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Összefogva más tánccsoportokkal, az Eraklin Táncklub hetedik alkalommal rendezte meg a Tánc Vi-
lágnapja városi rendezvényét. A HSMK színháztermében a társastánctól a modern táncig, a balettől a
hastáncig 22 csoport mintegy 300 táncosa kápráztatta el mozgásával a közönséget. 

KKeelllleemmeess  hhééttvvééggee  ttáánnccccaall

19.qxd  2009.06.11.  10:40  Page 1



KKaanniizzssaa  ––  EEPP--kkaammppáánnyy 2009. május 14.2

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144.  Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A kórház Csecsemő- és Gyer-
mekosztályán végzett ÁNTSZ
vizsgálat kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatót Prof. Dr. Bátorfi Jó-
zsef, a Kanizsai Dorottya Kórház
főigazgatója, valamint bemutat-
ta a kórház új vezetését, igazga-
tótanácsának tagjait. 

Az ÁNTSZ olyan hiányosságo-
kat tárt fel, amelyek könnyen orvo-
solhatók, hangsúlyozta a főigazgató.
Az osztály működése ugyanolyan
körülmények között és eredményes-
séggel zajlik most is, mint egy vagy
két évvel ezelőtt. A feltárt hiányos-
ságok alapján kidolgoztak egy in-
tézkedési tervet. Ez az új vezetés, és
a kórház dolgozói mindent elkövet-
nek annak érdekében, hogy a beteg-
ellátás zavartalan maradjon ebben a
nehéz gazdasági és politikai környe-
zetben. Az ÁNTSZ minden évben
és minden osztályon végez komplex
ellenőrzéseket, s azok a javaslatok,
amelyeket most megfogalmaztak,
teljesíthetők. Például a négy gyer-
mek szubintenzív ágyat évek óta
nem használja a kórház, mert nincse-
nek meg a tárgyi és személyi feltéte-
lek hozzá, a Csecsemő és Gyermek-
osztály aktív ágyak száma pedig
nem változott, harminc maradt. 

A rövid bevezető után Prof. Dr.
Bátorfi József bemutatta a kórház
új vezetőit, akik közül még néhá-
nyan ideiglenesen töltik be a veze-
tő szerepet. A megbízott orvosigaz-
gató Dr. Gőgös Péter, Szlávecz
Lászlóné megbízott gazdasági ve-
zető, Péter Zsuzsanna ápolási igaz-
gató, Péter Gyuláné humánpoliti-
kai szervező. A jogtanácsosi fel-
adatokat Dr. Wágner György látja
el, Németh Rita stratégiai referens
pedig az országos és uniós pályáza-
tokat figyeli és koordinálja. 

B.E.

KKöönnnnyyeenn
oorrvvoossoollhhaattóó
hhiiáánnyyoossssáággookk

Sajtóközlemény
Az elmúlt hét péntek délutánján

Marton István polgármester saját
használatú autójának oldalába be-
lehajtott – a Polgármesteri Hivatal
előtti sövény mögül – egy biciklis
fiatal, aki a polgármester kérdésére
azt válaszolta, hogy jól van.

Zakó László, a Jobbik helyi el-
nöke sajtótájékoztatót tartott,
melynek fő témái között a szer-
vezet új irodahelyiségének bir-
tokbavétele, az EP képviselő vá-
lasztás aktuális kampánykérdé-
sei és a múlt heti közgyűlésben
történt megalázó, sértő és igazta-
lan vádakra történő reagálás
szerepeltek.

Zakó László elsőként arról szólt,
hogy a szervezet életében fontos
szerepet kap a napokban birtokba
vett Rozgonyi utca 1. szám alatt
lévő iroda. Az EP választásokkal
kapcsolatban kifejtette: az ered-
mény a belpolitikai erőviszonyok
mérőszáma lesz. Pártja esélyeit jó-
nak látja, hiszen az időközi válasz-
tásokon mindenhol hét százalék
felett teljesítettek. Az érdeklődők
és a belépők száma napról napra
növekszik, s kopogtatócédula-
gyűjtés terén is jól szerepeltek. Az
emberek több, mint kétszázezer
ajánlószelvényt adtak le az általuk
meghirdetett helyekre. 

A kampány tapasztalatai kapcsán
kitért a jelenlegi parlamenti pártok
és a Jobbik viszonyára, valamint ar-
ra, hogy miért nem pusztán politi-
kai ellenfelet, hanem egyenesen el-
lenséget látnak bennük. 

Ezt követően az utóbbi közgyű-
lésen történt, Horváth István a
Fideszből kilépett független képvi-
selő ellen indított sértő, hazug
szdsz-es vádakról beszélt. Azt is
elmondta, Horváth valóban részt
vett a párt helyi szervezetének
alakuló ülésén, de nem lépett be
soraik közé. A két szdsz-s képvise-
lő ízlésének ugyanis nem felelt
meg Horváth István, Radnóti-díjas
versmondó. Úgy gondolták, alpol-
gármesterré választása után
beemelték volna a Jobbikot a vá-
rosvezetésébe. Március 15-én egy
Petőfi Sándor vers elszavalása úgy
tűnik elég ahhoz, hogy Jobbik-os
városvezetést emlegessenek. 

Végezetül két rendezvényről
adott tájékoztatást Zakó László, el-
mondta, hogy május 23-án Vona
Gábor tart előadást a Honvéd Ka-

szinóban, majd június 5-én ifj. He-
gedűs Lóránt református lelkész
beszél a Nagy-Magyarország em-
lékműnél.

Június 7-én újra a szavazóur-
nák elé járulunk dönteni. Az EP
kampányról szóló sajtótájékoz-
tatóján Cseresnyés Péter ország-
gyűlési képviselő kiemelte, miről
is szól ez a választás.

– Látszólag csak arról, hogy ki-
ket küldjünk az Európai Parla-
mentbe, a valóságban azonban
többről is szavazunk. Az emberek
érzik, hogy ez a választás sokkal
többről szól egy egyszerű EU-s vá-
lasztásnál. A június 7-i választá-
son az emberek elmondhatják,
hogy elég a brutális megszorítá-
sokból, elég abból, hogy a kor-
mány saját alkalmatlanságát az
emberekkel, elsősorban az idősek-
kel és a családokkal kívánja megfi-
zettetni. Ez a választás tehát egy-
fajta kritika lesz a jelenlegi – 7 éve
regnáló – kormányzó pártok tevé-
kenységéről – folytatta Cseresnyés
Péter. – Most megmutathatja min-
denki, mennyire elégedetlen ennek
a társaságnak a hét évével. Azzal,
ahogy éllovasból sereghajtót csi-
náltak országunkból. Azzal, hogy a
biztonság érzése – közbiztonság
tekintetében – jelentősen csökkent
az emberek körében. Azzal, hogy
szinte minden, ami mozdítható volt
az állami vagyon megmaradt ré-
széből, ebek harmincadjára jutott.
Azzal, hogy egyetlen szavukat nem
lehet elhinni sem országos, sem
helyi szinten, hisz hazugságokkal
kerültek hatalomra, hazugságok-
kal traktálták és traktálják az or-
szágot, mint ezt volt miniszterel-
nökük bevallotta. (Hazudtak éjjel,
nappal). Mint azt már bejelentet-
tük, aláírásokat gyűjtünk a közbiz-
tonság erősítése okán benyújtott
törvényjavaslat támogatása érde-
kében. Ez a támogató aláírás egy-
ben a változás szükségességét is
erősíti, valamint szól a Bajnai-
klónkormány megszorító intézke-

dése ellen is. Elég volt ebből a kur-
zusból. Mindenkit arra kérünk,
akinek elege van a hét éve tartó
kalandorpolitikából, aláírásával
támogassa a változást és menjen el
szavazni a Fidesz-KDNP képvise-
lőjelöltjeire június 7-én.

