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ISTIVÁN
AUTÓ
A használt autók specialistája!
Típus/Évjárat

Ár

Audi A4 1.9 TDI 63e km!
2007.05
3.990.000
Audi A4 1.9 TDI 67e km!
2007.11
3.990.000
Audi A4 2.0 CR TDI
2009.05
6.990.000
Audi A3 1.9 TDI SPORTBACK
2008.06
4.990.000
VW JETTA 1.6
2006.03
2.899.000
VW GOLF COMBI 1.9 D
1998.03
780.000
VW CROSS TOURAN 1.9 TDI
2008.02
4.700.000
VW LUPO 1.0 Klíma
2002.05
850.000
VW TRANSPORTER T5
2004.06
2.000.000
SEAT ALTEA 1.6 REFERENCE
2008.09
2.990.000
SEAT CORDOBA 1.4 16V
2009.03
2.390.000
SEAT ALTEA 1.6
2005.07
2.150.000
PEUGEOT 206 1.1
2000.03
680.000
RENAULT THALIA 1.4 67e km!
2001.11
799.000
FORD FUSION 1.4 64km!
2005.06
1.675.000
FORD FOCUS 1.6 16V
1998.12
799.000
HONDA CRV 2.0i 74e km!
2004.04
3.250.000
HONDA CIVIC 1.6 LSI
2001.05
1.499.000
VOLVO S60 2.4i 124e km!
2002.04
1.790.000
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX 22e km!
2005.06
1.580.000
SUZUKI WAGON R+
2001.11
790.000
SUZUKI LIANA 1.6 GLX 52e km!
2003.11
1.250.000

A G É P K O C S I K 25% KEZDÕ
B E F I Z E T É S T Õ L RÉS ZLETRE
I S M E G V Á S Á R OLHATÓK!

8800 Nagykanizsak, Petõfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU

Egy kattintás  Egy kattintás

www.kanizsaujsag.hu

Századfordulós hangulatban
A Múzeumi Világnapot ünnepelte a nagykanizsai Thúry
György Múzeum. Az esemény
alkalmából számos vidám programot szerveztek az intézmény
dolgozói. Délelõtt 10 órától 15
óráig várták az óvodásokat, általános iskolásokat, de a nagyobbak is találhattak kedvükre való
elfoglaltságot.
Vidám gyerekzsivaj töltötte be a
patinás múzeum barokk folyosóját, a
rossz idõ miatt ugyanis itt rendezték
meg a programokat. Száraz Csilla
múzeumigazgató, régész vezette körbe és avatta be a különbözõ századfordulós játékok használatának rejtelmeibe az érdeklõdõket. A gyerekek
hat népi játékkal és kézmûves tevékenységgel ismerkedhettek meg, sõt
ki is próbálhatták õket, amely nem
csak hasznos, de szórakoztató is volt.

A játékok és a kézmûves foglalkozások a századforduló hangulatát idézték, és a gyerekek aktívan
részt vehettek a tevékenységekben, ezáltal jobban rögzültek az élmények. Elsõként olyan tárgyakat
kellett felismerni, melyek a századforduló idején létesített Rosenfeld Adolf Fiai áruház készletébõl
kerültek a múzeumba. Ha tovább
mentünk, megismerhettük a századfordulós öltözködést, méghozzá kiszínezhetõ minták segítségével. A szervezõk szerettek volna
gólyalábas programot rendezni a
múzeum udvarán, de a rossz idõ
miatt erre nem volt lehetõség, ehelyett a folyosón lehetett tekézni,
ami ugyancsak jó móka volt. Egy
lépéssel tovább a „hölgyek” és az
„urak” századfordulós kalapokkal,
esernyõvel pózolhattak. Aki mûvészi tehetségét szerette volna próbá-

ra tenni, díszes sablonok és cifra
minták segítségével bátran próbálkozhatott szecessziós üvegfestéssel, s az elkészült képet haza lehetett vinni. Kicsit több odafigyelést
és koncentrációt igényelt a keresztszemes zalai hímzés, de érdemes volt belevágni a virágmintás
telefontok vagy kisebb terítõ,
könyvjelzõ elkészítésébe, mert
szemet gyönyörködtetõ alkotások
születtek.
A Múzeumi Világnapot 1977 óta
tartják meg a világon mindenütt,
hagyományosan május 18-án, illetve Nagykanizsán a 18-ához legközelebb esõ pénteken. Ezen a napon a gyerekek a Nagykanizsa
Kulturális Alapja támogatásának
jóvoltából ingyenesen vehettek
részt a programokon.
Z.A.
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Taroltak a
Zsigmondysok

2010. május 27.

Új diákpolgármestert választottak

Az iskola diákjai minden évben
indulnak országos szakmai megmérettetéseken és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen résztvevõ tanulók
kiváltképp szép eredményeket értek
el. Az épületburkolók között
Nikolics Erik lett a második helyezett, ugyancsak második helyezést
ért el a szerkezetlakatosok között
Veres Béla, a jármûfényezõk között
pedig Gyergyák Dávid. A hegesztõk
kategóriájában Neubauer Zsolt került az 5. helyre, míg a szerkezetlakatosok között 6. lett Jakabfi Zoltán, 7. Kertész Dávid, 10. pedig
Dér Zsombor. A 9. helyezést sikerült elnyernie Figler Martinnak karosszérialakatos kategóriában és 11.
lett a hegesztõk között Hám Benjámin. A következõ tanulók a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen elért
eredményeik alapján mentesültek
az adott szakma írásbeli vizsgarészei alól: Balogh Zoltán épületburkoló, Horváth Dávid ács-állványozó, Huszár András hegesztõ, Kecsõ
Tibor ács-állványozó, Kuzma Balázs épületburkoló, Mezõ Barnabás
asztalos, Novák Dávid ács-állványozó, Orlai Dániel villanyszerelõ,
Rimavölgyi Roland ács-állványozó.
Hasonlóan szép eredmények
születtek az V. Schönox Országos
Burkolóversenyen, amelyet 2010.
április 12-13-án, Budapesten rendeztek. Ezen a megmérettetésen
Nikolics Erik 1. helyezett, Kuzma
Balázs 11. helyezett lett.
Z.A.

Fotó: Ziegler Anita

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola
diákjai kiváló eredménnyel szerepeltek a Szakma Kiváló Tanulója versenyen, hiszen szakmánként kilenc tanuló került be az
országos versenybe – tudtuk
meg Hajósné Bujtor Tímeától, az
iskola szabadidõszervezõjétõl.

Május 20-án tartották az idei
Városi Diákparlamentet a Honvéd Kaszinóban. Az iskolák küldötteinek találkozóját minden
évben megrendezik, immár tizenhárom éve. A programok között szerepelt az éves beszámoló
és a plenáris ülés, ezt követõen
pedig sor került a szavazok leadására és a választottak eskütételére.
A rendezvény a tanulók regisztrációjával kezdõdött, amelyet még
a Városi Diákirodában bonyolítottak le, ezt követõen a diákok átvonultak a Honvéd Kaszinóba, ahol
kissé hivatalosabb, ugyanakkor
emelkedettebb hangulatban megkezdõdött a Városi Diákönkormányzat éves beszámolója. Az elmúlt év eseményeit Bella Kata, volt
diákpolgármester foglalta össze,
majd bemutatkoztak a polgármes-

ter-jelöltek, a diák-közönség nagy
örömére, hiszen a bemutatkozók
nem csak ígéreteikkel kápráztatták
el társaikat, hanem kiváló humorérzékükkel remekül oldották a hangulatot. A fõ téma az volt, ki milyen programot szeretne a Városi
Diákirodában. A Diákparlament
komolyságát bizonyította az is,
hogy az ezután következõ választáson a résztvevõk lepecsételt szavazólapokra írhatták fel jelöltjüket. A
szavazáson egy polgármester-jelöltre és két alpolgármesterre adhatták le voksukat, így a polgármester
Gaál Violetta, a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója, az alpolgármesterek pedig Ambrus Ramóna, a
Batthyány Lajos Gimnázium növendéke, illetve Varga Patrik, a
Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola diákja lett.

Országos NDK-ss találkozó
2010. május 28-29-30-án
Balatonföldváron a Riviéra
Park Hotelben ( Balatonföldvár
Somogyi Béla u 5-7 ). szeretettel
várunk mindenkit, aki egykor a
volt NDK területén a két állam
közötti szerzõdés keretén belül
dolgozott, valamint családtagjait
és azokat, akiknek valamilyen kötõdésük volt az NDK-hoz.

Lehetõség lesz megerõsíteni a
házassági esküjüket azoknak a házaspároknak, akik annak idején az
NDK-s idõkben ismerkedtek meg,
és akkor kötöttek házasságot.
Elõzetes
jelentkezést
az
ndk.hu-n keresztül várunk, vagy
telefonon a 06-20-971-81-21-es
számon.
NDK-s Magyarok Egyesülete

A város iskolái minden évben
megkapják a Parlamentrõl szóló
értesítõt, majd az intézmények
küldötteket irányítanak a Városi
Diákirodába. Sebestyén Nikoletta, ifjúsági referens elmondta,
hogy a küldöttek között lehetnek
polgármester és alpolgármester
jelöltek, és minden századik diák
után lehet küldöttet indítani. A
kampányt januárban kezdték el,
ekkor jelentkezhettek a gyerekek
a pozíciókra. Az úgynevezett ifjúsági koncepció 2005-tõl 2010-ig
tartó idõszakra vonatkozott, ezért
új tervezetet kellett létrehozni.
Legfontosabb pontja a Jövõnk az
ifjúság elnevezésû pályázat és annak kidolgozása, hiszen a pályázati összeg elnyerésével juthat
anyagi támogatáshoz a Diákiroda.
Mint megtudtuk, a diákpolgármesterek feladatokat is kapnak,
többek között meg kell gyõzniük
a Polgármesteri Hivatal ifjúság
szakembereit arról, hogy legyen
strand a Csónakázó tónál és létesítsenek Ifjúsági Házat városunkban, emellett diáktársaikat rá kell
venniük, hogy a Diákiroda Alkoholmentes Partiját válasszák a
diszkók helyett, és a dohányzás
mellõzésére is felhívják figyelmüket. Az idén már 80 millió forintra növekedett támogatás fedezi a nyári táborokat, az iroda
fenntartását, a programszervezést
és az ifjúsági koordinátor tevékenységének támogatását. Ez fontos mozzanata a pályázati pénz elosztásának, hiszen a koordinátor
felügyeli az iroda mûködését, és a
szakembernek köszönhetõ, hogy
a diákok látogathatják a minden
nap nyitva tartó helyiséget, mely
fontos színtere a fiatalok közösségi találkozóinak. A Diákiroda lehetõséget ad az internetezésre,
csocsózásra, pingpongozásra, a
tanulók kidíszíthetik az irodát, és
a céltalan kóborlás vagy rosszabb
esetben a kocsmákban való italozás helyett hasznosan tölthetik el
szabadidejüket.
Z.A.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

2010. május 27.

Lajos legkedvesebb húga, bizalmasa sok mindenben segítette a
bátyját. Az 1831-es kolerajárvány
idején testvére segítõtársa, aki ekkor a felvidéki gyilkos kór kormánybiztosa
volt.
Kossuth
Zsuzsannát nevezték ki a tábori
kórházak fõápolónõjévé 1849-ben.
Péter Zsuzsanna után Marton
István polgármester mondott köszönetet az ápolónõk megfizethetetlen munkájáért.
Boros Károlyné, a Magyar
Ápolási Egyesület Zala megyei
vezetõje ünnepi megemlékezésében a betegágyak mellett dolgo-

Az ápolás szent és tiszta hivatás

– Az ápolást tudományként, hivatásként határozhatjuk meg. Ez
azonban nem volt mindig így, folyamatosan alakult ki az idõk folyamán – hangsúlyozta többek között beszédében Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató, melyben felidézte Florence Nightingale életútjának fõbb állomásait. Az ápolás fejlõdésében nagy változásokat hoÚjabb lehetõséget, további két
képzési napot kapott a folytatásra az Idõsek Akadémiája. A megye számos területérõl érkezõ
nyugdíjasok három elõadást
hallgattak meg a Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
A résztvevõket Fehér Imre köszöntötte. Marton István polgármester megnyitó szavaiban kiemelte: sohasem késõ valami újba
kezdeni, újat tanulni. Ez a nyitja a
szellemi frissességnek.
Zsuppán László, a Nyugdíjasok
Országos Szövetségének elnökhelyettese az Idõsügyi Nemzeti
Stratégia elsõ három évének cselekvési programjáról tartott beszámolót.
Az Idõsügyi Nemzeti Stratégiát 2009 õszén a Parlament
konszenzussal fogadta el. A közös álláspont szerint a dokumentum mérföldkõ a magyarországi
idõsügy tekintetében. Alapos
kutatómunka után egyértelmû,
világos célkitûzéseket jelölt ki,
és hosszú távra, húsz-huszonöt
évre határozott meg feladatokat.
A dokumentum megváltoztat-

zók munkájáról szólt. Kiemelte:
ma a segítõ, gondozói tevékenység nem számít alapértéknek. Az
idei mottó talán még soha nem
volt annyira aktuális és gondolatébresztõ, mint most, az átalakuló
magyar egészségügyi és ápolási
rendszerben. Biztos szakmai környezet, minõségi munkahelyek,
minõségi betegellátás. Ennek
megvalósításához az ápolók hivatástudatára, szakmaszeretetére,
magas színtû képzettségre van
szükség. De mi is az ápolás? – tette fel a kérdést, s meg is válaszolta: szent és tiszta hivatás, hiszen a

zott Florence Nightingale tevékenysége. Önálló szakmává, hivatássá emelte, és létrehozta az ápolóképzést. Korának legjelentõsebb
alakja volt ebben a tekintetben. Világszerte május 12-én tartják az
Ápolónõk Világnapját, arra emlékezve, hogy százkilencven éve,
1820-ban, ezen a napon született
Firenzében Florence Nightingale
brit ápolónõ, a modern nõvérképzés úttörõje.
Az ápolási igazgató megemlékezett Kossuth Zsuzsannáról is, a
magyar történelem mára kissé elfelejtett személyiségérõl. Kossuth

szenvedõknek enyhülést, a haldoklóknak könnyebbséget, a
gyógyulóknak életet ad. De szent
és tiszta hivatássá csak az emberszeretet teheti.
Prof. Dr. Bátorfy József fõigazgató a köszöntõ szavak mellett a
gondokról is szólt: A nehézségek
között a kórház anyagi helyzetét
említette. Helyzetük azért is nehéz,
mert a méltatlan fizetések nem teszik vonzóvá az egészségügyi pályát. Az alulfinanszírozottság következménye, hogy egyre több a
pályaelhagyó orvos, szakdolgozó
és nõvér. Tovább nehezíti munkájukat az orvos- és kórházellenesség, amely sajnos országos jelenség, de kiemelten érezhetõ Nagykanizsán. Végezetül a jelenlévõket
arra kérte, a kórház vezetésével
együtt tegyenek meg mindent
azért, hogy a betegek javára,
gyógyulására továbbra is mûködhessen ezen a szinten a kórház.
Az
ünnepség
zárásaként
Florence Nightingale dicsérõ oklevelet kapott Deák Zsoltné, Csácsné Bagladi Erika, Salamon
Béláné, Markotán Ildikó, Bujtor
Gézáné; a Magyar Ápolási Egyesület különdíját Kecskés Kálmánné vehette át. A program tudományos üléssel zárult.
B.E.

