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Kanizsa

Mintegy kétezer petúnia és
vízvirág palántát ültettek el a ke-
leti városrész lakói a Polgári Ka-
nizsáért Alapítvány péntek dél-
utáni virágosztásának köszönhe-
tõen – számolt be lapunknak
Babicsné Bertha Éva szóvivõ.

A Zemplén, Városkapu, Munkás
és Liszt, a Rózsa, Kodály utca la-

kói egyaránt partnerek voltak.
Akik vállalták a házuk elõtti közte-
rület díszítését, azért tették, mert
jól érzik magukat városunkban.
Nem csak elültetik, gondozzák is a
virágokat. Tudják, van értelme,
mert meghálálják a gondoskodást.
Az elsõ novemberi fagyokig folya-
matos virágszõnyeggel vidítják fel
szürke városi környezetünket. 

– És ehhez virágaink mindössze
mit kérnek? Fényt, meleget, vizet
– ez utóbbi bizony áldozatot köve-
tel a mai árakon – mondta Babics-
né.

A palántákat termesztõ
kiskanizsai kertész felhívta a fi-
gyelmet arra: tápanyag utánpót-
lásra is szükség lesz. Enélkül
nem várhatjuk el a hónapokon át
tartó színpompát. A gazdabolt-
ban két kilogrammos zacskós ki-
szerelésben kapható, por alakú
mûtrágyát (Volldünger) a locso-
lóvízbe kell keverni hetenként.
Ezzel elõsegítjük, hogy növénye-

ink energiájukat a virágzásra for-
dítsák, ne pedig hiánybetegség
leküzdésére, stresszhatások kivé-
désére. Rájuk is érvényes: jobb
megelõzni a betegséget! És bi-
zony, a környezeti hatásokhoz vi-
rágainknak is alkalmazkodni
kell! Jól táplálva, az utóbbi évek-
re jellemzõ perzselõ nyarakat is
jobban bírják.

– Lám, egy kicsiny pohárban
érkezett palánta milyen távlatokat
indít el! Fogadjuk meg a termesz-
tõ kertész tanácsait, a rendszeres
tápanyag utánpótlást illetõen is –
kérte Babicsné Bertha Éva, a Pol-
gári Kanizsáért Alapítvány szóvi-
võje. – Hogy ne vesszen kárba a
munkánk! Hogy környezetünk is
tükrözze lakóhelyünk iránti szere-
tetünket! Mert kanizsainak lenni
jó!

P.J.

Meghálálják aa ggondoskodást
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Az elmúlt hét a Civil Kerek
Asztal tagjai számára szinte tel-
jes egészében az általuk – immár
harmadik alkalommal – szerve-
zett rendezvényrõl szólt, mely-
nek fõ történései a Sétakertben
és a Medgyaszay Házban zajlot-
tak.

Programok színes palettáját mu-
tatta be a városban mûködõ szer-
vezõdések színe-java, melyek
Cseresnyés Péter alpolgármester
megnyitója után népes érdeklõdõ
közönség elõtt zajlottak utóbbi
helyszínen.

A szabadtéri események kereté-
ben takarítás és futóverseny zajlott
a Sétakertben – utóbbi a Kanizsai
Futó és Szabadidõ Sportklub szer-
vezésében –, s a díjakat Monspart
Sarolta tájfutó világbajnok adta. 

A Medgyaszay Házban a teljes-
ség igénye nélkül a sportbemuta-
tók mellett különbözõ zenekarok
és tánccsoportok követték egy-
mást a színpadon, s ahogy
Budavölgyi Kálmán a szervezõk
nevében fogalmazott: tudatában
vannak, hogy az ilyenfajta rendez-
vényeknek van egy kiteljesedési
ideje, s õk most ezt élik. Összessé-
gében, ha kisebb fennakadások
voltak is, ez a néhány nap teljes és
változatos programját nem zavar-
ta.

P.L.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Megtartotta éves küldött köz-
gyûlését a Zala Megyei Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Szervezete.
Az elnökség munkájáról Fehér
Imre elnök számolt be lapunk-
nak.

– Ha egy mondattal kellene jel-
lemezni a mögöttünk hagyott
2007-es esztendõben végzett mun-
kánkat – mondta –, arra találóan
a rendhagyó jelzõ felelne meg
leginkább. Szervezetünk a válasz-
tás miatt igen mozgalmas évet élt
meg. Míg az év elsõ felében a ré-
gi vezetõség irányításával mûkö-
dött a szervezet, a választást kö-
vetõen júniustól pedig az új,
nagyrészt e területen még tapasz-
talatokkal nem rendelkezõ szemé-
lyek kerültek a vezetõségbe, és
igyekeztek a nem kis kihívások-
nak, feladatoknak megfelelni.
Mondhatom, elég gyötrelmes idõ-
szakot éltünk át – folytatta az el-
nök –, hisz az örökség, melyet
kaptunk, arra kötelezetett ben-
nünket, hogy azt ne herdáljuk el,
lehetõleg gyarapítsuk, vagy leg-
alább õrizzük meg. Elõdeink elis-
mertsége és teljesítménye orszá-
gos, régiós, megyei és települési
szinteken is ismert, sõt elismert
volt.

– Egy év távlatából nézve az ak-
kori állapotokat, mi jelentette a
legnagyobb gondot?

– A legfõbb probléma az új, az
ismeretlen vezetés elfogadtatása
volt a tagszervezetekkel. Hogy
ezen valamelyest már túljutot-
tunk, a tagszervezetek, a vezetõk
és a tagság pozitív hozzáállásá-
nak köszönhetõ, mint ahogy a
2007-es év szép eredményei is.
Mindannyian büszkék lehetünk
arra, hogy ahhoz a korcsoporthoz
tartozunk, akik társadalmi szin-
ten a legpozitívabbak a megnyil-
vánulásaikban. A meglévõ társa-
dalmi feszültségen belül, melyet
generációs problémaként szok-
tunk emlegetni, többnyire mi va-
gyunk kitéve nemtelen célzások-
nak. Ennek ellenére, az idõsügyi
közösségek tesznek erõfeszítése-

ket a probléma megoldására.
Rendezvények szervezésével, kö-
zös programok lebonyolításával.
Magyarországon az Idõsügyi Ta-
nács, figyelemmel az ENSZ elöre-
gedésrõl szóló nemzetközi intéz-
kedési tervére, az idõs emberek-
kel foglalkozó alapelveire is,
megalkotta az Idõsek Magyaror-
szági Kartáját, megállapítva,
hogy a XX. századra általánossá
vált a világ népességének soha
nem látott elöregedése, mely a
magyar társadalomban is egyre
növekvõ súllyal van jelen. Az
Idõsügyi Kartában az idõsekkel
kapcsolatban az alábbi prioritá-
sok kerültek megfogalmazása:
részvétel a társadalom tevékeny-
ségében, az idõskori élet anyagi
feltételei, egészségügyi, szociális
ellátás és gondoskodás, az idõsek
jogainak védelme. Ezen feladatok
egy része jogszabályban rögzí-
tett, más része viszont önként vál-
lalt tevékenység. Tagszervezete-
ink a múlt év során számos ren-
dezvénnyel, ismeretterjesztõ
egészségügyi elõadásokkal, töb-
bek között mûszeres hallás- és
vércukorszint vizsgálattal, vér-
nyomásméréssel álltak az idõsek
szolgálatára. De aktívan részt
vettek a falunapokon, városi ün-
nepségeken.

– A megyénkben élõ idõsek
hány százaléka vesz részt tagként
nyugdíjas klubok tevékenységé-
ben?

– Alig tíz százaléka, viszont a
települések lakosságát érintõ ren-
dezvényekbe szinte minden moz-
gásképes idõstársunk bekapcso-
lódik. Ezek a programok azért
nagyon fontosak, mert az idõs
emberek életminõségét, testi-lelki
egészségét is befolyásolják. Az
egészségügyi rendezvényeknél fi-
gyelembe kellett venni az idõs
személyek sajátos igényeit, ide
értve az idõs korban gyakoribbá
vált betegségek megelõzését, gyó-
gyítását. Elismeréssel kell szólni
még azon tagszervezeteinkrõl is,
akik fölvállalták egy térségre,
vagy akár az egész megyére kiter-

jedõ rendezvények lebonyolítását.
Ilyen volt például a szepetneki
Nefelejcs Egyesület, a Tótszerda-
helyi Nyugdíjas Klub, a Tungs-
ram Fényforrás Nyugdíjas Klub
és a Nemesapáti Nyugdíjas Klub
munkája. Ide kapcsolható Nagy-
kanizsa Idõsügyi Tanácsának
szervezésében rendezett Idõsek
Hete program, melyen a város-
ban mûködõ tagszervezetek kivé-
tel nélkül részt vettek. Szerveze-
tünk hagyományteremtõ szándék-
kal kapcsolódott az Országos
Szabadidõ Sport Szövetség által
kiadott Gyalogló Világnapi felhí-
váshoz. A rendezvényt a Csóna-
kázó-tónál bonyolítottuk le, me-
lyen hatvanöt társunk vett részt
és teljesítette a kijelölt távot.
Ugyancsak hagyományosan ke-
rült s kerül megrendezésre a két-
napos székesfehérvári Kulturális
Találkozó, melyre kiemelten ma-
gas létszámú részvételi lehetõsé-
get biztosítottak számunkra.
Nyolcvan fõt, mellyel élni is tud-
tunk, maradandó élményhez jut-
tatva társainkat. Az elért sikere-
inknek részesei voltak a helyi ön-
kormányzatok vezetõi, Idõsügyi
Tanácsok és a munkánkat segítõ
partner civil szervezetek. Köszö-
net illeti a rendõri szerveket, akik
az idõsek biztonságának javításá-
ra Boldog Évek címmel program-
sorozatot dolgoztak ki és felvilá-
gosítás, tanácsadás lehetõségét
kínálták. Egy tagszervezetünk, a
nagykanizsai Pedagógus Klub je-
lezte a kilépését. Egy szervezet, a
Szívbetegek Klubja pedig kérte a
felvételét, valamint Becsehely és
Fityeháza klubjaival folynak
megbeszélések a belépési szándé-
kukról. Sajnos a tagdíjfizetést
nem sikerült megnyugtatóan ren-
dezni, hisz még a tagszervezete-
ink egyharmada nem fizette be a
2007. évi tagdíj tartozását, pedig
szükséges hangsúlyoznunk, hogy
a tagságviszony létesítésének és
fenntartásának feltétele a tagdíj-
fizetés.

Bakonyi Erzsébet

Rendhagyó éévet zzártak aa nnyugdíjasokA ccivilek
bemutatói,
a kközönség
ünnepe
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Nagykanizsán tartotta kihe-
lyezett ülését az Országgyûlés
Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil-
és Vallásügyi Bizottsága, mely-
nek tagjai az ülés elõestéjén
Galambokon meglátogattak né-
hány cigány családot, akik a
telepfelszámolási program
eredményeként immár két éve
új házakban laknak. A kanizsai
kihelyezett ülésen Teleki László
CKÖ-elnök – aki maga is tagja
a parlamenti bizottságnak – be-
mutatta a kisebbségi grémium
mûködését, valamint az okta-
tásban, foglalkoztatásban és
szociális szférában elért sikere-
ket.       

Teleki László érdeklõdésünkre
elmondta:

– Azért próbáltam meg elérni,
hogy a bizottság itt tartsa ülését
a Bogdán János Cigány Közössé-
gi Házban, hogy ne csak a sajtó-
ból értesüljenek az eredménye-
inkrõl, hanem maguk is tapasz-
talják meg a képviselõk, hogy mi-
ként mûködik a kisebbségi önkor-
mányzat. Amikor  említést tettem
az MSZP-frakcióhoz tartozó
Fogarasiné Deák Valéria alel-
nöknek, õ szívesen vette ezt a
meghívást és közvetítette Balog
Zoltán fideszes elnök felé, aki
szintén hasonló módon nagyon
szívesen tett ennek eleget. Így ke-

rült ez a bizottsági ülés Nagyka-
nizsára.

– Az Állami Számvevõszék
egyik tanulmánya is napirendre
került a kihelyezett ülésen.

– Igen, mert aktuális ez a tanul-
mány, amely tizenhét évet áttekin-
tõ programcsomagot próbál meg
olyan aspektusból bemutatni,
hogy mi is történt a magyarorszá-
gi cigányság finanszírozásával,
vagy még pontosabban a gazda-
sági koncepciójának irányításá-
val. Voltaképpen egy történelmi
mérföldkõnek számít, hogy a ro-
ma ügyekben tizenhét év alatt tör-
téntek minden napját feldolgozta
ez a tanulmány és nagyon hasznos
tanulságokkal szolgál. Például jól
érzékelteti, hogy nem volt koncep-
cionális programja egyetlenegy
kormánynak sem az elmúlt
idõszak alatt, vagyis a rendszer-
váltás óta, és többnyire ez az oka
annak, hogy azok a források,
amelyek megjelentek roma ügy-
ben, nem mindig érték el azt a si-
kert, amelyet el szeretett volna ér-
ni akár a társadalom, vagy akár
az a kormány, amely ezeket a pén-

zeket kihelyezte. Számunkra tehát
rendkívül tanulságos ez az ÁSZ-
tanulmány, én pedig úgy vélem,
hogy mindenképpen fontos volt,
hogy itt Nagykanizsán tárgyalja
meg a bizottság, és ily módon tör-
ténelmivé válhatott ez a kihelye-
zett bizottsági ülés.   