Bencsik András, a Magyar
Demokrata főszerkesztője május
19-én, kedden 17.30-kor fóru-
mot tart a Honvéd Kaszinó
tükörtermében.

A majálison, majd a nagyvásár-
ban is ott voltak segítőink, és arról
számoltak be, hogy még össze se
állították az asztalt, már köréjük
gyűltek azok az emberek, akik
tisztában vannak azzal, a közbiz-
tonságnál, a három csapásnál
sokkal többről van szó a támogató
aláírás megadásakor. Világosan
látják, június 7-én egyértelmű
üzenetet küldhetnek a kormány-
nak: elég volt, nem lehet mindent
lenyomni a torkunkon. 

Örömmel fogadták Orbán Vik-
tornak a városligeti kampánnyitón
mondott szavait a különféle álru-
hákat öltő szocialista kalandorok-
ról, és abban is egyet értettek vele:
nincs lefutott meccs, lefutott vá-
lasztás. Nem szabad elbízni ma-
gunkat, valamennyi változást aka-
ró embernek ott a helye június 7-
én a szavazóhelyiségben-tette még
hozzá Cseresnyés Péter, a Fidesz
helyi elnöke.

A Honvéd Kaszinó Tükörter-
mében tartott előadást Vukics
Ferenc egyetemi tanár, a Ma-
gyarok Szövetségének országos
elindítója, szellemi megteremtő-
je. 

A megjelenteket a házigazdák
nevében Ladányi Istvánné kö-
szöntötte. A Himnusz eléneklé-
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se után rövid kulturális műsor
következett, melynek közremű-
ködői Horváth István Radnóti-
díjas versmondó, Németh Fe-
renc zenetanár és növendékei
voltak. Ezt követően Kiss Lász-
ló ismertette a helyi szervezet
helyzetét, célkitűzéseit. A Ma-
gyarok Szövetségének huszon-
egy programpontját Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
olvasta fel.

Vukics Ferenc beszédét az or-
szág helyzetének elemzésével
kezdte. Előadása elején kiemelte,
hogy a jelenlegi állapotot a ha-
zugság, a becsapás, a törvényte-
lenség, a jogtalanság, az árulás és
bűncselekmények sorozata jel-
lemzi. Az un. rendszerváltás óta
sokkal többet dolgozunk, ennek
ellenére sokkal rosszabbul élünk.
Ami azt jelenti, hogy egy diktatú-
rában jobban éltünk, mint a mai
demokráciában. Romlott az okta-
tás, az egészségügy színvonala és
a közbiztonság. Ugyanakkor
többszörösére nőtt az államadó-
ság, kevesebb lakás épül, keve-
sebben házasodnak, így kevesebb
magyar gyermek születik. A poli-
tika és a politikusok szerepe erő-
sen megkérdőjelezhető. Ország-
értékelő beszédet nem a vezetők-
nek kell tartani, többmilliós öl-
tönyben, hanem a lakosságnak.
Húsz éven keresztül visszaválasz-
tottuk azokat a politikusokat a
parlamentbe, akik az elmaradt
rendszerváltásért felelősek. Ép-
pen ezért nekünk nem politiku-
sokban, pártokban, hanem nem-
zetben és családban kell gondol-
koznunk – hangoztatta az előadó.
Ugyanis ezek a szerveződések ké-
pesek önmagukat megvédeni, mű-
ködtetni fenn tartani. Megtalálják
a dologtalan embert, a gazembert,
az árulót és észreveszik, ha valaki
ellenük van. 

A későéjszakába nyúló rendez-
vényen történelmi áttekintést
kaphattak a hallgatók 1920-tól
napjainkig. Szó esett a jelenleg is
érvényben lévő alkotmány és a
választójogi törvény fonákságai-
ról, a magyar ipar és mezőgazda-
ság szándékos tönkretételéről.
Kuriózumként kitérve a parla-
menti pártok két évtized alatt
megtörtént pálfordulásaira. Az
est folyamán a kaszinó emeleti
különtermében magyar termelők
termékeiből kóstolóval egybekö-
tött bemutató volt. Többek között
azokkal az élelmiszeripari termé-
kekkel találkozhattak az érdeklő-
dők, amelyek a közeljövőben nyí-
ló magyarok vásárán közvetlenül
a termelőktől kereskedelmi árrés
nélkül megvásárolhatók. A szer-
vezőktől megtudtuk, hogy a piac
magánterületen nyílik, gondolva
a multinacionális párti hatalom
kiszámítható, bőséges eszköztár-
ral rendelkező gáncsoskodására.
A várható nyitás 1-2 héten belül
esedékes.

Két nappal a pécsi fidesz-
győzelem után az elbizakodott-
ságtól óvott Schmitt Pál, a Fi-
desz-KDNP EP listavezetője, a
HSMK kamaratermében tartott
fórumán. A vendéget Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő kö-
szöntötte. 

Ne gondolja senki – hangsú-
lyozta Schmitt –, hogy az ő sza-
vazatára már nincs szükség és
nyugodtan otthon maradhat. Be-
számolt arról, hogy nekiszegez-
ték a kérdést, a Fidesz miért teszi
belpolitikai üggyé a június hete-

dikei választást. Egyszerű a fele-
let: a pártok állítanak listát, ezért
a választók róluk mondanak vé-
leményt. Illetve az unióba való
belépésünk óta eltelt öt év siral-
mas bizonyítványáról. Gondolták
e volna legrosszabb álmaikban
hogy ma nem Ausztria utolérése
tűnik egyre nehezebbnek, hanem
Szlovákiáé. Felhívta a figyelmet
mindannyiunk felelősségére,
hogy a mintegy ötszázezer első
szavazó közül minél többet a
szavazóurnákhoz csábítsunk.
Hangsúlyozta, nem a pártok ren-
delkezésére álló pénz dönti el a
választás kimenetelét, hanem az,
tudunk-e minél több emberrel
beszélni az EP-választás jelentő-
ségéről. Példának említette, hogy
a közügyek iránt való érdeklődé-

sünk nagyobb is lehetne, hiszen
mindössze az adózók 17%-a ren-
delkezik adója 1%-ról. Aki pedig
a szavazásokon nem nyilvánít
véleményt, elveszti jogát az utó-
lagos reklamációra. Mint mond-
ta, a nagy részvételi arány egy-
ben azt is eredményezhetné,
hogy a Magyar Parlamentben he-
lyet foglaló kispártok be se jut-
nának az Európai Parlamentbe. A
kérdések során szóba került a ha-
gyományos izzólámpák gyártásá-
nak fokozatos leállítása az unió-
ban. Schmitt Pál megnyugtatta a
kérdezőt: a kínai dömpinggel
szemben az európai munkahelye-
ket az unió meg is akarja, és meg
is tudja védeni. 