Szépkorúak terveirõl Nagykanizsán
hatja az idõsek iránt megnyilvánuló eddigi társadalmi szemléletet.
– Számunkra az elkövetkezõ
években ez hivatkozási alap lehet
– mondta Zsuppán László. – Ezzel a dokumentummal talán lehetõség nyílik egy olyan idõsügy
megteremtésére Magyarországon, amely kiszámíthatóbb az eddiginél, szerethetõbb lehet és kiszûri a meglévõ bizonytalanságokat.
A stratégia állami, társadalmi,
politikai és egyéni szinten határozza meg a fejlesztendõ területeket, ezek megvalósítása a társadalom valamennyi csoportját érinti.
A benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtása a mindenkori
kormány által kidolgozott hároméves idõtartamú cselekvési tervek
mentén történik. Az elsõt, mely a
2010 és 2012 között végrehajtandó idõsügyi feladatokat fogalmazza meg, 2010. március 31-én fogadta el a kormány határozat formájában. A végrehajtandó intéz-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az Ápolónõk Nemzetközi
Napja alkalmából szakmai nappal egybekötött ünnepséget tartottak a Kanizsai Dorottya Kórházban.

3

kedéseket öt cél köré gyûjtve tartalmazza a dokumentum. Ilyen
például az idõskori aktivitás, függetlenség és társadalmi presztízs
megõrzése. A munkaerõpiacról
ideje elõtt, azaz a nyugdíjkorhatár
elõtt történõ kikerülés megelõzését célzó pályázatok felkutatása.
A biztonság és megfelelõ életminõség, a betegségek kockázatának
alacsonyan tartása, az emberi

méltóság megõrzése. Fontos az
élethosszig tartó fejlõdés, törekvés az életöröm, az autonómia
megõrzésére és az önmegvalósításra.
Ezt követõen a szociális ellátórendszer mûködésével, lehetõségével és a bûnmegelõzéssel kapcsolatban hangzott el elõadás.
B.E.
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 Primicia a Piarista kápolnában. Az újmisés áldás olyan
szép és nagy dolog, hogy régen
az a mondás járta: Egy újmisés
áldásért egy pár csizmát is érdemes elkoptatni. Ilyen áldásban
részesülhetnek mindazok, akik
május 30-án, vasárnap a 9 órai
misén vesznek részt a Sugár úti
kápolnában. Böszörményi Géza
piarista atya ekkor mutatja be elsõ ünnepélyes miséjét városunkban, melyet követõen újmisés
áldást ad a jelenlévõknek. Pünkösd szombatján Udvardy György
esztergom-budapesti segédpüspök szentelte pappá az óbudai
Szent Péter és Pál templomban.
Tavaly szeptember óta Szegeden
mûködik. Elõtte négy évig tanított a kanizsai Piarista Iskolában. Ünnepi írásaival lapunk olvasói is rendszeresen találkozhatnak.
 Nyitány a borversenyen.
Múlt pénteken a délelõtti órákban vette kezdetét a III. Vinalia
Canisa programsorozata, mely a
Kisbirtokosok Országos Borversenyének megmérettetésével indult. A megnyitón Marton István
polgármester, Förhénci Horváth
Gyula versenyigazgató, s Horváth Gyula Volksbank régióvezetõ bevezetõ gondolatai után máris a zsûrin volt a sor, hogy munkájával meghatározza, idén mely
borok érdemesek a legkiválóbbakat érintõ elismerésekre. Zilai
Zoltán zsûri-elnök röviden ismertette, a száz elbírálandó nedû
milyen ismérvek alapján kerül
górcsõ alá: a tisztaság, a szín és
az illat(intenzitás) roppant lényeges szempont, illetve úgymond
mennyire hibátlan a bor és milyen a róla alkotott összbenyomás. A három bírálóbizottság ezt
(volt) hivatott eldönteni, s a maximális száz pontból bronz minõsítésû a legalább 76, ezüst a 81,
arany a 86, míg nagy-arany fokozatú a 94 pontot elért „pincékkincse”… Innentõl fogva pedig a
három bizottság tagjaié volt a fõszerep, hogy az egy-egy asztalra
jutó 33 borfajtából megnevezzék
a legjobbakat.
 A Kanizsai Dorottya Kórház
ismét támogatást kapott a Gyermekrák Alapítványtól. Az adomány 50 darab speciális ágybetét
közel 2 millió Ft értékben. Az
egészségügyi intézménybe május
hónapban már érkezett 58 darab
ebbõl a fekvõbeteg ellátást komfortosabbá és higiénikusabbá tevõ
ágybetétbõl.

2010. május 27.

A hajléktalanság megelõzése a cél
A nagykanizsai hajléktalanok
helyzetérõl szervezett kerekasztal beszélgetést a Hajléktalanok
és Hátrányos Helyzetûek Zala
Megyei Szervezete. Az eseményen részt vett dr. Molnár József rendõrkapitány, Antal
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Kirendeltségének vezetõje, Barbarics
László, az Átmeneti Szálló vezetõje, Czmerk József a Munkaügyi
Hivataltól, valamint Papp Judit,
a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának képviselõje.
Elöljáróban Orsos Imre elnök
egy havonta ülésezõ szociális
kerekasztal létrehozását kezdeményezte, ahol kibeszélhetnék a
problémákat. Bejelentette, június
2-án tájékoztatást kapnak a szociális segélyben részesülõk a munkalehetõségekrõl, és hamarosan számítógépes tanfolyam indul hajléktalanok számára a Halis István Városi Könyvtárban. Mint mondta,
az egyesületet egyszemélyben
képviselõ elnök, a szociális osztálytól vár választ arra a kérdésre,
hogy mi módon lehetne évente három-négy önkormányzati bérlakást kiutalni a hajléktalan ellátó
rendszerben lévõ keresõképes hajléktalanok számára.
A problémák között felsorolta, a
hajléktalanok városkörnyéki hegyi
ingatlanokat vesznek birtokukba,
ahol más vagyonát megrongálva
dorbézolnak. Ennek megakadályozására segítséget kért a Vöröskereszttõl és a rendõrkapitánytól.
„Sajnos egyre több a roma származású hajléktalan” – tette hozzá.
Gondot jelent az is, hogy sok esetben állami gondozásból kikerülõ
fiatalok veszik igénybe a Vöröskereszt által fenntartott hajléktalan
ellátó rendszert. Ezért kidolgoznak

egy olyan stratégiát, hogy a 18.
életévüket betöltõ fiatalok a kapott
pénzbõl vásárolt ingatlant ne tudják eladni, ne csalja ki tõlük senki
a pénzt, és ne váljanak bûncselekmények áldozatává. A higiéniával
kapcsolatban megjegyezte, tisztában van azzal, hogy nem lehet senkit sem tisztálkodásra, fürdésre
kényszeríteni. A köztereken, a buszokon nem biztos hogy örülnek a
város polgárai annak, ha egy ilyen
hajléktalan helyére ülnek le, hiszen ki vannak téve a fertõzésveszélynek. Ki felel egy esetleges
fertõzésért? Szerinte ebben is nagy
a felelõssége a Vöröskeresztnek.
Lakossági fórumon is közölte az
egyesület elnöke a hajléktalanokkal, civil szervezetének nem az a
feladata, hogy jogi és pandúri szerepet vállaljanak, hanem elõsegítsék a Vöröskereszt és az önkormányzat munkáját. Nagykanizsán
százhetvennyolc regisztrált hajléktalan él. Az ellátó rendszert sajnos
egyre többen fogják igénybe venni. Nagyon fontos szerep vár a
munkaügyi központra és a civil
szervezetekre abban, hogy ne kerüljenek utcára az emberek.
Dr. Molnár József rendõrkapitány válaszában kiemelte: a téli
idõszakban különösen figyelnek
arra, hogy ne fagyjanak meg emberek az utcán. Az elmúlt hét évben nem is fagyott meg senki, viszont sokakat szállítottak be a kijózanítóba. Tevékenységük azonban
nem oldja meg a problémát, meg
kell elõzni, hogy hajléktalanná
váljon valaki. A tapasztalatok szerint nyolcvan százalékban szubjektív körülmények okozzák a hajléktalanná válást. Van egy olyan
réteg közöttük, akikkel bármit tehetnek, akkor sem akarnak visszatérni a társadalomba. Aki több évig
él hajléktalan sorsban, elõbb-utóbb

asszimilálódik ebbe a helyzetbe,
integrálódik, és nem is akar kiszakadni belõle. Meggondolatlanul
nem lehet önkormányzati bérlakásokat kiadni a számukra. Meg kell
tanulniuk, hogy a rezsitõl kezdve
sok mindenért fizetni kell, és
együtt kell élniük a lakókörnyezettel. Próbajelleggel lehetne kiadni a
lakásokat, mert a társadalom, a közösség fog visszacsapni a város felé, hogy kiket szabadítunk rájuk.
Szépek a felsorolt elgondolások,
de nem a jelenlévõk oldják meg a
munkalehetõséget, az alkoholizmus problémáját. A rendszerváltást követõen megszüntették a kötelezõ alkoholelvonó-kezelést, így
nagyon nehéz segíteni az embereknek. Nincs olyan város ebben
az országban, amelyik ennyit fordított volna a hajléktalanok munkához segítéséhez. Azon az emberen azonban nem lehet segíteni,
aki nem akarja. Annak sincs értelme, hogy havonta leüljünk, és beszélgessünk. A problémáról már
nagyon sok ember nagyon sokat
beszélgetett, de nem jutottunk elõre. Részben módosítani kell a jogszabályokat, és az információkat el
kell juttatni az érintettekhez.
Kiegészítésében Antal Istvánné
elmondta, húsz bérlakást már kiutaltak hajléktalan családoknak, s ebbõl
két-három év után legalább öt viszszakerült a Családok Átmeneti Otthonába, mert nem fizettek. Az említett foglalkoztatások, képzések évek
óta a hajléktalanok rendelkezésére
állnak. Naponta hat óránál hosszabb
ideig azonban nem lehet foglalkoztatni õket. A hajléktalanság megelõzésérõl kell gondolkodni. Legyen
munkahelye, lakása a személynek,
de ez nem a Vöröskereszt, hanem a
társadalom problémája.
B.E.

Senki sem törõdik a hadiárvákkal
Éves beszámoló taggyûlést
tartott a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének
Nagykanizsai Szervezete a Vasemberház tükörtermében.
Beszámolójában Görcsi Frigyes elnök többek között elmondta, a magyar állam nem
tesz értük semmit, továbbra sem

várhatnak fentrõl segítséget. Ha
valaki nem áll végre a hadiárvák
mellé, megszûnik a szervezet,
melyben apáik tiszteletére vannak együtt. A közelmúltban egy
rendezvényen azt a választ kapta
egy államtitkár asszonytól, hogy
ne foglalkozzanak a hadiárvákkal, hadiözvegyekkel és hadirokkantakkal, mert rég volt, az már
történelem. Tizennyolc éve nem

tud továbblépni a gondjaik megoldásában. Az országban 3490 a
hadirokkantak, és 33 400 a hadiárvák száma. Egy évig még várnak, s ha addig sem történik
semmi elõrelépés, más városok
szervezeteivel összefogva országos tüntetés szervezését fontolgatják.
B.E.
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Polgármesteri libikóka
Nagykanizsán a polgármester
fogyóeszköz, az eddigi öt ciklusban senkinek sem sikerült két
ciklust irányítania. Hol keresendõek az okok?
Ahhoz, hogy folyamatosság alakuljon ki a polgármestereknél, legalább három alapvetõ kritérium-csomagnak kell egyszerre megfelelni:
1. A polgármester személyes tulajdonságai: szakmai hozzáértés,
vezetõi képesség, ambíció, pozitív
személyiségjegyek.
2. A munkáját segíteni tudó, szakmailag felkészült, politikai tapasztalattal bíró alpolgármester(ek), valamint egységes polgármesteri hivatal, együttmûködõ jegyzõvel.
3. Kedvezõ politikai légkör, folyamatos, cikluson átívelõ közgyûlési többség (egy párttal, vagy koalíció), eredményes elsõ négy év.
Hogyan alakultak ezek eddig:

1990-9
94
(Kormány: jobboldali)
Polgármester: Dr. Kereskai István (1942) SZDSZ
A polgármestert (48 éves korában) a közgyûlés választotta, jelentõs létszámú többséggel, SZDSZFIDESZ liberális koalícióban.
A FIDESZ alpolgármestere Farkas Zoltán volt.
Kezdõ önkormányzatként lerakták az önkormányzatiság alapjait,
sok munkát végeztek, sikeres ciklust zártak. Az 1994-es parlamenti
választásoknál az MSZP elõretört,
kormányt alakított, így várható
volt az õszi önkormányzati választásokon az MSZP sikere.
Az MSZP Suhai Sándor mellett
döntött a jelöltállításnál, akinél személyiségjegyei miatt várható volt a
bukás. Az SZDSZ részérõl történtek
kezdeményezések új jelölt személyére, de az MSZP nem változtatott.
Ennek megakadályozására jött létre
a Röst-Tarnóczky paktum, aminek
az eredménye egy ötpárti megállapodás volt (MDF-SZDSZ-FIDESZKDNP-FKgP) Mayer Ferenc polgármesterjelölttel. Az MDF részérõl
Marton István volt az ajánlott jelölt,
de az SZDSZ mereven elzárkózott
Marton Istvántól, már akkor is alkalmatlannak tartották a polgármesteri
posztra (rajta kívül a telefonkönyvbõl is elfogadtak volna bárkit).
Mayer Ferencet megfenyegették

(rendõrségi védelem lett kérve), aki
ezek után visszalépett a jelöléstõl. A
választást 44 %-os szavazati aránynyal Suhai Sándor nyerte, Marton
István és Dr. Kereskai István elõtt.