Dr. Pulay Gyula, az Állami
Számvevõszék Fejlesztési és Mód-
szertani Intézetének fõigazgatóhe-
lyettese elmondta, hogy a tanul-
mány az Országgyûlés felkérése
alapján készült és feltárja, hogy a
rendszerváltás óta a cigányság
élethelyzetének javítására fordított
összegek milyen módon haszno-
sultak, illetve azt is felmérték,
hogy mekkora közpénzt költöttek
erre a célra az elmúlt tizenhét év-
ben.

– A legnagyobb gond a tanul-
mány elkészítése során az volt,
hogy igazán megbízható adat –
abban a tekintetben, hogy a ci-
gányságnak az élethelyzete ho-
gyan változott – nincs, mert sem
a kilencvenes évek elején, sem az
elmúlt idõszakban átfogó felmé-
rés nem készült arról, hogy mi-

ként változott meg a cigány la-
kosságnak az életfeltétel-rendsze-
re. Csak résztanulmányok állnak
rendelkezésre, ezért elsõsorban
azt tudtuk vizsgálni, hogy miként
mûködött maga a támogatási
rendszer, illetve az az intézmény-
rendszer, amelyik segítette ezek-
nek a céloknak az elérését. Ezzel
kapcsolatban vannak alapvetõ
fenntartások, hiszen nagyon sok
mûködési hiányosságot állapít
meg a tanulmány: alapvetõen ak-
kor volt a legtöbb probléma, ami-
kor több tárca együttes munkáját
igényelte volna valamelyik fel-
adatnak a megoldása, mert ilyen
esetekben rendszeresen koordiná-
ciós nehézségek támadtak, hogy
egyik tárca így, a másik pedig úgy
gondolta a feladat végrehajtását.
Emellett végigkíséri az elmúlt ti-
zenhét év történetét az a dilem-
ma, miszerint a kormányok nem
tudták igazán eldönteni azt, hogy
egy célzott roma politikát valósí-
tanak meg és a pénzeket kifejezet-
ten arra használják fel, hogy a
roma származású emberek szá-
mára nyújtsanak többletlehetõsé-
get például a foglalkoztatásban
vagy a képzésben, vagy pedig ál-
talában a hátrányos helyzetû em-
bereket akarják támogatni, és
ezen belül kapnak csak preferen-
ciát a roma származásúak. Ezért
elég nehéz is pontosan azt megál-
lapítani, hogy mekkora pénzt köl-
töttek a cigány lakosság élethely-
zetének javítására, mert mi körül-
belül 120 milliárd forintot tud-
tunk azonosítani a különbözõ be-
számolók alapján, vagyis ezek a
pénzek voltak megjelölve, mint
amelyek azt a célt is szolgálják,
hogy a cigányság élethelyzete ja-
vuljon. Egészen pontosan azon-
ban nem lehet megállapítani azt,
hogy a 120 milliárd forintból
mennyit is fordítottak konkrétan
arra a célra, hogy roma szárma-
zású emberek jussanak foglalkoz-
tatáshoz, ösztöndíjhoz, vagy
egyéb másfajta támogatáshoz,
mert nem volt olyan adatfelvétel
vagy felmérés, amely  ezt képes
lett volna pontosan megállapítani
– mondta az ÁSZ-tanulmányról a
fõigazgatóhelyettes.

Gelencsér Gábor
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A Múzeumok Nemzetközi Ta-
nácsa 1977-ben döntött arról,
hogy minden év május 18-át Mú-
zeumi Világnapnak szentelik. E
nap megrendezése lehetõséget kí-
nál arra, hogy a múzeumi szak-
emberek népszerûsítsék intézmé-
nyüket, megjelenítsék alkotó tö-
rekvéseiket és ráirányítsák a fi-
gyelmet tevékenységükre.

A Thúry György Múzeum a Mú-
zeumi Világnapon csatlakozott a
Reneszánsz Évéhez. Ennek jegyé-
ben várta számtalan programmal a
Fõ úti épületének udvarán az ér-
deklõdõket, gyermekeket, felnõt-
teket. Többek között lehetõség
nyílt sakkozásra, kockajátékra,
ügyességi és memóriajátékra, kéz-
mûves foglalkozásra.

Aki e napon átlépte a Thúry
György Múzeum idõkapuját, egy
békés reneszánsz várudvarban ta-
lálta magát, ahol zenegép szolgál-
tatta a reneszánsz muzsikát. Hang-
ja felkeltette a várfalon kívül elha-
ladók érdeklõdését is. A vár úrnõ-
je, Száraz Csilla múzeumigazgató
teljes kíséretével fogadta az általá-
nos és középiskolák követeit. A
várjátékok résztvevõi a várfalat
ostromolták labdáikkal, s leány-
szobáik díszes ablakát tervezte ép-
pen három barátnõ. A kézmûvesek
szebbnél-szebb alkotásait Kunics
Zsuzsa muzeológus tanulmányoz-
ta, s voltak, akik a címerkészítés
mesterségét lesték el Lengyák Ist-
vántól. A Török kútnál Tarnóczky
Attila helytörténész telepedett le.
Emléktáblái elkészítéséhez bizo-
nyára külhoni befektetõk támoga-
tására várt, s olykor feltûnt a nagy
sürgés-forgásban Hohl Zoltán ud-
vari fényképész is.

B.E.

Thúry MMúzeum aa rreneszánsz éévében

Az ÁÁllami SSzámvevõszék ttanulmánya
történelmi mmérföldkõnek sszámít...
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Kanizsa – PPályázni mmuszáj 2008. május 29.4

A közismert latin „Hajózni
muszáj” mondás napjainkra a
„Pályázni muszáj” szlogenné ak-
tualizálódott – legyen szó önkor-
mányzatról, vállalkozói, vagy ci-
vil szféráról – mivel céljai meg-
valósításához, fejlesztési elkép-
zeléseihez mindenki igyekszik
forrás-kiegészítést keresni.

Az Önkormányzat pályázati te-
vékenységérõl a Polgármesteri Hi-
vatal Pályázati Irodájának munka-
társaival beszélgetünk.

– Milyen lehetõségei vannak ön-
kormányzatunknak pályázatok be-
nyújtására, s ebben mi a Pályázati
Iroda szerepe?

– Lehetõséget egyrészt az EU-s
támogatásokat magukba foglaló Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Operatív programjainak 2007-
2008-ban kiírt pályázatai, másrészt
a csökkenõ mértékû, de még jelen-
levõ hazai források biztosítanak –
kezdte Domina Zsóka irodavezetõ.
– A Pályázati Iroda feladata a köz-
gyûlés által meghatározott fejlesz-
tési célok megvalósítását szolgáló
projektek kialakítása, elõkészítése.
Ennek érdekében valamennyi meg-
jelenõ pályázati felhívást, útmuta-
tót felülvizsgál a megfelelõség, be-
nyújthatóság szempontjából. Így
kiválasztásra kerülnek azok a lehe-
tõségek, melyekre pályázhat az ön-
kormányzat, s elkezdõdhet a pro-
jekt elõkészítése. Ez magába fog-
lalja az érintett hivatali osztályok
projektekhez kapcsolódó szakmai
tevékenységének koordinációját,
segítését, a partnerekkel, döntésho-
zókkal, közremûködõkkel szükséges
egyeztetéseket, a közgyûlési dönté-
sek elõkészítését. 

– A pályázati dokumentáció ösz-
szeállítása, mint érzékelhetõ,
összetett, bonyolult folyamat –
egészíti ki Cserti Csilla pályázati

ügyintézõ – ezért mindig öröm
számunkra, hogy benyújtott pályá-
zatunk határidõre beérkezett, s mi-
nimális hiánypótlás után befoga-
dást nyert. Ez ugyanis alapfeltéte-
le annak, hogy a projektet tartalmi
szempontból értékeljék, tehát tá-
mogatást kapjon. Az eljárásrendtõl
függõen néha több hónapot várunk
a döntésre, ezután következik a tá-
mogatási szerzõdés megkötésének
elõkészítése, az aláírás, s kezdõd-
het a projekt megvalósítása.

– Van jelenleg Nagykanizsának
megvalósítás alatt álló projektje?

– Igen – bólogat kérdésünkre
Mihovics Zoltán az iroda egyetlen
férfi tagja, a mûszaki beruházások
legtapasztaltabb ügyintézõje. – A
napokban került aláírásra a Roz-
gonyi utcai gyermekorvosi rendelõ
teljeskörû akadálymentesítésére
benyújtott nyertes pályázat támo-
gatási szerzõdése, amely 10 millió
Ft támogatással egészíti ki az ön-
kormányzat 7,7 millió forintos ön-
részét. Feltétlenül ki kell emelnünk
– mivel ez friss hír – hogy a Nyu-
gat-Dunántúli Operatív Program
vonatkozó pályázata keretében
zöld utat kapott a Nagykanizsai in-
kubátorház és Innovációs Központ
létrehozása, melynek összköltsége
közel 500 millió forint. A 366 millió
Ft-tal támogatott projekt 2009-ben
kezdõdhet. A Pályázati Iroda szem-
pontjából ugyanannyi munkát igé-
nyel a kisebb költségû projektek
elõkészítése, mint például a jelen-
leg futó gyalogos átkelõhely építési
beruházás (a 74-es fõút 2 csomó-
pontjában), valamint a Kaposvári
út és Hevesi út mentén pályázati
forrásból terveztetett kerékpárút. 

– Mi a helyzet a sokat emlege-
tett, sok vitát megért városrehabi-
litációs nagyprojekttel?

– Nagykanizsa belvárosának
funkcióbõvítõ fejlesztése valóban

nevezhetõ nagyprojektnek, bár a
pályázati „szakzsargon” ezt a kife-
jezést nem használja. A 2007-2013
között három ütemben megvalósí-
tandó projekt támogathatósága ér-
dekében, 2007 júniusától folyama-
tosan, nagy intenzitással zajlottak
a városrehabilitációs projekt ter-
vezési, felülvizsgálati, elõkészítési
munkálatai. Irodánk koordinálta a
két szakértõi cég, a Városfejleszté-
si Osztály és a Fõépítészi csoport
szoros együttmûködésben végzett
operatív munkáját, szervezte a fó-
rumokat és készítette elõ a közgyû-
lési döntéseket. A projektet a Nyu-
gat-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács 2008. április 10-i ülé-
sén a kért 899,649 millió Ft támo-
gatási összeggel javasolta kiemelt
projektként történõ nevesítésre. A
több mint 2 milliárd Ft összköltsé-
gû I. ütem amely – mindösszesen
611 millió Ft-os önrésszel – a bel-
város forgalomcsillapítását, az Er-
zsébet tér teljes megújulását, a
kapcsolódó Miénk a tér program-
ba a civilek bevonását és a marke-
ting költségeket foglalja magába.
Az önkormányzati beruházás 500
millió Ft értékben két vállalkozói
fejlesztést is indukál. A teljes pro-
jektdokumentáció jelenleg függet-
len szakértõi bírálat alatt áll, ezt
követi az Irányító Hatóság bizott-
ságának döntése, mely a kiemelt
projektként történõ nevesítést,
vagy átdolgozást javasolhat. Az el-
sõként említett esetben még a nyá-
ri szünet elõtt kormányülés elé ke-
rülhet az anyag végleges döntésre
– az országban az elsõk között –
részletezi az irodavezetõ.

– Vannak még elbírálás alatt ál-
ló pályázatai a városnak?

– Micsoda kérdés! – néz össze a
három fõs iroda, s egymás szavába
vágva sorolják: – Bolyai Iskola
részleges felújításához 200 millió
Ft-ot várnak, 24 autóbuszváró kor-
szerûsítését tenné lehetõvé közel 76
millió Ft támogatás, 100%-os tá-
mogatottságú az oktatási intézmé-

nyek informatikai fejlesztésére be-
nyújtott pályázat. Azért vegyük kü-
lön blokkba a hazai forrásokra be-
nyújtott pályázatainkat, mivel azok
bírálata rövidebb átfutású, várha-
tóan július 15-ig már döntés is szü-
letik – javasolja Mihovics Zoltán, s
már mondja is: – a TEÚT pályáza-
ti kiírás keretében a Kõrisfa illetve
a Hóvirág utca útfelújítása terve-
zett. A CÉDE pályázat kötöttség
nélkül ad lehetõséget az önkor-
mányzat által szükségesnek ítélt ki-
sebb fejlesztésekre. Korábbi kötele-
zettség vállalásból adódóan így a
Thury városrész útépítése megol-
dandó feladat, Kiskanizsa a Bor-
nemissza téren kialakítandó park-
kal és játszótérrel gazdagodna. 