B.E. - Cz.Cs. - P.J.
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Az akció 2009. május 30-ig tart

Fizetett politikai hirdetés

Személygépkocsik,  teherautók, 
járműszerelvények, autóbuszok, 

mezőgazdasági vontatók

�� javítását, 
�� műszaki vizsgára felkészítését, 

�� vizsgáztatását, 
�� környezetvédelmi felülvizsgálatát 

vállaljuk!

Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930

SScchhmmiitttt  PPááll::    
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A Magyar Közgazdasági Tár-
saság nagykanizsai szervezete
által létrehozott  Jövő Bizottsága
egy politikán felül álló civil szer-
vezet, amelynek vezetősége min-
dig is arra törekedett, hogy ezt a
grémiumot a politikai irányza-
toktól függetlenül középen tart-
sa. A civil testület városfejlesz-
tésre vonatkozó kezdeményezé-
seiről beszélgettünk dr. Polay Jó-
zseffel, a Magyar Közgazdasági
Társaság helyi szervezetének el-
nökével. 

– Kezdettől fogva úgy gondol-
tuk, hogy valami mást és máskép-
pen kellene csinálni, hiszen átfogó
koncepciót készítettünk, melynek
felülvizsgálata megtörtént. Talál-
koztunk egy finn példával az ezer
tó országában, ahol szintén jel-
lemző volt egy időszakban a pár-
tok erős szembenállása, amikor is
az egyik csak azért nem fogadta el
a másikat, mert onnét jött a javas-
lat. Kitalálták, hogy létrehozzák a
jövő bizottságát, amely nem egy
egész koncepciót, hanem egy-egy
részterületet dolgozott ki, de azt
nagyon nagy mélységben. Tehát
általában két-három témával fog-
lalkozik a jövő bizottsága: mi, itt
Nagykanizsán három témában –
városmarketing, idegenforgalom
és a munkahelyteremtés – dolgo-
zunk. Tehát a Közgazdasági Tár-
saság égisze alatt megalakítottuk
az úgynevezett jövő bizottságát,
azon belül a három témának meg-
felelő albizottságokat. Ez az egész
kezdeményezés a Magyar Közgaz-
dasági Társaság országos elnök-
ségének támogatását is bírja, hi-
szen ez egy olyan új dolog, amely
ha jól sül el és megvalósul, akkor
talán országosan is érdemes lesz
bevezetni, ugyanis már több régió
részéről történt érdeklődés.
Egyébként mi sem bizonyítja job-
ban azt, hogy az országos elnök-
ség menyire érdeklődik ezen kez-
deményezés iránt, hogy a 2009
szeptemberében Zalakarosban és
Nagykanizsán sorra kerülő Köz-
gazdász Vándorgyűlés egyik szek-
ciótémája lesz a területfejleszté-
sen belül a Jövő bizottsága által
kidolgozott javaslat. Itt el kell
mondanom, hogy egy nagyon szé-
leskörű együttműködés indult meg
egyfelől a Pannon Egyetem Nagy-
kanizsai Kampuszával, másfelől a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarával, valamint a helyi

értelmiség meghatározó köreivel.
Ugye, ez egy olyan összefogás,
amely képes arra, hogy egy meg-
felelő minőségű anyagot hozzon
össze. Ehhez természetesen kikér-
jük egy-egy tudós véleményét is,
amely aztán még kiegészül a ván-
dorgyűlésen kapott javaslatokkal
és ötletekkel, vagyis mondhatjuk
azt, hogy egy igazán minőségi
anyag elkészítése a szándékunk. A
másik elképzelésünk pedig – miu-
tán ez egy országosan elsőként ki-
talált dolog –, hogy azt is bizonyít-

suk, maga a rendszer miként mű-
ködik és épül fel, továbbá a részt-
vevőket hogyan lehet összehozni
és szervezésileg-technikailag mi-
ként lehet kivitelezni, mert ha ez a
dolog élő és működik, akkor iga-
zából ennek a know-how-ját is át
kell majd adnunk. Ilyen szempont-
ból egy kicsit több, mint egy anyag
elkészítése, hiszen menet közben
figyelnünk kell a technikai-szerve-
zési dolgokra is, de ebben a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
pusza nyújt segítséget. 

– A jövő bizottsága milyennek
szeretné látni Nagykanizsát?

– Igazából egy közepes városnak
szeretné látni Nagykanizsát, olyan
városnak, ahol a jelenlegi ipari po-
tenciál megőrződik és csak kis mér-
tékben növekszik, ugyanakkor az
idegenforgalom – és ezen keresztül
a szolgáltatási szektor – egyre erő-
teljesebben veszi ki részét a munka-
erő foglalkoztatásából. Azt szeret-
nénk, ha olyan turisztikai célok va-
lósulnának meg, amelyek – ha
Nagykanizsa neve szóba kerül – be-
ugorjanak, hogy: igen, Magyaror-
szágon van egy ilyen hely, ahova
érdemes ellátogatni. Azt szeretnénk,
ha ezek a turisztikai célok tudnának
kapcsolódni a zalakarosi üdülés-
hez, továbbá kiegészítő programok-
kal a sávolyi MotoGP-hez, illetve
tudnának olyan önálló célponttá is
válni, amelyet érdemes megnézni.
És így, ha azt mondjuk, hogy mi
profitálunk például Karosból, ak-
kor Karos is profitálhat belőlünk,
illetve a megépülő gyógyszálló ré-
vén a gyógyturizmus irányába is el-
mozdulhatunk, ami nekem egyéb-
ként régi vesszőparipám. 

– Ilyen értelemben számít példá-
ul Horvátország és Szlovénia kö-
zelsége?

– Természetesen számít, és az
ebben rejlő lehetőségeket is pró-
báljuk megtalálni. Nyilvánvaló,

hogy nem ez lesz a meghatározó,
de mindenféleképpen szeretnénk
ezeket a lehetőségeket is kihasz-
nálni. Ha itt olyan ötleteket és cé-
lokat találunk ki, amelyek például
nincsenek Magyarországon, ak-
kor természetszerű, hogy a szom-
szédos országok lakói – főleg,
hogy Horvátország az Európai
Unió tagja is lesz – könnyebben
jönnek át megnézni és kipróbálni,
hogy mi is ez az új dolog, hiszen
hozzájuk közelebb van Nagykani-
zsa. Szeretnénk olyan célokat is

megvalósítani, amelyek egész Eu-
rópában egyedülállóak és vonzó-
ak lennének, vagyis egy olyan ide-
genforgalmi hálót szeretnénk sző-
ni, amelybe a turista önállóan is
beleakad, de úgy is beleakad,
hogyha valahova a környékre jön,
vagy éppen a szomszédos orszá-
gokba utazik, érdemes legyen el-
időznie városunkban és környé-
kén. 