1994-9
97
(Kormány: baloldali-liberális)
Polgármester: Suhai Sándor
(1944) MSZP, 50 éves korában.
Az MSZP-nek a huszonhat fõs
testületben (a polgármesterrel
együtt tizenegy fõ) a Városvédõk és
a Munkáspárt képviselõjével együtt
sem volt többsége. Az MSZP nem
tudta befolyásolni Suhai Sándort,
aki nem kívánt szövetséget kötni az
SZDSZ-szel (ez kölcsönös volt),
így az elsõ költségvetést Suhai Sándor ellenében az MSZP az SZDSZszel fogadta el. Idõközben a Vásárcsarnok körüli botrányok miatt a
közgyûlés a mûködõképesség határára sodródott, Palotás Tibor
(KDNP) átállt Suhai Sándor oldalára (Vásárcsarnoki funkciója miatt),
így egy darabig többsége volt Suhai
Sándornak, de Kovács Tamás
(MSZP) lemondása után (az idõközi választást az SZDSZ nyerte) ismét patt-helyzet alakult ki.
Suhai Sándor kvalitásait nem
lehetett kétségbe vonni, de személyiségjegyei miatt az idõ elõtti
botrányos távozása kódolva volt.
Az 1997-es idõközi választást a
korábbi MSZP-és alpolgármester
Tüttõ István MSZP-SZDSZ koalíciós jelöltként 52 %-kal nyerte,
Marton István (akit hat párt támogatott: FIDESZ, KDNP, FKgP,
MDF, MDNP, MIÉP) és a független Szányiné Kovács Mária elõtt.

1997-9
98
(Kormány: baloldali-liberális)
1. Polgármester: Tüttõ István
(1944) MSZP-SZDSZ közös jelöltként 53 évesen.
Az SZDSZ Krémer Józsefet jelölte alpolgármesternek. A jelentõs
többség és Tüttõ István kompromiszszumképessége miatt aránylag kiegyensúlyozott önkormányzati munka folyt, de a Vásárcsarnok körüli
botrányt (több MSZP-s érintettsége
miatt) a két párt nem tudta kezelni, és
ez az 1998-as önkormányzati választási együttmûködést ellehetetlenítette. A két párt külön indult, a polgármester választást Tüttõ István nyerte
40 %-kal, öt jelölt elõtt.

2. Törõcsik Pál (FIDESZ) lett, a
3. Marton István (MDF-KDNPFKgP).
Marton István különutas indulása megakadályozta Nagykanizsán
a jobboldali gyõzelmet (ennek lehettek egyéni okai, de politikai alku – az MSZP-vel – eredménye
is), majd 2002-ben a ciklus végén
Marton Isván a frakcióból történõ
kilépésével feloszlatta az MDFKDNP-FKgP frakciót is.

1998-2
2002
(Kormány: jobboldali)
Polgármester: Tüttõ István
(1944) MSZP, 54 évesen.
Alpolgármesterek: Törõcsik Pál,
Tarnóczky Attila, mindkettõ FIDESZ.
Sokáig titkolták az írásos koalíciós szerzõdést az MSZP-FIDESZ
között.
Bizottsági elnöki szinten az
MSZP felügyelte a gazdasági,
pénzügyi területeket, a FIDESZ
pedig a humán területeket.
Külön-külön egyik pártnak sem
volt többsége, de a FIDESZ külön
alkukkal az MDF-KDNP-FKgP
frakció egyes tagjaival jobboldali
többséget tudott elérni, ami személyi kérdésekben és vagyonkezelési, értékesítési kérdésekben volt
tetten érhetõ.
Az önkormányzat mûködését a
Tüttõ-Tarnóczky együttmûködés
határozta meg, de a legtöbb esetben
egymást kioltó döntések születtek
az MSZP és a FIDESZ között.
A helyzet nehezebbé vált Törõcsik Pál botránya és lemondása,
valamint az MSZP részérõl történõ
koalíciós szerzõdés felmondásának nyilvánosságra hozása után.

2002-2
2006
(Kormány: baloldali-liberális)
Polgármester: Litter Nándor
(1953) MSZP-SZDSZ közös jelöltként 48 évesen.
Alpolgármester: Röst János
SZDSZ
Az MSZP-SZDSZ koalíciós
kormányzás elõtérbe helyezte a
helyi koalíció lehetõségét.
Kovács Kálmán miniszterként
Göndör Istvánnal együtt sokat tett
a helyi konfliktusok elsimításában,
a koalíció létrejöttében. Litter Nándor személyében megtalálták a
megfelelõ közös nevezõt, aki garancia volt az együttmûködésre.
Litter Nándor a választást az addigi legnagyobb fölénnyel, 60 %-os
szavazati aránnyal nyerte meg. A
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koalíció jogosságát igazolta vissza,
hogy példátlan módon, mindössze
egy körzetben nem nyert a két párt
jelöltje.
A polgármester-alpolgármester
együttmûködés példaértékû volt,
nagyon kevés konfliktussal a négy
év alatt.
Kedvezõen hatottak Litter Nándor liberális gazdaságpolitikai elképzelései az együttmûködésre.
Az MSZP-ben kiélezõdõ hatalmi
harcok (a jelenlegi vezetés vs.
Göndör-Litter kettõs) oda vezetett,
hogy elõször feloszlatták a helyi
MSZP alapszervezetét, majd jelentõs tagsági kilépés után a kilépõk
megalakították új baloldali pártként az MSZDP-t.
A tizenhárom fõs frakcióból
három fõ kikiáltotta magát MSZP
frakciónak, kirúgva ezzel a másik
10 fõt.
A Litter-Röst többséget ez érdemben nem befolyásolta, hiszen az
SZDSZ frakcióval és a Vállalkozók-Városvédõk egy-egy képviselõivel tudták biztosítani a többséget.
Jelentõs kormányzati lobbi (valamint önerõ+hitel) eredményeképpen tizenöt milliárdos fejlesztés valósult meg a térségben.
Messze a legsikeresebb ciklust
zárva az elõzõekhez képest. Litter
Nándor rendelkezett mindazon
személyes képességekkel, amik a
sikeres polgármesterséghez kellettek, minden adott volt ahhoz, hogy
a következõ ciklusban is sikeres
polgármester lehessen.
Ez a helyi MSZP vezetõin bukott meg, akik képtelenek voltak
kiegyezni Litter Nándorral és Göndör Istvánnal, ezzel Nagykanizsának beláthatatlan károkat okoztak.
Göndör István elleni háborújuk
egyébként a mai napig tart. A választásokon az MSZP óriásit bukott, polgármesterjelöltje messze
harmadik lett, és az MSZP elvesztett hat képviselõi mandátumot.
A választást kakukk-tojásként
Marton István FIDESZ-KDNP
nyerte 44 %-os eredménnyel, Litter
Nándor függetlenként, SZDSZMSZDP támogatással 33 %-ot ért
el.

2006(Kormány: baloldali-liberális, az
utolsó idõszakban csak baloldali)
Polgármester: Marton István
(1943) FIDESZ, 63 éves korában.
Alpolgármester: Cseresnyés Péter FIDESZ
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Egyértelmû többség alakult ki egy
párt részérõl, hiszen a huszonhat fõs
testületben a FIDESZ a polgármesterrel együtt tizenöt fõvel rendelkezett.
Már az elsõ évben jelentkeztek Marton István személyiségjegyeibõl fakadó problémák, amelyek másfél év elteltével robbantak. Elõször Marton
István fordított hátat annak a
FIDESZ-nek, akinek a hátán polgármester lett, megpróbálva megfenyíteni Cseresnyés Pétert, a FIDESZ alpolgármesterét, majd magához édesgetett
további két FIDESZ-es képviselõt,
közös frakciót alakítva, akik kiválásával a FIDESZ elvesztette többségét a
testületben. Ezzel ex-lex állapot jött
létre, hiszen az a polgármester, akinek
nincs többsége, az olyan, mint a papírtigris (karmolni ugyan tud), csak papíron polgármester, viszont a jogosítványaival élve és azzal visszaélve jelentõs káoszt tudott okozni.
Bonyolította a helyzetet, hogy az
MSZP Marton István mellé állt, abban
bízva, hogy a parlamenti választásokon Marton István háborúja a FIDESZ ellen számukra hasznot hozhat.
Ez a taktika nem vált be, mert a
FIDESZ fölényesen nyert, az
MSZP pedig 1994 óta a legnagyobbat bukta Nagykanizsán.
Ez a ciklus Marton István sorozatos botrányairól szólt, és a még viszszalévõ idõszakban is ez fog folytatódni. Marton István hét párttal került társas viszonyba, ezek a pártok
átok alatt állhattak, mert közülük hat
(MSZMP, MDF, KDNP, MDNP,
FKgP, MIÉP) eltûnt a helyi közéletbõl, de jelentõs károkat szenvedett el
a FIDESZ és nagyot bukott az õt politikai érdekbõl támogató MSZP is.
Marton István a bevezetõben
megfogalmazott alapvetõ polgármesteri kritériumok közül egynek
sem tudott megfelelni.
A jelenlegi politikai helyzet
egyértelmû. A FIDESZ 50 % feletti támogatottsággal bír.
Ez azt jelenti, hogy az õszi választást mindenestõl, polgármesterestõl nagy fölénnyel nyeri meg a
FIDESZ.
Ha a beterjesztett önkormányzati törvény elfogadásra kerül, akkor
pedig még jobban megnyeri, és a
következõ 18 fõs testületben több
mint 2/3-a lesz a FIDESZ-nek.
Ha a fentiek alapján valaki még
most is azt gondolja, hogy Marton
István ismét lehet polgármester, az
nem ezen a földön él, és ufó, vagy
Marton István kísérteteként járja
be Nagykanizsát!
Röst János

Fidesz-K
KDNP:
Elmarad a közgyûlés
Módosította a közgyûlés idõpontját Marton István polgármester, így május 27-e helyett
31-én tartják meg – tudtuk meg
a május 20-ai Fidesz-sajtótájékoztatón.
Szõlõsi Márta és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselõk elfogadhatatlannak tartják a polgármester döntését, többek között
azért, mert több határidõs ügy is
vár a testületre.
A sajtótájékoztatón Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ köszöntötte a sajtó képviselõit, majd
Szõlõsi Márta vette át a szót, hangot adva a közgyûlés elhalasztásával kapcsolatos felháborodásának.
Elmondta, hogy hivatalosan május
27-dikén kell megtartani a soros
közgyûlést, vagyis a hónap utolsó
csütörtöki napján. Szõlõsi Mártának az a véleménye, hogy Marton
István polgármester tisztában van
vele: a közgyûlés határozatképességével játszik. „Teszi mindezt
olyankor, amikor több határidõs
döntés vár a testületre. A polgármester hagyományait nem feladva
semmibe sem veszi azon intézmények dolgozóit, ahol most kerül sor
igazgató választásra.”
A képviselõ asszony szerint „a
polgármester szórakozik a hivatal
dolgozóival, a közgyûlésen érintett
valamennyi meghívottal, intézményvezetõvel és a munkahellyel
rendelkezõ képviselõvel. A képviselõk, akik dolgoznak, szabadságot vesznek ki azért, hogy ott tudjanak lenni a közgyûlésen. Marton
polgármesterként nem tehetné
meg, hogy valamennyiük idejével,
munkahelyével hazárdírozik. De
megteszi, mert kifejezetten ez a
szándéka.”
A Fidesz-képviselõk próbáltak
választ találni arra, hogy milyen
indokok merülhetnek fel az idõpont
megváltoztatása
okán.
Szõlõsi Márta a következõ kérdéseket vetette fel: „csak nem arra
játszik a polgármester, hogy a képviselõk közül néhányan munkahelyi elfoglaltságuk miatt ne tudjanak részt venni az ülésen? Ezek
után nagyon vicces lenne 31-dikén
bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban is arra hivatkozni, hogy
nincs meg a helyes döntéshez a
többségi szavazat. Csak nem azt
szeretné elkerülni a polgármester,
hogy a testület bizonyos kérdések-

ben neki cseppet sem tetszõ módon
szavazzon?Csak nem azért csinálja ezt, hogy ne kelljen szabadságra
mennie? Marton István polgármester úgy döntött, húzza-halasztja annak lehetõségét, hogy a testület szavazhasson a szabadságáról.
Merthogy több millió forint a tét: a
csinos kis summa marad a város
kasszájában, vagy a polgármester
zsebébe vándorol a ciklus végeztével? A polgármestert nem zavarja,
hogy õ volt a legnagyobb ellenzõje
elõdje, Litter Nándor, és annak alpolgármestere, Röst János szabadság-elszámolásánál a ki nem vett
napok kifizetésének. Akkor teljesen
feleslegesen a legfelsõbb bíróságig futott, és mint az mindenki elõtt
közismert, nagyot bukott. Persze
ha az õ saját zsebérõl van szó, az
más. Szerinte. A város kasszája felett éberen õrködõ képviselõk szerint pedig most még idejében van
tisztázni, van-e bármiféle indok is
arra, hogy ne természetben kapja
meg a szabadságát Marton István,
hanem pénzben kerüljön kifizetésre. Megkérdõjelezhetetlen, hogy
igazi indok az nincs, bár biztosan
próbálkozik majd valamivel a polgármester. Például a pótolhatatlanságát biztosan emlegetni fogja,
amit várhatóan sokan megmosolyognak majd a városban. Felvetõdik továbbá az is, vajon nem azt
szeretné elkerülni a polgármester,
hogy a testület bizonyos kérdésekben neki cseppet sem tetszõ módon
szavazzon? Gondolok itt egyes intézmények vezetõi kinevezésére.
Mint tudjuk, a személyi kérdésekben nem ismer tréfát. Aki nem hódolt be úgy, ahogyan azt õ szeretné, az már fekete listára is került.”
Z.A.

