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Kanizsa

A bérmálás a Szentlélek foga-
dásának szentsége. Pünkösdhét-
fõn két csoportban, délelõtt és
délután történt meg a bérmálko-
zás a Felsõvárosi templomban.
Balás Béla kaposvári megyés-
püspök a szülõk, kereszt-és bér-
maszülõk jelenlétében 97 nyol-
cadik osztályos és felnõtt hívõt
részesített a bérmálás szentségé-
ben.  Az alábbiakban a kaposvá-
ri megyés püspök gondolataiból
idézünk.

„A személyiség mélyére, mint egy
hamvadó tábortûz parazsára rá-
fúj az isteni szeretet, a Szentlélek,
és fellobban ugyanaz a láng, amit

már megkapott a keresztelkedés-
kor, de sajnos az egész gyakorla-
tunk elcsúszott baba-irányba. ...
Isten ezt a keresztséget ébreszti,
aktualizálja a bérmálással. Kí-
vülrõl alig látszik belõle valami.
Külsõ jelek minden ilyen belsõ
eseményt kísérnek, a bérmálásnál
az illatos olaj-kereszt kívül, egy
értelmezõ magyar mondat, pár
másodperc – de Isten közben be-
lül érint. Segít elmozdulni a gye-
rekeskedésbõl, elmozdulni a fele-
lõs felnõttség felé. Nem varázs-
lás, nem úthengerként mûködik,
hétfõ estére még nem mutatkozik
valószínûleg, hanem 10 év alatt
fokozatosan beérik, hogy nincs

egyedül, a kapcsolatnak hatal-
mas távlata, ereje és utánpótlása
van.”

„Szentlélek nélkül a vallás nyög-
venyelõs, dögunalmas, komikus és
elavult erõlködés. Lélektelenül a
szentség részünkrõl csak szenteske-
dés, Istent gyalázza, embert alázza.
A Személyes Lélek nélkül a hittan
csak lecke, az erkölcs gátlássá silá-
nyul, a hazáról csak szavalnak, a
világ kísértéssé torzul.”

„Ha Isten szava számomra már
nem pusztán a papíron van, hanem
belém épül, akkor elérte a célját. A
hitem életté válik. Ez azt jelenti,
hogy amíg az iskolás hittanból leg-
feljebb langyos illemtan követke-
zik, addig a bibliás ember kitûnõ
érzékkel eltalálja, az adott körül-
mények közt, hogyan kell Jézust kö-
vetnie. Az ilyen embernek ugyanis,

mint a jó muzsikusnak, „belsõ hal-
lása” van, élõ Szentlélekre figyel,
hûségét megtartva, könnyedén tud
– ha kell – változni is.”

„Igenis létezik személyes go-
nosz, a sátán, akinek bõven akad-
nak ötletei, hogyan kedvetlenítsen
el minket. Viszont állandóan ve-
lünk van a vigasztaló Szentlélek is.
Õ eszünkbe juttat mindent, s elve-
zet bennünket a teljes igazságra.
Most még nem tudjuk, mi a teljes
igazság, azt egyedül a mennyei
Atya ismeri, aki elvárja, hogy abba
mi is beledolgozzunk.”

„Isten szeret engem. Soha, sem-
miféle negatív élmény, betegség,
csalódás vagy magány közben nem
gondoltam arra, hogy lázadó vagy
káromló módon reagáljak. Teljes
bizonyossággal hiszem és tudom,
Isten maga a jóság. Nincs más ma-
gyarázat a létre, a személyes éle-
temre, csak az, hogy a Jóság dik-
tálja a mindenséget.” AA SSzzeennttlléélleekk ffooggaaddáássáánnaakk sszzeennttssééggee
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A Csónakázó-tó szép környe-
zetében megrendezett majálison
a városban mûködõ szakszerve-
zetek képviselõivel is találkoz-
hattak az érdeklõdõk. 

Az alkalmat kihasználva elõször
Tóth Lajossal, a Pedagógusok
Szakszervezete városi és területi
titkárával elegyedtünk szóba: 

– Európai uniós helyzetünk nem
változtatott alapvetõen a szakszer-
vezetek helyzetén, illetve megítélt-
ségén. Ezért nekünk kellene sokkal
inkább az uniós érdekeknek a nem-
zeti érdekeknek megfelelõen is ösz-
szefogni, mert hiszen a tõke világa
ezt teszi. A globális tõke összefo-
gott a munkavállalók ellen – nem
az érdekükben, hanem ellenükre.
Ezért volna fontos az – és mindezt
a Pedagógusok Szakszervezete, il-
letve a SZEF nevében is kijelenthe-
tem –, hogy legyen a szakszerveze-
tek tekintetében is sokkal erõtelje-
sebb összefogás, hogy a munkavál-
lalók érdekét még jobban tudjuk
képviselni. A Pedagógusok Szak-
szervezete – mint jelenleg is a leg-
nagyobb ágazati szakszervezet –
nyilvánvaló, hogy a lehetõségek-
hez képest tette a dolgát, de sokkal
jobban is tehetné. Most éppen
tisztújító kongresszus elõtt állunk:
szeretnénk elérni, hogy olyan fel-
sõbb szintû vezetõket választhas-
sunk, akik meg tudnak felelni a kor
kihívásainak. A közoktatás is rossz
helyzetben van, akár országos
szinten, de városi szinten sem lehet
dicsekedni:  éppen most történt
meg az óvodák egységesítése –
összevonása –, ami ellen tiltakoz-
tunk, és tiltakozni fogunk más esz-
közökkel is természetesen, de a lé-
nyeges kérdés az, hogy a munka-
vállalók érezzék: szükség van ér-
dekvédelemre és összefogásra,
mert más alternatíva nincs, ugyan-
is csak összefogással lehet a mun-
kavállalók érdekeit megjeleníteni.

Szalai Géza, az MSZOSZ nagy-
kanizsai szervezete, illetve a
Nagykanizsai Szakszervezeti
Kerekasztal koordinátora: 

– Kanizsán valósult meg az or-
szágban talán elõször, hogy az ösz-
szes szakszervezeti konföderáció
kerekasztalba tömörülve végre le-
ült egy asztalhoz, amit mi – az
MSZOSZ részérõl  – kezdeményez-

tünk és a kanizsai csapatok erre
vevõk voltak. Mindez érzékelhetõ
volt a mostani majálison, hiszen itt
volt a Liga, a SZEF, az autonómok,
valamint az egészségügyi dolgozók
is, tehát a verseny-, és a közszféra
egyaránt képviseltette magát. 

– Milyennek ítéli meg a szak-
szervezetek érdekérvényesítõ ké-
pességét jelen idõszakban?

– Nagyon nehéz helyzetben va-
gyunk. Jómagam döntõen a ver-
senyszféra dolgozóit képviselem,
és – ha lehet ezt mondani – még a
közszféránál is nehezebb helyzet-
ben vannak egyes versenyszféra
munkavállalói. Itt nem a monopó-
liumokra gondolok, ahol azért ki-
csit magasabb a kereset és általá-
ban szakszervezet is van. Kanizsá-
ra jellemzõen az olajiparban pél-
dául mindenütt mûködik szakszer-
vezet, tehát a Mol Bányász Szak-
szervezet minden olajiparhoz kötõ-
dõ cégnél jelen van tagszervezetek
révén és mindenütt van kollektív

szerzõdés, illetve évenként bértár-
gyalást tartanak. Ez nem jellemzõ
Nagykanizsa versenyszférájának
egészére, sõt, nagyon kevés cégre
jellemzõ, ugyanis a kisebb cégek
be sem engedik a szakszervezete-
ket. Egyéni munkaszerzõdéseket
erõltetnek és sajnos meg tudják ve-
zetni a dolgozókat adott esetben,
akik mindig csak késõbb jönnek rá,
hogy pórul járnak, amikor nem
tudják érdekeiket érvényesíteni,
mert nincs, akihez fordulni lehet-
ne. Tulajdonképpen ez volt az
egyik indoka annak, hogy Nagyka-
nizsán fogjon össze az összes szak-
szervezet. Az MSZOSZ egy irodát
szeretne nyitni – a közeljövõben
ehhez uniós pályázatot is benyúj-
tunk –, ahol az álláskeresõ munka-
nélküliek a szakszervezethez for-
dulhatnak segítségért. Az irodát
megfelelõen felszereljük és jó kap-
csolatot alakítunk ki a munkaügyi
központtal. Összegezve, elmond-
hatjuk, hogy Kanizsán is hasonló-
an kedvezõtlen a tendencia, mint
másutt az országban: a kis cégek-
nél teljesen kiszolgáltatott helyzet-

ben vannak a munkavállalók.
Ugyanakkor sajnos a törvényi hát-
tér sem ad megfelelõ segítséget,
hogy ez ne így legyen, mert aki
kezdeményezni akar, nem kap meg-
felelõ védelmet, vagyis a szakszer-
vezeti vezetõket gyakran eltávolít-
ják és azután már csak cégen kívül
tudnak tovább ténykedni. Éppen
azért szervezzük ezeket a majáliso-
kat – és próbáljuk demonstrálni,
hogy mi itt összefogunk –, hogy az
emberek végre ismerjék fel az ér-
deküket: sokkal jobban kellene
szakszervezetekbe tömörülni, mert
a szakszervezetek csak a tagok ál-
tal lehetnek erõsek.

Gelencsér Gábor
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A Pannonhát Tájpark 
civil szervezeteinek konferenciája

Nagykanizsa, Halis Könyvtár
Május 20. kedd 9.30 óra

Szervezõ:
Zalatáj Egyesület, Újudvar

Kérjük, aki részt kíván venni, 
jelezze telefonon: 06-70-411-7992 
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A jelenlegi politika szükségte-
lenségérõl, a törvényhozás kiszá-
míthatatlanságáról és az ebbõl
fakadó problémákról beszéltek
ma városunkban, a VOSZ „Hal-
latjuk a Hangunkat” fórumán és
kerekasztal-beszélgetésén, az el-
lenõrzõ hatóságok vezetõi, a vál-
lalkozók és a VOSZ országos és
regionális szervezetének promi-
nensei.

– Javítani kell a törvényhozás
elfogadottságát, szavahihetõségét
és mindenek elõtt pénzt kell pum-
pálni a gazdaságba – mondta Cse-
resnyés Péter alpolgármester a
Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének fórumán.
Mint mondta, egyetért a vállalko-
zókkal abban, hogy a kiszámítha-
tatlan jogszabályi környezetben le-
hetetlen a hosszú távú tervezés.

A rendezvényen megfogalmazó-
dott, hogy amíg a politika manipu-
latív szándékkal mûködik, addig
nem lesz társadalmi szemléletvál-
tás, és a vállalkozások, illetve a fo-
gyasztók a kiskapukat fogják ke-
resni adóelkerülés érdekében.

– A társadalom nagyobbik része
ma nem politikailag megosztott. A
politika, benne a politikai elit
ugyanis idõnként a saját útját jár-
ja a társadalom és a gazdaság
felett –  hangzott el a rendezvé-
nyen, ahol a vállalkozások azt is
szeretnék, ha végre a pártfinanszí-

rozás kérdését átlátható módon
szabályoznák, és a jelenlegi rend-
szert megváltoztatnák. Ugyanis a
cégeket a tengernyi egyéb problé-
ma mellett az is sújtja, hogy a köz-
beszerzések döntõ többségénél
nem a legjobb ajánlat nyer, aminek
okai mind állami, mind helyható-
sági szinten közismertek.

A vállalkozások és ellenõrzõ ha-
tóságok viszonyáról beszélt Dr.
Virágh Norbert, az Országos Mun-
kaügyi Felügyelõség Nyugat-du-
nántúli Igazgatója. Mint mondta
sajnálatos tény, hogy a két fél kö-
zött olyan sztereotípiák alakultak

ki, mint például: az ellenõrzések a
pénzbehajtásra jók, vagy minden
vállalkozó csal. Virágh szerint,
ezeket a közhelyeket és az esetek
többségében nem valós állításokat
csak úgy lehet kigyomlálni a fejek-
bõl, ha valós, rendszeres és érthetõ
párbeszéd alakul ki a két fél között.

Dr. Tóth Miklós, az APEH Regi-
onális Nyugat-dunántúli szakigaz-
gatója szerint kimondva, kimondat-
lanul a két ellenérdekelt fél erõsen
függ egymástól. Véleménye szerint
is a párbeszéd a legfontosabb do-
log, amire nagy szükség van.

Doucha Ferenc, a VOSZ Zala
Megyei szervezetének elnöke a fó-
rumon elmondta: rossz a térségbe-

li vállalkozások gazdasági kilátá-
sa, annak ellenére, hogy a régió
nem tartozik a legfertõzöttebbek
közé a feketegazdaságot illetõen.
Évrõl évre csökken a cégek nyere-
ség termelõ képessége. Lényegé-
ben az utolsó órában vagyunk ah-
hoz, hogy változtassunk a helyze-
ten, ugyanis ha tovább halogatja a
politika a felzárkóztatást, a kis- és
közép vállalati szektor lemarad, és
évtizedekre megragadhat a jelenle-
gi tõkeszegény szinten.

Perlusz László, a VOSZ szerve-
zési igazgatója az érdekérvényesí-
tõ szervezet idei évre tervezett
programjáról beszélt. Ebben az
adócsökkentésre vonatkozó három

lehetséges irányról, illetve a feke-
tegazdaság elleni küzdelemrõl. 

A fórumon az is megfogalmazó-
dott, hogy a jövõre tekintve az ér-
dekérvényesítõ szervezetnek azt is
el kell döntenie, hogy elsõsorban a
jogi környezet kiszámíthatóságát
helyezi elõtérbe, vagy az adó- és
járulékok mérséklését. Mindkét
iránnyal problémák vannak, ám az
ország különbözõ térségeiben
más-más igények mutatkoznak.
Van ahol a kiszámíthatóságot
igénylik jobban, van, ahol a köz-
terhek csökkentésében látják a
mélypontról való elmozdulást.
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AA ppoolliittiikkaa ggúúzzssbbaa kkööttii aa vváállllaallkkoozzáássookkaatt

Az egyebek mellett két fõ napi-
rendi pont szerepelt az Idõsügyi
Tanács Honvéd Kaszinóban meg-
tartott ülésén, melyen megjelent
Cseresnyés Péter alpolgármester.
A Büki Pálné társelnök által veze-
tett kerekasztal beszélgetésen
megvitatták a partner szervek
idõsekkel kapcsolatos feladatait.