– Milyen széleskörű társadalmi
támogatásra számítanak e projek-
tek megvalósításában?

– A terv és az anyag megalko-
tása elsődlegesen a Közgazdasá-
gi Társaság, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza, vala-
mint a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara egésze alatt
történik, de ugyanúgy számítunk
a kanizsai polgárok javaslataira
és ötleteire is. Ezek egy része
már beépült, és ezt nagyon kö-
szönjük a város lakóinak! Ezt kü-
lön fontosnak tartottam megem-
líteni. Természetesen szeretnénk,
hogy ha a város lakói a megvaló-
sításban is részt vennének. Jó
pár ötlet elhangzott már, ugyan-
is a témáról szóló híradások
után többen is megkerestek ben-
nünket – vállalkozók és lakók
egyaránt - mondván, hogy na-
gyon örülnek ennek a lehetőség-
nek és szurkolnak azért, hogy
mindez megvalósuljon. Elképze-
léseink abszolút találkoznak a
lakosság egyetértésével és a sok
pozitív visszajelzés arról győzött
meg bennünket, hogy igenis az
itt lakók szeretik a városukat és
szeretnék minél szebbé, jobbá és
érdekesebbé tenni, s nyilvánvaló,
valamilyen formában szeretnék,
hogyha nekik és gyermekeiknek
mindez plusz munkalehetőséget
jelenthetne. Gyakran elhangzott
a városlakók részéről például,
hogy: azért is jó volna az elkép-

zelések megvalósítása, mert ak-
kor a gyerekem talán nem megy
el a városból, hanem itt marad
Kanizsán. Ez további munkára
sarkall bennünket és természete-
sen Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának támo-
gatására is számítunk. Azt szok-
tam mondani, hogy e program
megvalósításához háromféle do-
log kell: egyrészt kellenek abszo-
lút elkötelezett emberek, akik fa-
natikusan végigviszik ezt a prog-
ramot. Aztán kell az önkormány-

zat, amely támogatja: itt nyil-
vánvalóan elsősorban erkölcsi
és bürokratikus támogatásra –
például engedélyeztetési eljárá-
sokra – gondolunk, s végül, de
nem utolsó sorban tőkére van
szükség, amelyek meg tudunk
szerezni, hiszen ez az egész pro-
jekt – vagy talán fogalmazhatnék
úgy is, hogy megaprojekt – öt-ti-
zenötmilliárd forint közötti for-
rást igényel majd. Ezt dominó-
kockaelv akarjuk felépíteni úgy,
hogy egyikből következzen a má-
sik, és az egyik projekt megvaló-
sulását segítse a másik. Az indu-
láskor azt tapasztaltuk, hogy a
kispénzű dolgokkal kell kezdeni,
és az is közgazdasági tapasztalat
– ezek pedig pozitív és negatív
irányban egyaránt nagyon kemé-
nyek –, hogy: ha egy-két befekte-
tőt sikerül megnyerni az ügynek,
akkor ők vonzzák a többit is, hi-
szen meggyőződhetnek róla,
hogy ha van értelmes cél, helyi
elkötelezettség és önkormányzati
támogatás, akkor a projekt meg-
valósulhat. Emellett természete-
sen szeretnénk az uniós forrá-
sokat is jelentős mértékben ki-
használni mindenféle vonatko-
zásban. Még annyit fűznék hoz-
zá: amikor az első ilyen össze-
jövetel volt a Jövő Bizottsága
kezdeményezéséről, akkor azt
kérdezték tőlem, hogy mivel
lennék elégedett. Erre azt vála-
szoltam, hogy azzal lennék elé-
gedett, ha tíz év múlva – amikor
leülünk erről beszélgetni – ak-
kor azt mondhatnám, hogy töb-
bet értünk el, mint amit tíz évre
terveztünk, vagyis: Íme, hölgye-
im és uraim, itt van Nagykani-
zsa – egy új idegenforgalmi
központ Délnyugat-Magyaror-
szágon.

Gelencsér Gábor

IIddeeggeennffoorrggaallmmii  hháállóó  sszzöövvééssee  ––  ttáárrssaaddaallmmii  öösssszzeeffooggáássssaall  
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Május 4-én a naptárak Flóri-
án nevét jegyzik. Egy név a sok
száz közül, ám a tűzoltók számá-
ra mégis több. Egy jelkép, egy
szimbólum. Flóriánnak, az egy-
szerű római katonának életét és
mártír halálát jelképezi, szimbo-
lizálja a tűzoltó hivatás szellemi-
ségét. 

Egri Gyula alezredes, tűzoltópa-
rancsnok a Tűzoltó Nap alkalmá-
ból rendezett ünnepségen beszédé-
ben hangsúlyozta: 

– Mi, tűzoltók, egy békeidőben is
állandóan harcoló alakulat tagjai
vagyunk. Mindig bevetésre készen
állva igyekszünk segítséget nyújta-
ni a bajba jutottakon, elhárítani a

vészt. Szent Flórián nyomdokában
lépkedve ápolnunk kell annak esz-
meiségét és meg kell felelnünk a
társadalom által megfogalmazott
elvárásoknak is úgy, hogy közben
magánemberként a mindennapok
személyes problémáit is magunk-
kal hordozva kell helytállnunk. 

Az ünnepségen Egri Gyula és
Marton István polgármester gratu-
lált Kómár Ferenc tűzoltó had-
nagynak, aki önfeláldozó helytál-
lása, bátor magatartása elismeré-
séül „Bátorság érdemjelet” vett át
a Magyar Köztársaság önkor-
mányzati miniszterétől. Dobos Ist-
ván tűzoltó őrnagy pedig munka-
körében végzett kiemelkedő telje-
sítménye elismeréséül részesült
jutalomban. Marton István polgár-
mester és Egri Gyula 27 tűzoltót
részesített dicséretben és jutalom-
ban.

B.E.

BBaajjttáárrssiiaassssáágg,,  bbeeccssüülleett,,  sseeggííttsséégg
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Tíz éves múltra tekint vissza
az 1999-ben újjáalakult Kodály
Zoltán Énekkar. Ez alkalomból
rendezett a VOKE Kodály Zol-
tán Művelődési Ház egy nagy
szabású gálát, amelyen számos
művészeti csoport tette tisztele-
tét.

A gála előtt a kórus múltját és
jelenét bemutató tárlat nyílt
meg a Művelődési Házban, me-
lyet Kámánné Szép Terézia in-
tézményigazgató, az est házi-
gazdája egészített ki a kórus
történetével, egészen 1948-tól
kezdődően, amikor is megala-
kult a Vasutas Vegyes Kórus.
Kodály Zoltán nevét a Kodály

Zoltán Vasutas Kultúrotthon
avatásával egy időben vette fel,
1954-ben.