2010. május 27.
lõk az elõterjesztéseket. Mellesleg
még tegnap is írtam alá közgyûlési
elõterjesztést.
Az SZMSZ szerint nyolc nappal
a közgyûlés megkezdése elõtt a napirendeknek a képviselõk rendelkezésére kell állni. Mivel a kézbesítés
napja nem számít, ezért legközelebb május 28-ára (péntekre) hívhattam volna össze a közgyûlést. A
fentiekbõl egyértelmûen kitûnik,
hogy május 27-ére nem hívhattam
össze a közgyûlést. A három frakcióvezetõvel egyeztetve csak Bene
Csaba Fidesz frakcióvezetõnek volt
kifogása a tervezett május 31-i idõpont ellen. Annak a Bene Csabának, akinek a kérésére a ciklusban
több tucatszor halasztottunk közgyûlést, legutoljára éppen azért,
hogy tanártársaival és néhány diákkal külföldön síelhessen.
Szõlõsi Márta valótlan állításainak tömkelegével nem foglalkozom, csak annyit:
A „ folyó sodrása” valóban mérhetetlen károkat képes okozni, hiszen nem néz sem Istent, sem embert. Árvízi helyzet Nagykanizsán
jelenleg nem áll fenn. Vízözönt
Önök csinálnak.
A „zászlóshajó” amelyet most
megpróbálnak elsüllyeszteni menti
a város értékeit – ha kell egy rozzant tutajon is – ameddig lehet.
Kirõl beszél, amikor „nyamvadt
evezõsöket” emleget? Talán a három diplomás, Csapiban oktató tanárról? Vagy a negyven évet ledolgozó munkásemberrõl, aki a kultúra terén is jeleskedõ Radnóti-díjas
versmondó?
Kedves Képviselõasszony! Kérem, fejezze be a fröcskölõdõ rágalmait, még akkor is, ha felsõbb utasításra teszi. Több önmérsékletet!Ne legyen városunkban az újkori gyûlöletbeszéd meghonosítója.
Sajtónyilatkozat

Marton István:
Kényszer szülte a
KDNP:
közgyûlés elnapolását Fidesz-K
Marton már 17-é
én
A soros közgyûlés idõpontjának
megváltoztatását – minden ellen- döntött, nem lesz
kezõ híresztelés ellenére – a kény- közgyûlés!
szer szülte. Miután világossá vált,
hogy a tervezett soros közgyûlés
idõpontja elõtt nyolc nappal, a
mintegy hetven napirendet tartalmazó meghívót nem tudom aláírni
– a sok elõterjesztés hiánya miatt –
döntöttem úgy, hogy két munkanappal késõbbre, május 31-re hívom össze a közgyûlést. A meghívót május 19-én (szerdán) a munkaidõ vége elõtt néhány perccel
kaptam meg aláírásra, ezért csak
aznap este kapták meg a képvise-

A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselõcsoportja ismét sajtótájékoztatót tartott a május 27érõl 31-ére halasztott soros közgyûlés ügyérõl. Szõlõsi Márta továbbra is nehezményezte Marton
István polgármester döntését és
kérte a közgyûlés megtartását az
eredeti idõpontban.
A képviselõasszony sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, „hogy a
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2010. május 27.
város megannyi megoldatlan problémája helyett ismét a soros közgyûléssel kell foglalkozni, ugyanakkor fontosnak tartom tisztázni a
közgyûlés elhalasztásával kapcsolatos tényeket. Az SZMSZ-ünk szerint nyolc nappal a közgyûlés elõtt
ki kell küldeni a testületi tagoknak a
meghívót és az elõterjesztéseket. Az
is az igazsághoz tartozik, hogy csütörtöktõl csütörtökig csak hét nap
telik el. Az viszont már az igazság
morzsáját sem tartalmazza, hogy
Marton úr nem tudta elõbb aláírni
a meghívót, és az elõterjesztéseket!
A hivatal nyilvántartásának adataiból ugyanis egyértelmûen kiderül –
személyesen ellenõriztem – hogy az
elõre tervezett napirendek elõterjesztései jóval a kiküldési határidõ
elõtt a polgármester asztalán feküdtek, a meghívóval együtt. Csak
nem írta alá, mert hiszen nem akarta idõben kiküldeni õket. Ez tény. A
polgármester kilenc új napirendet
talált ki az utolsó pillanatban, melyek egyébként egy kivételtõl eltekintve a júniusi közgyûlésig bõven
ráértek volna. Ezek valóban nem
voltak készen, viszont az eredeti napirendi pontok között nem is szerepeltek. Így, hogy ezekre kellett várni, van mire hivatkoznia. Ellenkezõ
esetben kénytelen lett volna idõben
kiküldeni az anyagot. Ez is tény.
Már tíz nappal a határidõ letelte
elõtt egyezkedett Bene Csaba frakcióvezetõvel a közgyûlés idõpontjának eltolásáról, még egyszer mondom, az eredeti elõterjesztések egytõl egyig és a meghívó már az asztalán voltak! Az egyeztetés idõpontja: május 17. hétfõ, délután. Újabb
cáfolhatatlan tény. Röviden összegezve: Marton úr május 17-dikén,
hétfõn eldöntötte, hogy 27-dikén
csütörtökön nem lesz közgyûlés, annak ellenére, hogy minden elõterjesztés készen volt. Hogy megfelelõ
indoka is legyen, néhány napirendet sürgõsen kidolgoztatott még
kedden és szerdán, majd szerdán
mindent aláírt, a hivatalnokok kicsit túlóráztak, az anyagot pedig
szerdán este kiosztották. A polgármester azóta is sajnálkozik, hogy a
kényszer meg az SZMSZ nem tette
lehetõvé a május 27-diki közgyûlés
megtartását. S ha már az SZMSZ-re
hivatkozik Marton úr, én is élek ezzel a jogommal: 1. Az SZMSZ azon
oldala „hiányzik” a polgármester
példányából, ahol a napirendre vétel rendjérõl van szó. Csak ezzel
magyarázható, hogy az õ szabadságával kapcsolatos, általam jegyzett
elõterjesztés a mai napig nem került a napirendek közé. 2. Szintén az

SZMSZ rendelkezik arról, mi a teendõje a polgármesternek, ha négy
bizottsági elnök soron kívüli közgyûlés összehívását kéri. Semmi
más, mint az általuk megadott idõpontra és napirendekkel köteles
összehívni a közgyûlést. Marton
polgármester ezzel sem foglalkozott, kizárólag azzal az egy SZMSZ
szabállyal, ami csak és kizárólag
õmiatta tenné lehetetlenné az elõre
tervezett idõpont betartását. Egyébként egy kezemen meg tudom számolni, ebben a ciklusban eddig
hány alkalommal kaptuk meg idõben az anyagot, csak eddig ez nem
zavarta Marton urat. Sõt, a többnapos késések mellé még jó pár anyag
került késõbb, vagy akár közvetlenül a közgyûlés megkezdése elõtt
kiküldésre, kiosztásra. A meghívóban ezek nem is szoktak szerepelni
a napirendek között, vagy ha igen,
„az anyag késõbb kerül kiküldésre”
megjegyzéssel. Ezekre e tényekre
nem az SZMSZ szolgál bizonyítékul, hanem a képviselõtársaim, illetve a korábbi meghívók, hivatali
dokumentációk. Arról végképp nem
tehetek, hogy Marton úr gyûlöletbeszédnek gondolja, fröcskölõdõ
rágalomnak és valótlan állítások
tömkelegének aposztrofálja a szigorúan tényeken alapuló, cáfolhatatlan mondataimat. Kérem Marton
István polgármester urat, hogy az
SZMSZ-nek és a munkarendünknek
megfelelõen május 27-ére hívja
össze a közgyûlést, ne akadályozza,
nehezítse annak munkáját!” – fejtette ki a képviselõ asszony.
Z.A.

Tisztelt
Szerkesztõség!
Marton polgármesterrõl elég sok
egyoldalú írás jelenik meg a lapban.
Nagyon távol áll tõlem, hogy megvédjem, vagy érdekében szóljak.
Vannak még páran, akik emlékeznek Kereskai István polgármestersége alatt tevékenykedõ Marton
képviselõre. A négy év alatt mindenki megismerhette a képviselõ
urat. A Fidesz mégis õt választotta
ki polgármesternek. Választhatott
volna bárkit, hisz az akkor elõállt
helyzetben mindenki nyert volna a
jobb oldal színeiben.
Ezért a jelölésért a Fideszt nem
terheli semmilyen erkölcs felelõsség, hogy tévedett? Mert tévedett,
mivel Marton úr nem változott
semmit az eltelt idõszak alatt, hiába
gondolták ezt, vagy erõsnek hitték
magukat ahhoz, hogy irányítani
tudják.

Nem így történt, ezért – óriás plakátjuk szerint is – átlökdösték az
MSZP oldalára.Tegyék, ha igy látják jónak, de a város lakói, a választópolgáraik felé az erkölcsösség
szellemében legalább egyszer kértek volna elnézést tévedésükért,
amiért Marton Istvánt jelölték. Ehhez, hogy saját hibánkat is elismerjük persze nagyobb bátorság kellene, pedig ez az út tovább vinne,
mint a másikra mutogatás.
Név és cím a Szerkesztõségben
***
Sajnáljuk, ha úgy tûnik, a Marton-történetnek csak egy oldala
van. Mentségünkre, hozott anyagból dolgozunk. – a szerk.

Thrák tyúkszem
– Tényekre vagyunk kíváncsiak,
nem véleményekre! – fejezte ki minap elégedetlenségét egy fiatalember az ezeken a hasábokon a polgármesterrõl olvasható írásokkal
kapcsolatban.
– Marton István néhány kisszerû
próbálkozásáról már lehullt a lepel.
A hivatali autóval ment a bíróságra,
mégis benzinpénzt szeretett volna
elszámoltatni saját kocsijára. A feleségének meg napidíjat kovásznai
útjukra.
– Igen ám, de ezek annyira kicsinyesek. Nincs valami tetemesebb?
– Mit gondolsz, miért reagált már
a thrák kiállításról megfogalmazott
elsõ, rövid kritikára olyan idegesen? Egész oldalas, a címlapra tett
dörgedelemben vonta kétségbe a
Kanizsa Hetilap lokálpatriotizmusát. Majd a sajtószabadságot korlátozó kódexet, nem sokkal utóbb pedig a lap teljes megszüntetését követelte a frakcióvezetõje. Csak nem
a tyúkszemére lépett valakiknek a
lap?
– A thrák kiállításon kiállított
sárgaréz másolatról számolt be egy
olvasói levél is. Ebben felteszi a
kérdést, mennyibe került az adófizetõk pénzébõl ez a várakozásoktól
olyannyira elmaradt tárlat?
– Azt olvastam, Marton István
megígérte a fõszerkesztõnek, tételes tájékoztatást ad a kiállításra elkülönített 17 millió, a jegybevételbõl tervezett 5 millió forint sorsáról.
– Csak nem azt szolgálja a lap
körül keltett vihar, hogy elfeledkezzünk errõl az ígéretrõl?
– Marton István már múlt idõ,
semmi esélye az õszi polgármester
választáson. Ám ez az ügy független az önkormányzati kampánytól.
A milliók sorsának ismeretéhez,
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egyértelmû, jogunk van.
– Apropo, ahány héttel a megnyitó után kerültek ki az eligazító táblácskák, legalább annyival tovább
kint is maradnak?
Papp János

Zakó László
tapasztalatai
az új parlamentrõl
Az országgyûlési képviselõ választások április 25-én megtartott
második fordulója óta elõször
tartott sajtótájékoztatót Zakó
László, a Jobbik országgyûlési
képviselõje.
Tájékoztatóját pártja a választáson elért eredményének értékelésével kezdte. Elmondta, hogy az elért
sikerrel elégedettek, még akkor is
ha magasra tették a mércét. Olyan
magasugró készülõdéséhez hasonlította a Jobbikot, aki 220 centit
akar ugrani, de célja elérése érdekében önmagába 250-et sulykol. Ismertette azt is, hogy az országos
pártigazgatótól jogot kapott további
megyei alapszervezetek alakítására,
melynek eredményeként máris három alapszervezettel bõvült a párt
Zalában.
Zakó László az új parlament
megalakulását fémjelzõ áldatlan állapotok bemutatásával folytatta. Elmondta, nagy a fejetlenség, a képviselõi irodaházban kaotikus állapotok uralkodnak. Munkájukhoz nincs
biztosítva a technikai háttér. A parlament munkáját szemléltetve kifejtette. „Olyan tempót kezdett diktálni
a 2/3-os többséget elért kormányzópárt, melynek sebessége ellen nincs
kifogásunk, bár e mögött érzünk némi demonstrációs erõt, a választási
ígéretek gyors beváltásának kényszerét. Véleményünk szerint, kicsivel lassabban haladva, több sikert
érnének el. Máris fajsúlyos törvények kerülnek napirendre. Így az országgyûlési és önkormányzati képviselõk létszámának csökkentése. Ez
ellen nincs kifogásunk, de ennek
módja és mértéke nagyon durván
sértheti az önkormányzatiság elvét
és gyakorlatát.”
Június 4-ét, a közelgõ trianoni
nemzet és országvesztés évfordulójának napját a képviselõ elmondása
szerint a Jobbik politikai vitanapnak szánta. E helyett emléknap
lesz, amit pártja elfogad, de megérzése szerint e döntés pusztán az õ
kezdeményezésük kioltása miatt
született.
(folytatás a 10. oldalon)
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Küldöttgyûlés
Eredményes évet zártunk