– Ne feledkezzünk meg az oktatá-
si intézményekrõl sem! – így Csilla.
– Hiszen két óvoda a Rózsa, illetve
Vackor Óvodák, illetve a Péterfy
Sándor Általános Iskola is megújul-
hat a hazai források sikeres pályá-
zata esetén. A hét projekt tervezett
összköltsége: 88 millió Ft, melyhez
48 millió Ft támogatást remélünk.
Fontos még kiemelni, hogy az Ön-
kormányzat pályázati tevékenysége
a bemutatottnál is gazdagabb, hi-
szen a speciális szakmai fejleszté-
sek pályázatait az adott hivatali
osztályok, intézmények koordinál-
ják. Ilyen például a Térségi Integ-
rált Szakképzõ Központ (TISZK)
tartalmi, valamint infrastrukturális
fejlesztésére benyújtott pályázat,
melynek felelõs gazdája a Mûvelõ-
dési és Sport Osztály, vagy említ-
hetjük a Kórház pályázatait is –
egészítik ki a tájékoztatást.

–  Milyen projekteken dolgozik
jelenleg a Pályázati Iroda?

– A napokban véglegesítjük a
Kiskanizsai Egészségház megvaló-
sításához, 60 milliós támogatási
igénnyel június elsõ napjaiban be-
nyújtásra kerülõ pályázati doku-
mentációt. Kezdeti elõkészítés sza-
kaszában van a Polgármesteri Hi-
vatalok szervezetfejlesztésére kiírt,
valamint az esélyegyenlõség fej-
lesztésére irányuló pályázati lehe-
tõségek felülvizsgálata. Várjuk a
rendezvények támogatására, illetve
kerékpárút tervezésére, építésére
május végén megjelenõ pályázati
lehetõségeket, mert nálunk, mint
látható nyáron sincs „uborkasze-
zon” – fûzi hozzá az irodavezetõ.

Mit mondhatunk erre? További
jó munkát, pozitív döntéseket kí-
vánunk, azaz inditó gondolatunk-
hoz kapcsolódva – Jó szelet a vi-
torlákba!

P.I.

„Navigare nnecesse eest”

Lapzártánkkor ülésezett váro-
sunk képviselõtestülete. A mint-
egy negyven napirendet megtár-
gyaló grémium döntött többek
között a médiában nagy port vert
hivatali autó Közbeszerzési Bi-
zottság határozatának visszavo-
násáról. Az új eljárásban a 10
milliós keretösszeg nem válto-
zott, de a meghívásos pályázat

résztvevõi csak városunkból ke-
rülhetnek ki.

A képviselõk egyelõre elnapol-
ták a kórház CT-beszerzésének
ügyét, mivel az újabb informáci-
ók birtokában úgy látták, hogy ér-
demes megvizsgálni más beszer-
zési lehetõségeket is. Ugyanakkor
a kórház mûhiba perbõl szárma-
zó, mintegy 30 millió forintos

kártérítési kötelezettségének át-
vállalását a testület levette napi-
rendjérõl.

Döntöttek viszont kilenc közté-
ri alkotás áthelyezésérõl illetve
újabbak létrehozásáról. Így lesz
Erzsébet királyné szobrunk, Test-
vérvárosok kútja és törökkori
városmakett.

D.J.

Hivatali aautó, CCT, sszoboráthelyezések
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Május 30. 17 óra, Matjaž Pikalo Fényutazás címû verseskötetének
bemutatója a Halis István Városi Könyvtárban. Vendégek: a nagykani-
zsai Lukács Zsolt, a kötet fordítója, Igor Brlek, a ljubljanai Egyetemi
Könyvkiadó igazgatója, Mojca Kumrdej írónõ, Matjaž Pikalo költõ,
író, zenész és Tomislav Vreèar, költõ. Beszélgetõtárs Czupi Gyula, a
kötet kiadója.

Május 30. 18 óra, Halis István Városi Könyvtár. Riersch Zoltán,
Arcunkba hajolnak a csönd ágai és Barackvirág ivadéka vagyok címû
köteteinek bemutatója. Beszélgetõtárs Kardos Ferenc. Közremûköd-
nek: Lengyák István és a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának
tagjai, valamint Karosi Lászlóné és a Napfény Rákbetegek és Hozzá-
tartozóik Egyesülete.

Június 2. 17 óra, Honvéd Kaszinó. Pék Pál, Az elmerült sziget cí-
mû verseskötetének bemutatója. Laudációt mond Péntek Imre, a Pan-
non Tükör fõszerkesztõje. Beszélgetõtárs Kardos Ferenc. Közremûkö-
dik Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Hegedûs Erzsébet és
Mikola Mária versmondók, valamint Farkas Tibor zenész. Házigazda:
Halmos Ildikó.

Június 3. 16 óra, Halis István Városi Könyvtár. Bicsák Erzsébet
Unoka mesék és Erdõs Attila Rimfaragott mesék és versek gyerme-
keknek címû kötetének bemutatója Kardos Ferenc ajánlásával. 

Június 3. 18 óra, Halis István Városi Könyvtár. Kósa Pál Amit én
adhatok címû verseskötetének bemutatója. Beszélgetõtárs Kardos Fe-
renc.

Június 4. 17 óra, Halis István Városi Könyvtár. Szoliva János El-
ágazások címû kötetének bemutatója. A kötetet Lehota M. János esz-
téta ajánlja. 

Június 4. 18 óra, Honvéd Kaszinó. Polgár József Élmény... Em-
lék... ami belõlük megmaradt címû kötetének bemutatója. A könyvet
Dr. Márkus Ferenc tanár, Nagykanizsa díszpolgára ajánlja az olvasó-
közönségnek. Közremûködik: Csere Andrea és Ritecz Rita.

Június 5-én, 8-17.30 óráig Ünnepi Könyvhét a Deák téren. A téren
felállított sátraknál 14 órától dedikál: Gere István, Kunics Zsuzsa, Pék
Pál, Pápa János, Szoliva János, Tarnóczky Attila, Bakonyi Erzsébet és
Deregi László. 15 órakor nyitja meg az Ünnepi Könyvhét rendez-
vénysorozatát Balogh László, az OKISB elnöke.

Június 5. 16 óra, Halis István Városi Könyvtár. A polgárosuló
Nagykanizsa a 19. század második felében címû tanulmánykötetet
mutatja be a kötet szerkesztõje Dr. Kaposi Zoltán, majd a Kanizsai An-
tológia 7. kötetét ajánlják a kötet szerkesztõi: Lehota M. János és Kar-
dos Ferenc.

Június 5. 18 óra, Halis István Városi Könyvtár. Hagymás István A
mítikus József Attila címû kötetének bemutatója.  Beszélgetõtárs
Czupi Gyula. 

Június 6-án  8-17.30 óráig Ünnepi Könyvhét a Deák téren. 10 órá-
tól dedikál a téren Bicsák Erzsébet, Erdõs Attila, Kunics Zsuzsa, Rier-
sch Zoltán, Tarnóczky Attila, Bakonyi Erzsébet és Deregi László. 14
órától dedikálnak a téren: Kósa Pál, Tarnóczky Attila, valamint a Ka-
nizsai Antológia 7. kötetének szerzõi.

Június 6. 17 óra, Halis István Városi Könyvtár. Dr. Csernus Imre A
nõ címû könyvéhez kapcsolódó képanyagból készült kiállítás megnyi-
tója, melyet az alkotókkal – dr. Csernus Imre és Nádor Péter – közre-
mûködésével kötetlen beszélgetés követ. A kiállítást Czupi Gyula
igazgató nyitja meg. 

Június 6. 18 óra, Halis István Városi Könyvtár. Szabadi Tibor J.:
magyar-eszperantó-bajor és osztrák-német-magyar szószedetek bemu-
tatója. Házigazda: Dr. Horváth György lektor. 

Június 7-én 8-13 óráig Ünnepi Könyvhét a Deák téren.
Június 10. 17.30, Halis István Városi Könyvtár. Pápa János Meg-

szenvedtem ’56-ot címû emlékezéskötetének bemutatója. Beszélgetõ-
társ: Czupi Gyula, a kötet szerkesztõje

Június 12. 18 óra, Halis István Városi Könyvtár. Gere István A zá-
por árnyéka címû kötetének bemutatója. Beszélgetõtárs Czupi Gyula. 

79. ÜÜnnepi KKönyvhét

Május 25-én, vasárnap került
sor a Nagykanizsai Zsidó Hitköz-
ség szokásos évi Holocaust meg-
emlékezésére. Az eseményt Dr.
Székely István, a Nagykanizsai Zsi-
dó Hitközség elnöke nyitotta meg. 

Verõ Tamás rabbi elevenítette fel
a múltat. Elmondta, a gyász 64 éve
tart, a világháború végével nem
múlt el a fájdalom. 1944. április 26-
ára virradó hajnalon Nagykanizsán
körülbelül nyolcszáz fõt lakoltattak
ki, gyûjtöttek össze, majd bevago-
nírozták és a Szombathely-Sárvár-

Sopron-Bécs vonalon Auschwitzba
szállították õket. A II. világháború
idõszaka egy beteg korszak volt:
éhezés, munkaszolgálat, gettósítás,
sárga csillag, jegyrendszer jelle-
mezte a zsidó emberek mindennap-
jait. A sor pedig még hosszú…

Az egybegyûltek a zsinagóga ud-
varán található, a világháború zsidó
áldozatainak emlékére állított sír-
emléknél és az Izraelita temetõben
tették tiszteletüket, helyezték el ko-
szorúikat, virágcsokraikat.

Steyer Edina

Holocaust mmegemlékezés
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A korábbi évek hagyományai-
nak megfelelõen és az országos
rendezvényekkel párhuzamosan a
kiskanizsai templom melletti Mil-
lenniumi emlékparkban is megem-
lékeztek a magyar hõsök napjáról. 

Az évente május utolsó vasárnap-
ján sorra kerülõ ünnepség minden
olyan magyar katonáról és honvéd-
ról szól, aki életét áldozta hazájáért.
Nagykanizsán idén elõször városi
szintû volt a tisztelgés, melyen Cse-
resnyés Péter alpolgármester mon-
dott köszöntõt a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekarának elõadása

után. A közremûködõ szervezetek
sorában voltak a Vitézi Rend Nagy-
kanizsai Hadnagysága mellett a Ka-
nizsa Lovasklub huszárjai is, s ün-
nepi verset adott elõ Tulman Géza,
megemlékezõ beszédet pedig Erdõs
László nyugállományú honvéd ez-
redes, a Nemzeti Társaskör elnöke
mondott. Ezt követõen ökumenikus
ima hangzott az elesett hõsökért, s
ebben közremûködtek a történelmi
egyházak képviselõi, majd a meg-
emlékezõ koszorúzó ünnepség a
Szózat soraival zárult. 

P.L.

Hõsökre eemlékeztek
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NAGYKANIZSA S KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS 
ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. (Fax: 516-796)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRÕL

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2007. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év - Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
a. b. c. d.
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 56345 50440
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele 2832 2835
3. C. Összes bevétel (A+B) 59177 53275
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 58122 55167
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2832 -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 60954 55167
7. G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény - 2835
8. H. Adófizetési kötelezettség - -
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - 2835
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1777 -1892

01. A. Befektetett eszközök 2772 2067
02. I. Immateriális javak 229
04. II. Tárgyi eszköz 2772 1838
09. B. Forgóeszközök 8538 3623
11. II. Követelések 199 71
16. IV. Pénzeszközök 8339 3552
17. C. Aktív idõbeli elhatárolások 14217 25903
18. Eszközök összesen 25527 31593

19. D. Saját tõke 8438 8546
20. I. Jegyzett tõke 3000 5000
23. III. Tõketartalék 122 122
24. IV. Eredménytartalék 5443 5316
25. V. Lekötött tartalék 1650 -
29. VII. Mérleg szerinti eredmény -1777 -1892
31. F. Kötelezettségek 14477 20880
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 14477 20880
37. G. Passzív idõbeli elhatárolások 2612 2167
38. Források összesen 25527 31593

(Elõzõ évek módosításai: -)

Közlemény
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE 
értesíti tisztelt bérlõit, a közös képviselõket és más ügyfeleit, hogy 

2008. május 6-ától 
a Csarnok Üzletházban (Vásárcsarnok),

(Nagykanizsa, Kalmár út 6.)
I. emeleti 147-es számú helyiségében 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁT mûködtet.