Tánczos Laura ének-zene tanár-
nő szakmai irányításával  1999.
óta rengeteg kórusversenyen vet-
tek és vesznek részt az Énekkar
tagjai kitűnő eredménnyel. Mind-
ezek mellett gyakori fellépői a vá-
rosi és a környező települések kul-
turális műsorainak is. Számos mű-
vészeti elismerésben részesültek,
többek között arany minősítést
kaptak a 2004. évi Országos Nép-
zenei Minősítőn.

A Kodály Zoltán Énekkart és a
megjelent vendégeket köszöntöt-
te városunk polgármestere, Mar-
ton István, és levélben küldte

üdvözletét a Vasutas Országos
Közművelődési és Szabadidő
Egyesület elnöke, Molnár Géza.
A Vasút a Gyermekekért Alapít-
vány óvodásai műsorral kedves-
kedtek a jubilálóknak, majd
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó szavalt a megjelen-
teknek.

A gálán az ünneplő kórus mel-
lett fellépett a Vasutas Nyugdíjas
Tánckar, a Mamik Hagyományőr-
ző Dalkör, a Dél-Zala Táncegyüt-
tes, a Pántlika Néptánccsoport, a
szepetneki Nefelejcs Dalkör és a
tótszerdahelyi Hagyományőrző
Dalkör.

S.E.

JJuubbiilláálltt  aa  KKooddáállyy  ZZoollttáánn  ÉÉnneekkkkaarr

Hagyományteremtő céllal ren-
dezte meg első művészeti estjét a
Zrínyi Iskola.

A HSMK színpadán felléptek az
iskola moderntánc tanszakos nö-
vendékei, énekkara, mese- és vers-
mondói, szakkörös tánc és kangoo
csoportja, színjátszói, valamint a
Táncművészeti Főiskola, a Szín-
ház és Filmművészeti Egyetem ta-
nárának, Sebestyén Csaba táncmű-

vész koreográfusnak és táncpeda-
gógusnak a tanítványai.

Az I. Zrínyi Művészeti Est
megrendezésének alapgondola-
tát az adta, – mondta megnyitó
beszédében Faller Zoltán igaz-
gató, hogy az intézmény 2005
óta egy kedvező önkormányzati
döntés, és intézményi nyitott-
ság eredményeként alapfokú
művészetoktatást folytató egy-
séges iskolaként működik mo-

derntánc tanszakon. Mondhat-
ják úgy is, hogy iskola az isko-
lán belül, amely a művészetok-
tatás követelményeire történő
felkészítéssel segíti az esztéti-
kai, művészeti tudatosság, kife-
jezőképesség kialakulását,
megszilárdítását a moderntánc
területén. Végezetül kellemes
szórakozást, esztétikai élményt
kívánt a szülőknek, diákoknak,
felkészítőknek és a vendégek-
nek egyaránt. 

B.E.

II..  ZZrríínnyyii  MMûûvvéésszzeettii  EEsstt

�� Ügyeskedtek a fiatalok. Is-
mét elhozta a tavasz az ifjúsági
katasztrófavédelmi, polgári vé-
delmi verseny nagykanizsai te-
rületi fordulóját. Ugyan a szer-
vezők az esőt nem hívták, mégis
jött. Ennek ellenére egy jó han-
gulatú, vidám délelőttöt hagytak
maguk mögött a Cserháti, a Me-
ző, a Thúry és a Zsigmondy, va-
lamint a Péterfy, a Palini és a
Kiskanizsai iskolák diákjai, akik
az elméleti és a gyakorlati tudá-
sukat is megmutatták. A ver-
senyzők először tűzoltósági,
polgári védelmi, földtani és kör-
nyezetvédelmi kérdéseket kap-
tak, majd egy öt állomásos pá-
lyát kellett teljesíteniük időre.
Kerékpáros ügyességi verseny,
tűzoltás, elsősegélynyújtó, ár-
vízvédelmi feladatok, szelektív
hulladékgyűjtés és környezetvé-
delmi labor várta őket. Az aka-
dályokat a fiatalok mindannyian
ügyesen vették, de a két korosz-
tályból csupán egy-egy csapat
juthatott tovább a május 14-i
megyei versenyre, melyet idén
Várvölgyön rendeznek majd
meg. Általános iskolai kategóri-
ában a Péterfy csapata, középis-
kolaiban pedig a Cserháti első
számú csapata képviseli váro-
sunkat.

�� Ovi duatlon. Sok mosolygós
gyermekarc hatására a nap is ki-
sütött – az előzetes időjárás-je-
lentések ellenére – a Mindenki
Sportpályája felett múlt szerdán
délelőtt. A Hevesi Óvoda immár
több, mint tíz éve rendezi meg a
város nagycsoportosainak az Ovi
Duatlont, melyen az ovisok min-
den évben sportolással, mozgás-
sal, egészséges versengéssel töl-
tik a napot. Zenés gimnasztikával
kezdtek kicsik és nagyok, majd a
váltóverseny – futással és bicikli-
zéssel – a legjobbat hozta ki az
óvodásokból, minden erejüket
összeszedték, hogy megelőzzék a
többi csoport tagjait. Az első in-
duló minden csapatban egy fel-
nőtt volt – szülő vagy óvodapeda-
gógus –, utána három fiú és há-
rom lány teljesítette a távot.
Sportszerűen, kitartóan küzdött a
tizenkét kis sereg, habár helyezés
nem volt. Minden résztvevő ér-
met kapott teljesítménye elisme-
réséül. A Hevesi Óvoda pedagó-
giai programja a mozgásra épül,
ennek keretei között szervezi meg
minden évben az Ovi Duatlont,
ahol fontos szerepet játszik a ki-
tartás, a gyorsaság és a verseny-
szellem.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalko-
zások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján
2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés  támogatására.

1. A pályázat célja: 
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelé-

se, a munkanélküliek számának csökkentése. 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fi-

óktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város köz-
igazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, ame-
lyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Működő-
nek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai
székhely, telephely illetve fióktelep létesítése és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet:
amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat be-
nyújtásának hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére
köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző egy év alatt létszámcsökkentést hajtott
végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű  meg nem fizetett köztartozása
van; amelynek a pályázat benyújtásakor számított  éves korrigált átlagos statisztikai állomá-
nyi létszáma meghaladja az 50 főt.

4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,

hogy legalább egy új - napi 8 órás -  munkahelyet teremt; vállalja, hogy  nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesz-
tést a pályázat kedvező elbírálását követő kettő hónapon belül megvalósítja, és azt
legalább kettő évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat
kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a válla-
lások teljesítését  helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön nyi-
latkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vál-
lalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdo-
nosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja,
hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-
kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszer-
ben vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön
nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Fog-
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regi-
onális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.

5. Pénzügyi feltételek:
-  A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által létre-

hozott minden egyes új  munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.

- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) állami
támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az irányadóak.

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen oda-
ítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintössze-
get.

- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támoga-
tás teljes összegét kell figyelembe venni.

6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő

30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek  szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,  részteljesítés esetén azzal arányosan
a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni

- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség  lejártát követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít. 

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.

7.  A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatá-

rozott mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi
hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A
pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn  belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,

a végső határidő 2009. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át.