Kamaránk 2010. május 3-án a
Vasember Házban tartotta Küldöttgyûlését. Dr. Polay József elnök
beszámolójában hangsúlyozta,
hogy a 2009-2012. évekre szóló
kamarai stratégia nem az íróasztalnak készült. Részletesen elemezte
a kamara stratégiai céljaiból megvalósult elemeket, köztük a hatékonyabb kommunikációt, a karakteres véleménynyilvánítást, a tényezõvé válást a városi és a kistérségi
gazdaságpolitika formálásában, a
meghatározó szerepet a szakképzésben, a szolgáltatások bõvítését,
a taglétszám növekedését. Prezentációjában kitért a kamara által
szervezett – a vállalkozók számára
ingyenesen látogatható – tájékoztató fórumokra, kamarai klubok mûködésére, külgazdasági kapcsolataink alakulására, a várossal, a régióval és az országos kamarával való
együttmûködésre.
Kalmár István, az Ellenõrzõ
Bizottság elnöke jelentésében ki-

emelte, hogy Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának az
elmúlt évben likviditási problémái nem voltak, az eredményesség a lokálpatrióta tagságnak, az
elnökség és a munkatársak következetes munkájának köszönhetõ.
Az elnökség tagjai továbbra is
tiszteletdíj és költségtérítés nélkül
látják el feladataikat.
Vendégeink Marton István polgármester, Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ és Dunai Péter a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára elismeréssel szóltak kamaránk tevékenységérõl és az eddigi
együttmûködésrõl.
Az elnök zárszavában arról is
szólt, továbbra is az a célunk,
hogy minél nagyobb körben alakuljon ki konszenzus, ami alapja
lehet a közös munkának. Így
épülhetnek be a gazdasági programokba a vállalkozói vélemények,
javaslatok, fejlesztési tervek, így
vehetünk részt a megvalósításban
egyre többen. Abban biztosak vagyunk, hogy ha javaslataink kellõ
összefogással és cselekvéssel párosulnak, a mostaninál erõsebb
gazdaságot, és jobb életszínvonalat eredményeznek. S egy-egy
program sikere megváltoztatja a
vállalkozások, a lakosság jelenlegi letargikus hangulatát is, felszabadítva az alkotó erõket.
Szakképzési híreink
Szintvizsgák
Szintvizsgákat 2004-óta szervezünk a kamarák által kezelt 26 szakképesítésben. A szakmák központi
programja tartalmazza, hogy a tanulmányok során melyik félévben,
milyen elsajátított ismeretanyag
után kell a tanulóknak számot adniuk az addig megszerzett gyakorlati
ismereteikrõl. A feladatok összetettek, a tanult szakmai fogások komplex alkalmazását követelik meg.
Kamaránknál a 2009/10-es tanévben 12 szakmában 156 tanuló
tett eredményes szintvizsgát.
Örömmel számolunk be arról,
hogy a kamara által delegált vizsgaelnökök a tanulók felkészültségét a korábbi évekhez viszonyítva
jobbnak értékelték.
Együttmûködés a Nagykanizsai
Kistérség Foglalkoztatási
Paktummal
2010. május 11-én Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum által szervezett fórumon
Gombás József paktum szakértõ a

2010. május 27.

paktum céljait, lehetséges elõnyeit mutatta be a vállalkozások és a
szakképzõ intézmények szempontjából. A programon Kamaránk és a TISZK képviselõi "A
szakképzés regionális és helyi irányairól", és a kistérség szakképzésének helyzetérérõl, feladatairól tartottak elõadást.
Regionális Kamarai Egyeztetõ
Fórum
A Nyugat-Dunántúli Regionális Kamarai Egyeztetõ Fórum tagjai 2010. május 19-én Szombathelyen tartották meg soron következõ ülésüket, amelyen Mádé Károly alelnök és dr. Balogh Imre
szakképzési tanácsadó képviselte
Kamaránkat.

Fõ témája a decentralizált szakképzési pályázatok értékelése volt.
Térségünkbõl 6 vállalkozás és a
Kanizsa TISZK pályázott sikeresen. A gyakorlati képzés eszközfejlesztésére a vállalkozások közel
20 millió Ft-ot kaptak, a TISZK
pedig 11 millió Ft-ot nyert el.
MKIK Elnökségi ülés
Veszprémben
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2001-ben indította útjára a "Kézmûvesség ezer éve a
Kárpát-medencében" címû kiállítás- és konferenciasorozatot. A
neves eseményt 2010-ben a
Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara rendezte meg május 7-9 között. Kamaránkat dr.
Polay József elnök úr képviselte,
aki részt vett az MKIK május 7-i
elnökségi ülésén is.
MKIK küldöttgyûlés
Kamarai elismerés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2010. május 27-én
Budapesten tartotta soron következõ Küldöttgyûlését, amelyen
kamaránk küldöttei, dr. Polay József, Nádasi Tamás és Kurucz István vettek részt. A napirendek között szerepelt a 2009. évi szakmai
tevékenységérõl és gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
az MKIK Alapszabályának módosítása és a "Kamarai Üzleti
Akadémia" létrehozása. A Kül-

döttgyûlésen ünnepélyes keretek
között adták át a kamarai díjakat.
"Kamarai Munkáért"
kitüntetésben részesült:
Szili Gyõzõ
a vendéglátásban végzett
kiemelkedõ
szakmai, és 25
éves társadalmi munkában
végzett vállalkozói érdekképviseleti tevékenységéért, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarában 10 éve elnökségi
tagként nyújtott eredményes kamarai munkájáért.
Mádé Károly nagyipari
vezetõként és
a Zala megyei, majd a
Nagykanizsai
Kereskedelmi
és Iparkamara alelnökeként az elmúlt évtizedekben kifejtett, a régió gazdasági fejlõdésében is
meghatározó eredményes vezetõi
és kamarai tevékenységéért.
Az elismerésekhez õszinte tisztelettel gratulálunk.
Külkapcsolataink aktuális
hírei
Kínai delegáció látogatása
Nagykanizsán

A kínai Shijiazhuang város elöljárói Marton István polgármester
úr meghívására 2010. május 18-án
Nagykanizsára látogatottak. Kamaránk képviseletében dr. Polay
József, Kassai Zoltán, Petró Gyula, Szili Gyõzõ, Nádasi Tamás, Harangozó Zoltán és Vékási Zsolt fogadták a delegációt.
A tanácskozás keretében dr.
Polay József elnök bemutatta
Nagykanizsa város gazdaságát és
a kamara szerepét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kínai
Tagozatának elnöke Nádasi Tamás elmondta, hogy több kínai
projektet bonyolítanak már Kínában, és szeretnék megismerni a
partner városban felmerülõ lehetõségeket is. A kínai delegáció
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2010. május 27.

tagjai érdeklõdéssel hallgatták a
nagykanizsai cégek bemutatkozását. Vezetõjük Ms. Wang Huaqing
asszony a 2010. november 1-én
városukban sorra kerülõ beszerzési konferenciára meghívta
Nagykanizsa gazdasági szereplõit.Végezetül dr. Polay József reményét fejezte ki, hogy a 9,7 milliós város nagyprojektjei közül a
vízgazdálkodás, víztisztítás, környezetvédelem, az olaj és gázipari gépgyártás területén üzleti kapcsolatok alakulhatnak ki.
China Hi-Tech Fair
Konferencia és üzletember
találkozó
Az eseményre 2010. június 15én kerül sor a budapesti Ramada
Resort (Aquaworld) hotelben. A
rendezvényrõl részletes információt a www.chtf.hu honlapon kaphatnak.
MKIK üzletember delegáció
Shanghaji Világkiállításra
2010. augusztus 20-28. között a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzletember-delegációt szervez a Sanghaji Világkiállításra.
Magyar-olasz gazdasági
fórum és üzletember-találkozó
2010. június 2-án 14.30-kor Budapesten a New York Palace Hotelben. A fórumon a részvétel ingyenes.
TÁMOGATOTT
MESTERKÉPZÉS
Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttmûködve pályázatot nyújtott be, melynek célja a mikro- és
kisvállalkozások és alkalmazottaik képzésekben való részvételének támogatása (80-100%-os támogatás lehetséges).
Kedvezõ elbírálás esetén õsszel
megkezdõdik a jelentkezõkkel a
szerzõdéskötés, képzések beindítása.
Legyen Ön is a mi mesterünk!
Várjuk megtisztelõ érdeklõdését.
Jelentkezzem most!

Energia beszerzés
kamarai tarifával
Az energia költségek optimalizálásának érdekében a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
és a Sourcing Hungary Kft. a
2011. évi energia beszerzéshez
energia beszerzési társulás létre-

hozását kezdeményezi. Az igények
felméréséhez kérjük, szíveskedjék
belépési szándékát
jelezni kamaránk elérhetõségein.
Kedvezõ lapjárás:
SZÉCHENYI KÁRTYA 2.
Országos tapasztalat, hogy a
hazai mikro, kis és középvállalati
szektor a válság által az egyik leginkább érintett terület. Az átmeneti likviditási problémával küzdõ
vállalkozásoknak kínálunk államilag támogatott segítséget.
A szabad felhasználású hitel
akár 2 héten belül rendelkezésére
állhat. Gyors és szakszerû ügyintézéssel várjuk a KAVOSZ által
bejegyzett irodáinkban: Nagykanizsa, Ady u.1. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7. Igényelje nálunk!
Bemutatjuk kamarai
tagjainkat
Kardos Csaba
egyéni vállalkozó

10 éves szakmai tapasztalat
után 2004-ben alapítottam egyéni
vállalkozásomat, amelynek fõ tevékenysége szobafestés, mázolás,
tapétázás. Egész éves munkaviszonnyal jelenleg 2 fõt foglalkoztatok, de a munka szezonális jellegébõl adódóan a megrendeléseket alkalmi munkavállalók bevonásával teljesítem. A szakma többi vállalkozóival jó viszonyt ápolok, ezért nagyobb projektek esetén a közremûködésükre is számíthatok .A vállalkozás tevékenységén belül az építmény, faszerkezet gomba, kártevõ és korrózió
elleni védelemmel, épület karbantartással, valamint magasépítõipari munkák végzésével is foglalkozom.
A szakképzésben is aktívan
részt veszek, már több éven ke-

resztül tanulóknak biztosítok gyakorlati képzõhelyet.
Vállalkozásom kisvállalkozás,
de a folyamatosan bõvülõ igények
a minõség megtartása mellett
megkövetelik a szakma újdonságainak naprakész ismeretét, ezért
fontosnak tartom a szakmai képzéseken, termékbemutatókon, vásárokon való részvételt. A megrendeléseim nagy része a lakosság
számára nyújtott szolgáltatásból
ered, de a teljesség igénye nélkül
a zalakarosi Polgármesteri Hivatal és Tourinform Iroda, a Berényi
Fogadó, valamint a Miháldi Általános Iskola és Óvoda, valamint a
Zala Megyei Önkormányzat
Gyermekotthonai felújításával is
vállalkozásomat bízták meg.
Jövõbeni céljaim között szerepel a vállalkozás bõvítése és minél
több ügyfél bizalmának elnyerése.
Petró Gyula,
a BWT Hungária Kft.
ügyvezetõje
2008-ban a hazai piac két meghatározó és nagy múltú szereplõje,
a BWT & Christ Hungária Kft. és
a CWG Hungary Víztechnikai
Kft. egyesülése nyomán megalakul a BWT Hungária Kft., a magyarországi vízkezelés új piacvezetõje. A cég a Best Water Technology (BWT) csoport tagja,
amely Európa piacvezetõ vízkezelési technológiával foglalkozó cége. 2 354 fõ dolgozik összesen 74
leány- és társvállalatnál. A BWT
az 1990-es évek elején alakult,
Magyarországon már 1994 óta aktív az egyik leányvállalata által.
A BWT csoport erõssége, hogy
hatékony és környezetbarát vízkezelõ technológiákat fejleszt,
gyárt és forgalmaz. A hazai igényeknek megfelelõ berendezéseket saját szakembereink gyártják,
telepítik és helyezik üzembe.A
BWT Hungária Kft. legfontosabb
értékei: stabilitás, tapasztalat és
minõség. A BWT Csoport nagy
hangsúlyt fektet a fejlesztésekre.
A hazai piacon már bizonyított
termékek mellett újakkal jelenünk
meg, innovatív mûszaki megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek. A
felfrissült termékpalettánkon egyaránt megtalálhatóak a CWG jól
ismert és megbízható, illetve a
BWT népszerû és innovatív termékei. Termékeink egy részét
anyacégünk, illetve a BWT vagy
a CHRIST-csoport valamelyik
tagja gyártja. Másik részét mi magunk állítjuk elõ nagykanizsai
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gyártó- és összeszerelõ csarnokunkban, ahol már 15 éve gyártunk ipari és háztartási vízkezelõ
berendezéseket ISO 9001:2008
szabvány szerint. Szakembereink
30 éves tapasztalattal rendelkeznek.
Elismerésképpen 2009-ben a
BWT Hungária Kft. elnyerte a
"2009. évi Nagykanizsa Város
Minõségdíjas Vállalkozása" címet.