Ügyfélfogadás rendje:
Kedd: 8.00 – 12.00, Csütörtök: 8.00 – 12.00 

Ügyfélfogadási idõn kívül 
a Nagykanizsa, Garay u. 21. szám alatti irodánkban 

fogadjuk ügyfeleinket.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL:

2008. 05.30-án 16 órakor
hétvégi

2008. 06.02-án 16 órakor
hétközi

2008. 06.16-án (gyorsított)
délelõtti és délutáni 

elõadásokkal
személyautó, motor és 

segédmotor kategóriákban 

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Balogh László, a 3. számú vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadó-
órát tart minden szerdán 16 órá-
tól 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselõje fogadóórát tart minden
hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19
óráig a kenyérgyári PERGO lot-
tózóban (Kinizsi u. 95.).

Bicsák Miklós az 1. számú vá-
lasztókerület (Garai, Ûrhajós,
Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkor-
mányzati képviselõje 2008. júni-
us 4-én, szerdán 16 órától 17.30
óráig fogadóórát tart a Kinizsi ut-
ca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában.

Aznap 18 órától 20 óráig Bi-
csák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadó-
órát a palini új Általános Iskolá-
ban.

Polai József a 15. számú vá-
lasztókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart min-
den páratlan hónap utolsó pénte-
kén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületé-
ben.

Tóth Nándor, a 14. számú vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselõje fogadóórát tart minden
hónap elsõ hétfõjén 18.00 órától
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

Képviselõi
fogadóórák

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az
alábbi ingatlanait:

Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/Idõ-
pont

984; 987; 986/1. / Erzsébet tér
északi tömbje / 90.000.000 Ft /
06.11, 07.02 10:00 óra.

649/118. / Ipari Parki beépítet-
len terület / 7.646.000 Ft + áfa /
06.11, 07.02. 11:00 óra

A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Iroda (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)

Érdeklõdni a fenti címen és a
következõ telefonszámon lehet:
93/500-724

Versenytárgyalás
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi munka-
körének betöltésére.

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálko-
dási Osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogsza-
bályok és az ügyrend keretei között a jegyzõ és az osztályvezetõ utasításai
szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak
munkaszervezése és ellenõrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák
koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közremûködés.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi

vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd
intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú
szakképesítés.

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát,  a 2007. évi CLII. tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gya-
korlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Mûködési Szabályzat valamint
Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Mari-
anna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. június 9. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

Pályázat ggazdálkodási oosztály ––
osztályvezetõ-hhelyettes mmunkakörre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály  osztályvezetõ  munkakörének be-
töltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogsza-
bályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormány-
zati gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármeste-
ri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi
önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes
munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy

fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményé-
ben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ-
iskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati

gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget,  szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kö-
telezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hi-
vatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó sza-
bályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 9. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 25. A munkakör 2008. július
1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).

Pályázat ggazdálkodási oosztály ––
osztályvezetõ mmunkakörre

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

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

Nyilvános vversenytárgyalás NNagykanizsa MMegyei JJogú VVáros aalábbi iingatlanaira

ÉKG Kórus jótékonysági koncert

Idõpont: 2008. június 7. szombat 15 óra
Helyszín: Nagykanizsa, Csokonai u. 1/A. (Adventista kápolna)

A belépés ingyenes!
Önkéntes adományokat a cserkészek javára elfogadunk!

Szerezzen örömöt a cserkészeknek és egy szép délutánt magának!

Ami aaz úújságban vvan, éés mmég ttöbb...
Hírek, ttudósítások, kképek, ffórum

Kattints rrá!  KKattints rrá! KKattins rrá!
www.kanizsaujsag.hu
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Az utóbbi hetekben, városunkban
ismét megszaporodtak a gépkocsiból
történõ lopások. Tizenöt ilyen esetrõl
kapott bejelentést a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság. Korábban fel-
hívtuk a tisztelt lakosság figyelmét
arra, hogy ne hagyjanak értékeket a
jármûveik utasterében. Az említett
esetekbõl hétnél fordult elõ, hogy az
utastérben felejtett érték, vagy érté-
ket sejtetõ táska vonta magára az el-
követõ figyelmét. Ebbõl két esetben
a jármûtulajdonosok még azzal is

megkönnyítették az elkövetõk dol-
gát, hogy a gépkocsik ajtajait be sem
zárták. Ezek a bûncselekmények na-
gyon könnyen megelõzhetõek lenné-
nek egy kis odafigyeléssel.

Ami viszont sokkal nagyobb
odafigyelést érdemelne, az a mara-
dék nyolc eset kapcsán merül fel. A
közelmúltban ugyanis a gépkocsi-
ból történõ lopások elkövetésének
egy újfajta változata bukkant fel.
Az elkövetõk gátlástalanul feltörik
azokat a jármûveket is, melyek

utasterében nem látnak értéket,
azonban a kesztyûtartóban, az ajtók
oldalzsebeiben vagy az ötajtós típu-
soknál a csomagtartóban tárolt érté-
kesebb zsákmányra vadásznak. Az
elkövetés módja vagy az ajtózár
felfeszítése, vagy egyszerûen fel-
kapnak egy követ az úttest szélérõl
és azzal betörik az ablakot. Nem
válogatnak. Amit a jármûben talál-
nak és mozdítható, azt elviszik, a
napszak is teljesen mindegy szá-
mukra, na és az elkövetés helyszíne
is. Elõfordult, hogy temetõ parkoló-
ban álló jármû esett áldozatul, az is,
hogy nyitott udvarban parkoló-, de
a legtöbbször az úttest szélén álló
jármûveket szemeltek ki az elköve-
tõk.

Mégis hogyan kerülhetjük el,
hogy áldozattá váljunk? Mit tehe-
tünk a további hasonló bûncselek-
mények elkerülése érdekében?

Azzal már nagy lépést tettünk,
ha nem hagytunk értéket a jármû-
ben: sem az utastérben, sem a
kesztyûtartóban, csomagtartó-
ban, hiszen a gépkocsi nem ér-
tékmegõrzõ. Sokat segíthet a
szakember által beszerelt riasztó-
készülék.

Ezzel azonban még nem lehe-
tünk nyugodtak, hiszen a fenti
nyolc eset is bizonyítja, hogy ezen
módszereken kívül itt többre van
szükség, ami nem más, mint a na-
gyobb körültekintés,  odafigyelés a
környezetünkre és a jelzésadás.

Mit értek ez alatt: Lakóhelyünk
környezetében ismeretlen szemé-
lyek tûnnek fel, gyanúsan visel-
kednek, mintha megfigyelnék a la-
kókat vagy a parkoló jármûveket,
elkapják tekintetüket, odalépnek a
parkoló jármû közelébe, és úgy
tesznek, mintha beszállnának, az-
tán meggondolják magukat.

Látható, hogy nagyon összetett
dologról van itt szó. Talán egy kis
bûnügyi érzékenység is szükségelte-
tik hozzá, de a saját biztonságáért a
saját környezetében tehet az ember.
Sajnos a rendõrség kapacitását meg-
haladja az a feladat, hogy az ilyen
jellegû bûncselekményeket helyben
teljes mértékben megelõzze, így ma-
rad a szakmai tanácsadás, mellyel ez
úton is szeretnénk szolgálni.
Amennyiben további felvilágosítás-
ra, tanácsra van szüksége, keressék a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Bûnmegelõzési Csoportját.

Kanizsa – HHirdetés 2008. május 29.8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály osztályvezetõ-helyettesi munkakör-
ének betöltésére

Ellátandó fõbb feladatok: a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály osz-
tályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és a hiva-
tal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának megfelelõen a jegyzõ és az osz-
tályvezetõ utasításai szerint.

Ennek keretében: az osztály feladatkörébe tartozó témákban testületi elõ-
terjesztések elõkészítése, az osztály dolgozóival kapcsolatos munkáltatói
részjogosítványok gyakorlásában való közremûködés, az osztály feladatellá-
tásának irányításában való közremûködés a szakszerû, szervezett, és haté-
kony ügyintézés biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak, testü-
leti döntéseknek, szabályzatoknak és vezetõi utasításoknak megfelelõen, tá-
vollétében az osztályvezetõ helyettesítése. 

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi

szintû általános orvos, fogorvos vagy gyógyszerész, szociológus, pszicholó-
gus, szociálpolitikus, jogász, humánszervezõ vagy közgazdasági felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus,
hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; fõiskolai szintû gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociá-
lis szervezõ, személyügyi szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazga-
tási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szociális
ügyintézõi szakképesítés.

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, felhasználói szintû számítógépes is-

meret, közigazgatási gyakorlat, vezetõi tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázó-

nak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
vagy elõnyként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kö-
telezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hi-
vatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önkormányzati rendelet, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 12. A pályázat elbírá-
lásának határideje:  2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölthetõ
be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

Pályázat SSzociális OOsztály ––
osztályvezetõ-hhelyettes mmunkakörre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola (Nagykanizsa, Sugár út
18.) igazgatói álláshelyére. 

Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú elsõsorban zenemûvészeti egye-
temi vagy fõiskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre
vonatkozó program, szakmai  helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, végzettséget igazoló okirat  hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekintsenek

Illetmény: Kjt szerint. 
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31 napjáig 5 tanévre

szól. A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtõl számított 30
nap. Három példányban kérjük beküldeni. A pályázat elbírálásának határide-
je: a közzétételtõl számított 90 napon belül. 

Feladni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztályára
kell küldeni, a borítékra rá kell írni: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola vezetõi pályázat (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére kell feladni. Az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghallgatásra hívja meg a pá-
lyázókat.

A pályázat beadási határideje: 2008. június 10.

Pályázat FFarkas FFerenc ZZene- éés
Aranymetszés MMûvészeti IIskola
igazgatói áálláshelyére

A Rendõrség ffelhívása

21.qxd  2008.05.27.  9:45  Page 8



Kanizsa – HHirdetés2008. május 29. 9

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák el-
tüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. ök. rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló ke-
retösszeg 2008. évben 2 millió Ft.

1. A pályázat célja: a városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésé-
nek ösztönzése. 

2. A pályázat benyújtásának feltételei: a támogatásra pályázhat minden
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fekvõ, nem mûemléki védelem
alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje, társasház lakóközössége ne-
vében a közös képviselõ; kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az ön-
kormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fenti korlátozás az
önkormányzati résztulajdonnal rendelkezõ társasházakat nem érinti.

3. A pályázható támogatás mértéke: a pályázható támogatás összege tár-
sasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-
a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt
falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de maximum 20.000 Ft. Az önkormány-
zati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehetõ igénybe.

4. A pályázat lebonyolításának határidõi: A pályázat benyújtása folya-
matos. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága a 2008. augusztus 31-ig be-
érkezett pályázatokat 2008. szeptember 30-ig bírálja el.

5. A pályázati támogatás igénybevételének feltételei:
Az elnyert támogatás csak a támogatási szerzõdés aláírását követõen el-

végzett munkák finanszírozására használható fel. A támogatott munkákat a
támogatási szerzõdés aláírásától számított 60 napon belül el kell végezni.

A megítélt támogatás kifizetésének feltételei: a pályázatban megadott fal-
felület méreteire vonatkozó falfirka eltüntetési munkálatok elvégzésének
igazolása eredeti számlával; a megtisztított vagy lefestett falfelületrõl készí-
tett fotó benyújtása. 

A pályázó, illetve a támogatott köteles az önkormányzat megbízottjaival
együttmûködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. Ennek kereté-
ben köteles az önkormányzat részére biztosítani: a pályázat adatainak ellen-
õrzését, a helyszín megtekintését, a kivitelezés folyamatának mindenkori el-
lenõrizhetõségét, minden olyan okiratba történõ betekintést, mely a támoga-
tási szerzõdés teljesítését érintheti.

6. A támogatási összeg kihelyezésének módja: A támogatás folyósítása
az elvégzett munkák ellenõrzését követõ 45 napon belül történik.

7. Az elbírálás módja: 
A pályázatokat a bizottság a következõ esetekben elutasítja:
- a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek;
- a rendelkezésre álló támogatási keret már kiosztásra került;
- a bizottság megítélése szerint - a pályázatban megadott - a tervezett

helyreállítás során lefestendõ vagy megtisztítandó falfelület mérete irreálisan
nagyobb a falfirka méretéhez képest;

- a falfirka eltüntetését célzó technológia, illetve alkalmazandó színezék
városképi szempontból nem megfelelõ;

- amennyiben az ingatlan a káresemény megtérítésre vonatkozó biztosí-
tással rendelkezik és a tulajdonos, vagy társasház esetén a közös képviselõ
nem tudja igazolni, hogy a biztosító anyagilag nem állt helyt.

A pályázatokat a Bizottság a következõ esetekben elõnyben részesíti: a
pályázatban megadott helyreállítási munka olyan technológián alapul, amely
megkönnyíti az újabb falfirkák eltüntetését (pl. "antifalfirka festék" alkalma-
zása; a pályázathoz csatolva van a falfirka-okozta rongálás ügyében tett
rendõrségi feljelentésrõl felvett jegyzõkönyv másolata, vagy a feljelentõle-
vél másolata és rendõrségi átvételének igazolása.