8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályáza-

ti adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága

A pályázat szükséges részei, csatolandó mellékletek: 
- A vállalkozás eddigi tevékenységének rövid ismertetése, jövőbeli céljai;
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi), alapító okirat vagy társasági szerződés, aláírási

címpéldány, illetve vállalkozói igazolvány, működési engedély;
- Kötelező érvényű banki ígérvény a bankgarancia biztosításáról (utólagos kifizetés

esetén nem szükséges);
- 30 napnál nem régebbi igazolások a kötelezettségek teljesítéséről: APEH (adók és

járulékok), önkormányzat (helyi adók) tekintetében;
- A tárgyévet megelőző év adóbevallása, mérlegbeszámolója, eredmény-kimutatása és

főkönyvi kivonata;
- Egyszerűsített üzleti terv készítése 2009-2010. évekre vonatkozóan; 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 1 év alatt nem hajtott végre létszám-

leépítést, illetve a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt egy év alatt nem csökkent 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telep-

helyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaság-
nak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);

- Pályázó nyilatkozata a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamat-
ban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;

Pályázati anyagot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) kérjük
benyújtani! Amennyiben a beadott anyag nem teljes, vagy nem egyértelmű,
pályázót egy alkalommal szólítjuk fel hiánypótlásra, az adatok pontosítására.

PPáállyyáázzaatt  mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééssrree

PÁLYÁZATI ADATLAP
Önkormányzati munkahelyteremtő támogatás elnyerésére irányuló

pályázat elkészítéséhez

A pályázat törzsadatai

1. A pályázó neve:……………………………………………………………
2. A pályázó címe és telefonszáma: …………………………………………
3. A pályázó tevékenységi köre: ………………….......……………………..
.........................................................................................................................
4. A pályázó képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma: 
…………………………………………………………..............……...……
5. A pályázó 
- adószáma: ……………………………………………….........................…
- cégjegyzék száma: ……………………………………....….……………...
- KSH nyilvántartási száma (törzsszáma): …………....……...……………..
- társadalombiztosítási száma (folyószámlaszám): …………….…………...
6. A pályázó szervezet típusa: * 
- gazdasági társaság
- egyéni vállalkozó
* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni
7. A pályázó cégjegyzésére, cégképviseletére jogosultak (név, beosztás): 
………………………………………………………………………………
8. A pályázó számlavezető bankjainak neve, számlaszáma: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………….…..………
9. A létszámnövelés megvalósításának telephelye (pontos cím): 
………………………………………………………………………………

A létszámnövelésre vonatkozó adatok

1. Jelenlegi létszám és a tervezett létszámfejlesztés adatai:

………………………… 2009. ………………….. hó …….. nap

a pályázó cégszerű aláírása

Megnevezés Pályázat benyújtása előtti Atervezett többletlétszám
statisztikai átlaglétszám

szellemi .................................... .........................................
szakmunkás .................................... .........................................
betanított munkás .............................. .........................................
Összesen: ................................... .........................................
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogo-
sultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3
hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok
terén végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási
díjat, azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprog-
ram tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség
nem áll fenn.

Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősség-
biztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, refe-
renciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig
– 3 pld-ban, zárt borítékban, „Könyvvizsgálói pályázat” feltüntetésével –
kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást
Osváth Sándorné, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Osztályának helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-
739)

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt  ––  kköönnyyvvvviizzssggáállóó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendel-
kezésre álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmé-
nyek tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet be-
szerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzek-
ből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges
nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.

A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni:

Helyi értékvédelem támogatása 2009.
A kiíró a beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bí-

rálja el 2009. szeptember 30-ig.

HHeellyyii  éérrttéékkvvééddeelleemm  ttáámmooggaattáássaa  22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésé-
nek támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerin-
ti önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idő-
ben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

Városi főépítész, Nagykanizsa

PPáállyyáázzaatt  ffaallffiirrkkáákk  eellttûûnntteettéésséérree

Tisztelt Szülők!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkal-
mából 2009. május 24-én, vasárnap ismét megszervezi hagyományos kul-
turális rendezvényét a Thúry téren. Ezen a délutánon zenés, szórakoztató prog-
ramokkal, szabadtéri játékokkal várjuk a kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermeknapi
rendezvények iránt igen nagy az érdeklődés, mind a gyermekek, mind a szülők
részéről rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzánk.

Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, egy ma-
gyar rekord felállítását is tervezzük. A terveink szerint a legtöbb 6 év alatti,
Nagykanizsán, illetve kistérségében élő kisgyermek közös, zenés tornájával
kezdődik a rendezvény, amelyet a Magyarországi Rekordok regisztrátora hitelesít.

Engedje meg, hogy ebből az alkalomból meghívjam Önt és családját a
Thúry térre, hogy együtt örülhessünk, amint gyermeke a nagykanizsai rekord
részese lesz. Ehhez nincs másra szükség, mint a rendezvény napján a gyer-
mekét elhozza a Thúry térre, ahol sok-sok egyéb játékkal is várjuk a kicsiket. 

Kérem, a részletekről abban az óvodában, amelybe gyermeke jár, a pedagó-
gusoknál szíveskedjen előzetesen érdeklődni, illetve náluk jelentkezni. Továb-
bi információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán,
valamint a 93/500-709-es vagy a 06-30/974-1864-es telefonszámon.

Remélem, érdeklődését felkeltette az esemény. Bízom benne, hogy Önt is
köszönthetem rendezvényünkön.

Nagykanizsa, 2009. április 29.
Tisztelettel: Marton István, polgármester

GGyyeerrmmeekknnaapp  ––  rreekkoorrddddaall

Vinalia Canissa. 3. Kisbirtokok - kispincészetek Országos Borversenye
Időpont: 2009. május 21., 10 óra. Helyszín: Nagykanizsa, Medgyaszay

Ház (Sugár u. 5.). 
Rendezők: Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht., Nagykanizsai Hegyközség. 
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület alatti kisbirtokok, illetve 80 hl éves

termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területről, illetve bormennyi-
ségről kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni kell!)

Nevezni 2009. május 19-ig beérkezően, 4 palack 0,75 literes kiszerelésű
bormintával, és kitöltött nevezési lappal lehet. (A mintákhoz mellékelni kell a
borok származási bizonyítványának másolatát.) Nevezési díj: mintánként
2.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai Hegyközség 14100134-65062249-
02000008 számú, a Volksbank Zrt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája
javára kérjük befizetni, átutalással, illetve postai úton a számlaszámra való hi-
vatkozással, vagy személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.) A
mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton 8800 Nagykanizsa,
Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidőben naponta), illetve a Ma-
gyar Szőlő- és Borkultúra Kht. (1124 Budapest, Somorjai u. 21., telefon: 06-1-
203-8507) fogadja! A Nagykanizsai Hegyközség Közigazgatási területéről
származó borminták a hagyományoknak megfelelően a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélkednek. Versenyigazgató: Förhénci Horváth
Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség elnöke. A zsűri elnöke: Zilai Zoltán, a Ma-
gyar Szőlő- és Borkultúra Kht. ügyvezető igazgatója. A zsűri előzetes vizsgá-
lat és besorolás után, a 100 pontos bírálati módszerrel értékeli a mintákat. Az
eredményhirdetésnél a 30 %-os szabályt érvényesítjük. 