– A Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális osztálya koordinálja, segíti,
illetve biztosítja mindazokat az
együttmûködéseket, amelyek során
a város idõs lakói a rájuk vonatko-
zó szociális törvényekkel, helyi
rendeletekkel, kezdeményezésekkel
élhetnek. A Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ szociális infor-
mációszolgáltatást és családsegí-
tést végez, különös tekintettel az
idõskorú népességre. Az idõsek fo-
gadóórája után hatáskörének
megfelelõen eljár panaszos ügyek-
ben. Az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, Háziorvosi Szolgálatok

biztosítja az egészségügyi ellátási
szolgáltatásokat, az idõskorúak
gyógyítását, rehabilitását és gon-
dozását. A Rendõrkapitányság
programot dolgozott ki az idõsek
áldozattá válása elkerülésére, va-
gyonvédelmükre, az elidegenedés
megállítására. A Civil Kerekasztal
Egyesület célja a városban mûkö-
dõ civil szervezetek eredményes
mûködésének és a városi döntés-
hozatalban való részvételüknek a
biztosítása. Az Egyesített Szociális
Intézmény biztosítja a rászoruló
idõskorúaknak az étkezést, a házi
nappali és átmeneti ellátást, vala-
mint a tartós bentlakásos elhelye-
zést. A Vöröskereszt olyan szociá-
lis szolgáltatásokat tart fenn, fej-
leszt és folyamatosan bõvít, ame-
lyek lehetõvé teszik az idõs embe-
rek otthonukban történõ ellátását.
Szakosított házigondozást, jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtást,
gyógyászati segédeszközök köl-
csönzését. A Zala Megyei Nyugdí-

jasok Érdekvédelmi Szervezete hat
munkacsoportban kiemelten köz-
hasznú tevékenységet végez. Mun-
kaprogramjában jelentõs feladat a
szabadidõs tevékenység erõsítése,
az egészséges életmód feltételeinek
javítása – mondta a feladatokat
összeállító Büki Pálné. 

Az ülésen még számtalan javas-
lat hangzott el. Így például: haté-
konyabb részvételt igényelnek az
idõs embereket érintõ önkormány-
zati döntések elõkészítésénél. Egy
fõt kíván delegálni a Tanács a Szo-
ciális Kerekasztal testületébe. Élni
kíván érdekegyeztetõ és érdekér-
vényesítõ konzultatív szerepével
az idõsügyi klubok által benyújtott
szociális pályázatok elbírálásánál.
Szociális felmérés készítése az
idõskorú népesség körében. 

A Tanács azt is kéri, hogy a házi-
orvosi szolgálatok keretén belül ki-
emelt szerepet kapjon az idõskorúak
– nemcsak egészségügyi – problé-
mái regisztrálásának segítése. El-

hangzott, az Idõsügyi Tanács képes
a jelenlegieknél jobban közremû-
ködni a prevenciót szolgáló, felvilá-
gosító programok szervezésében. El
akarják érni, hogy az Idõsekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét program-
jait közelebb vihessék a nem klu-
bokban tevékenykedõ idõsekhez is.

Az összejövetelen Horváthné
Polai Mária tájékoztatást adott az
idõsügyi szervezetek június 13-i
szabadtéri találkozójának prog-
ramjáról: 

– Az Idõsügyi Tanács régi kíván-
ságnak tesz eleget, amikor meg-
rendezi az Idõsügyi Szervezetek
2008-as Szabadtéri Baráti Talál-
kozóját a Csónakázó-tónál, a
Zöldtáborban. A találkozó prog-
ramjában egészségügyi méréseken
vehetnek részt az érdeklõdõk, lesz
nem gyógyszernek minõsülõ
gyógyhatású anyagokból kiállítás
és vásár. Szórakoztató mûsort az
idõsügyi szervezetek adnak, ebéd
után pedig kedvére beszélgethet,
barátkozhat, táncolhat mindenki.

B.E.

ÜÜlléésseezzeetttt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss
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Május 17-én, szombaton 8-12
között a Hevesi ABC elõtt várja
feliratkozásra a keleti városrész
virágszeretõ lakosait a Polgári
Kanizsáért Alapítvány. Az egy-
nyári virágpalántákat immár
hagyományosan azok között
osztják ki május 23-án,  akik elõ-
zetesen feliratkoztak és vállal-
ják, hogy ezeket a virágokat a
házuk elõtti közterületen elülte-
tik és gondozzák. 

Babicsné Bertha Éva szóvivõ la-
punknak elmondta, a program

2007-es sikere mintegy kötelezte
az alapítványt a folytatásra. Mint
már a tavalyi emlékezetes Medárd-
napi fotókiállítás és kertészeti ve-
télkedõ alkalmával kiderült: a virá-
gosításnak a környezet szebbé té-
telén túl nyúló értékei is mutatkoz-
tak.

Elõször is a lépcsõházak össze-
fogása, a munka összehozta az em-
bereket.  Ismét kiderült, lakótelepi
közegben is lehet igényesen élni.
Akik ásót ragadtak, majd az aján-
dék palánták mellé a talajszerkezet
javítására tõzeget vagy a fagyokig

virágzó növényeknek tápoldatot a
sajátjukból is áldoztak, tettekkel
bizonyították városszeretetüket.
Bizony, sokan gondoljuk úgy: ka-
nizsainak lenni jó! Jól érezzük ma-
gunkat itt, ezért szépítjük élette-
rünket.

Régi és új virágosítók egyaránt
találhatók voltak a feliratkozottak
között. Nem egy lakóközösséget
ismerek, akik – bár tavaly palán-
táztak elõször – nem várták meg a
fagyok elmúltát, már elkezdték be-
ültetni árvácskával a házuk elõtti
sávot. Kedvet kaptak és ez tartós-
nak bizonyult!

Végül, de egyáltalán nem utolsó
sorban el kell mondanom, mekko-
ra tiszteletet és megbecsülést érzek

azok iránt, akik a házukból egyma-
guk vágtak neki, akár sopánkodó
baljóslatok: úgyse érdemes! elle-
nére. Szívósságuk bizonyára
elõbb-utóbb meggyõzi azokat is,
akik eddig nem vigyáztak környe-
zetükre.

A május 17-i, szombat délelõt-
ti feliratkozás a Hevesi ABC
elõtt, a tavalyihoz hasonlóan, azt
a célt is szolgálja, hogy a jelent-
kezõk által vállalt területet a vi-
rágosítás elõtt és után – esetleg
közben is – lefényképezhessük.
Így már össze is áll az ugyanott

május 30-án rendezendõ fotóki-
állítás anyaga. Így mindenki lát-
hatja: van értelme a közös mun-
kának. Szemtanúja voltam, mi-
lyen örömmel ismerték fel ma-
gukat és egymást a kiállítás láto-
gatói!

A tavalyi jó hangulatú kertésze-
ti vetélkedõ is kötelez az újrázás-
ra. A néhol tréfás, de egészében
tanulságos játék nyereményeit a
virágos Kanizsát szívén viselõ
Mecsek Füszért ajánlotta föl. Õk
biztosították – és biztosítják idén
is – a helyszínt, a Hevesi ABC
oszlopsorát, ahol tûzõ naptól vagy
záportól egyaránt védve lesznek a
kiosztáskor, az utolsó fagyos
szent elõtti pénteken a jó minõsé-
gû, kiskanizsai termesztésû virág-
palánták.

Sosem gondoltam volna, hogy
ekkora színgazdagsága van a petú-
niának és a vízvirágnak. Sötét és
téglapiros, bordó, márványos, hal-
vány és sötétrózsaszín, orchid,
pink, kék, lila, barack és természe-
tesen fehér. 

A palánta vásárlás támogatójául
idén a város Civil Alapja mellett
egy vállalati szponzor, a Sauber-
macher is jelentkezett, bizonyságát
adva a közösség és a környezet
iránti elkötelezettségének.

Tegyünk együtt egy szebb, élhe-
tõbb Kanizsáért!   

Közel egy órás ügyrendi vita
után határozatképtelenné vált a
szocialisták és szabaddemokra-
ták kérésére kezdeményezett so-
ron kívüli közgyûlés. 

Az általuk felvetett, mintegy
féltucatnyi  kérdés nem kerülhetett
terítékre, mert Marton István ma-
gyarázata szerint az általa elõter-
jesztett, a Kanizsai Dorottya Kór-
ház vezetése beszámoltatása napi-
rendbe bõségesen belefértek volna
az ellenzéki képviselõk kérdései.
Ezt az érvelést azonban az MSZP
és SZDSZ frakciója nem fogadta
el, ezért lassanként elhagyták a ter-
met. Így anélkül, hogy elfogadták
volna a napirendet, határozatkép-
telenné vált a közgyûlés, és az is

maradt, az elrendelt félórás szünet
után is. A dolgavégezetlenül távo-
zott képviselõk ezután külön-kü-
lön sajtótájékoztatón, illetve sajtó-
beszélgetésen folytatták érveik so-
rolását. Eszerint az MSZP-sek úgy
vélték, a bõvített napirendi pont
tárgyalása közben elsikkadtak vol-
na kérdéseik, ezáltal továbbra is ti-
tokban maradtak volna azok a dol-
gok, amelyekre eleddig nem kap-
tak választ. A FIDESZ viszont azt
hangsúlyozta, hogy a kórház mû-
ködésében kialakult helyzet a kor-
mány felelõssége, és a hangulat-
keltéssel errõl akarja elterelni a fi-
gyelmet a helyi szocialista és libe-
rális frakció.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. május 15.4

MMiinnddeennkkii kkíívváánnccssii aa 
kkóórrhháázzrraa,, ccssaakk mmáásskkéépppp Lapunk megjelenésekor a Ka-

nizsai Dorottya Kórház az Ápo-
lók Nemzetközi Napja alkalmá-
ból ünnepi megemlékezést tart,
majd ezt követõen szakmai nap
keretében tudományos értekez-
lettel folytatja munkáját – tud-
tuk meg a kórház sajtóközlemé-
nyébõl.

Az ünnepi megemlékezést Mar-
ton Ferencné ápolási igazgató kö-
szönti – üdvözli a megjelenteket és
azokat a dolgozókat, akik az ün-
nepség óráiban is a betegágyak
mellett dolgoznak. 

A továbbiakban Bugarszki Mik-
lós a Magyar Ápolási Egyesület
Elnöke mondja el ünnepi beszédét.

Dr. Kovács József Fõigazgató,
hat szakdolgozónak, az intéz-
ményben végzett eredményes ápo-
lásszakmai munkájáért Florence

Nightingale dicsérõ oklevelet ad át
pénzjutalom kíséretében. 

A tudományos értekezleten ki-
lenc elõadás kerül ismertetésre,
amely felöleli a szülészet, újszü-
lött, csecsemõ – gyermek, felnõtt
és idõskor témáit.

Az elõadások a Kanizsai Do-
rottya Kórház vezetése, és a Ma-
gyar Ápolási Egyesület helyi cso-
portja által kiírt pályázati felhívás-
ra kerültek elkészítésre.

A legjobb elsõ ötnek minõsített
dolgozat készítõje díjazásban ré-
szesül, az elsõ kettõ az Ápolási
Egyesület különdíját is megkapja.

A szakmai nap anyagát egyéb-
ként az Egészségügyi Szakdolgo-
zók Tudományos Bizottsága akk-
reditálta, és a rendezvényt 10 kre-
ditpontosra minõsítette.

HHaa mmáájjuuss,, aakkkkoorr vviirráággoossííttááss!!
KKaanniizzssaaiinnaakk lleennnnii jjóó!!

ÁÁppoollóókk nnaappjjaa aa
KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa kkóórrhháázzbbaann
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Ünnepélyes megnyitó kereté-
ben szentelte meg Kozma Imre
atya, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat országos elnöke a
kiskanizsai Munkácsy utcai csa-
ládi napközit.

A megnyitón részt vett Marton
István polgármester is, aki meg-
elégedéssel nyugtázta, hogy az
egykori bölcsõde, majd nyugdíjas
klub épülete ismét megtelt élettel
és vidámsággal.

A Pipitér Óvoda mûsora után
Kozma atya elmondta, a múlt már
nincs, a jövõ még nincs a kezünk-
ben, de Isten segítségével elérhet-
jük ez utóbbit, amelyet a gyerekek
jelentenek számunkra. Így ma-
gunk alakíthatjuk nemzetünk, vá-
rosunk sorsát. S ha az állam és az
egyház is összeadja lehetõségeit,
akkor van jövõnk.

S.E.

Az év végéig teljesen befejezõ-
dik az Alsóvárosi templom fel-
újítása, már zajlik a plébánia ta-
tarozása, s hamarosan elkezdik
a palini templomhoz kapcsolódó
közösségi terem kialakítását is –
tudtuk meg Horváth Lóránttól, a
Szent József Plébánia plébáno-
sától. 

– Elkészültünk az Alsóvárosi
templom belsõ felújításával, úgy
hiszem, hogy az egész közösség
megelégedésére és örömére –
mondta Horváth Lóránt. – Sike-
rült a templomot céljainknak
megfelelõen barátságossá, a ko-
rábbinál sokkal világosabbá
tenni. Természetesen van még
feladatunk, hiszen régi orgo-
nánk is megérdemelne egy fel-
újítást, s eléggé elhasználódott
a kórus dobogója is. Ebben az
évben a külsõ tatarozással, a kõ-
mûves- bádogos munkákkal és a
festéssel folytatódik a templom
rendbetétele. Nagy ívûek a ter-
veink, nemcsak a templomhoz
nyúlunk hozzá, hanem itt, a plé-
bánia emeleti részén is kialakí-
tunk egy száz négyzetméteres
dísztermet, amely kiválóan al-
kalmas lesz különbözõ összejö-
vetelek, elõadások lebonyolítá-
sára. Felújítjuk a káplánlakást,
ugyanis a hírek szerint hamaro-
san segédlelkész érkezik a plé-
bániára. Szerencsére, Palinban
is komoly közösségi élet kezd ki-
bontakozni, ezért az ottani
templomot szükséges egy terem-
mel bõvíteni. Ehhez várjuk és
kérjük ismét a hívek segítségét,
úgy adományokban, mint társa-
dalmi munkában. Következõ
munkastádiumunk, az   alap ki-
ásása.