8. A pályázathoz kötelezõen csatolandó mellékletek: a falfirkát tartal-
mazó falfelületrõl készült fénykép (elektronikus vagy hagyományos); a helyi
egyedi védettség alatt álló ingatlanok esetén a városi fõépítész elõzetes állás-
foglalása; az ingatlanra kötött biztosítási kötvény másolata, vagy az ingatlan
tulajdonosának, társasház esetében a közös képviselõ nyilatkozata, mely sze-
rint az ingatlan biztosítással nem rendelkezik; amennyiben az ingatlan bizto-
sítással rendelkezik a biztosító nyilatkozata, miszerint az ingatlan biztosítása
alapján a falfirkával okozott káresemény megtérítésére nincs lehetõség.

9. Egyéb tudnivalók: A pályázati adatlap letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

A pályázatokat postán lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport-
jához (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Kizárólag zárt borítékban bekül-
dött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékon
fel kell tüntetni: "Falfirkák eltüntetésének támogatása pályázat, 2008."

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága

Pályázat ffalfirkák eeltüntetésének
önkormányzati ttámogatására

A Kanizsai Dorottya Kórház ve-
zetése  2008. június 1-tõl Zsuppán
Beátát bízta meg a sajtószóvivõi
feladatok ellátásával. 

Munkásságát l991. március 15-
én a zalai, helyi médiumoknál kezd-
te meg. Új munkatársunk több, mint
17 éven át a mikrofon másik oldalán
állt képletesen, hiszen szerkesztõ-ri-
porterként, felelõs szerkesztõként és
vezetõként dolgozott többek között
a Duna Tv-nél, a Hír TV-nél, vala-
mint a Magyar Televíziónál és a
Magyar Rádió kötelékében is. 

Június 2-tõl kérjük, hogy a médiá-
ban való megjelenésekkel kapcsolat-
ban minden esetben Zsuppán Beátát
keressék, aki a 30-575-27-99-es szá-
mon valamint a zsuppanbeata@t-
online.hu elérhetõségeken napi 24
órában áll az Önök rendelkezésére. 

A gyors és folyamatos informá-
cióáramlást ezután is biztositjuk
valamennyi médium irányába, sõt
arra törekszünk a jövõben, hogy
még rugalmasabban tudjunk a bete-
gek ellátása mellett a külsõ kom-
munikációra is idõt fordítani.

Sajtószóvivõ aa KKórházban

Az önkormányzattal együttmû-
ködve, nagyméretû, részletes fa-
litérképet készít Nagykanizsáról
a Stiefel Eurocart Kft. 

A speciális laminálással készü-
lõ térképrõl Hali Zsolt értékesíté-
si vezetõ adott tájékoztatást.

– A térképek valamennyi pél-
dánya írható és törölhetõ lesz. Az
adott cég vagy intézmény úgy je-
gyezhet fel rá új adatokat, mint
egy iskolatáblára. A térképen
nemcsak utcák lesznek feltüntet-
ve, hanem mind a turisták, mind
a helyi lakosok tájékozódását
megkönnyítõ házszámmal jelölt
épületrajzok is. A polgármesteri
hivatalban már úgy kérték, hogy
az Ipari Parkban lévõ új terüle-
tek, és az épülõ M7-es lecsatla-
kozásai az aktuális állapotot tük-
rözzék. A belvárosban pedig a
házszámok mellett az egyirányú
utcák, átjárók, belsõ udvarok és
parkolási zónák is láthatóak
lesznek. A térképhez a város ösz-
szes intézménye és az öt fõnél
többet foglalkoztató cégek ingye-
nesen hozzájuthatnak, elég csak
jelentkezni érte. Kiadásának

szervezése folyamatban van, ki-
zárólag kanizsai cégek jelenhet-
nek meg rajta emblémájukkal, el-
érhetõségükkel, stb. Hogyha va-
laki a cégét, intézményét reklá-
mozni kívánja, az pénzbe kerül,
de nem többe, mintha egy helyi
lapban akarna megjelenni. A ter-
vek szerint augusztusban mutat-
ják be egy sajtótájékoztató kere-
tében. Az ajándékozási célra is
felhasználható 122 x 88 centimé-
teres térképre a város legismer-
tebb ötven cégét tudják elhelyez-
ni. Jelentkezni és érdeklõdni
Suhai Sándor területi képviselõ-
nél lehet a 30/235-8894-es mo-
bilszámon. E-mail: suhai_san-
dor@stiefel.hu

Egy-egy hirdetõ harminc darab
térképet kap. A mintegy három-
négy-ezer darab készülõ térkép-
bõl természetesen magánszemé-
lyek is vásárolhatnak a bemutató
alkalmával megjelölt címen.

A szervezéssel kapcsolatos
egyéb információkról Hali Zsolt
értékesítési vezetõ ad tájékozta-
tást: Mobil: 30/274-6429, E-
mail: hali_zsolt@stiefel.hu

Írható éés ttörölhetõ

Lakossági fórumot tartott a Dó-
zsa György 73-75. számú lakóöve-
zetben Orsós Imre, a Hajléktala-
nok és Hátrányos Helyzetûek Za-
la Megyei Egyesületének elnöke. 

A fórumon részt vett Bene Csaba
és Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ, Kámán László az IKI ve-
zetõje, Lakatos Ferenc a kanizsai ci-
gányvajda, illetve Dr. Borka Beáta a
szociális osztály vezetõje. A fórum
témája a szociális bérlakások és az

épület belsõ udvarának több évtize-
de elhanyagolt állapota, illetve hely-
reállításának tervezete. Szóba került
még a 30-40 százalékos lakbéreme-
lés, a közfürdõ gyakoribb nyitva tar-
tása, a Dózsa György úti zebra fel-
festése, a csatornázások, a parkosí-
tás illetve autóparkolók kialakítása. 

Orsós Imre sürgeti mind a város
mind a CKÖ részérõl az együttmû-
ködést a probléma megoldása ér-
dekében. Véleménye szerint nem a
hibázókat kell keresni, hanem
össze kell tartani.

B.E.

Lakossági ffórum
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A huszadik század legkiemel-
kedõbb hangversenyrendezõjére
– a 2005-ben elhunyt Strém Kál-
mánra emlékeztek május 25-én
szülõvárosában, a Medgyaszay
Ház koncerttermében. A koncer-
ten közremûködött a Trio
Lignum (Klenyán Csaba és
Rozmán Lajos – klarinét, Lakatos
György – fagott) és Esterházy Pé-
ter író, aki az emlékkoncert elõtt
a Semmi mûvészet címû új regé-
nyét dedikálta a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban.         

Gerõ Katalin, a Magyar Haydn
Társaság elnökségi tagja elmond-

ta, hogy a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Kht.-val együttmûköd-
ve minden évben megszervezik ezt
az emlékkoncertet, amely fokoza-
tosan Nagykanizsa város egyik
legrangosabb zenei eseményévé
válik.

– Tavaly emlékezetes, nagyon
magas színvonalú  klasszikus ze-
nei koncert volt, idén pedig úgy
gondoltuk, hogy egy kicsit bemu-
tatjuk Strém Kálmán egyéniségé-
nek egy másik oldalát is, mivel õ
nemcsak a hagyományos érte-
lemben vett klasszikus zenét pár-
tolta és segítette, hanem minden
olyan programot, amely a legne-

mesebb értelemben vett magas-
kultúrát jelentette. Ebbe belefért
még a jazz is, de a kortárs zene
volt az õ  nagyon fontos területe
volt, hiszen a Földvári Napok
programsorozat, amelyet kilenc
éven át szervezett, a kortárs ze-
nét próbálta a közönséghez közel
hozni és felkarolni. Ezúttal egy
olyan fajta programot hoztunk el
Kanizsára, ami a Trio Lignum
részérõl jelent egy nagyon széles
spektrumú merítést a zene vilá-
gából,   Haydntól egészen a mai
magyar kortárs zenéig. Még
elektronikus hangeffektusok is
színesítik a muzsikát, és ezt kom-

binálják Esterházy Péter: Har-
monia Celestis címû könyvébõl
vett idézetekkel, amelyeket maga
az író olvas fel. Végülis az író és
a trió együttmûködésébõl jön lét-
re egy olyan kulturális élmény,
melynek során jól érzékelhetõ,
hogy miként függ össze az iroda-
lom és a zene egymással.

Stachó László zenetudós:
– Nagyon örültem a felkérés-

nek, hogy emlékezõ beszédet
mondjak a koncert elõtt, nem-
csak azért, mert magam is dol-
goztam  Strém Kálmánnal együtt
és kritikákat írtam a koncertjei-
rõl az utolsó éveiben, hanem sze-
mélyes kapcsolat is szövõdött
közöttünk – mondta. – Strém
Kálmán egyértelmûen a legna-
gyobb nevû magyar koncertszer-
vezõ volt a huszadik században.
Ezt annak köszönhette, hogy
rendkívül jól tudott bánni az em-
berekkel, jól fel tudta mérni,
hogy miként kell a közönséghez a
lehetõ legoptimálisabban eljut-
tatni a lehetõ legmagasabb zenei
kultúrát. És mindezt egy olyan
demokratizmussal ötvözte, amely
számomra alapvetõen fontos
volt. Ez a demokratizmus pedig
abban állt, hogy pontosan át
tudta érezni azt, hogy egy fiatal
zenésznek például mennyit bír el
a pénztárcája, vagyis: van e le-
hetõsége eljutni egy-egy olyan
mesterkurzusra, vagy szakmai
mûhelybe, amely egyébként je-
lentõs anyagi terhet jelentene
számára. Õ mindenképpen támo-
gatta ezeket a fiatal zenészeket,
zenetudósokat, az én kollégái-
mat, köztük természetesen engem
is. Strém Kálmán szellemi örök-
sége egyrészt a szociológusi kép-
zettségén – mint egy pilléren –
nyugszik, ugyanis még a hetve-
nes-nyolcvanas években publi-
kált olyan jelentõs vitairatokat,
amelyek nyomán a magyar zenei
szaksajtóban komoly és tartal-
mas viták indultak el például a
magyar vonósok helyzetérõl, a
magyar vonós iskola alkonyáról
még a hetvenes években. Azt
gondolom, hogy ez a fajta elmé-
leti képzettség segítette õt abban
is, hogy a gyakorlati teendõket
talán jobban, és sokszor empati-
kusabban volt képes átlátni, mint
számos kollégája.

Gelencsér Gábor

A mmagyar zzenei éélet éés íízlés „„iránytûjére” eemlékeztek

Május utolsó vasárnapja
Nemzetközi Gyermeknap. A
Nemzetközi Demokratikus Nõ-
szövetség 1949-es novemberi ha-
tározata alapján 1950-tõl ünnep-
li a világ.

A városi gyermeknapot a hagyo-
mányoknak megfelelõen immár
ötödik alkalommal rendezte meg az

önkormányzat a Thúry téri játszóté-
ren, ahol minden játékot ingyene-
sen használhattak a gyerekek.

A Mûvelõdési és Sportosztály,
valamint a nap fõszervezõje, a Vá-
rosi Diákönkormányzat nevében
Szmodics Józsefné osztályvezetõ
nyitotta meg a rendezvényt és kí-
vánt szép napot minden gyermek-
nek.

A gyermekekre, szüleikre, nagy-
szüleikre számtalan program várt:
Pünkösdölés, népi hagyományok
megelevenítése a Hétszínvirág Óvo-
da gyermekei által. Péter és a farkas
mesejáték a Rózsa Óvoda elõadásá-
ban. Az NTE Vívó szakosztályának
játékos bemutatója, érdeklõdõ gyer-
mekek bevonásával.  Sok fiút von-
zott a Tûzoltóság jármû bemutatója.
Az Attila óvoda udvarán vásári játé-
kokat láthattak az ovisok és a kisis-
kolások Mátyás király korából. A
néhány felsorolt program közben a
Gyermekvarázs Alapítvány Játszó-
háza, óriáscsúszda, mászófal, kéz-
mûves sor, horgászat és célba dobás
várta a gyerekeket, akik szinte azt
sem tudták, mit válasszanak a jobb-
nál jobb, izgalmasabbnál-izgalma-
sabb programok közül. 

Szeretettel várták péntek dél-
után a gyerkõcöket a Palini Általá-
nos Iskolába is. A programban töb-
bek között kutyabemutató, vidám-
park, szépségfarm, íjászat, kézmû-
ves udvar, büfé és disco szórakoz-
tatta az ünneplõket.

A gyermeknap alkalmából a Csa-

ládsegítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont péntek délután ismét megren-
dezte a Hónapsoroló programját. A
Zrínyi Miklós út 51. szám alatti
klubhelyiségében lufiállatok készí-
tésével és arcfestéssel várták a ked-
ves gyermekvendégeiket a központ
munkatársai.