További információ: 06-20-9193-308
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a

www.borkulturakht.hu honlapról. Támogatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros, Magyarországi Volksbank

VViinnaalliiaa  CCaanniissssaa  vveerrsseennyykkiiíírrááss

Vinalia Canissa. Nagykanizsa, 2009. május 21-22. Helyszín: Medgyaszay Ház
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.). Rendezők: Kanizsai Kulturális Központ, Magyar Szőlő-
és Borkultúra Kht., Nagykanizsai Hegyközség.

2009. május 21. csütörtök 10 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek Országos Borver-
senye. 2009. május 22. péntek 10 óra: Gazdafórum (Az ágazatirányítás, a szakmai szerveze-
tek, az oktatás, a kutatás-fejlesztés stb. szakembereinek kerekasztal beszélgetése, Förhénci Hor-
váth Gyula vezetésével.) 12 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek Országos Borverseny
eredményhirdetés. 15 óra: Kisbirtokosok Országos Szövetségének alakuló ülése. 18 óra:
Vinalia Canissa Borgála (A borverseny érmes borainak bemutatkozása a nagyközönség
előtt. A fogyasztók bepillanthatnak a borversenyek zárt világába, megismerkedhetnek a
minőségi borok kiválasztásának kritériumaival és mindezt személyes, gyakorlati tapaszta-
latokkal tehetik teljessé.) Az estet Pál István (Szalonna) és Bandája (Magyar Állami
Népi Együttes Zenekara) koncertrészletei színesítik.

VViinnaalliiaa  CCaanniissssaa  pprrooggrraamm
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Önkéntes segítőket várunk, akik sza-
badidejükből heti 2-3 órát kórházban fek-
vő betegek segítésére áldoznának. A je-
lentkezőket információs estére hívjuk,
2009.05.20. 17.00-kor. Megismerkedhet-

nek az Önkéntes Segítő Szolgálat műkö-
désével és a vállalható feladatokkal. Hely-
szín: Kanizsai Dorottya Kórház, Nagyka-
nizsa Szekeres J. u. 2-8., Önkéntes Koor-
dinátori Iroda, 8-as épület 1.emelet. 

Jelentkezés módja: e-mail:
filakne@nkkorhaz.hu, pglivia@nkko-
rhaz.hu, telefon: 92-502-000/2962 és
2442 mellék, mobil: 30-343-2915 és
30-831-1744, személyesen: Önkéntes
Koordinátori Iroda. Jelentkezés ha-
tárideje: 2009.05.18.

ÖÖnnkkéénntteess  sseeggííttõõkkeett  vváárrnnaakk  aa  kkóórrhháázzbbaa

A Nagykanizsa M.J.V. Önkor-
mányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, az Egészségügyi Alap-
ellátási Intézmény, a MESZK
Nagykanizsai Szervezetének rende-
zésében  E G É S Z S É G N A P
kerül megrendezésre. 

Ideje: 2009. május 19-én 14.00 -
19.00 óra. Helye: Medgyasszay
Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

PROGRAMOK
Előadások: 
14.00 Lelki gondjaink - Mikor

forduljunk orvoshoz? Előadó: Dr.
Herczeg Zsuzsanna

15.00 Szív-, érrendszeri betegsé-
gek megelőzése. Előadó: Dr. Kisjós
Balázs

16.00 Amit tudni kell az agyi ér-
elmeszesedésről. Előadó: Dr. Ko-
vács Henriett

17.00 Amit tudni kell a cukorbe-
tegségről. Előadó: Dr. Sebestyén
Miklós

Folyamatos programok: Vér-
nyomásmérés, vércukorszint mérés,
koleszterinszint mérés, PSA szűrés,
Mentőszolgálat: újraélesztés, bal-
eseti ellátás, gyakorlati bemutató,
dietetikusok: étrendi tanácsok, be-
mutató, gyógytornászok: gyakorlat-
tal egybekötött bemutató (max. 10
fős csoportok), reflexológia: gya-
korlattal egybekötött bemutató,
szociális munkások: szociális ellá-
tás formái, juttatások, önsegítő cso-
portok egyesületek bemutatása,
tesztlap-kitöltés, gyógyszertári asz-
szisztensek: amit a házi patikáról
tudni kell.

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt és számítunk aktív közremű-
ködésükre a gyakorlati bemutató-
kon is.

EEggéésszzssééggnnaapp

Egy kedves olvasónk hívta fel fi-
gyelmünket egy „apróságra” két
héttel ezelőtti írásunk kapcsán. La-
punk 17. számának első oldalán a
polgármester köszöntőjében hang-
zott el a mondat, miszerint „II. And-
rás 1245-ben említette elsőként le-
velében Kanizsa városának ne-
vét…” Ebben a mondatban, illetve
kijelentésben csak egy apróság
hibádzik, mégpedig az, hogy II.
Andrásnak ez felettébb nehezen
ment volna, modern kifejezéssel
szólva akadályoztatva volt, akkor
már tíz éve halott lévén. Akkoriban
fia, IV. Béla volt a trónon, tehát neki
reálisabb lehetősége volt az ominó-
zus említésre, amit meg is tett egy
adományozó levelében.

NNeemm  iiss  AAnnddrrááss,,

nneemm  iiss  IIII..,,  ssõõtt......
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A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek 
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2008. év
NAGYKANIZSAI GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.

Statisztikai számjel: 2091015271157120
Cégjegyzékszáma: 20-14-000039 31

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 9965 19426
Közhasznú működésre kapott támogatás 3730 8122
a.) alapítótól 3730 8122
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb szervezettől
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.Tagdíjból származó bevétel
5.Egyéb bevétel 6235 11304
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt. értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C. ÖSSZES BEVÉTEL 9965 19426
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 6059 8699
1. Anyagjellegű ráfordítások 783 3574
2. Személyi jellegű ráfordítások 493 331
3. Értékcsökkenési leírás 2725 4756
4. Egyéb ráfordítások 2058 38
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
1. Anyagjellegű ráf. közh. műk. kapott támogatás
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 6059 8699
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3906 10727
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 0 0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 3906 10727
(Előző év(ek) módosításai: nem voltak)

TÁJÉKOTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 331
1. Bérköltség 270
ebből: - megbízási díjak 150

- tisztelet díjak 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9
3. Bérjárulékok 52
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,
illetve átadott támogatás

Májusi soros közgyűlésén a
Nagykanizsai Kistérség Többcé-
lú Társulása több mint tíz napi-
rendi pontot tárgyalt.