A Szent József Plébánia plé-
bánosa azt is jelezte: nemrég
készült el honlapjuk, így aki a
világháló segítségével szeretné
nyomon követni az egyházköz-
ség aktualitásait, az megteheti a
www.szentjozsef.plebania.hu-n.  

A Fontana-ház lakói, Cseres-
nyés Péter országgyûlési képvise-
lõ és a közremûködõ cégek kép-
viselõinek jelenlétében Marton
István polgármester felavatta a
belvárosban, a Vásárcsarnok kö-
zelében található lakóparkot.

Kóbor Tamás a Firt Kft. ügyve-
zetõje beszédében kiemelte: 

– A jelenlegi nehéz helyzetben
különösen nagy szüksége van
Nagykanizsának, a nagykanizsai
embereknek a sikerekre és a siker-
történetekre. A Fontana-ház iga-
zán sikeres projekt volt a Firt kft
életében, hiszen valós igényeknek
sikerült megfelelnünk ezen a rend-
kívül kockázatos piacon. Lakást el-
adni minden évben nehezebb –
hangsúlyozta. – Az embereknek
egyre nagyobb áldozatot kell hoz-
niuk lakásvásárlásaikkor, sokuk-
nak életük legnagyobb értékû be-
fektetése lehet. Nekünk sikerült a
kínálatunkkal a piac igényeinek
megfelelni. 98%-os az értékesített-
ségünk, s reméljük ezt a számot
más projektben is meg tudjuk is-
mételni. Mi a sikerünk titka? Az
összefogás, és egymás segítése.
Számomra külön öröm – folytatta

–, hogy ez a közel egymilliárdos
projekt nagykanizsai vállalkozá-
sok, társaságok együttmûködésé-
vel jött létre úgy, hogy az eredmény
nagy része visszaforog közössé-
günkbe a béreken, adókon, keresz-
tül. Valamint készült egy 30 millió
forintos közmûfejlesztés is, amely
feltárta a környezõ területeket. Az
összefogás tovább folytatódik, hi-
szen javában építjük a következõ
projektünket, a Napraforgó Házat
a Báthory utcában, amely jelenleg
a legnagyobb lakóépület-beruhá-
zás Nagykanizsán. A Gesztenyés
lakóparkot Palinban, ahol kertes

sorházi lakásokat építünk, és a
belvárosi rehabilitáció keretében
több projektünk elõkészítés alatt
áll.

Marton István polgármester az
építkezés jelentõségérõl kiemelte:
közel 200 kanizsai embernek adott
munkahelyet éveken át, akik nem
kényszerültek rá, hogy máshová
menjenek dolgozni. Végül jó
egészséget kívánt a ház lakóinak.
A szalagátvágást megelõzõen az
épületet Fliszár Károly esperes
plébános áldotta meg.

B.E.
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aazz eeggyyiikk,,
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BBiirrttookkbbaa vveettttéékk aa llaakkóókk aa FFoonnttaannaa-hháázzaatt

Pünkösdtõl Polai József önkormányzati képviselõ szervezõmunkájának,
a VIA Kanizsa Kht. anyagi hozzájárulásának és a lakosság összefogásának
köszönhetõen új fedett buszváró fogadja Kiskanizsán a Március 15. téren
az utazókat. Polai József elmondta, a város anyagi helyzete miatt nem ke-
rülhetett volna sor mostanában a buszváró megépítésére. A vázhoz szüksé-
ges anyagot az Ipari Parkban lévõ színesfém vashulladék felvásárló Hor-
váth Méh Kft. vezetõje ajánlotta fel, amibõl Szalai Ferenc készítette el a
buszváró tartószerkezetét. Tóth József a betonozást vállalta el, Tóth Csaba
vállalkozó pedig tujákat hozott a környezet szépítéséhez. Ezáltal a mintegy
600 ezer forintos beruházás 150 ezer forintba került. Gáspár András a VIA
Kanizsa Kht. ügyvezetõje elmondta, Polai Józsefnek köszönhetõen a teljes
összeg töredékébe került a városnak a buszváró kialakítása. 

BBuusszzvváárróó –– öösssszzeeffooggáássssaall CCssaallááddii
nnaappkköözzii
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– A Zalaispa Hulladékgazdálkodá-
si Projekt keretében eddig mintegy
hatvan darab gyûjtõsziget épült meg.
Nagykanizsán ötvenegy darab van
használatban, számuk a jövõ év elsõ
negyedévére 80-ra bõvül, melyek
edényzetének beszerzésérõl a Zalais-

pa Hulladékgazdálkodási Projekt ke-
retében pályázat útján határoztak. A
pályázat kiírásra került, megvan a
nyertes cég is. Az edények várhatóan
ez év utolsó negyedében érkeznek
meg.  Utána döntenek majd a várossal
közösen a kihelyezésükrõl, ugyanis fi-

gyelembe kell venni azt is, hogy egy-
egy gyûjtõszigeten a hármas edény-
rendszert megduplázzák a papír- és a
mûanyaghulladék növekvõ mennyisé-
ge miatt.  Sem a város önkormányza-
tának, sem a Saubermacher Pannónia
Hulladékgyûjtõ Kft-nek nincs ráhatá-
sa a hulladékgazdálkodási projektre.
Sem mint kiíró, sem mint szolgáltató
egyik sem felelõs azért, hogy a szige-
tek megépülését nem követte azonnal
edénybeszerzés. A szigetek kiépülése
Nagykanizsán és környékén történt

meg elõször, utána ezt az elsõ ütemet
még további négy követte és csak az
ötödik fázisban került sor az eszközök
beszerzésére. A szigetek kihelyezése és
ürítése többletköltségekkel jár, amit a
költségkalkulációban szerepeltetni
kell, és a szolgáltatás módosításához
az önkormányzatnak is hozzá kell já-
rulnia. Azokon a helyszíneken, ahol
már megépültek, a beruházást végzõ
cég rendelkezett építési engedéllyel.

B.E.
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Ügyintézõ: Junger M., tárgy: értesítés építéshatósági eljárás megindításá-
ról és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/1043-6/2008

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Király 43-45. szám alatti, 28/2. hrsz-ú ingatla-
non tervezett épületre vonatkozó építési engedély módosítása iránti kérelem.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A fenti ingatlan tulajdonosa a korábbi jóváhagyott tervektõl eltérõen pince-

szint + földszint + III. emelet + tetõtéri szintes 50 lakásos épületet kíván építe-
ni üzletekkel 2 ütemben. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett in-
gatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykani-
zsa 28/2. hrsz-ú ingatlan, valamint a 28/1., 29., 30, 27/1., 26., 31/9. és 31/11.
hrsz-ú ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagyka-
nizsa, Király 43-45. szám alatti 28/2. hrsz-ú ingatlanon 2008. május 23-án
(pénteken) 10.00 órakor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingat-
lan elõtti közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltét-
eleit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõ-
segíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az ér-
dekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett – részt ve-
hetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ. Mivel a
fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6)
bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2008. május 13-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek a kérelmezõ, az érintett ingatlan-
nal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 28/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, a
tervezõ, valamint az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozat-
tal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendel-
kezni jogosultak: Nagykanizsa, 28/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykani-
zsa, 29. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 30. hrsz-ú ingatlan tulajdo-
nosa, Nagykanizsa, 27/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 26. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 31/11. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagy-
kanizsa, 31/9. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy

GGYYEERRMMEEKKNNAAPP 
NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁNN
22000088.. mmáájjuuss 2255.. 1133..0000-2200..0000-óórrááiigg

Töltse gyermekével ezt a napot a Thúry téri játszótéren!

Programok
13.00 Megnyitó: Pünkösdölés-népi hagyományok megelevenítése a
Hétszínvirág Óvoda gyermekei által. Péter és a farkas mesejáték a Ró-
zsa Óvoda elõadásában
14.00 NTE Vívó Szakosztály játékos bemutatója, az érdeklõdõ gyer-
mekek bevonásával. Tûzoltóság jármû bemutatója
15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – helyszíni nevezéssel. Lufihajtogató
bohóc. Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do SE  bemutatója. KRESZ-pá-
lya – kerékpáros ügyességi vetélkedõk – helyszíni nevezéssel a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság szervezésében
15.30 Miénk a színpad: Hevesi S. Általános Iskola kötélugró és tánc
bemutatója , Majorettek a Rozgonyi Úti Általános Iskolából, Péterfy
Sándor Általános Iskola fitness csoportja
16.00 Íjászbemutató a gyermekek bevonásával
17.00 Csörgõsipka bábszínház
18.00 Csiporka és batu bohócok zenés gyermekmûsor. 
19.00 Fitness, tánc és break bemutatók, karaoke

Napközben
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza: szabadtéri játékok, aszfaltrajz-
verseny, Titanic óriáscsúszda, légvárak, mászófal, elektromos kisautók
és motorok. Kézmûves sor: gyöngyfûzés, gyöngyfa készítés, nyaklánc
fûzés, puzzle játék, horgászat, célba dobás, játékos tesztek-nyeremé-
nyekkel, arcfestés. 

A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!

AA ggyyûûjjttõõsszziiggeetteekkrrõõll

Mikor használható a Berzsenyi utcai tízemeletes ház mellett kialakí-
tott gyûjtõsziget? – tettük fel egy olvasónk kérdését Horváth Balázs-
nak, a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. ügyvezetõjének.

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
a Csónakázó-tónál 1984-ben állí-
tott eredeti alapján új Kõrösi kop-
jafát állíttatott. A nyelvtudós szü-
letésének 200. évfordulójára ké-
szült kopjafát az idõjárás megvi-

selte, ezért kellett újat faragni.
Csávás Csaba szobrász alkotását
május 8-án avatta fel az intézmény
ünnepélyesen. Köszöntõt Szermek
Zoltán igazgató mondott, a mûsor-
ban az iskola tanulói mûködtek
közre.

ÚÚjj KKõõrröössii kkooppjjaaffaa
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Balogh László, a 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

Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2008. május 23-án pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart május 20-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Isko-
lában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Értesítjük a Tisztelt Városlakókat, hogy 2008. április 30. és május
23. között ebzárlatot, legeltetési tilalmat rendelt el a külterületi hatósá-
gi fõállatorvos a rókák veszettség elleni imunnizálása miatt.

EEbbzzáárrllaatt ((áápprriilliiss 3300.. –– mmáájjuuss 2233..))

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanait (Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/Versenytárgya-
lások idõpontjai): 984; 987; 986/1./Erzsébet tér északi tömbje/90.000.000
Ft/05.21.,06.11.,07.02. 10:00 óra. 649/118./Ipari Parki beépítetlen terü-
let/7.646.000 Ft + áfa/05.21., 06.11., 07.02. 11:00 óra.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.
ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Május                 Június         Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 28. 11. és 25. 09:30
131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület 23.630.400 28. 11. és 25. 10:00
4372 Alkotmány u. 160. kastély 65.000.000 28. 11. és 25. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 28. 11. és 25. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 28. 11. és 25. 13:00

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss NNaaggyykkaanniizzssaa MMeeggyyeeii JJooggúú VVáárrooss aalláábbbbii iinnggaattllaannaaiirraa

Tájékozatjuk a T. Lakosságot, hogy a Miklósfai Mezõgazdasági Zrt. nagy-
kanizsai 054 hrsz. alatti állattartó telep bõvítésével és korszerûsítésével kap-
csolatosan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség döntést hozott környezetvédelmi engedély kiadása tárgyá-
ban. A felhívást a hirdetõtáblán is közzétettük. A kiadott határozat egy példá-
nyát a Tisztelt Lakosság megtekintheti a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán (Erzsébet tér 16. 1.emelet 31. iroda) az ügyfélfogadási idõben. Hét-
fõ: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.30 óra között, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 -
17.00 óra között, péntek: 8.00 - 13.30 óra között.

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii eennggeeddééllyy 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltünteté-
sének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet sze-
rinti önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2008. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa MJ Város Pol-

gármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7., II. emelet 14.,) vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapról.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
szociális alapon  történõ elnyerésére

LEGFELJEBB HAT FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Petõfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése udvari lakás. A la-
kásbérleti díj összege: 9.284 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. 

LEGFELJEBB NÉGY FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/13. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 6.519 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év.  

Háztartás: az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben meghatáro-
zott közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos-
toha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, valamint a testvér;
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

CSERÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 12/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás

településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. A la-
kásbérleti díj összege: 19.551 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. 

Nagykanizsa, Rózsa u. 13. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A la-
kásbérleti díj összege:  19.769 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. 

Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése:  földszin-
ti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.116 Ft. A lakás állapota:  felújított. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ . 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzon-
házban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhelyezésre
a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges
rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és
takarékosságra ösztönzéssel.

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1  szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A

lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. má-
jus 16. 11.30-13.00 óráig. 

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A

lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. május
16. 11.30-13.00 óráig.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2008. május 30. Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyan-
itt kapható.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

19.qxd  2008.05.14.  12:58  Page 7



KKaanniizzssaa –– NNeemmzzeeddéékkeekk 2008. május 15.8

A Rozgonyi Polgári Egylet
Egészségmegõrzõ klubjának
legutóbbi találkozóján a nyugdí-
jas évekre készülõdés legfonto-
sabb teendõit beszélték meg a
klub tagjai.

Molnár Istvánné klubvezetõ a
saját tapasztalatait is megosztotta
velünk.