B.E.

Kanizsa – KKrónika 2008. május 29.10
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Gyereknap aa TThúry ttéren, PPalinban
és aa CCsaládsegítõ KKözpontban
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Kanizsa – MMecénás2008. május 29. 11

– Kotnyek István igazi reneszánsz
ember. Kíváncsi és polihisztor mes-
ter: áthozat nem is a múlt századból,
hanem a hagyomány szerint élésbõl.
(Ennek jellegzetes szimptómája –
mint tudjuk – az, hogy nincs mobilte-

lefonja…) Festõ, filmes és fotós: al-
kotó, aki az idõt képes megállítani –
emelte ki megnyitójában Balogh
László, majd így folytatta. – Kotnyek
Istvánnak talált tájai vannak itt Za-
lában. Országosan ismert független

filmkészítõ, festõ-fényképész: isten-
adta tehetség. Magányos, néha fa-
nyar, gondolati, szeretõ nézésû és
komponáló. Szakmája saját bevallá-
sa szerint: ismeretlen magyar festõ.
De mi tudjuk, hogy bár a vidéken ki-
teljesedõ mûvészpályák kevésbé
kapják meg a figyelmet, de távol Bu-
dapesttõl is születhetnek jelentõs
életmûvek (s nem csak hatvan éve-
sen…). „Nem rögzültem egy stílus-
hoz sem, mégis reménykedem, hogy
képeimnek van egy jellegzetes ka-
raktere, amirõl felismerhetõ, hogy
én csináltam.” – idézte Kotnyek Ist-
ván szavait.„ – Legszívesebben a ba-
rátaimnak és harcostársaimnak és a
független gondolkodóknak, a nyitott
lelkületûeknek mutatom meg munká-
imat. A nagyközönséghez nem na-
gyon tudok szólni, bár jó lenne.” 

Kotnyek István festészete képi
vezérmotívumai között kisebb sze-
repet játszik az ember. Helyettük
gyakran a környezetükbõl kiemelt
tárgyak vagy egyes részletük hor-
dozzák a mondandót. Sokszor fon-
tosabb számára a színvilág, mely
gazdag, izgalmas felületet adó, el-

sõsorban árnyalatokra építõ. Képi
világa csak ritkán õrzi a látványhoz
rögzült valóság elemeit, inkább
sejtelmes fények vibrálnak képein.

– Péntek Imre kritikus, a Pannon
Tükör fõszerkesztõje mondja róla:
„Minden képe dermesztõen
jelenidejû, a múlandóságból elõpá-
rálló metafizikus idõntúliság aurája
lengi be.” – folytatta a gondolatsort
Balogh László. – S játékosság és
humor is van benne: ezek nélkül
nem érthetjük meg Kotnyek konok
elszántságát, hogy õ bizony értel-
mezi az átmentett világot. Játékos
hozzáállása mögött persze ott van
az univerzális szemlélet: az, hogy
minden mindennel összefügg. Így
kötõdnek össze és vezethetõk vissza
egymásra a tárgyak lelke és az em-
berek emóciói. A „talált tájak” fo-
tográfusából így válhatott a „szer-
kesztett és hordozható tájak” figye-
lõjévé és alkotójává átírásokkal, át-
alakításokkal, érzéki határhelyze-
tekkel. Nála hiszek abban, hogy a
mûvészetnek az a dolga, hogy vala-
miféle pozitív élményt adjon az em-
bereknek: az igazi mûvészet egyen-
súlyt alkot a realitással és a belsõ
világgal. Van benne költészet, de
ugyanakkor a látható világ is nyo-
mot hagy benne.

A Magyarországi Volksbank
Zrt. immár öt éve ad helyet a kö-
zel hatvan taggal  rendelkezõ or-
szágos fiókhálózatában a magyar
kortárs képzõmûvészet alkotásai-
nak. Alapvetõ feladatuknak tart-
ják ugyanis, hogy az európai kul-
túrában meghatározónak számító
mecénási szerepet is felvállalják. 

A Magyarországi Volksbank Zrt.
tizenöt éve van jelen Magyarorszá-
gon. A születésnap alkalmából elsõ-
ként a bank mecénási szerepérõl
kérdeztük Skonda Mária vezérigaz-
gató-helyettest, majd rövid történeti
visszatekintésre kértük.

– Olyan alkotások és mûvészek
bemutatkozását segíti a bank, akik
kvalitásukkal, mûvészi hitvallásuk-
kal, életútjukkal kapcsolatot jelen-
tenek Magyarország és Európa kö-
zött. A galériák tehát összekötik az
európai és a magyar értékeket és
összekapcsolják a mûvészeket a kö-
zönséggel, jelen esetben a fiókja-
inkba látogatókkal: ügyfelekkel és
a mûvészet iránt érdeklõdõkkel
egyaránt. Ebben az évben ünnepel-
jük tizenötödik születésnapunkat.
1993-ban zöldmezõs beruházásként
alapította meg az Európa szerte

nagy Volksbankok, népbankok csa-
ládját reprezentáló osztrák, német,
francia, olasz és török Volksbank-
tulajdonos a magyarországi pénz-
intézetet. A hagyományokhoz híven
a Magyarországi Volksbank Zrt. is
a középrétegeket célozta meg, hi-
szen szerte a világban helyi közös-
ségek és középvállalkozók saját
maguknak alapítottak 100-150 év-
vel ezelõtt hitelintézetet. Gyakorla-
tilag az õ vállalkozásuknak volt a
fõ célja a teljes helyi közösségek
támogatása. Ezek alakultak át nép-
bankokká. Mi ugyanezt tesszük
most már tizenöt éve. Ez természe-
tesen egy nagyon speciális ismere-
tet, speciális tanácsadói kultúrát
feltételez annál a banknál, aki úgy
gondolja, sikeres tud lenni ebben a
szférában. Mi úgy gondoljuk, sike-
resek vagyunk. Ezek a vállalkozá-
sok leginkább családi vállalkozók
közé tartoznak. A tulajdonosok leg-
inkább a szakmai vonalat képvise-
lik, nem rendelkeznek kontrolling
területtel, nagy pénzügyi-kutatói
osztályokkal, fõosztályokkal. Na-
gyon fontos, ha a vállalkozásnak
olyan tanácsadója van, aki értel-
mezi a gazdasági, pénzügyi folya-
matokat, segít egy pénzügyi tervet

értelmezni, elkészíteni és néha biz-
tatja például pályázatok esetében,
vagy óvatosságra inti, hogyha koc-
kázatot tapasztal. Azt hiszem, iga-
zából ez a kulcs és a Volksbanknak
igazán az az erõssége, hogy olyan
tanácsadói, munkatársi gárdája
van, akik felvállalják ezt az idõigé-
nyes, munkaigényes feladatot.  Az
ár, a profit és a munkaráfordítás
egyensúlyát meg kell találni. 

– Mit nyújtanak még ezeknek a
cégeknek?

– Vannak speciális hitelgarancia-
vagy államilag refinanszírozott ter-
mékeink, pályázati elõfinanszírozás,
vagy számla-beruházási hiteleink,
szabványtermékek és nagyon sok
személyre szabott termék.

– Mire büszkék?
– A Széchenyi Kártyával nagyon

nagy sikereket értünk el, és remél-
jük, hogy a júliusban megújuló Szé-
chenyi kártya II-es programban új-
ra nagy sikereket tudunk elérni,
együttmûködve a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségé-
vel és a KA-VOSZ Pénzügyi Szol-
gáltatásokat Közvetítõ Zrt-vel. A kkv
szektor mellett természetesen erõs a
lakossági üzletágunk. Kiemelném az
önkormányzati üzletágunkat. Na-

gyon büszkék vagyunk rá, hogy
Nagykanizsán már 10 éve jelen va-
gyunk két fiókkal, három pénzkiadó
automatával és sok-sok vállalkozói
kapcsolattal. Ettõl az évtõl mi va-
gyunk Nagykanizsa önkormányzatá-
nak számlavezetõ bankja. Kiemel-
ném még speciális üzletágunkat, az
orvosoknak, az egészségügy szerep-
lõinek nyújtott speciális szolgáltatá-
sainkat.

– A mai napon Kotnyek István
festõmûvész kiállításának megnyi-
tóját egy emléktábla avatás elõzte
meg.

– A Városvédõ Egyesület felhívta
a kanizsai bankunk figyelmét arra,
hogy a város 1943-ban épült Pénz-
ügyi palotájára emléktáblát kíván-
nak helyezni, s ehhez kérték a támo-
gatásunkat. Úgy gondolom, méltó
gesztus volt pénzintézetünktõl a táb-
la elkészítésének a finanszírozása.
Remélem, a fiatalok rádöbbennek,
hogy Kanizsának milyen múltja van.
Sajnos az emlékezések, történetek
sokszor a nagyszülõkkel sírba száll-
nak, s ez nagyon nagy kár, mert gyö-
kerek nélkül nincs jövõ. 

Egy bbank öösszekötõ sszerepével

Kotnyek István festõmûvész kiállítása látható június 22-ig a Magyaror-
szági Volksbank Zrt. Nagykanizsai bankfiókjában és galériájában. A ren-
dezvényt és a kiállítást Skonda Mária, a részvénytársaság vezérigazgató-he-
lyettese és Balogh László önkormányzati képviselõ, az OKISB elnöke nyi-
totta meg. Köszöntõt mondott Marton István polgármester-védnök és Nóg-
rádi László parlamenti képviselõ, Lenti város polgármestere. Az ünnepsé-
gen megjelent Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ. 
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A Kanizsai Kulturális Köz-
pont által indított és egyre köz-
kedveltebb „Táncra lábam!”
programsorozat legutóbbi ven-
dége a Vujicsics Együttes volt,
melynek koncertjét követõen
Magdics János táncoktató vezet-
te a délszláv táncházat. 

Az esemény kapcsán egy kis
múltidézésére kértük Eredics Gá-
bor mûvészeti vezetõt.     

– Harmincnégy esztendõs a zene-
karunk, melynek mûködése a ma-
gyarországi táncház mozgalomhoz
kötõdik. Akkortájt nagy felfedezése
volt ez a városi értelmiségnek. Elsõ-
sorban a Székhez kapcsolódott ez az
élmény, hogy vannak olyan falukö-
zösségek, ahol nemcsak az anyanyel-
vet tudják megõrizni, hanem a népvi-
seletet is hordják, s nem vitrinben tá-
rolják múzeumi tárgyként, és így a
hagyományaikat valóban megélik.
Persze akkor nagy kihívás volt szá-
munkra, hogy ezt a táncházat a vá-
rosban miként lehet megvalósítani.
Errõl lett ismert Halmos Béla és Se-
bõ Ferenc neve az egész országban,
és a táncház mozgalmat nagyon ma-
gas szintû népzenekutatás elõzte
meg. Ezek a fiatalok, akik elindultak,
hogy hagyománnyá tegyék a váro-
sokban is a néptáncot – a szabadon
táncolt, saját önkifejezésrõl tanúsko-
dó néptáncot –, maguk is gyûjtõkké
váltak. Izgalmas feladat volt, ugyan-
is ha valaki arra szánta rá magát,
hogy népzenét játsszon, egyidejûleg
kellett felkutatnia a forrásokat, va-
gyis kutatóvá, valamint saját maga
tanárává, ezen felül elõadóvá, sõt,
még kicsit szerzõvé is kellett válnia.

– Miként õrzik és adják tovább a
jeles névadó délszláv népzenei
örökségét?

– A mai napig is Vujicsics Tiha-
mér gyûjtésébõl merítünk, továbbá
szeretnénk a szellemi hagyatékát
közkinccsé tenni. Jó hír, hogy a
jogörökösökkel folytatott egyezte-
tések eredményeként reményeink
szerint nemsokára akár egy intéz-
mény  – a Vujicsics Gyûjtemény és
Alkotóház – is létrejöhet, ami ép-
pen azt a célt szolgálja, hogy
ezeket az értékeket, amelyeket a
Vujicsics-család létrehozott – és itt
nem csak Tihamérrõl van szó, aki-
nek a zenei gyûjtései nagyon fonto-
sak, hanem Sztojanról is, akinek
pedig az irodalmi munkássága je-
lentõs – valóban kutathatóvá és
közkinccsé tegyük, vagyis mind-
azok az értékek, amelyek a mai kor
számára fontosak, valóban ismét

használatba kerülhessenek. 
A Vujicsics Együttes elsõdlege-

sen a magyarországi nemzetiségi
dalanyagokat ápolja, mert ebbõl a
földbõl sarjadtak és õrzésüket itt
kell megoldani. 