2009-ben átadtuk új székházunkat, mely Budaörsön a Budaparkban található. A minden
igényt kielégítõ modern, korszerûen felszerelt irodaházban bemutatóteremmel, tárgyaló és oktatóhelyiséggel várjuk partnereinket. Mindemellett közvetlen
vevõi kiszolgálás illetve regeneráló állomás is mûködik. Tevékenységeink középpontjában állnak a vevõorientált gondolkodásmód és cselekvés. Ezek alapját
képezik a hosszú távú partneri
kapcsolat és a vevõi igények folyamatos értékelése, hogy ily módon optimális megoldásokat tudjunk nyújtani. A társasággal, az
állammal és hatóságaival szembeni kötelezettségünk, hogy minden törvényi rendelkezésnek eleget tegyünk. Piaci partnereinkkel
szemben tisztességes és a megbecsülés által jellemezhetõ kapcsolatokat tartunk fenn. Célunk,
hogy a befektetõk számára lehetõség szerint magas tõkehozadékot nyújtsunk. Alapelvünk, hogy
vízkezelési termékeink csakúgy,
mint azok gyártása kedvezõen
befolyásolják az ökológiai rendszert. A küldetésünket jelentõ
BWT - The Water Company szlogen azt a törekvésünket fejezi ki,
hogy vevõinknek és partnereinknek a legjobb termékeket, berendezéseket, technológiákat és
szolgáltatásokat nyújtsuk a vízkezelés minden területén.
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(folytatás a 7. oldalról)
A kettõs állampolgárságról szóló
törvényjavaslat elfogadásának kapcsán Zakó László az MSZP szégyenteljes magatartásáról beszélt.
Kihangsúlyozta, hogy a szocialisták továbbra is a külföldi érdekeket
helyezik elõtérbe a magyarság érdekével szemben.
A továbbiakban az új parlamentben szerzett eddigi meglátásairól, tapasztalatairól beszélt. Arról a hatalmi gõgrõl és arroganciáról, ami a 2/3-os parlamenti többség birtokosait jellemzi. Mondván
a FIDESZ mindig tesz egy parányi
gesztust a konzultáció, a megbeszélés irányába, de a végén mindent lesöpör az asztalról. Majd
azon aggodalmának adott hangot,
hogy ha ez így megy négy éven
keresztül, akkor belekóstolhatunk
az újkori diktatúra minden szegmensébe.
Az önkormányzatokat érintõ
törvényjavaslatot a Jobbik „lex
diktatúrának” hívja, mert a FIDESZ pillanatnyi erõfölényét kivetítve hosszú távra határozza
meg az önkormányzatok képviselõ testületeinek létszámát. Egyre
inkább aggályosnak tûnik, hogy a
létszámcsökkentés hátterében nem
a költségekkel való takarékosság
rejlik. A képviselõ véleménye szerint e döntés veszélybe sodorhatja
a kistelepülések önkormányzati
mûködését.
Végezetül Zakó László önmagáról elmondta, hogy az országgyûlésben a sport és turisztikai bizottság alelnökévé választották.
Cz.Cs.

Ez lesz a Jobbikos
munkatempó?
Az országgyûlési képviselõk
kötetlen munkaidõben dolgoznak, bár némi kötöttséget jelent
számukra a Parlament bizottsági és plenáris ülésein való részvétel.
Zakó László a fenti sajtótájékoztatót ez év május 21-én 15 óra 30
perckor tartotta Nagykanizsán.
Ezen a napon az Országgyûlés éjfélig ülésezett Budapesten. Zakó
László így nem tett eleget „munkaköri leírásának” és Vona Gábor a
minap a munkatempóra tett felszólításának sem.
Ennek ismeretében rendkívül
furcsa a sajtótájékoztatón tett egynémely kijelentése. Tehát no comment...
D.J.

2010. május 27.

Kitüntették a POFOSZ helyi elnökét

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Honvédelmi Miniszter a
Honvédelem Napja alkalmából „Honvédelemért Kitüntetõ Címet” emlékérem III. fokozatát adományozta munkássága elismeréseként Nagy
Ottó tartalékos hadnagynak, a
Magyar Politikai Foglyok
Nagykanizsai Szervezete elnökének. A kitüntetést Budapesten a Sefánia Palotában vette
át.

– 2003 óta vagyok nagykanizsai
elnök, engem bíztak meg Budapesten a helyi, illetve a Zala megyei szervezet újraszervezésével,
valamint a számítógépes adatnyilvántartás elkészítésével. Most
naprakészen rendben van minden.
Szervezetünk a Honvédelmi Minisztériummal egyetértésben intézi a volt katonai tagok elõléptetését, kitüntetését. Ezt a munkát ismerték el – válaszolta a Kanizsa
Hetilap kérdésére.
– Hány bejegyzett tagja van a
megyei, illetve a helyi szervezetnek?
– Jelenleg kilencvennyolc, valamennyien idõs emberek. Magam a
hetvennégy évemmel a legfiatalabbak közé tartozom. Kanizsán
huszonnégy bejegyzett tagunk
van. Õket internálták, kitelepítették, vagy hadifogságban voltak. A
szövetség tagsága vegyes összetételû, 56’-os elitéltek, volt Gulagfoglyok, munkaszolgálatosok, hadifoglyok, recskiek, alföldre kitelepítettek alkotják. Segélyeket
próbálunk adni a kisnyugdíjjal
rendelkezõ tagjainkat, és amiben
lehet, segítjük õket.

– Milyen idõközönként találkoznak?
– Minden hónap elsõ szerdáján
9 órakor tartjuk megbeszéléseinket
a Magyar Plakát Házban. Célunk a
tagjaink mentális állapotának követése, figyelembe vétele és támogatása. Nagyon nagy dolgokat sajnos nem tudunk végrehajtani.
Nemzeti, állami ünnepeinken a
POFOSZ nagykanizsai szervezete
tevékenyen részt vesz, koszorút
helyez el.
– Fiatalokat is bevonnak a munkába?
– A tagjaink leszármazottjai,
gyermekei, unokái hagyományõrzõ csoportot alkotnak. Tiszteletben
tartják a nagyszülõk tevékenységét, ténykedését. Természetesen fiatalabbak, habár most is találtunk
idõsebbeket, Sormáson például a
84 éves Kele Lajost, akit felterjesztettem a köztársasági elnök úrhoz erkölcsi elismerés, emléklap
adományozására. A hagyományõrzõk ápolják a nemzeti érzelmeket,
a keresztény szellemet és a hazafiasságot – összegezte Nagy Ottó.
B.E.

Zalai tehetségígéretek Nagykanizsáról
A Zala Megyei Pedagógiai Intézet hetedik éve rendezi meg a
hagyományos, Zalai tehetségígéret elnevezésû programját. A
városunkban tartott vetélkedésen a megye általános és középiskolás tanulói közül igyekeztek
megtalálni a legtehetségesebbeket.
Panácz Ágnes, a pedagógiai
intézet munkatársa elmondta, a
megmérettetésre tizenhat általános és tizennyolc középiskolást vártak. Azok a diákok jelentkezhettek, akik a jó tanulmányi eredményeiken túl kimagasló teljesítményt értek el
például tanulmányi versenyeken, a mûvészetben, civil szervezetekben, sportban, vagy
akár tudományos alkotás terén.
A januárban beadott anyagok
értékelése után a második fordulóban szóban kellett megnyilatkozniuk a jelölteknek. Végül
az írásban beadott anyag, illetve az elbeszélgetés alapján
döntötte el a zsûri, hogy kik

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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lesznek az év Zalai tehetségígéretei.
Általános iskolások közül
Richter Zsóka, Molnár Marcell;
Társadalmi szerepvállalás alapján
Varga Döniz, Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon és
Boldog Donáti Celesztina Óvoda),
Cseh Németh Rafael, Augusztinyi
Dániel és Kóbor Mercédes nyerte
el a Zalai tehetségígéret címet. A
középiskolás korosztály nyertesei:

Szabó Gergely; Társadalmi szerepvállalás alapján Nikolics Zsuzsanna, (Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi SZKI), Bödör Bence,
Mihálka Éva Zsuzsanna, Szabados Márta és Tamási Mátyás.
Az ünnepélyes díjátadás június
2-án lesz Zalaegerszegen a Hevesi
Sándor Színházban.
B.E.

21.qxd

2010.06.25.

11:27

Page 11

Kanizsa – Városháza

2010. május 27.
Aranymetszés Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2009. évrõl
Összes közhasznú tevékenység
Bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordítási
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás elõtti eredmény
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

elõzõ év
1211
906
2117
1955
1463
3418
-557
-557
-744

tárgyév
1811
654
2465
2195
793
2989
-139
-139
-384

Versenytárgyalás - Bartók B. u. 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan:Nagykanizsa, Bartók B. u. 1., Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelõ. A telek mérete 673 m2
Kikiáltási ár: 59.000.000 Ft + áfa, ebbõl: a lakóépület és hidroforház
47.000.000 Ft tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelõ: 12.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás ideje: 2010. június 14. 10 órakor, eredménytelenség esetén
2010. szeptember 6. 10 órakor, valamint minden ezt követõ hétfõ 10 órakor.
Helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.)
Az ingatlan fõbb jellemzõi: 1969-ben épített, elõre gyártott és helyben öntött
vasbeton váz-és födémszerkezetû, blokktégla kitöltõ falas tízemeletes, eredetileg 48 lakásos lakóépület, mellette lévõ földszintes épületben 2 db orvosi rendelõ van kialakítva. A lakóépületben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként kb. 30 m2 alapterületû garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületû másfélszobás
lakás, 1 db 67 m2 alapterületû 2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületû lakásból átalakított - raktár található.
Az orvosi rendelõk mérete összesen kb. 150 m2 . 25 m2 területû helyiségcsoport (elõtér, közlekedõ, wc, kazánház, tornác, és szeméttároló) közös használatú. Az orvosi rendelõ épülete, és a tízemeletes lakóépület között egy 40 m2 területû hidroforház áll, ami eredetileg a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértõi vélemények állnak rendelkezésre. A szakértõi véleményekbe, mérési jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklõdõk részére a betekintés, másolás lehetõsége biztosítva van. A lakásokból
a szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem
alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés fõbb elvei Nagykanizsa M. J. Város Önkormányzata Vagyongazdálkodásának rendjérõl szóló 3/2009 (II.11.) számú önkormányzati rendelete (Vagyonrendelet) 1. számú melléklete II. pontjában rögzített szabályok szerint történik. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban megtekinthetõ.)
A vevõt az ingatlanon 3 éven belül felújítási kötelezettség terheli. Amennyiben a felújítási kötelezettséget az elõírt határidõre nem teljesíti, akkor a liciten
elnyert vételár 25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére meg kell fizetnie. A vételár megfizetése részben vagy egészben megfelelõ értékû, Nagykanizsa közigazgatási területén belül fekvõ cserelakások 3 éven belüli rendelkezésre bocsátásával is történhet. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon a tulajdonjogát fenntartja.
Érdeklõdni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon a 93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os melléken.
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Pályázat falfirkák eltûntetésére
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500.000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2010. június 2-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. június 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Köztisztviselõi állások a hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére:
1. Titkárságon jogi ügyintézõ
2. Pályázati Irodában pályázati ügyintézõ
3. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezetõ-helyettes
4. Szociális Osztályon szociális ügyintézõ
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt

2010. május 30-án (vasárnap) kb. 11.15 órakor
(a 10.15 órakor kezdõdõ Szentmise után)

a HÕSÖK Napja alkalmából rendezendõ
megemlékezõ ünnepségre.
Marton István polgármester

Felhívás az edelényi árvízkárosultak
megsegítésére!
Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárása és annak következményeként keletkezõ árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései
kerültek nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek,
hogy helyreállítsák a károkat.
A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire szükség
van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak!
A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

Idõpont: 2010. május 30. (vasárnap)
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ Huszárjai. Himnusz.
Köszöntõ: Marton István polgármester. Ünnepi beszéd: Erdõs László
nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke.
Ökumenikus ima az elesett hõsökért. Koszorúzás. Szózat
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Kanizsa – Színes

2010. május 27.

Csûrdöngölõ
és világzene

A sokrétû világzenét játszó zenekar immár nyolc éve színesíti a hazai zenei palettát. Az ütemes õsi dallamok felidézése után moldvai és
erdélyi népzenei elemek keltek életre, majd egy egzotikus zenei utazás
során a közel-kelet jellegzetes elemeibõl, késõbb a lengyel népzene
temperamentumából kaphattunk
ízelítõt. A zenekar egyedi hangzását
archaikus hangszerek megszólaltatásával érte el.
Szólistaként kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Bakai Márton (hegedû) és Balogh Balázs (szaxofon) játéka. Külön csemegének bizonyult
kettejük hangszerének párbeszéde,
olykor párbaja. A szólisták mellett
Pokornyik Roland (basszusgitár),
Clemente Gábor (darbuka, ütõhangszerek), Zietler Ádám (tapan, ütõhangszerek) voltak a ritmus szekciói. Úgy tûnt, hogy a koncert során
Páldi Zoltán gitárjátéka is többnyire
ez utóbbit erõsítette. A már jellegzetesnek mondható Club Era hangzást
ezen az estén is Latorczai Balázs
dedgeridoo játéka tette teljessé.
Cz.Cs.

Fotó: Ziegler Anita

A Balkán ritmus és zenevilága
csendült fel elsõként a Club Era
együttes hangszereibõl hétvégi
kanizsai fellépésükön.

