor Erzsébet: – Voltak nehéz
szakaszai a mérkőzésnek, de egy
klasszisteljesítmény végül a mi
javunkra fordította az eredményt.

 Baranyai három pont.
Mohácsi TE – NTE 1866 2-3 (01). NB III Dráva csoport labdarúgó-mérkőzés, 26. forduló.
Mohács, 200 néző. NTE: Horváth
G. – Szalai, Pozsgai, Burucz,
Farkas J. – Ujvári (Kotnyek),
Rácz Sz., Hegedűs, Kisharmadás
(Bagarus) – Nagy T. (Szőke), Cs.
Horváth. Vezetőedző: Visnovics
László.
A kanizsaiak az első játékrészben ügyesen zárták le a területet a hazaiak előtt, s egy
ügyes kontra után Rácz Szabolcs
szerzett vezetést. A második
félidő a kanizsaiak szempontjából rémálomba illően folytatódott, hiszen tíz perc elteltével
már a vendéglátóknál volt az
előny. Megannyi helyzet után
aztán Nagy Tamás a 67. percben
egyenlített, hat perccel később
pedig Rácz a győzelmet jelentő
gólt is bevágta. Győzelmével az
NTE 46 pontot gyűjtve ötödik a
tabellán.
Visnovics László: – Ez volt a
tavaszi első idegenbeli sikerünk,
de a java még csak most
következik, hiszen öt pontra
vagyunk a második Paks II,
valamint háromra a harmadik
Szekszárdtól.
 A végén négy győzelem. A
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi kézilabdázói befejezték
idényüket a tizenegy csapatosra
redukálódott mezőnyben, s négy –
zsinórban szerzett – győzelemmel
intettek búcsút a 2008/09-es szezonnak. Ugyan a PEAC ellen idegenben még alulmaradtak (26-28),
utána viszont a Mecsekvidéke
TSE (33-29), a HSC Egyesület
Hőgyész (35-31), a Bácska SzSE
(29-25), valamint legutóbb a Balatonboglári SC sem kerülhette el
(32-30), hogy az izzósok nyerjenek. Az eredménysorral ugyan a
dél-zalai klub feljött a táblázat
második helyére 27 pontjával, de a
szintén ugyanannyi pontot gyűjtött és jelenleg harmadik Elektromos SE-nek van még egy találkozója hátra az utolsó előtti
Hőgyész ellen…
A hölgyeknél a kanizsai csapat
az Érdi VSE II-höz látogatott, s
ugyan 29-26-ra kikapott, harmadik helye már biztos egy körrel
a zárás előtt. A hétvégi utolsó fordulóban az első helyezett Tolna
KC látogat Nagykanizsára, s igazi
kézilabda-matiné is kerekedhet a
mérkőzésből.

P.L.

P.L.

A köszöntöttek játékos búcsúja
Kanizsa Sörgyár SE – PostásDiego SE 0:7. Női Extraliga asztalitenisz-mérkőzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Eredmények: Bízó Mária/Boldizsár
Gabriella – Kertai/Varga 0:3,
Szász Kinga – Varga 0:3, Bicsák
Bettina – Lovas 0:3, Ladányi Dóra
– Kertai 0:3, Szász – Lovas 0:3,
Ladányi – Varga 1:3, Bicsák –
Kertai 0:3
A jelenkori viszonyokhoz képest meglepően sokan látogattak
ki a táblázat második helyén álló
Postás elleni bajnoki összecsapásra a Bolyai iskola tornatermébe.
Ez persze elsősorban annak szólt,
hogy ezen a találkozón búcsúztat-

ták el az aktív játéktól Bízó Máriát, valamint köszöntötték a
harminc esztendeje kanizsai színekben ping-pongozó Boldizsár
Gabriellát. Bízó Mária korábban a
Bútorgyár első osztályú játékosa
volt, majd igencsak jelentős szerepet vállalt a mostani, Extraligáig
jutott együttesben. Boldizsár Gabriella is elmondhatja magáról e
fontos állomásokat, melyek egyben a kanizsai női asztalitenisz
jeles mérföldköveit is jelentik.
Sportpályafutásuk előtti tisztelgésképp ezért ők játszhatták a
bajnoki találkozó kezdő páros
meccsét, s csak azután ragadtak ütőt a nagy csapat „igazi” tagjai. A
papírforma abszolút a vendégek

mellett szólt, s ezt érvényesítették
is, mellyel eldőlt, hogy matematikailag is az utolsó helyen végzett
a Kanizsa Sörgyár SE a női Extraligában. S hogy miként tovább?
Erről Jakabfi Imre edző a
következőket mondta: „Egyelőre
úgy tűnik, hogy a második vonalból nincs feljutó, vagyis együttesünk nem esne ki az Extraligából.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy úgy
nincs értelme rajthoz állni, hogy
végigver minket a teljes mezőny.
Vagy tudunk megfelelően erősíteni,
vagy túlzottan sok értelme nincs a
legfelső osztályban való szereplésünknek.”
Polgár László