– Életünk nagyon fontos szaka-
sza ez. Egyrészt várjuk, másrészt
félünk tõle. Talán örülünk neki,
mert nem kell beosztani az idõn-
ket, de tartunk is tõle, mert hiány-
zik a munkahelyünk. Anyagilag is
fel kell készülnünk a nyugdíjas
évekre. A bútort, a drágább kony-
hai eszközt, vagy ruhadarabokat
meg kell venni elõtte. A lakásfes-
tést el kell végeztetni, sokan vásá-
rolnak ilyenkor telket, tanyát.
Szellemileg is fel kell készülni a
nyugdíjasnak. Egészen más lesz az
életritmusa, a megszokott baráti
körét ki kell bõvíteni nyugdíjasok-
kal. Fontos, hogy ne hagyja el ma-
gát. Munkahelyi kapcsolatai jó
pár évig megmaradnak, de lassan
kikopnak. Rendszeresen meghív-
ják nyugdíjas találkozókra, ami jól
esik, de ezen kívül kell, hogy le-
gyen más baráti köre, és szellemi
igénye arra, hogy bepótolja, amit
addig nem tehetett meg. Eljusson
például színházba, vagy utazzon.
Az állandó együttlét miatt a nyug-
díjas házaspároknál is elõjönnek
nézeteltérések, s ehhez bizony idõ
és türelem kell, míg túljutnak raj-
ta. Akinek van családja, unokája,
a meglévõ jó viszonyt most elmé-
lyítheti velük. Többet segíthet ne-
kik, és olykor a tanácsadás is jól
jön. A megözvegyült, egyedül álló
nyugdíjasok több terhet vállalnak
magukra. Én is úgy éreztem, pó-
tolni kell a férjem szeretetét, anya-
gi áldozatát, sokkal többet kell ad-
nom. Azok helyzete a legnehezebb,
akiknek nincs gyermeke. Õk keres-
senek megfelelõ társasságot ma-
guknak, és soha ne legyenek egye-
dül.  Vegyenek részt jótékonysági
munkában. Nem szabad elfelejte-
ni: nagyon jó kapni, de sokkal
jobb, ha mi tudunk adni valamit. 

B.E.

FFeellkkéésszzüüllééss
aa nnyyuuggddííjjaass
éévveekkrree

Óvodapedagógusok kétnapos
tanácskozásának adott helyszínt
Nagykanizsa. A találkozó egy
olyan új kezdeményezés volt,
amelyen a Környezet- és Termé-
szetvédelmi Oktatóközpontok Or-
szágos Óvodai Munkacsoportjá-
nak országos és nyugat-dunántúli
óvónõi vettek részt. A konferenci-
án többek között szó volt a Zöld
Óvoda  Programról, valamint az
Erdei Iskoláról és Óvodáról. 

A konferenciát Cseresnyés Péter
alpolgármester nyitotta meg a
Honvéd Kaszinó tükörtermében. 

Köszöntõt mondott Ligetiné
Nechay Erzsébet a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium szak-
mai fõtanácsosa és Simonyi István,
az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium vezetõ-fõtanácsosa. A Kompe-
tencia alapú óvodai nevelés teljes
programcsomagjáról Kovács Erika,
az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Közoktatási Fõosztályának
fõtanácsosa tartott elõadást. 

A Zöld Óvoda Program a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium saját innovációs kuta-
tó-fejlesztõ munkája során alakult
ki, mely tartalmazza a Zöld Óvo-
da kritériumrendszerét, a Zöld
Óvoda Hálózat tartalmi mûködési
rendjét és indikátorrendszerét, a
pályázati úton történõ hálózatbõ-
vítést és fejlesztést, a nemzetközi
és hazai kapcsolati rendszer szé-
lesítését. 

A Zöld Óvoda Programmal
megkezdõdött az iskoláskor elõtti
intézmények zöldítése, ezzel az
óvodák minõségbiztosítási elvek
szerinti nevelõ munkájának lehe-
tõvé tétele. Miden óvodában fel-
adat a környezeti nevelés. 

Jelenleg százkilenc intézmény
rendelkezik Zöld Óvoda címmel,
melyek részvételével elkezdõdött
a Zöld Óvoda Hálózat létrehozása.
A programban résztvevõk köre
idén a meghirdetett pályázatok
során várhatóan jelentõs mérték-
ben tovább bõvül. 

Az Erdei Iskola az anyaiskola
székhelyétõl különbözõ helyszínû,
a környezet adottságaira építõ ta-
nulásszervezési forma. A tanulók
több napot töltenek iskolájuktól
távol, rendszerint a természet kö-
zelében. A 2008-tól alkalmazandó
új minõsítési eljárás, illetve az
egységes követelményrendszer
felállításáról szóló megállapodás
alapján cél, hogy 2013-ra
százötven-százhatvan minõsített
intézménybõl álló Erdei Iskola
Hálózat jöjjön létre.

A programot a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium és az

Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um közösen mûködteti, megvaló-
sításában a Környezet- és Termé-
szetvédelmi Oktatóközpontok Or-
szágos Szövetsége (KOKOSZ)
partnerintézményként vesz részt.

A fejlesztés eredményeként
2008-ban a minõsített Erdei Iskola
szolgáltató intézmények száma ez
évben elérheti a százat, illetve inf-
rastruktúrák fejlesztésére pályázat
útján EU-s támogatás is felhasz-
nálható. Még idei indítással elõké-
szítés alatt áll az Erdei Óvoda
program is.

A két nap során a résztevõk el-
utaztak Kendlimajorba, ahol meg-
tekintették Dr. Czinki László kert-
és tájépítõ mérnök Európa 100
legszebb parasztudvara címmel
kitüntetett portáját. Ellátogattak az
Attila Óvodába, ahol Kovács
Jánosné, az oktatóközpont vezetõ-
je bemutatta az intézményt a ta-
nácskozás résztvevõinek.

B.E.

ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguussookk ttaannááccsskkoozzáássaa

A Szegeden megrendezett kö-
zépiskolások közlekedési kupája
országos döntõjén három zalai
fiatal is eredményesen, az ország
legjobbjai között végzett. A ne-
mes versengésben húsz csapat
közül a negyedik helyezést érték
el, és egyéni versenyben is jól
szerepeltek.

Bolla Norbert (Ganz-Munkácsi
Szakközépiskola, Zalaegerszeg)
személygépkocsi kategóriában ne-
gyedik lett az országos döntõn,
Vörös Nikoletta (BLG, 12.D) se-
gédmotor-kerékpár kategóriában
az ötödik, míg Süle Fruzsina
(BLG, 12.B), kerékpár kategóriá-

ban a 10. helyen végzett. Mindhár-
man kisgyermek koruk óta szabá-
lyosan közlekednek, komolyan
foglalkoznak a közlekedést érintõ
szabályokkal és már általános is-
kolásként több alkalommal vettek
részt országos versenyeken. Az

érettségi elõtt álló fiatalokat Hor-
váth László fõhadnagy, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság bal-
eset-megelõzési elõadója, és
Lovkó Balázs rendõrhadnagy kö-
szöntötte a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányságon.

AAzz oorrsszzáágg lleeggjjoobbbbjjaaii kköözzöötttt vvééggeezztteekk
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Ami aaz úújságban vvan, éés mmég ttöbb...
Naponta friss hírek, tudósítások, képek!

Kattints rrá!  KKattints rrá! KKattins rrá!
 www.kanizsaujsag.hu
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Májusban városunkba látogat
Rákász Gergely koncertorgonis-
ta. VERDISSIMO – La Bella
Italia címû CD-bemutatójának
tizennegyedik magyarországi ál-
lomása Nagykanizsa.

A mûvész tizenöt éves korától
koncertezik nem csak hazánkban,
hanem Ausztriában, Németország-
ban, Franciaországban és az Egye-
sült Államokban is. Eddigi turnéi
során óriási sikereket ért el, amely
tehetsége mellett annak is köszön-
hetõ, hogy nem szokványos koncer-
teket ad – például a zenét átszövi ze-
netörténeti kommentárokkal is.

Iskola programja keretein belül
az iskolás korosztálynak az életébe

próbálja belevinni a klasszikus zene
szeretetét – szintén nem kis sikerrel,
hiszen az ifjúság is nyit a klassziku-
sok irányába, csak az nem mindegy,
milyen „tálalásban” kapják.

Új albumát az Egri Bazilika öt
manuálos, százhárom regiszteres
óriási orgonáján vették fel két éj-
szaka alatt. A lemezen olasz dara-
bok találhatók, úgy mint Verdi Sza-
badság kettõse a Don Carlosból, a
Cigánykórus a Trubadúrból,
Mascagni Intermezzója a Paraszt-
becsületbõl, a Nabucco Rabszolga
kórusa, Vivaldi Tavasza a Négy év-
szakból, Rossini Tell Vilmos nyitá-
nya vagy az Aida Nagy Indulója. A
felhangzó tizenegy darabból hétnek
– köztük a Casta Diva Bellini Nor-

májából – az átirata csak ezen alka-
lomból készült el, eddig orgonán
még nem adták elõ õket.

A turnét a hazai bemutatók után
Németországban, Olaszországban,
Angliában, Szlovákiában, Erdélyben
és az Egyesült Államokban folytatja.

A nagykanizsai koncert május
23-án, pénteken 19 órakor kezdõ-
dik a Kálvin téri református temp-
lomban. Jegyek elõvételben a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
Pénztárában kaphatók.

Bõvebben a www.rakaszgerge-
ly.hu internetes oldalon olvashat-
nak róla, valamint belehallgathat-
nak dalaiba is.

Steyer Edina
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A Zánkán megrendezett XV.
Országos Kiskukta Fõzõverse-
nyen nagyon szép thúrys siker
született, hiszen a Németh Barna-
bás – Kovácsi Roland kettõs Nagy
Józsefné felkészítõ tanár segítsé-
gével az elsõ helyen végzett. A
kétfõs csapatok feladata elõétel
vagy leves, illetve fõétel elkészíté-
se volt hal alapanyag hathatós fel-
használásával. Nos, az ínycsiklan-
dó étel pontos leírásától ezúttal el-
tekintenénk, de legyen elég annyi,
hogy a kanizsai srácok a levesükre
a maximális húsz pontot kapták. A
fõétel pontozása mindvégig titok
maradt, a gyõzelem ténye ugyan-
akkor arra enged következtetni,
hogy annak az elbírálásában sem a
futottak még kategóriájában kap-
tak helyet. A megmérettetésen
részt vett egy másik kanizsai ket-
tõs is, s Horváth Péter és Pulszter
Nikoletta Varga Tünde felkészíté-
sével az ötödik lett. A remek ered-
ményrõl azóta kupák és elismeré-
sek árulkodnak a vitrinben, s az el-
készített falatok akár még egy hil-
tonbeli exkluzív fogadás alkalmá-
val is megállnák helyüket…

HHaallaatt,, ss mmii sszzeemm
sszzáájjnnaakk iinnggeerree

Május 9-én nyílt meg, immár
hagyományos jelleggel, a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI kiállító
termében a végzõs asztalos és fa-
ipari technikus tanulók vizsgare-
mekeibõl az iskola intarzia- és
fazekas-szakkörének munkáiból
rendezett kiállítás. A tanulók
utolsó munkája a vizsgaremek,
ami egyben az elsõ teljesen önál-
lóan készült darabjuk. Alkalmuk
nyílik általa megmutatni, mit ta-
nultak, mennyire ismerik szak-
májuk fogásait. A vizsgaremekek
elkészítését Lakatos István és
Baranyi László oktatók felügyel-
ték. A kiállítást a tizenkettedikes
nõiruha-készítõk által varrt pár
szép estélyi ruha színesíti. Meg-
nyerõ színfoltja a kiállításnak a
fazekas mûhelyben készített pár
apró tárgy, melyek Tóth Zoltán
oktató irányítása mellett készül-
tek, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy tanulóiknak, vagy a vá-
ros más iskoláiban tanuló diák-
oknak kedvet szerezzen ehhez a
szép munkához. A kiállítás meg-
tekinthetõ munkanapokon dél-
elõtt 8-tól délután 6-ig.

IInnttaarrzziiaa 
ééss vviizzssggaarreemmeekkeekk

Az Újkori Középiskolás Heliko-
ni Ünnepségek szervezõbizottsága
különleges programokkal, továb-
bá kiállítással és emlékkönyvvel
kedveskedett a közel négyezer ha-
zai és külföldi résztvevõnek az öt-
venéves jubileum alkalmából. A
Festeticsek városában Keszthe-
lyen lezajlott programsorozat
nagyságrendjével és fél évszáza-
dos jubileumával nemcsak a Du-
nántúlnak, de Európának is egye-
dülálló kulturális eseménye. A
több száz kanizsai résztvevõ közül
Erdõs Ádám egyetemi hallgatót
kérdeztük helikonos élményeirõl.

– A Batthyány gimnázium Virág
Benedek Vegyeskarának egyik
„veterán” tagja vagyok, hiszen
ötödéves egyetemistaként is még
mindig visszajárok a kórusba.

Büszkén mondhatom el, hogy ne-
kem ez már az ötödik Helikonom
volt, hiszen 2000-ben még ifjú
batthyányisként szerepeltem elõ-
ször, azután pedig mindig  eljöttem
kétévenként, már akkor is, amikor
egyetemista voltam, hiszen úgy
gondolom, hogy batthányisnak
lenni nem csak azt jelenti, hogy az
ember négy, illetve nyolc évig az
iskolába jár, továbbá kóristának
lenni sem azt jelenti csupán, hogy
az ember négy évig a kórusban
énekel, hanem, hogy késõbb is tá-
mogatja az alma matert és a kó-
rust. Nekem az elsõ, ami rögtön
feltûnt, hogy a helikoni kistáskák
hátoldalán is megjelölték az öt év-
tizedes jubileumot. Számomra iga-
zából azért vált különleges él-
ménnyé, mert, – igaz, hogy nagyon
sokat hallottunk már korábban is

szüleinktõl és tanárainktól a Heli-
konról –, de személyesen résztven-
ni a jubileumi ünnepségeken tény-
leg felemelõ érzés volt. Számunkra
azért is volt különleges, mert hosz-
szú idõ óta ez volt az elsõ alkalom,
hogy nem a belvárosban kaptunk
szálláslehetõséget, hanem a Bala-
ton-parton egy kempingben. Így a
szokásosnál is többet autóztunk, s
a balatoni környezet, a természet,
meg a kemping másfajta életérzést
adott mint az eddigiek, hiszen ko-
rábban kollégiumban helyeztek el
bennünket. Az ilyenkor szokásos
kísérõprogramokon igyekeztünk
ugyanúgy részt venni, ahogy eddig
is megtettük. Idén azonban annyi
hátránya volt, hogy az általam leg-

jobbnak tartott összkari éneklés –
ami a hagyományok jegyében min-
dig péntek esténként zajlik a Bala-
toni Múzeum lépcsõjén – ebben az
évben az esõ miatt sajnos a múze-
umon belül kaphatott helyet, aho-
va viszont csak korlátozott számú
énekes fért be, így ezúttal a kóru-
sunkból kevesen vettek részt rajta,
de ettõl függetlenül számomra ez a
Helikon legemblematikusabb ese-
ménye. Emellett számos rendez-
vény és kikapcsolódási lehetõség
várta a fiatalokat a különbözõ
helyszíneken és sátrakban. Kóru-
sunk általában összetartó csapat-
ként mûködött esténként is, tehát
vagy ott maradtunk együtt a kem-
pingben, vagy pedig bejöttünk és a
városban szórakoztunk.