– Éppen most tervezünk egy
olyan gyûjtõmunkát, ami nem csak
néprajzi, hanem oktatási szem-
pontból is jelentõs lesz: mivel a ze-
neakadémiai képzés is hozzátarto-
zik ahhoz a hagyatékápoláshoz,
amit korábban említettem, nagy
örömmel mondhatom, hogy a Ze-
neakadémián népzenei képzés in-
dult és tambura szakon is lehet ta-
nulni. Közismert, hogy a tambura
elsõsorban a horvát és szerb ha-
gyományhoz kötõdik, ugyanakkor
a magyar népzenében is fontos
szerepet tölt be, hiszen a Duna
mentén nagyon sokfelé elterjedt és
népszerûvé vált. Lényeg az, hogy
Versendi Kovács Józseffel a híres
mohácsi tamburaprímással rend-
szeres kapcsolatban vagyunk, ez
tekinthetõ egyfajta gyûjtõmunká-
nak is, sõt, túlmutat azon, hiszen õ
is hamarosan részese lesz a zene-
akadémiai képzésnek. A vele készí-
tett gyûjtéseket elsõsorban olyan
céllal készítjük, hogy mindenkép-
pen az oktatást szolgálják. Mi azt
valljuk, hogy az eredeti népzenei
hagyományt kell tanítani, de amit
színpadra viszünk, ott már sok út
lehetséges természetesen egészen
a bartóki mélységektõl a tánchá-

zig, amikor a muzsikus hozzá sem
nyúl a zenei anyaghoz. A lényeg,
hogy a zenei anyanyelvnek egy
olyan szintû megnyilvánulása le-
gyen, amely méltó ahhoz, ami lét-
rehozta. Érdekes módon önálló al-
bumunk viszonylag kevés van ah-
hoz képest, hogy milyen sok évtize-
de mûködünk együtt, ugyanakkor
számtalan közremûködõi lemezünk
van. A legközelebbi talán az lehet,
hogy a legkorábbi hangfelvétele-
ket próbáljuk most beszerezni lap-
pangó archívumokból, továbbá –
mivel a legutolsó ilyen nagyobb je-
lentõségû koncert éppen a 30 éves
jubileumi mûsorunk volt a Mûvé-
szetek Palotájában –, ennek egy
DVD kiadását készítjük elõ és ez-
zel méltóképpen emlékezünk  egy
évvel ezelõtt elhunyt együttes ala-
pító társunkra Gyõri Karcsira, aki
33 évig volt az együttes tambura-
és hegedûprímása, továbbá ily mó-
don  tudjuk ezt a szép évfordulót is
közkinccsé tenni. 

Gelencsér Gábor

Kanizsa – KKultúra 2008. május 29.12
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A szép számú bringás-sereg nem
kis feltûnést keltett a városban. Ami-
kor elindultak a rádió stúdiójától, a
sor eleje már a Deák téren járt, míg
a sor vége még csak az Erzsébet té-
ren tartott. A résztvevõk között ki-
csik és nagyok, profik és amatõrök,
illetve rádiósok is egyaránt voltak. A
túra résztvevõinek – a helyi rádió ré-
gi és új frekvenciája közötti, 3000
KHz-nek megfelelõ – 3000 métert
kellett bringázniuk. Miután megér-
keztek a víztoronyhoz, a vissza-
számlálást követõen együtt szüntet-
ték meg a régi frekvencián a mûsor
sugárzását. Ettõl a pillanattól – a so-
kat kifogásolt, zavart hullámhossz
helyett – már az új, zavarmentes, Fm
95,6 MHz-s frekvencián hallgatható
városunk rádiója. Mostantól a kör-
nyékbeli települések lakóihoz is na-
ponta, frissen juthatnak el a térség
hírei, információi. A frekvenciacse-
rét az ORTT és az NHH engedélyé-
vel hajtotta végre a Kanizsa Rádió. 

A nagy ááttekerés

Csaknem kétszáz kerékpáros vett részt a Kanizsa Rádió „Nagy Átte-
kerés” nevû rendezvényén. Hallgatók és rádiósok közösen tekertek át
biciklivel a városon, hogy együtt tekerjék át a Kanizsa Rádió adóját az
FM 95,6 MHz-re. 

Táncra llábam! –– aa VVujicsics EEgyüttessel

A kanizsai származású
Teveliné Rezsõfi Gyöngyi Se-
lyem – fény – virág címû se-
lyemképekbõl álló kiállítása lát-
ható június 5-ig a Halis István
Városi Könyvtár Könyvmoly
Kávézójában. A kiállítást Boros
Antal nyugalmazott tanár aján-
lotta a megjelentek figyelmébe.
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Horoszkóp

A csillagok kedvezõen hatnak napjaira.
Lelkesedése határtalan, nem tudják eltán-
torítani merész elképzeléseitõl. Érdemes
kitartania elgondolásai mellett, azonban a
sok pénzzel járó kiadásokat fontolja meg.

Hallgasson az emberismeretére, amikor rá
akarják valamire beszélni barátai, vagy
szomszédai. Megeshet, hogy irigységbõl
nem éppen az ön számára legkedvezõbb
megoldásra akarják rábeszélni.

Ne legyen kishitû, még a Nap állása is ked-
vez tervei megvalósításához, netán vállalko-
zás indításához. Ha úgy érzi, valaki gúzsba
köti és visszafogja lendületét, jó a meglátá-
sa. Gondolkodjon kicsit, és tegyen ellene.

Gondjai közepette idõnként eszébe jut-
nak a saját érdekei is, és ez így van jól. A
visszavonulás, a depresszió nem vezet
sehova. Tervezzen be egy szép nyaralást
azzal, aki önnek a legkedvesebb.

Ha mostanában úgy érzi, gonosz játékot ûz önnel
a sors, nem jár messze az igazságtól. Fontolja
meg jobban, kinek ad kölcsön és kivel osztja meg
bizalmas információit. Tervezzen nyári kikapcso-
lódást még akkor is, ha utána spórolnia kell.

Eseménydús napokra számíthat. A sors tál-
cán kínálja a lehetõségeket, nem kell mást
tennie, csak válogatni és elfogadni. Baráti
társaságban ne hallgassa el a véleményét,
aki dicséretet érdemel, azt dicsérje meg.

Izgalmas történetek köthetik le a figyel-
mét ezekben a napokban. Ha tud élni a vá-
ratlan lehetõségekkel, akkor fordulat kö-
vetkezhet be az életében. Gondolja meg,
mert energiakészlete kimerülõben van.

A Hold hatással lehet a másokhoz való vi-
szonyában. Könnyebben kommunikál
mindenkivel. A párkapcsolatában konflik-
tusok adódhatnak, de gyengédségével fe-
lülkerekedhet mindenen.

Ha saját elképzelései szerint szeretné alakí-
tani az életét, sok ellenvéleménnyel kell
szembenéznie. Bár jól érzi magát a bõrében,
valami régi érzés elõbukkan a lelkivilágá-
ban, és nem tud összpontosítani a jelenre.

A csillagok állása arra készteti, figyeljen job-
ban oda az emberi kapcsolataira. A biztonsá-
gára törekedjen, és ne avatkozzon mások vitá-
jába. Nehéz ezt megfogadni, de érdemes, mert
fölösleges idegeskedéstõl kíméli meg magát.

A szerelemben kevésbé, de a munkában sze-
rencsésnek mondhatja magát. Aggodalomra
nincs oka, ha kevesebbet vitatkozik, mindjárt
jobb lesz a közérzete. Ha magányos, és ráta-
lál a szerelemre, ne engedje hamar elszállni.

Sokat vár el a társától, és ez nem mindig van
jól. Tudnia kell, hogy az élet nem lóverseny,
idõnként pihenni is kell. Bár a Mars kelle-
metlen hatása türelmetlenné teszi, a hét vé-
gére ismét higgadt, és kiegyensúlyozott lesz.

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

Állás
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
varrógép mûszerész szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 170.000 Ft
festõ- és mázoló szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
cukrász szakirányú 86.000 Ft
szakács szakirányú 90.000 – 150.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 – 150.000 Ft
fogászati asszisztens (4 órás) szakirányú 60.000 Ft
szervíz-technikus szakirányú 100.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
fõkönyvelõ fõiskola 400.000 Ft
jogász egyetem 140.000 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

ÚJ
frekvencia!

FM
95,6 MHz

Tekerjen át 
Ön is!
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ÁLLÁS

TÁRS

Hercules Lakásfenntartó Szövetke-
zet pályázók jelentkezését várja szö-
vetkezeti elnöki tisztségre. Érd.: 06-
70-323-9972 (6256K)

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

Nk-án a Turulmadárnál 100 m2-
es, I. emeleti lakás extrákkal eladó.
Érd.: 30/9124-674 (6177K)

Kanizsa – AApró 2008. május 29.14

BÉRLET

JÁRMÛ

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

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

Elcserélném nagykanizsai, másfél szo-
bás, 44 m2-es földszinti, önkormányzati la-
kásomat egyszobás, gázas, önkormányzati
lakásra. Tel.: 30/958-7390 (6240K)

Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2. szám
alatt egy és fél szobás irodának és orvosi
rendelõnek is alkalmas, felújításra szoruló
lakás eladó. Érd.: 93/325-787 (6242K)

Dupla garázs a Nagyváthy utcában el-
adó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956-os te-
lefonszámon.(6245K)

ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab tetõté-
ri, 46 m2 galériás, két szobás, cirkós lakás
a Deák tér 10-ben 8,99 millió Ft-ért eladó.
Akár önrész nélkül is. Tel.: 30/901-9013
(6246K)

Kiskanizsán kétszintes családi ház kis
telekkel, garázzsal eladó. Érd.: 30/590-
3945 (6247K)

Nk-án a Bartók Béla utca 6. szám alatt
egyedi fûtéses, 1,5 szobás lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/416-1779 (6250K)

Városközponttól 10 km-re családi ház

beköltözhetõen eladó. Irányár: 3,5 millió
Ft. Érd.: 30/9374-820 (6252K)

Nk-án csendes környéken tetszetõs
színekkel, burkolatokkal, teljesen felújí-
tott, 87 m2-es, kétszintes + 25 m2-es, te-
tõteres társasházi lakás pincével, garázs-
zsal, udvarral és nagy kerttel eladó. Érd.:
30/555-6575 (6253K)

Nk-án a Rózsa utcában 57 m2-es, 1+2
félszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Kau-
ció szükséges! Érd.: 30/562-8177 (6248K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/590-3945 (6249K)

1500-as Zsiguli kevés kilométerrel el-
adó. Érd.: 93/314-956 (6244K)

Opel kadett friss mûszakival eladó vagy
motorkerékpárra, kapálógépre, stb. cserélhetõ.
Érd.: 82/735-870, 30/630-6076 (6254K)

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

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok ré-
gi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, ké-
pet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

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

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, vi-
deó, stb.) megjavítom. Tel.: 20/510-2723 

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

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zo-
máncozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.: 20/475-1793,
82/423-691 (6142K)

Biztonsági õr fegyveres vagy fegyver-
telen szolgálatot vállal Nagykanizsán
vagy a környezõ településeken. Tel.:
20/254-2679 (6251K) 

Nk belvárosában precíz német, angol és
orosz nyelvtanítást, korrepetállást, érettségi-
re, felvételire és nyelvvizsgára felkészítést
vállal nemzetközi gyakorlattal rendelkezõ
nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721 (6238K)

Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és felszol-
gálót felveszünk. Érd.: 30/555-6585 (6255K)

53 éves zsák keresi korban hozzáillõ, tar-
tós foltját, 43-53 éves korú hölgy személyé-
ben. Telefon: 06-30-481-2323, vagy levelet
várok a Szerkesztõségbe (Pf. 154) “Zsák a
foltját” jeligére.

2008.05.31-ig vagy a készlet erejéig!

Május 30. 10 óra
A KISKAKAS GYÉMÁNT

FÉLKRAJCÁRJA
A szegedi Miniszínház elõadása

Belépõdíj: 300 Ft
Június 1. 17 óra

A ZHAFÍRA HASTÁNC STÚDIÓ 6.
ORIENTÁLIS GÁLAESTJE

Belépõdíj: elõvételben 1500 és  800 Ft

Június 5. 10 óra
"KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

GYEREKSZEMMEL" rajzpályázat
kiállítása

Megtekinthetõ: június 13-ig
Júniusi elõzetes: Június 13. 20 óra

A 4 FOR DANCE táncegyüttes
élõzenés mûsora

Belépõdíj: 1900 Ft

Május 30. 14 óra 
(Kiskanizsai Általános Iskola udvarán)
„MÁTYÁS KIRÁLY ÁLRUHÁBAN”

A Szegedi Miniszínház elõadása.
Belépõdíj: 100 Ft

Június 7. 19.30 óra
ELISEBA HASTÁNC 

EST
(évadzáró gála)

Belépõdíj: 500 Ft

Június 3. 18 óra HELIKON 2008. 
A mûvészeti találkozón sikeresen szereplõ kanizsai diákok gálaestje

A belépés díjtalan
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Az NTE 1866 NB III-as labdarú-
gócsapata zsinórban hatszor elszen-
vedett vereség után a Nagyatád ellen
hazai pályán 1-1-et játszott. Bár a
gyõzelem lehetõsége is felcsillant Cs.
Horváth Gábor gólja után, a diadalt
már nem sikerült megszerezniük. A

támadó folytatja külön párbaját
Ujvári Mátéval (aki tizenötször volt
eredményes), melynek tétje, ki lesz a
házi gólkirály. Eddig ketten 29 talála-
tot jegyeztek az NTE 46 góljából, va-
gyis a gólörömök 63 százalékát nekik
köszönhetik csapattársaik.