Nincs miért szégyenkezniük
Veszprémi ESC – Kanizsa KK
DKG-EAST 111 – 102 (30-31, 2221, 25-15, 19-29, 15-6). NB I B-s
férfi kosárlabda-mérkőzés, Rájátszás a 3. helyért, visszavágó.
Veszprém, 300 néző. Vezette:
Kapitány, Márton, Szabó G.
Kanizsa KK DKG-EAST: Sági
12/6, Vertetics 19/6, Beck 3/3,
Koma 32, Filipovic 22/3. Csere:
Zsámár 4, Mihalics 10/3, Murvai.
Edző: Kovács Nándor. Harmadik
helyen végzett: Veszprémi ESC
(197-188)
Mivel bronzéremért folyó harc
első találkozója döntetlennel zárult, a második mérkőzést is nagy
érdeklődés kísérte. A B-csoportban

szokatlan módon, három játékvezető fújta a találkozót, melyen
ismét az irányító Kasza nélkül
lépett pályára a DKG-EAST.
Az első negyedben mindkét
csapat a támadásra helyezte a
hangsúlyt, s szinte felváltva estek
a kosarak. A dobópárbaj a második
etapban is folytatódott, bár ekkor
már többet hibáztak a mérkőző
felek (52-52).
Fordulás után pontatlanná vált a
vendégek játéka, s ezt kihasználva
a hazaiak tízpontos előnyre tettek
szert. (30. perc: 77-67). A befejező
játékrészben zónavédekezésre váltottak a kanizsaiak. Szerzett labdákból gyors indításokat vezetve,

Távolból jött siker
Nyíregyházi FSE-NYKS –
Kanizsai Vadmacskák SE 81-87
(26-21, 22-20, 17-19, 16-27).
Amatőr női NB I-es kosárlabdamérkőzés, rájátszás az 1-10.
helyért, 5. forduló. Nyíregyháza,
100 néző. Kanizsa: Fuisz (6/3),
Csáki (5), Varga Zs. (56/24),
Horváth B. (8), Bencze (4). Csere:
Fekete (8), Jagarics. Edző: Gábor
Erzsébet.
A kanizsai kosaras hölgykoszorú végrehajtotta az előzetesen
nem könnyűnek ígérkező feladatot, vagyis idegenben is felülmúlta
a „keleti” harmadik nyíregyháziakat. Pedig az elején a hazaiak
belelendülni látszottak, de a

vendégek még idejében váltottak
védekezést, így nem a sírból kellett visszahozniuk a találkozót.
Ezzel azonban még nem volt
letudva a gondok java, hisz a harmadik negyedet hiába hozta a Vadmacskák csapata, az utolsó tíz percben tíz ponttal is ellépett a Nyíregyháza. Varga Zsófia azonban már
„soproni formában” kosarazott, s jó
néhány hajrábeli pontot elsüllyesztve az ellenfél kosarában végül a
KVSE hozta a találkozót. A hétfő
hajnali hazaérkezés után jóleső
érzéssel konstatálhatták, hogy a
bajnokság második helyét is
megszerezhetik akár – amihez az
utolsó körben a győzelem mindenképpen szükséges.

15

Koma ponterős játékával, megkezdték a felzárkózást, s az utolsó
másodpercben, Vertetics triplájával
kiegyenlítettek (40. perc: 96-96).
A hosszabbításban főleg fejben
fáradtak el a látogatók, akik több
labdát eladtak, s így vereséget
szenvedtek egy nagyszerű mérkőzésen. Ezzel lezárult a bajnokság,
s a KKK DKG-EAST a 24 csapatból az előkelő 4. helyen végzett.
Edzői mérleg:
Kovács Nándor: – Nincs miért
szégyenkeznünk. Most is nagyot
küzdöttünk, de a hosszabbításra
fejben elfáradtunk.
P.L.
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BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Május 18-19. (hétfő-kedd)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, szandál, papucs vásár!
KABÁT, NADRÁG: 500 FT/DB
Május 20-21. (szerda-csütörtök) - minden ruha 200 Ft/db!
Május 22. (péntek) – minden ruha 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

Kapcsolj nagyobb
sebességre!
Extra sebességû internetet, kiemelkedôen magas
kép- és hangminôségû tévészolgáltatást rendkívül
kedvezô áron kínál a T-Home most már Nagykanizsán is.
Az innovációban élen járó T-Home
a hazai szolgáltatók közül elsôként viszi
be a lakásokba a 21. század legmodernebb eszközeit felhasználó optikai
hálózatát (FTTH), amelyen keresztül
hazánkban újdonságnak számító
magas adatforgalmi (le- és feltöltési)
sebességet és a digitális kábeltelevíziózás
képességeit is meghaladó új lehetôségeket nyújt.

Mindennek köszönhetôen a lakosság
és az intézmények számára mindennapossá válhat a több tévékészüléken
biztosított, egyes televíziós csatornák
és a Videotéka meghatározott ﬁlmjeit
HD minôségben is kínáló IPTV szolgáltatás, valamint a zenei és multimédiás
tartalmak villámgyors letöltése akár
50 Mbit/s letöltési sebességgel (Optinet
Super csomag esetén a min. és
max. letöltési sebesség: 25–50 Mbit/s,

a min. és max. feltöltési sebesség
pedig 12,5–25 Mbit/s). Igazi pénztárcakímélô ajánlatként tévé, optikai
internetcsomag és telefon
együtt már havi 6380 forintért is
megrendelhetô.
Az ajánlatokról és az optikai hálózat
által lefedett területekrôl további
információ a www.t-home.hu oldalon
található.