Fémes tavaszi nap
Elõször rendezték meg a Kanizsa Rock Napot a Mindenki
Sportpályáján, melynek fõ attrakciója a Pokolgép zenekar
volt, elõttük azonban helyi, illetve vas megyei zenekarok izzították be a színpadot.
Fémes hangulatban tellett az
amúgy igencsak fényes szombat
délután, amikor is vérbeli rockerek
vették birtokukba a sportpálya
színpadát. A koncertsorozat fõ
szervezõje és egyben a kanizsai
Mindenki Sportpályája üzemeltetõje, Fekete László lapunknak elmondta, hogy elsõ ízben rendeztek
itt ilyen nagy kaliberû rendezvényt, hiszen a Pokolgép elõtt hat

zenekar lépett fel, közöttük helyi
amatõr bandák.
Délután három órától csapott a
húrok közé az általánosságban
punk-rockot játszó három kanizsai
csapat az Agresszív Gonosztevõk, a
Christ In Action és a Késõ Bánat,
már-már fesztivál hangulatot varázsolva a pályára. A speed és power
metal elemeket ötvözõ gyõri
Demonlord zenekar az Iron
Maiden dallamvilágát idézte meg
pörgõs ritmusaival, ugyanakkor a
karakteres énekkel egyéni és semmi mással össze nem téveszthetõ
zenei csemegével varázsolta el a
vájtfülû metal-rajongókat. A tervekkel ellentétben õket nem a
Soulwave, hanem a szombathelyi

Történelmi bemutató a Zsigmondyban
Látványos, a középkorba
„visszarepítõ” elõadásnak lehettek tanúi a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképzõ Iskola kilencedik és tizedik évfolyamos
tanulói. Az iskola által szervezett
projektnap keretében a GRIMER
Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület harccal fûszerezett történelmi bemutatót tartott.
Projektor segítségével elevenítették fel a diákoknak a történelmi
ismereteket, a látványra helyezve a
hangsúlyt. Olyan érdekességeket
hallhatott és láthatott a publikum,
melyekre történelem órán nem igazán van lehetõség. Korhû öltözékben – gambesonban, láncingben,
páncélban –, a középkor fegyvereivel – karddal, pajzzsal, íjjal, szekercével – nyûgözték le közönségüket. Az egyesület az V-XV. századig terjedõ korszakot tanulmányozza behatóan.

Szó esett Attila koráról, a hunok
öltözékérõl és fegyvereikrõl, csakúgy mint misztikummal teli vallásukról, a sámánokról és a táltosokról. Ugyanígy bemutatásra került a
vikingek mindennapi élete, a kinézetük, a ruházatuk, valamint kultúrájuk és vallásuk is, s az õ esetükben sem maradhatott ki a fegyverekrõl szóló rész. Elõkerültek a középkor meghatározó nagy háborúi:
a keresztes hadjáratok, valamint a
száz éves háború, mely köztudottan száztizenhat éven át tartott.
A lovagok megjelenése nagyban
befolyásolta a középkor alakulását,
velük nagyon sok tudományág foglalkozik: a történettudomány, az
irodalom, a hadtudomány, s még
sorolhatnánk. Így nem volt egyszerû dolguk az elõadóknak, hogy bemutassák a lovagokat, milyen életet éltek, hogyan válhatott valaki
lovaggá, a lovagi tornákat, melyekrõl könyvek tucata jelent már meg.

A diákoknak szemlátomást tetszett, amit láttak-hallottak, lapunknak ezen észrevételt néhányan alá
is támasztották. A fiatalok elmondták, hogy nagyon izgalmas programban volt részük, sok mindent
megtudtak a középkori hadviselésrõl, különösen érdekes dolgokat
tanultak a hunokról és a vikingekrõl – akik „magasak és erõsek voltak, mindenki félt tõlük”. Az egyesület vendégeként érkezett a szomszéd iskolából egy végzõs diák,
aki úgy vélte, sikeresen elrugaszkodtak a GRIMER tagjai a történelemkönyvektõl, idõrendben és érdeklõdést keltve építették fel az
elõadásokat és a harci bemutatókat.
Marosi Attila, a Zsigmondy történelemtanára is megosztotta velünk tapasztalatait:
– Egy egész korszak bontakozott
ki a középkori harcmûvészeten keresztül, mely mindenképpen sokkal

Creeping Death Metallica Tribute
együttes követte. Sokat vár az ember egy Metallica számokat feldolgozó bandától, a dob és a gitárok
megfeleltek a várakozásnak, sõt,
hallhattunk kiváló gitárszólókat is,
viszont az ének nem adta vissza a
hamisítatlan James Hetfield-es
hangulatot. Sötétedéskor már a vasi Sipõcz Rock Band hangszerelt,
és az 1972-82 közötti idõszak Lord
számaiból szemezgettek, de Bikini, P-Mobil és Edda számok is felcsendültek, utolsóként pedig az ismert Vándorral búcsúztak. Ugyancsak a vasi mezõnyt erõsítette a fiatal csapatnak számító Metalmovers zenekar, amelynek tagjai
nem csak lendületes, többnyire
klasszikus metal stílusú nótáikkal
dolgoztatták meg a nyakizmokat,
hanem látványos színpadi szereplésükkel is szórakoztatták a nagyérdemût. A Pokolgép éjjel 11 körül
került sorra, ekkorra már nagy volt
a türelmetlenség. A banda hozta a
legismertebb dalokat, ráadásul új
énekessel álltak színpadra, akivel
olyannyira meg voltak elégedve a
rajongók, hogy vissza is tapsolták
a csapatot.
Fekete Lászlótól megtudtuk,
hogy nem terveznek a nyárra hasonló megmozdulást, de érdemes
lenne kihasználni a továbbiakban a
sportpálya területét a koncert-szervezésre.
Ziegler Anita
„életszagúbb”, mint a történelemkönyvek száraz világa. Azért hívtuk meg az Egyesület tagjait iskolánkba, mert mostanság a nemzeti
identitás nagyon fontos szerepet
kapott a Kárpát-medencében, s ennek terjesztésére a diákok körében
a legjobb terep a hagyományõrzés.
Olyannyira jól sikerült a program,
hogy rendszeresíteni szeretnénk.
Véleményem szerint többet ért,
mint sok történelemóra. Kitértek
az elõadók a hadügyi kultúrára, a
viseletre, a szokásrendszerekre, a
vallásra és a mûvészettörténetre.
Úgy láttam, a gyerekek is nagyon
vállalkozó szellemûek voltak, maguk is részt vettek az eseményekben, kipróbálták a láncinget, a sisakot, megküzdöttek egymással –
szóval érdekelte õket. Nagyon fontos, hogy ez az egész korszak az erkölcsiségre, a társadalmi szabályok betartására tanít, s nem kell
mondani, hogy napjainkban erre
mekkora szükség van.
S.E.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?

Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Törekedjen arra, hogy minden nap tudja
végiggondolni a megoldásra váró ügyeit.
Jó kommunikációs képességének köszönhetõen a legkényesebb kérdéseket is
sikeresen megoldja.

IV.20.–V.20. Bika
Hallgatag természetén igyekezzen minél
elõbb változtatni. Befelé fordulással nem
tudja kezelni az otthoni konfliktusokat. Beszéljék meg egymás között mindazt, ami
nem tetszik, és a végén nevessenek sokat.

V.21.–VI.21. Ikrek
Tisztában van vele, hogy a több munka több
pénzzel jár, viszont ha agyondolgozza magát, feszültté válik. Ilyen esetben vegye körbe magát világos árnyalatú, fõleg sárga színû tárgyakkal, és megnyugszik.

VI.22.–VII.22. Rák
Lehetõleg ne támasszon túl nagy elvárásokat a
párjával szemben. Idõnként frissítse fel emlékezetében, hogy nem a testvérével, a szomszédjával, netán a munkatársával beszélget. Akitõl mindent elvár évek óta, az nem más, mint a nagy Õ.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Mostanában lehetõleg ne bonyolódjon bele
a munkahelyi pletykákba. A nyári szabadság
elõtt már nem érdemes. Szerencsenapja a
vasárnap, éppen ezért komolyan készüljön
fel a hétvégére, és nyugodtan várja a csodát.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Uralkodó bolygója a Merkúr mostanában
nem a munkára ösztönzi. A játékos hangulat kerekedik fel önben, s ehhez csak
egy játszótársra lesz szüksége. A hétvégén pihenjen, szunyókáljon többet.

IX.23.–X.22. Mérleg
Egy ideje pörgõs estékre vágyakozik.
Megvalósításában nemcsak a barátai, hanem uralkodó bolygója, a Vénusz is segíti. Érzékeny énjét a végén egy holdfényes séta megnyugtatja.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szinte még magának sem meri bevallani, a
romantikus élményeket hajszolja. Vállalja fel
nyugodtan az érzelmeit, és mondja ki bátran
amit szeretne. Uralkodó bolygólya a Plútó
amúgy is titokzatossá teszi egyéniségét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Egy gyertyafényes vacsorával biztosan
fellobbantja a kedvese érdeklõdését. Engedjen szabad utat az érzelmeinek, és a
pozitív gondolatainak. Uralkodó bolygója a Jupiter szerencsét hoz álmaira.

XII.22.–I.20. Bak
Hozza formába magát. Pihenjen többet és
használja ki a napsütést, napfürdõzzön a természetben. Ha netán megszomjazik, szürcsöljön gyógyteát jégkockával. Amunkát egy
újabb lehetõségként, és ne tehernek fogja fel.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Méregtelenítse a szervezetét és igyon sok folyadékot. A hétvégére uralkodó bolygólya az
Uránusz szerelmes hangulatba hozza. Hogyha
még nincs partnere, kerekedjen fel a barátaival,
s egy buliban megtalálhatja azt, akit keres.

II.20.–III.20. Halak
Bizonyára észrevette, a megszokottnál vonzóbbnak találják mostanában önt. Lehet,
hogy a megújult ruhatára kelt feltûnést, de az
is elképzelhetõ, hogy uralkodó bolygója, a
Neptunusz villanyozta fel. Csak így tovább.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített telken 58 m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/621-4117 (7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított,
egyedi gázas garzon eladó nagy
pincetárolóval. Érd.: 0630/6205335 (7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfûtéses szoba
+ konyha + fürdõszobás lakás eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072
vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 150 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es, három szobás lakás
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
0693/310-570 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként) nyaraló

2010. május 27.

eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es,
két szoba + amerikai konyhás,
teljesen felújított, korszerû családi ház 1000 m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár kis lakás beszámításával is eladó. Tel.:
0630/9015-222 (7237K)
Nk-án a Csányi utcában két szobás házrész eladó, illetve életjáradékra váltható. Érd.: 0620/5567662, 0693/333-948 (7239K)
Nk-án a Babóchay utcában
nagy kertes tulajdon 1/2 része eladó.
Érd.:
0620/556-7662,
0693/333-948 (7240K)
Nk-Kisfakoson 100 m2-es, kétszintes, felújított családi ház térköves udvarral, 1940 m2-es telken eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966 (7241K)
Nk-án másfél szobás, 44 m2-es,
földszinti, felújított, gázas önkormányzati városközeli lakásomat
egy szobás, gázas, szintén
városközeli önkormányzatira cserélném. Érd.: 0630/958-7390
(7242K)

BÉRLET
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak 8 fõre elegendõ
fekvõhellyel) albérletbe kiadó. Kaució szükséges. Tel.: +3630/2273294 (7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban kétszobás, erkélyes, 54 m2-es,
1. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap
kaució szükséges. Tel.: 0693/312798, 0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-

Meghívó
A Farkas Ferenc Énekegyüttes
2010. május 30-á
án 19 órakor
tartja Light címû koncertjét a Kiskastélyban,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

adók. Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott, egyedi fûtéses, felújított lakás
igényesnek kiadó. Kaució szükséges! Tel.: 0630/369-5352 (7233K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Negyvenöt éves édesanya vagyok, huszonkét éves fiammal lakhatást keresünk. Mi cserébe ápolást, gondozást, házi munkát végeznénk. Tel.: 0630/399-9997
(7235K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-

máló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és
bejelentkezni:
a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség
okozta izomcsomó letapadások oldására. Idõpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7236K)
Statisztákat keresünk PR
filmforgatáshoz!
Fotót
a
tamas@matrixmm.hu címre várunk. Érd.: 0670/341-8854
(7243K)

Egy kattintás
weblapunkra, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT, írjon
FÓRUMUNKBA, vagy adjon fel
INGYENES APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

www.kanizsaujsag.hu

A KANIZSAI HORVÁTOK EGYESÜLETÉNEK
2009.ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
BEVÉTELEK:
Támogatás:
1.347 eFt
- Tagdíj:
3 eFt
-1%
152 eFt
- Egyéb bevétel:
394 eFt
Összes bevétel:
1.896 eFt
KIADÁSOK:
- Cél szerinti felhasználás:
1.423 eFt
- Egyéb felhasználás:
322 eFt
Költségek összesen:
1.745 eFt
Tárgyévi eredmény:
151 eFt
Az Egyesület tisztségviselõi feladatukat társadalmi munkában látják el.
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Feltámadások, fordulatok

segítette csapatát. A párharc második felvonása azonban esõzés miatt elmaradt.

buly (1), Wiesner Zs., Ujházi, Szabó G., Bagaméri. Játékos-edzõ:
Szabó Gábor.
Néhány hete csak fanyalogtunk
és fanyalogtunk a kanizsai vízilabda-csapat szereplése okán, erre
tessék, az utóbbi hetekben meg
"halomra nyerik magukat". Még
ha a legutóbbi ellenfél ugyan a rájátszás utolsója is, de elõtte az Angyalföld és a Tipo azért nagy skalp
volt - fõképp, hogy idegenben sikerült diadalmaskodni. Két megjegyzésünk lenne a Kanizsa VSE
legutóbbi találkozójához: gyakorlatilag egy lejátszott meccsel kevesebbjük van, s ha labdarógóknál
kiemeltük Csepregi Tamás teljesítményét, itt Kéri Péternek jár az elismerés, lévén az öt lõtt gól azért
az mégiscsak öt lõtt gól…

Sikeres megyei rangadó
Nagykanizsai Izzó SE (6.) Georgikon DSE (7.) 29-27. NB II
Északnyugati csoport férfi kézilabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Csányi, Zörgõ.
Az utolsó forduló küzdelmeinek
keretében megyei rangadót játszottak a Zsigmondy-csarnokban, s a
találkozó azért is pikáns volt, mert
egy gyõzelemmel a kanizsaiak
beelõzhették a keszthelyieket. Nos,
a küzdelmes összecsapáson a hazaiak mindent megtettek ezért, s az
összeszedett játék eredményezte
azt, hogy a számukra nem túl sikeres idényt gyõztes találkozóval zárják le Tóth László edzõ kézisei.