Gelencsér Gábor

HHeelliikkoonnii jjuubbiilleeuumm 
eeggyy „„vveetteerráánn”” kkóórriissttaa sszzeemméévveell
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A klímaváltozásról, a globális
felmelegedésrõl gyakran hal-
lunk, olvasunk megdöbbentõ hí-
reket, melyek szerint a sarki jég-
takarók mennyisége évrõl évre
csökken és egyre gyakoribb a
szélsõséges idõjárás. A klímavál-
tozás megváltoztatja az öko-
szisztémát, és emberek milliói-
nak életkörülményeit. A felmele-
gedés az egész bolygóra hatással
van. Ezért mi is felelõsek va-
gyunk azzal, hogy túl sok légkört
károsító szén-dioxidot és egyéb
üvegházhatású gázt engedünk a
levegõbe. Azt is tudjuk, a klíma-
változás természetes velejárója a
Föld történetének.

A témával kapcsolatban Höfle
Béla ökoenergetikussal, a Magyar
Napenergia; a Biogáz Szövetség, a
Megújuló Energia Szövetség tag-
jával, a Szélenergia Társaság Dél-
dunántúli referensével beszélget-
tünk.

– Azok a prófétai jövendölé-
sek, amelyek a Bibliában talál-
hatók földünk természeti állapo-
tának hegyomlásszerû megren-
dülésérõl, megvalósulni látsza-
nak – kezdte a régmúltra vissza-
nyúlva Höfle Béla. – Vagyis ar-
ról, amirõl az utóbbi harminc
évben kezdtek el egyre többet be-
szélni, s amelyrõl az utóbbi tíz-
tizenöt évben már naponta ad-
nak híreket a tömegtájékoztatás-
ban. A Biblia tud arról, hogy az
emberiség a történelme folya-
mán nagyon sokszor pusztította
az õt körülvevõ természetet. A
Jelenések könyve jövendölései-
ben megelevenedik az 5. századi
népvándorlás pusztítása, amely
szárazföldet és tengert egyaránt
érintett. Természetesen ezeket a
bibliai jóslatokat nem szabad tu-
dományos tényként kezelni, de
arra azért rávilágítanak, hogy a
klímavédelem nem éppen mai ke-
letû. Napjaink ökológiai változá-
sairól elõször az i. e. 8-7. szá-
zadban Ésaiás próféta jövendö-
lése a földi történelem végének
hirtelen gyorsasággal lezajló
természeti pusztításának képét
idézi. Olyan korban élünk, amely
a tudomány, a technika kápráza-
tos fejlõdésének idõszaka. Más,
idetartozó próféciákból kiderül,
hogy az emberiség az esztelen
haszonszerzés lázában ég. Olyan

civilizációban élünk, amely a
nyersanyagot a lehetõ leggyor-
sabban alakítja át hulladékká. A
Földet kiszipolyozzuk, a termé-
szeti forrásokat kimerítjük, az
élõvilágot tönkretesszük a ma-
gunk kényelme érdekében. Ebben
a törekvésben sokan meggazda-
godnak, még többen válnak nyo-
morgóvá, kiszolgáltatottá.
Hóseás szavai az állatvilág
pusztulásáról szólnak. Közis-
mert, hogy számtalan faj és fajta
veszett ki az élõvilágból fõleg az
utóbbi húsz-harminc évben. Kü-
lönösen jellegzetes a tankhajók,
a tengeri fúrótornyok elsüllyedé-
se miatt a tengervizek állatvilá-

gának pusztulása. Jóel próféta
több mint kétezerhatszáz évnyi
távolságból a sáskajáráshoz ha-
sonló hirtelen és gyors pusztu-
lásról beszél, a vizek kiszáradá-
sát, a gabonafélék pusztulását
említi. A dinoszauruszok kipusz-
tulásához lehet hasonlítani a
most tapasztalható vészes faj-
pusztulást. A lényeg az, hogy az
emberi társadalmak már a rég-
múlt idõkben is foglalkoztak a
környezetükkel, klímájukkal. Jöj-
jünk egy kicsit közelebb az idõ-
ben. A norvég Nobel-bizottság Al
Gore volt amerikai demokrata
párti alelnöknek és az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület-
nek (IPCC) ítélte oda a 2007-es
Nobel-békedíjat. A kitüntetéssel
a norvég parlament által kineve-
zett független testület azokat az
erõfeszítéseket ismerte el, ame-
lyeket Al Gore és az ENSZ Ég-
hajlat-változási Kormányközi
Testülete az emberiség okozta
éghajlatváltozással kapcsolatos
ismeretek terjesztésére, illetve a
klímaváltozás elleni harchoz
szükséges intézkedések alapjai-
nak lefektetésére tesz. 

Al Gore, az USA korábbi alel-
nöke harminc éve foglalkozik a
globális felmelegedés kérdésé-
vel. A 2000. évi – számára siker-
telen – elnökválasztás óta leg-
fõbb feladatának a klímaválto-
zással kapcsolatos ismeretter-
jesztést tekinti. Az elmúlt hat év-
ben beutazta a világot, felkereste
a bolygó azon területeit, ahol a
változás jelei kézzelfoghatóak,
és sok száz elõadást tartott annak
érdekében, hogy az összegyûjtött

információkat megossza az ér-
deklõdõkkel. Az elõadások kibõ-
vített anyagából film készült és
könyvet írt Kellemetlen igazság
címmel, melyet véleményem
szerint mindenkinek el kellene
olvasni. Dokumentum filmjét
Oscar-díjjal jutalmazták. A
könyv engem is sokkolt, néhány
oldal elolvasását követõen meg-
meg kellett állnom az olvasásban
és pihentetõül egy kicsit a szép-
irodalommal oldani.

– A könyv bemutatja – mondta
el ezzel kapcsolatban Höfle Béla
–, hogy a jelenleg zajló globális
felmelegedés nagy részéért az
emberiség is felelõs, és ha nem
cselekszünk gyorsan, a következ-
mények visszafordíthatatlanok

lesznek, világunk katasztrófák
láncolatán fog átesni. Ha a Föl-
dön dolgozó tudósok túlnyomó
többségének igaza van, csak tíz-
húsz évünk maradt arra, hogy
megakadályozzunk egy óriási ka-
tasztrófát, amely egész bolygónk
klímarendszerét örvényszerû
pusztítássá változtatja. Extrém
idõjárást, árvizet, aszályt, járvá-
nyokat és halálos hõhullámokat
szabadít ránk, nagyobbakat min-
dennél, amit valaha megtapasz-
taltunk. Ezt a katasztrófát mi ma-
gunk fogjuk részben elõidézni.
Említsünk egy-egy nagy változást
a könyvbõl. Az afrikai sivatagban
a Szahara valószínû délebbre fog
húzódni, Észak-Amerika keleti és
nyugati része fuldokolni fog a
sok csapadéktól. A becslés sze-
rint ötven éven belül a Kárpát-
medencében várhatóan húsz szá-
zalékkal csökken a csapadék,
ugyanakkor a hõmérséklet a glo-
bális átlagnál jobban nõ. Mind-
ezek elõjelét már érezzük. Ha
nem tudjuk megakadályozni oda-
figyeléssel, konkrét beavatkozás-
sal az elkövetkezõ tizenöt-har-
minc évben az általános felmele-
gedés értékét nem bírjuk két fok
alatt tartani, mindezek be fognak
vélhetõen következni. Al Gore vé-
leménye szerint a civilizáció
fennmaradásához nélkülözhetet-
len a légkör széndioxid szennye-
zõdésének a csökkentése.

– Mi magunk mit tehetünk?
Honnan szerezhetünk információt
éghajlatunk megmentése érdeké-
ben?

– Ismerjük a veszélyeket, a so-
kasodó problémákat. Mindig

változott és változni is fog a Föld
és vele együtt a klímája is, de az
emberiség által produkált nega-
tív hatásokat minimalizálni kell.
A tudat és a gondolat formálása
a legfontosabb! A globális ag-
resszív pénzügyi tõke csak a pro-
fitot nézi, azt kellene valahogy
megzabolázni. Számtalan Green-
pace kiadvány megjelent a témá-
ban. Herman Scheer tudós, köz-
gazdász, a Napstratégia címû
könyvében a megújuló energiák
kérdésérõl ír, és programot ad
arról, hogy mit, hogyan kellene
tennünk. A környezeti felelõtlen-
ségben az is benn van, ha valaki
eldobja az utcán a cigarettacsik-
ket, a papír zsebkendõt, rodeózik
autójával, vagy feleslegesen ége-

ti a villanyt. Ahhoz, hogy a lég-
körbe jutó széndioxid mennyisé-
ge 2050-ig a felére csökkenjen,
az iparosodott országoknak mi-
nimum nyolcvan százalékkal kell
csökkenteniük saját kibocsátásu-
kat. Ez a feltétele annak, hogy a
globális felmelegedés mértéke
két Celsius-fok alatt maradjon. A
tudósok egyetértenek abban,
hogy csakis így tartható kordá-
ban az éghajlatváltozás. Ha
mindannyian összefogunk, a kor-
mányok, a gazdaság szereplõi és
a Föld összes lakója, akkor az
átlaghõmérséklet emelkedését
sikerülhet megállítani plusz két
Celsius–fok alatt. Amennyiben
folytatódik az eddigi gyakorlat,
akkor a globális átlaghõmérsék-
let a század végére akár öt Cel-
sius-fokkal is emelkedhet. Szük-
séges az egyének, közösségek vi-
selkedésének megváltoztatása,
különösen sok a lehetõség ház-
építések, a közlekedés és a fo-
gyasztói szokások terén. Termé-
szetesen a legnagyobb ipari
szennyezõk, így az energiaipar,
vegyipar káros anyag kibocsátá-
sának visszafogása. 

– Lefordítva mindennapjainkra
a mi lehetõségeinket: mit tehe-
tünk például otthon a háztartás-
ban?

– Minél energiatakarékosabb
termékeket kell vásárolni, és vá-
sárlás elõtt ellenõrizzük az új
gépek energiafogyasztását. Ál-
lítsuk takarékos üzemmódra a
számítógépet, ha nem dolgo-
zunk. Készenléti állapotban is
sokat fogyasztanak a hifi-beren-
dezések, a tévékészülékek, a vi-

AA ttuuddaatt ééss aa ggoonnddoollaatt ffoorrmmáálláássaa aa lleeggffoonnttoossaabbbb
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deomagnók, a számítógépek és
tartozékaik. Használat után ki
kell húzni a töltõket és adaptere-
ket, mert akkor is fogyasztanak
energiát, ha nem töltenek. Ezek
költsége egy átlagos háztartás
esetén akár évi húszezer forint is
lehet. Már otthon szelektíven
gyûjtsük a hulladékot, a lehetõ-
ségeink szerint komposztáljuk a
zöldhulladékot. Használjunk
energiatakarékos világítóteste-
ket. Energiatudatos fõzésre kell
törekedni a konyhában. Fõzés
közben a fedõ maradjon a lába-
son és használjunk kevesebb vi-
zet a fõzésénél. A hûtõt hûvös
helyre állítsuk, a víz melegítésé-
re, és fûtésre szereltessünk gaz-
daságos napkollektorokat. Ne
fûtsünk jobban a szükségesnél,
huszonegy Celsius-fok már kel-
lemes meleget ad a nappaliban,
míg a háló és elõszobában, va-
lamint a ritkán használt helyisé-
gekben ennél alacsonyabb hõ-
mérséklet is elegendõ. Ügyel-
jünk a nyílászárók szigetelésére
és az energiatakarékos szellõ-
zésre. Minden egyes Celsi-
us–fokkal, amellyel a szoba hõ-
mérsékletét csökkentjük, a fûtés-
hez használt energia akár 6 szá-
zalékát megtakaríthatjuk. A jól
szigetelt házakat a napkollektor-
ok tavasszal és õsszel teljes
egészben elláthatják a meleg víz
készítéséhez szükséges hõmeny-
nyiséggel, télen pedig jól kiegé-
szítik a hagyományos fûtési
rendszereket. Természetesen
ezek nem csoda dolgok, de a sok
kis energia-megtakarítás összes-
ségében már több száz millió
háztartást figyelembe véve na-
gyon jelentõs energia-megtaka-
rítást eredményez, és például
ennek eredményeként nem kell
újabb fosszilis vagy nukleáris
erõmûvet építeni. Egyébként
már korábban felajánlottam a
könyvtárnak, az önkormányzat-
nak, hogy más helyi környezet-
tudatos szervezetekkel közösen
akár minden héten Energiaszi-
get, vagy Zöld pont néven szíve-
sen rendelkezésre állok minden
érdeklõdõvel egy beszélgetésre,
legyen szó régebbi és újabb hõ-
szivattyú, hõszigetelés vagy kol-
lektor témáról, energiatakaré-
kos megoldások hasznosításá-
ról, konkrét megvalósítható pél-
dákról. Természetesen a jelenle-
gi önkormányzat felé is él aján-
latunk. 

Bakonyi Erzsébet

RRééggii mmoottoorrooss nnaaggyy áállmmaa 
Csalódott és elkeseredett Sipos

József feltaláló. Találmányára
ugyanis, amellyel jelentõs, akár
ötven százalékos fogyasztáscsök-
kenést is el lehet érni, nem talál
befektetõt, ráadásul a gázipari
szakma egy része is elzárkózik
elõle. Pedig díjak sora bizonyít-
ja: a szerkezet mûködik. Sipos
Józsefnek hamarosan teljesen el-
készül egy másik találmánya is: a
borulásmentes motorkerékpár.