Ugyan a nõi NB I A csoportjá-
ban a Kanizsai Vadmacskák SE
csapata a bajnokság végsõ stádiu-
mában kétszer is kikapott a Savaria
BC Szombathelytõl, de mivel a
szezon korábbi szakaszában a ka-
nizsaiak kétszer és nagyobb össze-
sítésben nagyobb különbséggel
múlták felül a vasiakat, maradtak a
tizenkettedik helyen. A pontvadá-
szatnak tehát vége, s a végére csu-
pán egy légiós maradt a KVSE-nél
Ivana Podrug személyében, mégis
kíváncsiak voltunk arra, a 2005
õszétõl Kanizsán megfordult kül-
honi kosarasok milyen mutatókkal
bírtak. A félreérthetõség elkerülése
miatt írjuk le, hogy ebben a három
esztendõben a KDKK-s idõszak is
benne foglaltatik, még ha legtöbb-

ször a Vadmacskák nevet is hasz-
náljuk. (Gondoljunk csak bele, mi-
ként festene az, ha példának okáért
a Tatabánya futball együttesének
esetében minden alkalommal az
összes eddigi nevét leírnák az
egyes statisztikák elkészítésé-
nél…)

2005. õsze óta kanizsai színek-
ben bajnoki mérkõzésen három
amerikai, két-két szerb és kubai,
valamint egy-egy szlovén és hor-
vát játékos lépett pályára, akik-
nek jó teljesítményét az adott saj-
tótudósítások (legtöbbször az or-
szágos sportnapilap) alapján vet-
tük figyelembe. Érdekesség,
hogy az amerikai Rachill Robin-
son kétszer is megfordult a Vad-
macskák együttesénél, s szinte

teljesen azonos mutatókat produ-
kált.

Az alább ismertetett adatokból
kitûnik, hogy a két amerikai,
Rachill Robinson ás Allyson Hardy
képviselt igazán minõséget, bár
nem árt hozzátenni, hogy talán
õket is volt a legnehezebb motivál-
ni, vagyis más életritmusban és
felfogásban éltek. Igaz, azt sem
szabad elhallgatni, hogy Hardy
idõközben elkerült még Franciaor-
szágba is, tehát valóban tudhat va-
lamit a játékból. Nem beszélve
persze a kubaiakról, akik a „ma-
guk korában” nem egy olimpián,
illetve világbajnokságon is részt
vettek...

Polgár László

Kanizsa – SSport2008. május 29. 15

Név (mikor játszott)    Mérkõzések száma Pontátlag Jó játékainak száma

Sznezsana Mirkov (szerb)
(2005. október – december) 8 7,75 1-szer volt kiemelt
Diamond Cosby (amerikai)
(2005. november – 2006. január) 6 15,8 4-szer volt kiemelt
Allyson Hardy (amerikai)
(2006. február – április) 9 19,5 6-szor volt kiemelt
Rachill Robinson (amerikai)
(2006. február – április) 9 17,8 5-ször volt kiemelt
Sasa Panic (szlovén)
(2006. október – 2007. február) 14 3,9 2-szer volt kiemelt
Maria Molinet (kubai)
(2006. október – 2007. február) 19 13,4 9-szer volt kiemelt
Milaida Parrado (kubai)
(2006. október – 2007. február) 19 14 9-szer volt kiemelt
Ana Purics (szerb)
(2007. október – 2008. április) 22 11,6 3-szor volt kiemelt
Rachill Robinson
(2008. január – április) 10 17,4 5-ször volt kiemelt
Ivana Podrug (horvát)
(2008. február – május) 11 8,6 3-szor volt kiemelt

A SSzombathelyt mmegelõzték

Tipo VSC – CWG Kanizsa VSE
12 – 13 (4 – 4, 2 – 3, 3 – 3, 3 – 3)
Kanizsa: Kiss Cs. – Virt 1, Kará-
csony, Tóth Z. 1, Wiesner A., Kiss
Á. 4, Kéri 1. Csere: Ujházi 3, Sza-
bó G. 1, Fábry 2, Szili, Golecz. Já-
tékos-edzõ: Szabó Gábor. 

A CWG Kanizsa VSE OB I B-s
férfi vízilabda-csapata a felsõházi
rájátszás Tipo elleni Szõnyi úti
mérkõzésén 13-12-re gyõzte le el-
lenlábasát. A találkozó végig ki-
élezett játékot hozott, amire bi-
zonyságul szolgált, hogy három
negyed is döntetlennel zárult, a
nyerõ kanizsai játékrésznek pedig
a második bizonyult. A meccs ér-

dekessége volt, hogy a vendégek
egy büntetõt sem lõhettek, az em-
berelõnyös helyzeteket viszont, ha
nem is sokkal (5/2), de jobban
használták ki a hazaiaknál. A kani-
zsai gárdából a legeredményesebb
góllövõ Kiss Ádám volt, aki négy-
szer helyezett a tipós Nagy T. háló-
jába. Ezzel a gyõzelemmel a CWG
Kanizsa VSE feljött a felsõházi ta-
bella harmadik helyére, mivel az
elõtte álló SZIE Ybl legénysége
kikapott a Kaposvártól, mely má-
sodik a táblázaton, míg továbbra is
vezet a Neptun.

P.L.

A TTipót iidegenben iis Vereségek uután ddöntetlen

Bár kisebb évfordulója csupán jö-
võre lesz, azonban lapunk megjele-
nése napján – május 29-én – volt 14
éve annak, hogy a Nagykanizsai
Olajbányász számára biztossá vált, a
labdarúgó NB II Nyugati-csoportjá-
ból bajnokként felkerül az NB I-be.
A nap azért is nevezetes, hiszen ka-
nizsai gárda 45 év után ünnepelhetett
ismét legfelsõ osztályba jutást. 1994.
május 29-én a Bányász a Paks gár-
dáját fogadta, s a reménybeli bajnok
köszöntésére több mint hatezren
gondolták úgy, hogy útjukat a Zárda
utcai stadion felé veszik. Ekkor már
két héttel voltunk a máig emlékeze-
tes megyei rangadó után, amikor a
dél-zalaiak pontosan a ballagás
szombatján, tízezres nézõsereg elõtt
gyõzték le a Zetét. Így a Paks ellen
már igazi örömfoci kerekedhetett
Almir Filipovicsék játékából, s a bos-
nyák támadó mesterhármast jegyzett
az 5-0-ás, amúgy hatalmas záporral
körített összecsapáson. Ugyan a baj-
nokságból akkor két forduló még
hátravolt, de Keszei Ferenc edzõ ve-
zetésével a paksiakkal szemben a
következõ együttes harcolta ki a dia-
dalt, s azzal együtt a feljutást: Csáki
– Tóth, Kepe, Kiss I., Iványi – Far-
kas J., Hegedûs (Svélecz), Szalai,
Vidóczi (Gyulai) – Filipovics, Fuisz.
Hogy aztán az NB I-ben mi történt,
az már egy másik történet, minden-
esetre ’94 októberében hangzott el
Vitray Tamás szájából a legendás
mondat a gólösszefoglalóban: „Mi,
itt Pesten el sem tudjuk képzelni, or-
szágunk délnyugati szegletében mit
jelent az a mérkõzés…” Csak emlé-
keztetõül: ZTE – Nagykanizsai Olaj-
bányász meccs volt a szóban forgó
összecsapás – 17 ezer emberrel a le-
látókon…

Már 114 eesztendeje

Az ország minden szegletébõl. A TRI-CO Triatlon Klub szervezésében
Nagykanizsán duatlon ranglistaversenyt rendeztek a Kanizsa Kupáért. A vi-
adalra 168-an neveztek – köztük természetesen a házigazdák részérõl –
nyolc korcsoportban, s még az alföldi egyesületek is elküldték sportolóikat
a dél-zalai megmérettetésre. A férfi felnõtt korcsoportban Kálovics Tamás a
harmadik helyen ért célba a futás és kerékpározás utáni 1:01:16 órás idõ-
eredménnyel. Az abszolút nõi kategóriában pedig Molnár Flóra végzett a
TRI-CO színeiben a negyedik helyen a ranglista verseny mezõnyében. 
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Kanizsa – ÉÉrtékrend 2008. május 29.16

A Rozgonyi Polgári Egylet égi-
sze alatt mûködõ Utazók Klubja
erdélyi körúton vett részt május
közepén. Az utazás élményeirõl
Gergye Ottóné, a klub vezetõje
számolt be.

– Elsõ utunk Nagyváradra ve-

zetett, ahol megtekintettük a Püs-
pöki Palotát, sétáltunk a Körös
parton, ahol Ady szelleme kísért
bennünket. Megcsodáltuk a szé-
pen restaurált polgári házakat a
sétáló utcán. Felkapaszkodva a
Sebes-Körös menti dombokra, el-
értük Kalotaszeget. Bánffyhu-
nyadon meglátogattuk a négy fa-
tornyos, kazettás mennyezetû re-
formátus templomot és gyönyör-
ködtünk az írásos technikával ké-
szített hímzésekben. Elsõ szállá-
sunk Körösfõ volt. Ott ugyan-
olyan stílusban épült az Árpád
korabeli templom, mint Bánffy-
hunyadon. Az ott élõk kézimunkák
készítésével egészítik ki jövedel-

müket, amelyeket kirakodóvásár-
okon értékesítenek. Eljutnak Ma-
gyarországra is, de Európa né-
hány országába is jut belõlük. A
Királyhágót elhagyva értük el a
tulajdonképpeni Erdélyt. Kolozs-
váron bementünk a Szent Mihály
templomba, majd megkoszorúz-

tuk Mátyás király szülõházát. A
koszorú azonban egy félórán be-
lül eltûnt a házról, valakiknek
nem tetszett a nemzeti szalaggal
átkötött koszorú. A házsongárdi
temetõben emlékeztünk nagyja-
inkra: Apáczai Csere Jánosra,
Dsida Jenõre, Tótfalusi Kis Mik-
lósra, Kriza Jánosra, Kós Kár-
olyra és a többi itt elhantolt nagy
magyarra. Innen Marosvásár-
helyre vitt utunk, Székelyföld
szellemi központjába. A Teleki
Tékában lenyûgözve hallgattuk
az ismertetést Teleki Sámuel
gyûjteményérõl. Megtalálható ott
Kõrösi Csoma Sándor angol-ti-
beti szótára, Apáczai Csere Já-
nos, Dsida Jenõ munkái, az Ame-
rikai Függetlenségi Nyilatkozat
kõlenyomata és sok érdekes és ér-
tékes könyvritkaság. Láthattuk a
két Bolyai emlékszobáját és szob-
raikat is a téren. A pécsi Zsolnay
gyár majolika cserepei díszítik a
Kultúrpalota tetejét. Bent gyö-
nyörû festmények, a nagyterem-
ben 4463 sípból álló orgona van.
A termek közül a legismertebb a
tükörterem, amelynek üvegabla-
kain székely balladák mesélnek. A
kirándulás fénypontja a csíksom-

lyói búcsú volt felemelõ érzés volt
látni a sok magyar zarándokot,
akik elindultak, hogy egy célért
imádkozzanak a Babba Máriá-
hoz, ahogy az ottaniak mondják.
Természetesen útba ejtettük a Bé-
kás tavat, a Békás szorost, a
Szent Anna tavat, Tusnádot, meg-
látogattuk Csikszeredában a
Makovecz templomot, a parajdi
sóbányát és Farkaslakán Tamási
Áron sírját. De megkoszorúztuk
Petõfi Sándor emlékmûvét Fehér-
egyházán és a Himnusz hangjai-
val adóztunk a 48-49-es hõseink-
nek. Segesvár után Nagyenyed
következett, majd Aradon a há-
nyatott sorsú emlékmûnél róttuk
le kegyeletünket. Útunk során egy
csángó falu magyarul tanuló kis-
diákjainak vittünk könyveket, író-
szereket, édességet. A buszon kö-
zel százezer forintot gyûjtöttünk,
mely adományból negyvenegy-
ezer forinttal segítettük a csángó
kisiskolát, negyven ezer forintot
adtunk Déván a Szent Ferenc
Alapítványnak és a Petõfi emlék-
mûvét gondozóknak Fehéregyhá-
zán.

B.E.

Erdélyi kkörúton jjártak
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Az UUtazó KKlub aadománnyal ssegített
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