Mozgalmas találkozókról szóltak a közelmúlt csapatjátékai,
ezekbõl szemezgettünk az alábbi
hasábokon.
Végre ismét gyõzelem
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH (6.) - Komlói BSK (12.) 6-2
(2-0). NB III Dráva csoport labdarúgó-mérkõzés, 23. forduló. Nagykanizsa,150 nézõ Vezette: Bana
(Ballér, Pankász). Gólszerzõk:
Csepregi (7., 71., 89.), Ujvári
(36.), Cs. Horváth G. (82. - 11-esbõl), Kotnyek (90.); Bocz (61.),
Müller (86.)
Ráfért már egy sikerrel vett mérkõzés a kanizsai labdarúgókra, hiszen így akár még egy szép hajrá
elébe is nézhetnek Visnovics László játékosai. Csepregi Tamás mesterhármasa mellett nem mehetünk
el szó nélkül, számára így már nagyon érik a házi gólkirályi cím.
Zsinórban a harmadik
Heat Group-Kanizsa VSE (6.) Szegedi Vízipóló Suli (9.) 11-7 (44, 3-2, 1-0, 3-1). OB I B férfi vízilabda-mérkõzés, felsõházi rájátszás 1-9. helyért, 10. forduló.
Nagykanizsa, 40 nézõ. Vezette:
Horváth M., Vogel. KVSE: Kiss
Cs. - Virt (1), Karácsony T. (1),
Gulyás, Dene (1), Fábry (2), Kéri
(5). Csere: Bajnogel (kapus), Kor-

Megvan az elsõ
Neckermann Kanizsa Ants (8.) 1. BKK Seals Kosice-Levice
(szlovák; 9.) 12:10. Baseball
Interliga-mérkõzés, 11. forduló.
Nagykanizsa.
Igazi sárdagasztás folyt a kanizsai Thury-pályán, s nagyon ráfért
már a gyõzelem a dél-zalai baseballosokra. Persze, az ellenfél sem
adta meg könnyen magát, s ebbõl
egy maratoni ütközet kerekedett.
Viszont a végén Lõcz Máté zseniálisat húzott, amivel elsõ sikeréhez

Lejtmenetbe kapcsoltak
Kanizsa KK DKG-EAST (4.) Jászberényi KSE (3.) 69 - 89 (23
- 15, 16 - 25, 12 - 23, 18 - 26.) NB
I B-s férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 7. forduló.
Nagykanizsa, 300 nézõ. Vezette:
Németh Cs. Németh S. Dombay.
Úgy gondoljuk, az még a laikus
számára is nyilvánvaló, a kanizsai
együttes kerete többre hivatott,
mint amit az utóbbi két találkozóján, köztük a Jászberény elleni mérkõzésen mutatott. A Kanizsa KK
Janus-arcú szereplése már csak
azért is meghökkentõ, hiszen az

Ez történt (május 27 - június 2.)…
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II 29. fordulójában Olajbányász (11.; g: Vidos 2) – Dorogi
Bányász (10.) 2-1. A nõi kézilabda
NB I B-ben Olajbányász SE (2.;
lg: Mátyás 13, Siti Bea 8) – Csepel
Autó (7.) 31-25. A vízilabda OB
II-ben csoportjában a Kanizsa
VSE ötödik lett, így a kilencedik
helyért játszhatott. A véglegesített
táblázat alapján a férfi teke bajnokság NB II Nyugati csoportjában a
Kanizsa Üveggyár a 12. helyen
végzett. A diákolimpia országos
döntõjébe jutott a III. korcsoportos
Péterfy-Tungsram fiú csapata.
… 15 esztendeje: a futball NB
I 27. fordulójában 3500 nézõ elõtt
Olajbányász SE (16.) – Békéscsabai EFC (6.) 0-3. (A kanizsaiak
átlag-nézõszáma – 7000 feletti –
még így is a harmadik legjobb
volt a legfelsõ osztályban!) Az

NB III Bakony csoportjában
MÁV NTE (16.; g: Kütsön 2) –
Gyõri Dózsa (5.) 2-1. Az
autocross ob második futamán
Radák Attila (H. Thury SE, Audi)
1600 ccm alatti kategóriában elsõ
lett. A Zalaerdõ-Hevesi DSE fiú
négyese (Barics, Furdán, Szever,
Sziklai) ötödik lett a riesai (Németország) sportakrobatika Eb-n.
… 10 esztendeje: A PNB 32.,
utolsó fordulójában NagykanizsaLinAir FC (g: Szabó Z.) – PMFC
(7.) 1-1, amivel a Németh Lajos
edzette együttes a 13. helyen végzett és bent maradt a legmagasabb
osztályban. (Érdekesség, hogy a
pécsiek gólját az a Gera Zoltán
fejelte az utolsó percben 16 méterrõl, akinek a kanizsai volt az
utolsó tétmeccse a Pécsi MFC színeiben, hiszen késõbb az FTC-hez
igazolt.) Az NB III Bakony cso-

portban MÁV NTE (6.; g: Cs.
Horváth) – Káló Plast Honvéd Tapolca (7.) 1-1, ezzel 20 év után újra NB II-es lett a Vasút (akkor ez
a harmadikosztályt jelentette). A
12 csapatos baseball Interligában
N. Ants Thury (6.) – Nada Split
20:13. A MÁV NTE nõi kardcsapata negyedik lett a vívó ob-n.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda NB I B rájátszásnak utolsó
körében Tiszaújváros – Kanizsa
KK-DKG East 86-89, Silló Zsolt
legénysége végül 10. lett. A kézilabda NB I B utolsó fordulójában a
férfiaknál N. Izzó SE (Pálos,
Musits 6-6) – Kalocsa KC (14.) 2817, s a Tóth László vezette gárda a
11. helyen végzett. A hölgyeknél az
NTE 1866 MÁV Rt. (edzõ: Szloboda Judit) a legjobb kiesõ helyen,
vagyis tizenkettedikként zárt.
P.L.

15

igazán fontos (itthoni) rangadókat
behúzta a csapat, miközben betlizett a könnyebbnek tûnõ próbákon.
Tartunk tõle, ez nem csupán a játékosok hibája, illetve a fejekben történõ rendrakásra a szakmai stáb hivatott. Egy biztos, az utolsó körben
a már bajnok Szeged következik a
Kanizsa KK-DKG East számára
idegenben, ugyanakkor azt se felejtsük, a dél-zalai együttes mindössze egyszer kapott ki a szezon során hazai környezetben…
Polgár László

Sikeredzõ távozott
közülünk
A múlt hét péntekén helyezték Pécsett örök nyugalomra
Jéki Zoltánt, a Pécsi Dózsa, valamint a Pécsi MSC 67 éves korában elhunyt egykori kézilabda
játékosát. Ami pályafutásában
nekünk, kanizsaiaknak azonban
igazán fontos: edzõként a délzalai város sportéletében írt
(nem egyszer) történelmet.
Húsz esztendeje az Olajbányász
nõi együttesét juttatta fel az NB
I B-bõl az NB I-be, s olyan kézilabdázókat segített sportpályájának kiteljesítésében, mint például Németh Helga, vagy Siti
Bea. Aztán eljött annak a bizonyos transzparensnek is az ideje, melybe az Olajbányász-csarnokban oly' sokszor belekapott
a huzat: "Jé-ki az? A Király. Ki?
A Kriki!" Igen, igen, ez már a
Tungsram SE férfi csapatánál
töltött NBI-es idõszakát idézi,
amikor a (kezdetben lesajnált)
csapata sorra adta a fricskákat a
"Tromos-Szeged-Veszprém"
szintû együtteseknek. Élmény
volt meccsre járni, amikor a tudósító is kint rekedt, s a szurkolók üzentek kifelé a mérkõzés
állásáról. Aztán persze jöttek ínségesebb idõk is az eredmények
terén, amikor az edzõ kíméletlenül elmondta, mi is a véleménye
egyesek hozzáállásáról. Bjelov,
Krichenbaum, Radovics és a
többiek nevében sírjánál a volt
csapatkapitány, Rodek Attila
búcsúzott a kiváló trénertõl.
Nem lesz több kínai figura, se
bravúros beállós gól, melyre
edzõként õ adott "engedélyt",
csak az emlékek maradtak, amik
örökre Nagykanizsa sportéletébe írták nevét.
P.L.
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Kaposszerdahelyi grafikák
Bálványos István grafikáiból
nyílt kiállítás Nagykanizsán, melyek egyszerû technikai vonalvezetése az igazán szembeötlõ elsõként. A grafikus több évtizednyi
belgiumi kint tartózkodás után
települt haza a somogyi Kaposszerdahelyre, s a megnyitón Varga Andrea, a Somogyi Hírlap
munkatársa méltatta az alkotó
eddigi munkásságát, alkotásainak letisztultságát.
Ahogy a sajtó területén dolgozó
hölgy fogalmazott: „… a világ kérdéseit feszegeti a mûvész, témái
családhoz, hithez, ördöghöz, bûnhöz, Istenhez, belsõ békéhez és
gyûlölethez kapcsolódnak; szkeptikus nyugalommal, felelõsség nélkül mindezekrõl nem gondolkodhatunk. Nem lehet egyetlen pillantást vetni a grafikákra, mert idõ kell
elgondolkodni, lelassítani elõttük.”
Bálványos István 1942-ben született Budapesten – tudtuk meg
életpályája ismertetõjébõl. A Bartók Béla Konzervatórium fuvola
szakán végzett, majd elvégezte az
újságíró iskolát. Dolgozott hólapá-

tolóként, volt anyagmozgató segédmunkás, gumimatrac vulkanizáló, pincér, hang-technikus és zenei szerkesztõ. 1972-ben disszidált
Belgiumba, s néhány év múlva zenetörténetbõl doktorált. Az 1990es évektõl azonban egyre inkább a
képzõmûvészet felé fordult. Egy
iskolai értekezleten unalmában a
papír szélére rajzolgatott. A firkát
aztán ki akarta dobni, de egy kollégája azt mondta: ez nem is rossz.
2002-ben aztán végleg hazaköltözött Magyarországra, Kaposszerdahelyre. Ezzel kezdetét vette egy
újabb életszakasz, amit naprólnapra nagyobb szenvedéllyel él
meg, s amelyben a legnagyobb
szerep a grafikáknak jut.
Mindezek ismeretében nem
meglepõ, hogy kísérõprogramként
stílszerûen Baki Andrea zenetanár
és Proszenyák Laura fuvolán elõadott mûsorát hallhattuk az Õsze
András Galéria falai közt a
HSMK-ban, ahol a kiállítás a
nagyközönség által június 10-ig
tekinthetõ meg.
Polgár László

GYERMEKNAP NAGYKANIZSÁN
2010. május 30. 13.00-1
19.00-ó
óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Thúry téri játszótéren!
Idõpont
Program
13.00
Megnyitó: Madárijesztõ címû zenés játék a Hétszínvirág
Óvoda elõadásában
Lesták András és Nikolics Viktória énekel
Tûzoltóság jármû bemutatója
14.00
Két Kratelly Bohócmûsor
KRESZ-pálya - kerékpáros ügyességi vetélkedõk
- helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
szervezésében
Lufihajtogató bohóc
15.00
Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda
udvarán ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni
nevezéssel
NTE 1866 Judo Szakosztály oktatással egybekötött bemutatója
15.30
Moccanj Fitness gyermek- és break tánccsoportjai
16.00
Bûvész show
16.30
Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói
17.00
Igricek Együttes zenés mûsora
18.00
Moccanj Fitness hip-hop és break bemutatója
Páratlan Páros és Feszültség Zenekar -Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI
NAPKÖZBEN
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ szervezésében, Halis István Városi Könyvtár
információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika , póni lovaglás,
elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézmûves sor: karkötõ,
nyaklánc készítés, gyöngyfûzés, hûtõmágnes készítés, horgászat,
célba dobás, arcfestés

A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!

Testvérvárosi pályázat 2010.
Tájékoztató a Testvérvárosi Pályázat 2010. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyûlés felhatalmazása alapján pályázatot írt ki Nagykanizsa testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének
elõsegítése céljából.
A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
2010. július 1. és 2011. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett be, közülük 10 érvényes.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. május 25én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez évben kilenc
szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. A
következõ pályázókkal, összesen 1 490 000 Ft támogatási összegrõl
készít támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:
Pályázó neve

Pályázat címe,
testvérváros neve

Támogatás ezer Ft-ban

Kanizsai Futó és
Nagykanizsaiak futnak
Szabadidõsport Klub
Magyarkanizsán 2010 - Magyarkanizsa
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért Alapítvány Testvérvárosi tábor - Bihács
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért Alapítvány Testvérvárosi tábor - Kovászna
Közmûvelõdési és Városszépítõ Csáktornyai kulturális és gazdasági
Egyesület Miklósfa
kapcsolatok ápolása - Csáktornya
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft
Játszva robotolunk - Kovászna
Nagykanizsai Civil
Nemzetközi óvodapedagógiai konferencia
Kerekasztal (gesztor)
Nagykanizsán - Magyarkanizsa
Nagykanizsai Városvédõ
Civil szervezetek közötti nemzetközi
Egyesület
kapcsolat építése a városvédelem terén
- Magyarkanizsa
Thúry Diáksport Egyesület
Sportbarátság - Csáktornya
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola.
Testvériskola - Csáktornya

87
250
250
200
250
100
241
50
62

Az alapítványok támogatása csak a közgyûlés megerõsítõ döntését követõen lehetséges.
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés
megkötése, a pályázati célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.

Kulturával Kanizsáért Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági jelentés 2009. évrõl
A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek) Tárgyév
helyesbítései

A) Befektetett eszközök
B) Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
C) Saját tõke
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
(közhasznú tevékenységbõl)
D) Tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Tárgyév

Változás

0

0
0
17
0
17
0
17
17
0
17
0

0
17
17
17
17
17
-5

A) Befektetett eszközök
0
II. Tárgyi eszközök
B) Forgóeszközök
0
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
C) Aktív idõbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 0
D) Saját tõke
0
II. Tõkeváltozás/Eredmény
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl)

17
17
17
17
17

5
5
17