A gázkonvektorokba építhetõ
Sipos-féle hõcsapda beszerelése
körülbelül egy konvektor árának
felébe kerül. A nyolcvan éves nyug-
díjas autószerelõ azonban hiába ké-
ri a szakemberek segítségét talál-
mányának minél szélesebb körül
elterjesztése érdekében, a válasz
mindenhol elutasítás, de olyanok is
akadnak, akik kinevetik, mondván,
nem létezik, hogy ennyit lehessen
spórolni az eszközzel. 

Pedig az egyszerû elven mûködõ
berendezést már szakemberek is
bevizsgálták, ez alapján pedig úgy
tûnik: valóban elérhetõ a megtaka-
rítás. Sõt, az eszköz egy környezet-
védelmi kiállításon elnyerte a kör-
nyezetbarát találmány címet is. Ám
minden hiába, amíg a földgáz-lobbi
annyira erõs, mint napjainkban,
még a legjobb találmányok és a leg-
elszántabb feltalálók is elbuknak –
hiszen a földgáz forgalmazásával
foglalkozó multicégeknek abszolút
nem érdekük egy energiahatékony
berendezés népszerûsítése.  

– Mindenki azt gondolja, hogy ez
valami óriási nagy találmány, mi-
közben nem, mert az öregjeink már
réges-régen alkalmaztak azonos
elven mûködõ berendezést, aminek
segítségével kevesebb energia-fel-
használással nyertek nagyobb hõt
– magyarázza a nyugdíjas autósze-
relõ. – Nagyapáink a régi kályhák
füstcsövébe már régebben is sze-
reltek úgynevezett hõfokozó dobot.
Én úgy jutottam el az ötlet ismételt
alkalmazásáig, hogy a mûhelyem-
ben, ahol dolgozni szoktam, a téli
idõszakban csak egy hétig volt elég
a PB-gázpalack. Arra gondoltam,
ez nem lesz jó így, valami megol-
dást kell találnom, hiszen akkor ez
azt jelenti, hogy egy hónap alatt
legalább négy palackot kell elhasz-
nálnom – ez pedig ma már nem ol-
csó mulatság. Ekkor jutott eszembe
az elõbb említett hõfokozó, ami is-
métlem, nem újkeletû, csupán a

konvektorokba történõ beépítése
az. Megcsináltam, kipróbáltam, s a
beszerelés után három hétig elég
volt egyetlen palack gáz. A mûkö-
dési elve egyszerû: a hõfokozó na-
gyobb felületen adja le az égés köz-
ben keletkezõ hõt a környezetének,
miközben nem engedi a parapetten,
vagy a kéményen keresztül egyéb-
ként beszüremlõ kinti hideg levegõt
a lakásba jutni. 

Sipos úr találmánya egyszerûbb,
mint gondolnánk. A konvektor égés-
terébe, közvetlenül az égõk fölé két
saválló acélból készült, körülbelül tíz
centiméter átmérõjû csövet szerel be.
Az egyik oldalon jut be a szoba leve-
gõje a berendezésbe, amely azon át-
haladva felmelegszik, majd a másik
végén visszaáramlik a helyiségbe. 

Sipos József azt mondja, a talál-
mányt elkészíteni nem volt túl ne-
héz, ám életre keltése már sokkal
bonyolultabb, ugyanis mindenütt fa-
lakba ütközik, a szakma képviselõi
elutasítják. Pedig több szakember is
bevizsgálta az eszközt, s megállapí-
tották: mûködõképes, ráadásul az
energia-megtakarítás sem szólam
csupán, hanem valós tény, ami mé-
rési adatokkal, dokumentumokkal is
alátámasztható. Az idõs úr több mi-
nisztériumot is megkeresett ügyével,
így kérte a Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium vezetõit is, hogy
nyújtsanak segítséget a találmány
bevezetéséhez, népszerûsítéséhez.
Mint mindenütt, itt is megdicsérték a
kanizsai feltalálót és méltatták a be-
rendezés jelentõségét, ám ennél több
nem történt. A legtöbb, amit eddig
elért, hogy a berendezés 2005-ben
elnyerte a környezetbarát találmány
címet az innovációs és környezetvé-
delmi kiállításon. Ám minden hiába,
a gázkészülékeket gyártó cég veze-

tõje nem járul hozzá a már kint lévõ
konvektorok átépítéséhez. 

Sipos József egy kicsit most fél-
retette találmányát, érthetõ módon
elkeseredett. Inkább másikon dol-
gozik: egy olyan motoron, mely-
nek csuklik a törzse, így abszolút
borulásmentes, hiszen kerekei
mindvégig, kanyarban is folyama-
tosan merõlegesen tapadnak a ta-
lajhoz. A centrifugális erõ, mint
olyan, a járgánnyal szemben tény-
leg tehetetlen. Sipos József napo-
kon belül kigurul a városba a hét
év után teljesen elkészült motorral.

– A motorkerékpár két részbõl áll:
az eleje szóló Riga, a hátsó része pedig
egy oldalkocsiból készült – magyaráz-
za Sipos József. – Maga az erõforrás
egy Simsonból került bele. A járgány,
amint látható, középen csuklik, a stabi-
litást két erõs visszahúzó rugó biztosít-
ja. Mivel az eleje és a hátulja egymás-
hoz képest el tud mozdulni, a kerekek
mindvégig merõlegesen tapadnak az
úthoz, így a talaj egyenetlenségeit tö-
kéletesen követi, s a centrifugális erõ
sem tudja kidobni a kanyar külsõ íve
felé, ellentétben a szóló motorokkal,
amelyekkel ugye, mindig be kell dõlni,
ha nem akar az ember elszállni. 

Sipos József hamarosan kigördül
a garázsból különleges jármûvével,
amellyel korábban már egy eszter-
gapadot is fuvarozott. Az utolsó si-
mítások vannak csak hátra: az ak-
kumulátort kell kicserélni, mert a
régi túl gyenge volt a megfelelõ
mennyiségû energia biztosításához.

Az idõs feltaláló boldogan me-
séli: egyszer elvitte a motort a szé-
chenyis diákoknak megmutatni.
Ha végigrobog vele a városon, az-
óta is integetnek neki a fiatalok. 

2008.05.31-ig vagy a készlet erejéig!
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Munkahelyi képzésekre, köztük
nyelvi és európai uniós ismeretek
megszerzésére is igényelhetõ tá-
mogatás a Humánerõforrás-fej-
lesztési Operatív Program 3.4.1.-
08/1 számú pályázati kiírásán. A
támogatási intenzitás 55-60 száza-
lék, és legalább egymillió forint
kérhetõ. A jelentkezõ vállalkozá-
soknak legalább egy fõ alkalma-
zotti létszámmal kell rendelkezni-
ük. A pályázatokat június 9-ig le-
het benyújtani. 

A pályázat célja, hogy a munka-
vállalók által a képzések keretében
megszerzett ismeretek által hosz-
szabb távon a vállalkozások ver-
senyképessége, piaci helyzete ja-
vuljon, s emellett a megszerzett
képzettség révén a munkavállalók
munkaerõ-piaci helyzete erõsödjön. 

A pályázat – a célok elérése ér-
dekében – munkahelyi képzésre, a
technológiaváltáshoz való alkal-
mazkodásra irányuló képzésekre, a
vállalkozói és a vállalatirányítással
összefüggõ készség- és tudásfej-
lesztésére irányul. 

A pályázati felhívás megtalálha-
tó a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján, amelynek címe:
www.nfu.hu 

Tanulót az a gazdálkodó foglal-
koztathat, aki rendelkezik a vállalt
szakma vizsgáztatási követelmé-
nyével és központi programjával.
Vállalja, hogy a szakma teljes ke-
resztmetszetének tematikus bemu-
tatásával készíti fel a tanulóját a
gyakorlati szakmunkás vizsgájára.

A vállalkozások – gazdálkodók
– a szakember nevelés finanszíro-
zása érdekében szakképzési hozzá-
járulást fizetnek. Az adó mértéke
éves bruttó bérköltségük 1,5%-a.

Lehet teljesíteni a hozzájárulást
(az adófizetés helyett) a képzés
helyben történõ vállalásával, azaz
valamely OKJ szakképesítés meg-
szerzéséhez szükséges gyakorló-
hely és oktató biztosításával is. Az
oktató olyan személy a gazdálko-
dónál, aki szakmunkás (vagy ma-
gasabb) végzettséggel – gyakorol-
ja a szakmát és részidõben oktatja
a tanulót. Lehet alkalmazott vagy

az egyéni vállalkozó maga is. Az
oktatással írásban megbízott alkal-
mazott esetén az állam elismeri és
téríti az oktató arányosított munka-
bérét és járulékát.

A gyakorlati képzésért a gazdál-
kodó nem kérhet és nem fogadhat
el pénzbeli térítést a tanulótól vagy
szülõjétõl. (Nincs szakmai kivé-
tel.) A törvény megszegõjét a ka-
mara eltilthatja a gyakorlati kép-
zéstõl. Bõvebben: www.nakkik.hu 

Andróczi Nikoletta (Zsigmondi
Vilmos- Széchenyi István Szakkö-
zépiskola) kárpitos szakmában 3.
helyezést ért el a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny országos, 2008.
április 23-25 közt rendezett döntõ-
jében.

Áprilisban soha nem látott ala-
csony szintre esett a GKI 1996 óta
mért konjunktúra-indexének sze-
zonális hatásoktól megtisztított ér-
téke. A GKI Gazdaságkutató Zrt.
(www.gki.hu) által – az Európai
Unió támogatásával – készített fel-
mérés szerint minden ágazat és a
fogyasztók várakozása is rosszabb
volt a márciusinál. Bár az áprilisi
romlás önmagában nem kirívó, a
cégek három, a fogyasztók tizenhá-
rom éve nem voltak ilyen pesszi-
misták. E hangulat kialakulásában
minden bizonnyal fontos szerepe
volt a kormánykoalíció felbomlá-
sának. Erre utal, hogy a magyar
gazdaság kilátásainak megítélése
az üzleti szektorban és a fogyasz-
tók körében is látványosan romlott. 

Bõvebben: www.nakkik.hu 

Törvények jönnek, törvények
mennek. Az új – szándék szerint –
mindig jó, de a gyakorlat mutatja
meg, hogy tényleg megfelel-e a
célnak. Nem mindegy, milyen áron
történik meg a törvények végrehaj-
tása. A végrehajtás költségei dön-
tõen a vállalkozásoknál jelennek
meg, a könyvelési és a pénzügyi
területeken.

Az új áfa törvénnyel már adód-
tak problémák; a módosítás hatály-

ba lépésének idõpontja 2008. má-
jus 1. Az új verzió mûködõképes-
nek tûnik, bár mindig a gyakorlati
alkalmazások során derül fény a
problémákra. Az állóvizet jól fel-
kavarta a törvény 58 § (1) bekez-
dése, amely szerint 2008. január 1-
jétõl az ellenérték megtérítésének
az esedékessége számít teljesítési
idõpontnak abban az esetben, ha a
felek részletfizetésben vagy hatá-
rozott idejû elszámolásban álla-
podnak meg. Ilyen jellegû szolgál-
tatásnak minõsül, ha valaki idõsza-
konként, például havonta számláz-
za a nyújtott szolgáltatását (példá-
ul: informatikai, jogi, könyvelési,
takarítási, vagyonõrzési, fuvarozá-
si stb. szolgáltatások). 

Az idei év komoly változásokat
hozott mind a számviteli, mind az
adótörvények terén. De ha még
nem lenne elég a januári fejetlen-
ség az értelmezésbeli problémák-
kal, május 1.-én lépett hatályba az
újra módosított áfa-törvény. Az in-
gatlanszektor szereplõinek is szá-
molniuk kell az új rendelkezések-
kel, a személyi jövedelemadót
érintõ változásokkal, miközben az
ingatlanfejlesztõknek a jelenleg
vitatott szabályozási elemekre is
tekintettel kell lenniük. A Deloitte
sajtótájékoztatóján pont ezekre a
változásokra szerette volna felhív-
ni az érintettek figyelmét. Bõveb-
ben: www.nakkik.hu 

Az államháztartás egyensúlyát
javító különadóról és járadékról
szóló törvény nem ismeri az ado-
mány fogalmát, így ebben az adó-
nemben nem is érvényesíthetõ
kedvezmény a jótékonykodás
után. Forrás: www.apeh.hu 

A céginformációs szolgálat fontos
szerepet kap az elektronikus cégbe-
jegyzésben, az errõl szóló igazság-
ügyi és rendészeti miniszteri rendelet
a Magyar Közlönyben jelent meg.

A cégek beszámolóit június 1-jé-
tõl csak az igazságügyi és rendésze-
ti miniszter által a céginformációs

szolgálat honlapján közzétett ajánlá-
soknak, illetve szabványoknak meg-
felelõ formátumú vagy pedig minõ-
sített elektronikus aláírással ellátott
formában lehet beküldeni a Cégszol-
gálathoz. A Cégszolgálat ezt követõ-
en a beszámolókat feldolgozza, és
elektronikus irattárban õrzi. A mó-
dosítás új eleme az, hogy a céginfor-
mációs szolgálat honlapját nevezi
meg a formátum elérési helyének.

Acéginformációs szolgálat honlap-
ján lehet elérni azokat a nyomtatvá-
nyokat is, amelyek az elektronikus
cégbejegyzéshez, valamint a változá-
sok bejegyzéséhez szükségesek. Ezek
onnan le is tölthetõk. A jogi képviselõ
azonban dönthet úgy, hogy minõsített
aláírással és idõbélyegzõvel ellátott
dokumentumokat küld a cégbíróság-
nak. Ezek informatikai feltételeit a
rendelet melléklete tartalmazza.

A cégbejegyzés (változásbejegy-
zés) kitöltött elektronikus nyomtat-
ványait a céginformációs szolgálat
honlapján megjelölt elektronikus le-
vélcímre vagy a kormányzati portál
útján kell megküldeni a cégbíróság-
nak. Ez a szabály azonban csak
2009. február 1-jétõl hatályos.

Az utóbbi évtizedekben zajló de-
mográfiai változások nem csak a gaz-
dasági és nyugdíjrendszerre nyomták
rá a bélyegüket. 2007 elején a Price-
waterhouseCoopers csapata vizsgálni
kezdte, hogy milyen jövõre számítha-
tunk a munka terén. Egyre égetõbb
kérdéseket vet fel többek között az
idõsödõ munkaerõ a nyugati orszá-
gokban, a növekvõ munkaerõ ván-
dorlás az országok között, de a szer-
vezeti és kulturális problémák is egy-
re sürgetõbbé váltak. Ezek a kérdések
megoldásra várnak, viszont kérdéses,
hogy vajon a cégek hogyan fogják ezt
sikeresen megtenni. 

Eddig már számos tanulmány ké-
szült arról, hogy vajon milyen is lesz
a jövõ munkahelye, de a PWC igye-
kezett az emberi kihívásokat elõtérbe
helyezni, az olyan feladatokat, ame-
lyek jelentõs befolyással vannak és
lesznek is a szervezeti formákra,
ezen belül is a HR területekre. A vál-
tozások az elkövetkezendõ évtized-
ben sarkalatosabbak lesznek, mint
eddig bármikor. A technológia, a
globalizáció, a demográfiai változá-
sok mind hatással lesznek a szerve-
zeti struktúrára és kultúrára is. Vár-
hatóan három lényeges változás fog
bekövetkezni ezeken a területeken.
Bõvebben: www.nakkik.hu 

AAnnggoollttaannffoollyyaammoott 
iiss ttáámmooggaatt aazz úújj
HHEEFFOOPP kkiiíírrááss

KKiivveell ééss hhooggyyaann
kköötthheettõõ 
ttaannuullóósszzeerrzzõõddééss??

NNaaggyykkaanniizzssaaii 
aazz SSZZKKTTVV ddoobbooggóójjáánn

MMééllyyppoonnttoonn aa GGKKII
kkoonnjjuunnkkttúúrraa-iinnddeexxee

IInnggaattllaannookk 
aaddóóvváállttoozzáássaaii

MMeennnnyyiitt ffiizzeettüünnkk 
aa bbeettaarrtthhaattaattllaann
ttöörrvvéénnyyéérrtt??

VVáállttoozziikk aazz eelleekkttrroonniikkuuss
ccééggbbeejjeeggyyzzééssii
rreennddeelleett

LLeeeesseetttt aazz áálllluunnkk::
AA jjöövvõõ vváállllaallaattaaii

AA kküüllöönnaaddóótt nneemm 
ccssöökkkkeennttii aazz aaddoommáánnyy
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Horoszkóp

Ne hagyja, hogy bárki lehangolja és el-
vegye a munkakedvét. Sikeresen telnek a
hétköznapjai, munkahelye sincs veszély-
ben. Céljait megvalósíthatja anélkül,
hogy komoly hitelt kellene felvennie.

Az ünnepek után nem találja otthon a helyét.
A munkához sincs igazán kedve, és õszinte
megjegyzéseivel akaratlanul megsért máso-
kat. Hangulata kihat párkapcsolatára is, ép-
pen ezért legyen megértõ és türelmes.

Úgy érzi, valami újdonság feldobná a
hétköznapjait. A bolygóállások hatására
érzékennyé, egyúttal ingerültté válhat.
Töltsön több idõt a családja körében. A
gyermekek közt megnyugodhat. 

Az ünnepek után igazán kipihenten foly-
tathatja a hetet. A csillagok állásának kö-
szönhetõen kedvezõ lehetõségekre szá-
míthat anyagi téren, a nyári szabadságát
nyugodtan megtervezheti.

Ha a családja támogatására nem, a Jupiter
segítségére biztosan számíthat a napokban.
Ha valami változtatáson töri a fejét, most ne
gondolkodjon, vállalja fel a kockázatot. A
szerelem terén szép napokra számíthat.

Az égiek pozitív sugallatával többre me-
het, mint a családja kézzelfogható támo-
gatásával. Akaratlanul is felvillanyozza a
környezetét, amit azonban nem köszö-
nettel, hanem indulatosan fogadnak.

Kedvezõ idõszakra számíthat májusban.
Gond nélkül megvalósíthatja a terveit, ha
nem ragaszkodik megrögzötten az elvei-
hez. Egy kis lazasággal könnyedén vál-
toztathat mindenen.

Jó fizikai, és kiegyensúlyozott lelkiálla-
potban van. Akár új munkahely, vagy
költözés gondolata jár az eszében, ne ha-
logassa az idõt, hanem lépjen, és gyõzze
le az akadályokat. 

Ne szálljon vitába senkivel sem, mert
könnyen megsérthet másokat. Sétáljon,
töltsön több idõt a szabad levegõn, így hama-
rabb megnyugszik. Társas kapcsolatán azzal
javíthat, ha nem a kritikát helyezi elõtérbe.

Kiegyensúlyozott, harmonikus napokra
számíthat. Ez azonban nem riasztja el önt
attól, hogy folyton a munkájára gondol-
jon. Legyen nyitott, mert a hétvége érde-
kes meglepetéseket tartogat a számára.

Gondoljon néha a karrierjére is. Ne eléged-
jen meg azzal, amit mások nyújtanak, fogal-
mazza meg ön is az igényeit. Kezdje mind-
járt a családjában. Ha magányos, adjon lehe-
tõséget rá, hogy belépjen életébe a szerelem.

A pozitív, jó tulajdonságai erõsödnek fel a
csillagok állásának köszönhetõen. Használja
ki a váratlan lehetõségeket, és zavartalanul
fogadja el mások segítséget. A szerelemben
is legyen kezdeményezõ és határozott.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Új frekvencia!

FM 
95,6 MHz

Tekerjen át 
Ön is, 

már most!

A 98,6-on május 17-én 
sugározzuk utoljára

mûsorunkat.

ÁÁllllááss 
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
bútorasztalos szakirányú 92.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 170.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 150.000 Ft
kõmûves mester szakirányú 150.000 Ft
jármûalkatrész eladó szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú 86.000 Ft
szakács szakirányú 90.000 – 150.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 – 150.000 Ft
hentes szakirányú 90.000 Ft
tehergépkocsi-vezetõ szakirányú 80.000 Ft
konyhai kisegítõ 8. általános 80.000 Ft
idegenforgalmi referens fõiskola 100.000 – 150.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és

Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 

és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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Nk-án a Turulmadárnál
100 m2-es, I. emeleti lakás
extrákkal eladó. Érd.:
30/9124-674 (6177K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. május 15.14

BBÉÉRRLLEETT

JJÁÁRRMMÛÛ

VVEEGGYYEESS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzet-
méteres terület – társasház építésé-
re is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es pol-
gári lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)

Nk-án a Kazanlak krt-on két-
szobás lakás olcsón, sürgõsen el-
adó. Érd.: 20/490-6066 (6228K)

Elcserélném nagykanizsai,
másfél szobás, 44 m2-es földszinti,
önkormányzati lakásomat egyszo-
bás, gázas, önkormányzati lakásra.
(6240K)

A Csónakázó tónál, a Szeszfõz-
de közelében a szalagkorlátnál
1000 m2 telek kis faházzal eladó.
Víz, villany van. Érd.: 30/9975-
375 (6241K)

Nk-án a belvárosban Kinizsi u.
2. szám alatt egy és fél szobás la-

kás eldó. Érd.: 93/325-787
(6242K)

Dupla garázs a Nagyváthy utcá-
ban eladó. Érd.: 18 óra után a
93/314-956-os telefonszámon.

Belvárosban garázs kiadó. Érd.:
93/318-485 (6243K)

1500-as Zsiguli kevés kilomé-
terrel eladó. Érd.: 93/314-956
(6244K)

Asztali számítógép, nyomtató,
fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-
1600 (6150K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásá-
rolok régi dísz- és használati tár-
gyat, porcelánt, képet, könyvet, ré-
gi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)

Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496
(6202K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (6211K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (6221K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített ál-
lapotban, fehérben, színesben.
Érd.: 20/475-1793, 82/423-691
(6142K)

Nk belvárosában precíz német,
angol és orosz nyelvtanítást, kor-

repetállást, érettségire, felvételire és
nyelvvizsgára felkészítést vállal
nemzetközi gyakorlattal rendelkezõ

nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721
(6238K)

Május 23. 19 óra
Rock Klub

SELF DESTRUCTION EGYÜTTES 
koncert. Belépõdíj: 400 Ft

Május 24. 18 óra
Szellõk szárnyán, Tóth Éva és Leblanc

Gyõzõ önálló mûsora
Belépõdíj: 1500 Ft

2008. május 16-17. 
VIII. Kárpát-medencei Csengey Dénes 
vers- és prózamondó verseny döntõje

Május 16. 18 óra
PÜNKÖSDI HANGVERSENY

Harkány László 
emlékére

Május 17. 18 óra
"Táncra lábam" népzenei táncház 
Fellép: a VUJICSICS EGYÜTTES

Belépõdíj: 500 Ft

DUATLON RANGLISTAVERSENY
NAGYKANIZSÁN

A Magyar Triatlon Szövetség a TRI-CO Triatlon Klubnak adott le-
hetõséget az egyik kiemelt verseny, a Gyermek, Serdülõ és Sprint Tá-
vú Duatlon Ranglistaverseny megrendezésére.

Május 18-án (vasárnap) 10 órától kerül megrendezésre 
a TUNGSRAM SPORTTELEPEN és az IPARI PARK útjain. 

A rendezõk a 2001 elõtt született újoncoktól a veteránokig 300 ver-
senyzõt várnak az ország minden részérõl a korosztálynak megfelelõ
távokon. 

Az újoncok rajtja 10 órakor kezdõdik, a gyermek korcsoport 10.30-
kor, a serdülõk 11.15-kor, a nõk 12.50-kor, a férfiak 14.45-kor rajtolnak.

Nevezni a klub címén (elõnevezés), vagy a helyszínen lehet 8.30-tól
Minden korcsoport I-III. helyezettje érem díjazásban részesül. 

Bõvebb felvilágosítás a 30/417-6410 vagy a 93/311-627-es 
telefonon lehetséges. 

A verseny idején 10-16 óra között forgalomkorlátozásra kell számí-
tani az Ipari Park útjain és a régi 7-es út crosspálya elõtti szakaszán.

A MAGYAR MÛVELTSÉG 
KINCSESTÁRA
programsorozat következõ 
elõadása a Medgyaszay Házban

Május 16. 18.30
Tündérek kihalófélben
Hunoktól a hunzakutokig
Kutatóút Belsõ-Ázsiában II. 
Csáji László Koppány 
néprajzkutató vetítettképes elõadása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében köszönetün-
ket fejezzük ki a 2008. évi Város Napja támogatóinak. Felajánlásaikkal
lehetõvé tették, hogy a város lakói méltó módon ünnepelhessék meg a
Város Napját.

Kiemelt támogatók: ZÁÉV Zrt., Saubermacher-Pannonia Kft., 
Támogatók: Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt, Szabadics Zrt., Drill-Trans

Zrt., OBI Áruház, DKG-EAST Zrt., Volksbank Zrt., Vodafone Zrt., Gázgép
Kft., Baumeister Kft., Miklósfai Mezõgazdasági Zrt., HM Kaszó Erdõgaz-
daság Zrt, Draskovics Kft, Drink System Kft., Zalaerdõ Zrt., Hotel Centrál 

Médiatámogatók: Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Kanizsa Rádió, Kanizsa TV
Kft, szuperhir.hu

KKöösszzöönneett aa VVáárrooss NNaappjjaa 22000088.. ttáámmooggaattóóiinnaakk
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Harmadszor került sor
Kiskanizsán a legjobb utánpótlás-
korú focisták díjazására, akik a
Sáskák csapatában kergetik hétrõl
hétre a labdát. A Horváth János
Vándordíjat özvegye alapította
azzal a céllal, hogy minden esz-
tendõben azon fiatal játékosok
kapják meg, kik lelkiismeretes
hozzáállásukkal, sportszerû visel-
kedésükkel ezt kiérdemlik. Idén a
gyermek korosztályban Pelesz
Pelbárt, a serdülõknél Horváth
Gergõ, míg az ifjúságiaknál meg-
osztva Novák Gábor és Németh
Richárd kapták az elismerést, me-
lyet Horváth Balázs, a vándordíj
névadójának fia adott át ezúttal is
a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben. 

P.L.

A férfi kosárlabda NB I B-s
bajnokság rájátszásos küzdelmei-
ben a Kanizsa KK DKG East csa-
pata mondhatni szenzációs gyõ-
zelmet aratott a listavezetõ Deb-
recen csapata ellen hazai pályán
91–80-as végeredménnyel. Ko-
vács Nándor tanítványainak ki-
rálysága aztán a szó szoros értel-
mében pünkösdi volt, hiszen egy

korábbi elmaradt mérkõzésüket
pótolva kellett Jászberénybe
utazniuk, ahol viszont méretes
zakót kaptak. A 122–82-es hazai
gyõzelem, bármily fájó is leírni,
alaposan lerontotta a kanizsaiak
elõzõekben megszerzett renomé-
ját. A Jászberényi KSE-vel szem-
beni fiaskó alakalmával Szabó
Balázs és Fodor Dénes produkált

elfogadható teljesítményt, a vé-
dekezése viszont a komplett csa-
patnak kritikán aluli volt, ahogy
az edzõ, Kovács Nándor fogal-
mazott. Az 1-10. helyért folyta-
tott keresztbejátszás a KKK szá-
mára május 16-án pénteken Kani-
zsán folytatódik, 18 órától a
Tiszaújvárost fogadják a Cserhá-
ti-csarnokban, vasárnap pedig a
bajaiak ellen zárják a kört.     

P.L.

Az országos Fel a cipõvel vetél-
kedõsorozat végsõ felvonásához
érkezett kiskanizsai csapat végül
egy maratoni hosszúságú viadal
után jutott Dabason a fináléba, ahol
aztán a hatodik helyen végzett. A
népes szurkolótábor által is támo-
gatott általános iskolai együttes
nem mindennapi küzdelmet köve-
tõen az elõdöntõbõl harmadikként
szervezett lehetõséget a döntõben
való szereplésre. A Kiskanizsai Ál-

talános Iskola csoportját akkor csu-
pán a törökszentmiklósiak és a
miskolciak elõzték meg. A szabá-
lyok értelmében az egyes csapato-
kat két-két családdal, pontosabban
szülõkkel egészítettek ki, s a kani-
zsaiak a hosszú menetelést a több
tucatnyi iskola közül legvégül a ha-
todik helyen fejezték be. (A dobo-
gós helyezéseken amúgy a miskol-
ci, szombathelyi és kaposvári kül-
döttség osztozott.). A fiatalok fel-

készítését Némethné Szili Erzsébet
tanárnõ irányította, míg a felnõtte-
ket az ügyességi feladatok garma-
dájában a Horváth-, illetve Tren-
cséni-család képviselte. Õk a ki-
csikkel együtt a korábbiakhoz ha-
sonlóan ezúttal is egy olimpiai
bajnokkal, utoljára a kalapácsvetõ
Kiss Balázzsal találkozhattak a
késõ estébe nyúlt versenyben.    

P.L.

A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület növendékei a közelmúltban
több remek diákolimpiai szerep-
léssel hívták fel magukra a figyel-
met – iskoláikat is képviselve ter-
mészetesen. A Vas megyei Bükön
rendezett diák I-II. korcsoportos
döntõben a szabadfogásúaknál 50
kg-ban Farkas András (1995-96)
és 32 kg-ban Krasznai Bence
(1997-98) is bronzérmet szerzett.
A nõi diákbajnokságon 35 kg-ban
Egyed Zsanett lett elsõ, aki aztán a
serdülõkorúak diákolimpiai finálé-
jában is aranyat szerzett. A Pécsett
rendezett szabadfogású sereg-
szemlén Steinhardt Márk sem adta
alább 38 kg-ban, hiszen négy
gyõztes meccsel a háta mögött áll-

hatott a dobogó legfelsõ fokára.
Hozzá hasonló eredménysorral
nem talált legyõzõre a 42 kg-sok
között Ceglédi Zsolt sem, Tern
Krisztián pedig 59 kg-ban szerzett
második helyezést. A java azonban
még csak most következik a kani-
zsai szabadfogásúak számára, mi-
vel május 17-18-án rendezik a
Zsigmondy-csarnokban a serdülõ
országos bajnokságot – tudtuk
meg sajtótájékoztató keretében
Szatmári Zsolt vezetõedzõtõl.
Mint a szakember elmondta, a ’93-
’95-ös születésûek lépnek majd
szõnyegre a KBSE, a Zsigmondy-
Winkler DSE valamint a Magyar
Birkózó Szövetség által szervezett
viadalon. A rendezvény díszvendé-

gei lesznek dr. Hegedûs Csaba
szövetségi elnök (müncheni olim-
piai bajnok, egyben a századik ma-
gyar arany gazdája…) és Wöller
Gergõ Eb-bronzérmes birkózó. A
tizenegy súlycsoportban szomba-
ton 13 órától, vasárnap 9 órától
kezdõdnek a küzdelmek. A kani-
zsai színeket egyébiránt az orszá-
gos seregszemlén Czanik Márk
(53 kg), Dóbék Balázs (66 kg,
mindkettõ Zsigmondy DSE),
Steinhardt Márk (38 kg), Ceglédi
Zsolt (42 kg), Egyed Dániel (42
kg), Farkas András (53 kg) és Tern
Krisztián (59 kg, valamennyi
KBSE) képviselik.

Polgár László

TTööbbbb ttuuccaattnnyyiibbóóll hhaattooddiikkookk lleetttteekk
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AA sszzáázzaaddiikk ggaazzddáájjaa iiss éérrkkeezziikk 

PPüünnkköössddii kkoossáárrkkiirráállyyssáágg

Azok után, hogy az NTE 1866 vívó-
ja Mátyás Szabina a szicíliai kadett vb-
n a huszonnyolcadik helyen végzett, a
szakosztály többi sportolója elõtt is
számos verseny állt. Szmodics Zoltán
egy felnõtt tõrversenyen szerzett ötö-
dik helyezést a fõvárosban. Felnõtt
kard-válogatón Péntek Brigitta szere-
pelt szintén Budapesten, s a késõbbi
gyõztestõl szenvedve vereséget végül
nyolcadik lett. A veszprémi utánpótlás

vidékbajnokságon a kardozóknál Er-
dõs Gergely harmadikként végzett. A
diákolimpiai döntõben pedig a Bat-
thyány Lajos Gimnázium nõi kard csa-
pata volt verhetetlen, hiszen a Mátyás
Szabinát és Péntek Brigittát is nélkülö-
zõ egység (Magyar Zsanett, Kocsis
Eszter, Tóth Gabriella) állhatott a do-
bogó legfelsõ fokára. Ezen kívül rá-
adásul egyéniben Magyar Zsanett
szintén aranyérmet szerzett. 

LLeeggjjoobbbb bbaatttthhyyáánnyyssookk

A vízilabda OB I B playoff-
jában a második körét tudta le a
CWG Kanizsa VSE gárdája a fõ-
városban az SZIE Ybl csapata el-
len. Nos, a tartalékosan kiálló ven-
dégek végül 11–6-os vereséget
szenvedtek úgy, hogy 6–5-ig még
tartották magukat a vendéglátók-
kal. Ezzel a kanizsai együttes a ne-
gyedik helyen áll a vegyített me-
zõnyben, s a versenyfutás már
pénteken és szombaton folytató-
dik, hazai medencében a Szentes
illetve Neptun gárdája ellen.

P.L.

KKeelllleemmeettlleenn 
ffõõvváárroossii ttúúrraa

A nõi asztaliteniszezõk Extrali-
gájában utolsó két mérkõzését is
letudta a Kanizsa Sörgyár csapata.
Elsõként a BSE vendégei voltak a
fõvárosban, s ugyan 6:3-ra kikap-
tak, de a végeredmény annak fé-
nyében figyelemre méltó, hogy az
egyik abszolút top együttes ellen
érték el. A meccs még szorosabb is
lehetett volna, tudtuk meg Jakabfi
Imre edzõtõl, de ami késett, nem

múlott, hiszen a Szekszárd ellen
már összejött az 5:5-ös döntetlen,
más kérdés, hogy itt titkon azért
gyõzelemben bíztak a kanizsaiak.
Ezúttal Kacsándi Rita nyújtotta a
legjobb idõzítéssel a legjobb telje-
sítményt, mindent egybevetve pe-
dig a hatodik helyezést szerezték
meg a sörgyáriak. Ez a jövõben is
szuperligás indulást érhet a csapat
számára.

JJööhheett aa SSzzuuppeerrlliiggaa

MMeeggoosszzttootttt
ddííjjaazzáássssaall

19.qxd  2008.05.14.  13:05  Page 15



KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. május 15.16

Gonda János a hazai jazzélet
szülõatyja, polihisztora. Az Er-
kel-díjas zongoramûvésszel
hangversenye után pályafutásá-
ról beszélgettünk.

– Önt a magyar jazz mindenesé-
nek nevezik. Talán érthetõ a titulus,
hiszen a koncertezésen, a tanításon
kívül szerteágazó tevékenységet
folytat, immár nem csak a hazai
jazzéletben. A jazztörténetben vég-
zett kutatásaira lennék kíváncsi. El-
sõ könyve e tárgykörben a hatvanas
évek közepén, majd a hetvenes évek
végén, legutóbb a kétezres évek haj-
nalán, egy frissített, átdolgozott vál-
tozattal jelentkezett. Mennyi idõt
vett igénybe a nemzetközi jazzélet
lexikális feldolgozása?

– Lehet, hogy meglepõ, de én a
jazzkutatással nem túl sokat foglal-
koztam. Sokkal inkább a jazzelmélet
érdekelt, és érdekel ma is. E mellet
kedvencem a rögtönzéspedagógia. A
két utóbbi tevékenység jobban illik
abba a munkába, amit a jazztansza-
kon végeztem, ahol zongorát, zeneel-
méletet és pedagógiát tanítottam. An-
nak ellenére, hogy az említett könyve-
ket megírtam, az egyetemen nem én
tanítottam a jazztörténetet. A jazztör-
ténetre én tulajdonképpen nem speci-
alizálódtam. Ezek az ismeretek okta-
tás, koncertezés, kották beszerzése
közben jutottak a birtokomba.

– Aktív szervezõje volt a hazai
jazzéletnek. A hatvanas évek elején
jelentek meg az elsõ hazai jazzle-
mezek. Ezek antológiák voltak.

Akkoriban Ön egy Qualiton nevû
együttessel, majd Kruza Richárd-
dal szerepelt ezeken a korongokon. 

– Igen, ezt a lemezsorozatot én
indítottam el. A második diplomám
megszerzése után a hanglemez-
gyárba kerültem, mint mûvészeti
vezetõ helyettes és rendezõ. A hat-
vanas évek elsõ felében már olya-
nok voltak a körülmények, hogy le-
hetett egy kicsit a jazzel foglalkoz-
ni, mindjárt útjára indítottuk ezt a
sorozatot. Ez akkor, abban az idõ-
ben nagydolognak számított. Meg-
alakítottam egy nyolctagú zene-
kart, melyben a jazzmuzsikusokon
kívül klasszikuszenészek is helyet
kaptak. A zenekar a nevét a hang-
lemezgyárról kapta, mert a Hun-
garoton elõdje a Qualiton volt.

– Sokat ad önálló zongorakon-
certet, ma is egy ilyen koncert né-
zõi, hallgató lehettünk. Lemezt is
adott ki szólóban. Szeret egyedül
játszani?

– A kezdeti idõszakban még volt
egy szextettem, többek között Berki
Tamással és Kovács Gyulával. Ek-
kor adtuk ki a Sámánének címû le-
mezünket. Ezután következett a
Kruza Richárddal alakított zene-
karom, majd Kõszegi Imrével és
Berkes Balázzsal játszottam trió-
ban. Ezt követõen valóban sokat
játszottam szólóban, de az utóbbi
idõben gyakran duóban lépek fel

Berkes Balázzsal, akivel polifoni-
kus jazzt játszunk.

– Meglehetõsen sok filmzenét
szerzett, különösen a hatvanas,
nyolcvanas évek között. Mi moti-
válta a filmezés irányába?

– Nem önálló elhatározás volt ez,
ugyanis hívtak, kértek. Mint mond-
tam, akkoriban a jazz még nem volt
annyira elfogadott, de mivel
improvizativ volt, a filmrendezõknek
nagyon jól jött, hogy a szinkronpon-
tokat és más effektusokat, ami a ké-
peken megjelent egy kötött partitú-
rából nem lehetett nem lehet megva-
lósítani. Tehát kérhettek bármit,
mert a jazznél, mint tudjuk nem fel-
tétlenül elvárás a kötött partitúrához
való alkalmazkodás. Elmondhatom ,
hogy a jazz a filmiparban elõbb nép-
szerû lett, mint a pódiumokon.

– Elég fiatalon lett a Nemzetkö-
zi Jazzföderáció alelnöke. Késõbb
a Magyar Jazzszövetség elnöke.
Milyen konkrét feladatokat jelen-
tett ez önnek?

– Elsõsorban oktatási és szerve-
zési feladataim voltak. Késõbb a
nyolcvanas években létrehoztuk a
Tatabányai Jazztábort, mely évekig
mûködött. A Jazzszövetség elõtt volt
a Kreatív Zenepedagógiai Intézet,
amely tíz évig látta el feladatát.

– Ahetvenedik születésnapjára egy
nagyon színvonalas koncertet adtak
volt tanítványai, akik mára nagyon
neves zenészek. Milyen érzés az egy-
kori tanítványokat látni, hallani?

– Belegondolni ebbe jó is, meg
rossz is. Az a rossz, hogy azóta már
hat év eltelt. Nagyon tehetséges,
kitûnõ muzsikusok jutalmaztak
meg zenéjükkel, többségük már ta-
nít is. Ott volt László Attila, Bor-
bély Mihály, Oláh Kálmán, Binder
Károly, Balázs Elemér és még so-
rolhatnám. Nagyon szép, emléke-
zetes ünnepség volt, ahol végre én
csak nézõ lehettem.

– Visszatérve a mai koncerthez.
Volt egy kompozíció, melyet egy-
kori példaképének, késõbbi barátjá-
nak Bill Evans-nek az emlékére írt.
A jazzkoncerteken, lemezeken mos-
tanában egyre több a nekrológ….

– A halál, hozzátartozik az élet-
hez. Egyesek szerint a jazzmuzsi-
kusok korábban halnak meg, mint
a magyar átlag. Ez természetesen
az életmódtól is nagymértékben
függ. Ez nem egy könnyû pálya,
többek között a kiszámíthatatlan-
ság a legnagyobb rizikófaktor. Én
már abban a korban vagyok, hogy
ez engem különösebben nem izgat,
de azért a kontrasztot észreveszem.

Czene Csaba
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRÕL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

(normatív támogatás kivételével) 
2007 év

A Zalatáj Egyesület 2007. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év
Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 7412 3650
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - -
3. C. Összes bevétel (A+B) 7412 3650
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6824 1193
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 6824 1193
7. G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény - -
8. H. Adófizetési kötelezettség - -
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 588 2457
Elõzõ év(ek) módosításai: -

Zalatáj Egyesület 

Kanizsai Múzeumért Alapítvány
közhasznúsági beszámolója

Az 1997. évi CLVI. Törvény 19. -§-a alapján meghatározott beszámo-
lási kötelezettségnek eleget téve megküldjük a „Kanizsai Múzeumért
alapítvány 2007. évi pénzügyi és közhasznúságot igazoló beszámolóját.

I. Összes közhasznú tevékenység bevétele 490 e Ft
Közhasznú célú müködésre kapott támogatás 244 e Ft

- Központi költségvetésbõl 124 e Ft
- támogatóktól 120 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatás 197 e Ft
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 48 e Ft
II. Közhasznú tevékenység ráfordításai 518 e Ft
Apeh által kiutalt 1 % összege 124 e Ft
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