A Társulás meghallgatta Dr. Buzás
Juditot, az ÁNTSZ kistérségi főorvo-
sának tájékoztatóját a kistérség egész-
ségügyi helyzetéről, melynek kapcsán
elhangzott, hogy – mint az ország –
Nagykanizsa térsége is elöregedő tár-
sadalom. A doktornő elmondta, hogy
járványügyi szempontból jól áll a terü-
let, viszont a háziorvosok lefedettsége
egyenlőtlen. A pedagógiai szakszol-
gálati feladatok ellátásával a Szivár-
vány Egységes Gyógypedagógiai
Intézetet és a Térségi Pedagógiai
Szakszolgálatot bízták meg 2010. jú-
nius 30-ig. Módosították a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodását, illetve a
Munkaszervezet Alapító Okiratát. A
tagok elfogadták a Nagykanizsa és
Környéke Szociális Foglalkoztatási
és Közművelődési Nonprofit Kft.
2008. évi beszámolóját, illetve 2009.
évi üzleti tervét.

Lakossági nyomásra a Ka-Rock
Alapítvány visszavonult a Bajza ut-
ca 2. szám alatti volt GYIVI épületé-
be tervezett Ifjúsági Centrum létre-
hozásától, ezért az NKTT megszün-
tette a vele való bérleti szerződést.

Zárt ülésen a testület egyhangú-
lag Surd polgármesterét, Kanász
Jánost szavazta meg általános
elnökhelyettesnek.

S.E.

RRoocckkmmeenntteess
lleesszz  aa
BBaajjzzaa  uuttccaa

A jegyző elleni fegyelmi eljárás
megindítására előterjesztett javas-
lat volt az egyetlen napirendi pont-
ja a hétfőre összehívott rendkívüli
közgyűlésnek.

A fegyelmi megindításához 14
szavazatra lett volna szükség, de
Marton István polgármester javas-
latát mindössze tizenkét képviselő
támogatta. 

B.E.

NNeemm  lleesszz

ffeeggyyeellmmii

Tizennégy idősügyi klub jelent-
kezett a Honvéd Kaszinó és az Idős-
ügyi Tanács által rendezett helytör-
téneti vetélkedőre, melyek közül
négy csapat jutott be a döntőbe.

A döntőt megelőzően helytörténe-
ti kiállítás nyílt a Honvéd Kaszinó

előcsarnokában. A megjelenteket
Cserti Tibor, a Nagykanizsai Város-
védő Egyesület elnöke és Halmos Il-
dikó intézetigazgató köszöntötte.
Tuboly Kinga, tárlatismertetőjében
kiemelte, hogy azért különlegesek
ezek a fotók, dokumentumok, tárgyi
emlékek, mert nem egy művész

önálló alkotásai, hanem lokálpatrió-
ta idősek gyűjtőmunkájának ered-
ményeként kerültek bemutatásra.

A megnyitó után a Belvárosi
Nyugdíjas Klub, az Egyesített Szoci-
ális Intézmény, a Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományúak Klubja
és a Hölgyklub csapatai mérték ösz-
sze tudásukat Nagykanizsáról és te-
hetségüket színi előadás formájában.

S.E.

KKaanniizzssaaiiaakk  KKaanniizzssáárróóll

adatok e Ft-ban
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A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek 
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2008. év
VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ KHT.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.

Statisztikai számjel: 20532446703257120

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE 544193 544431
1. Közhasznú működésre kapott támogatás 57528 137559

a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből 51348 55245
c.) helyi önkormányzattól 6000 82310

d.) egyéb szervezettől 180 4
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 480249 398579
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 6416 8293
6. Aktivált saját teljesítmények értéke

a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt.értéke

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 77551 97275
C. ÖSSZES BEVÉTEL 621744 641706
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 567865 484574
1. Anyagjellegű ráfordítások 432926 343379
2. Személyi jellegű ráfordítások 120487 127405
3. Értékcsökkenési leírás 11412 10265
4. Egyéb ráfordítások 2337 3019
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 567 506
6. Rendkívüli ráfordítások 136
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 80925 86581
1. Anyagjellegű ráfordítások 61696 61353
2. Személyi jellegű ráfordítások 17169 22764
3. Értékcsökkenési leírás 1626 1835
4. Egyéb ráfordítások 339 539
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 81 90
6. Rendkívüli ráfordítások 14
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 648790 571155
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -27046 70551
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 1742
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY -3374 8952
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -23672 59857

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 150169
1. Bérköltség 107479

ebből: - megbízási díjak 282
- tiszteletdíjak 1500

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6274
3. Bérjárulékok 36416
B. A szervezet által nyújtott támogatások

ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás

A fenti, az 1800-as évekre uta-
ló címmel rendezett konferenciát
a Nagykanizsai Civil Kerekasz-
tal, a régió más városainak
kerekasztalaival karöltve, me-
lyen a bevezető előadást Prof. Dr.
Miszlivetz Ferenc, a Társadalom-
tudományok és Európa-tanul-
mányok Intézetének igazgatója
tartotta.

A professzor kezdeményezte –
többek között Hankiss Elemérrel –
az „Új Reformkor” Országos Kon-
ferencia összehívását 2009. május
21-én a Magyar Tudományos Aka-
démián. Ez a rendezvény az orszá-
gos konferencia előkészítésének
tekinthető.

Az előadás után helyi szakértők,
politikusok, köztisztviselők, civi-

lek és vállalkozók vettek részt ke-
rekasztal-beszélgetésen. A nagyka-
nizsai eseményen a válság gazda-
sági és társadalmi okairól, vala-
mint a lehetséges kiutakról esett
szó.

A következő idézetet Misz-
livetz Ferenc Világválság – ma-
gyar válság: az újrakezdés esélye
című munkájában olvashatják:
„Magyarország pillanatnyilag
kritikus helyzetben van. Nem
csak gazdaságilag. A társadalmi
lét szinte minden területén súlyos

problémákkal küszködik. A tár-
sadalom egyre erősebben éli át a
kiúttalanságot, a magára hagya-
tottságot, a reménytelenséget. Ez
a negatív beállítódás tovább erő-
södhet és a depressziós tünetek
még inkább elharapózhatnak.
Ahhoz, hogy újra dinamikus fej-
lődési pályára álljon az ország,
társadalmi rendszerünk egészé-
nek átfogó megújulására van
szükség.”

S.E.

„„ÚÚjj  rreeffoorrmmkkoorr””

Közel egy éve már, hogy nem
működött a Nagykanizsai Közmű-
velődési Tanács, s mivel az alakulás-
kor – 2007. szeptember 13. – meg-
választott tisztségviselők mandátu-
ma lejárt, ezért a 2009. május 5-én
összeült tagok megválasztották az
új elnököt és elnökségi tagokat.

A szervezet elnöke Lengyák Ist-
ván (Nagykanizsai Civil Kerekasz-
tal Egyesület) lett, elnökségi tagok
közé Balogh Istvánt (Dél-Zalai Ci-
vil Fórum) és Budavölgyi Kálmánt
(Zemplén Sport és Ifjúsági Innová-
ciós Egyesület) választották, titkár
Hoffmann Szilvia lett.

Annak idején azzal a céllal alakult
meg a Tanács, hogy elősegítse a kü-
lönböző közművelődési szervezetek
közötti együttműködést, a városban
zajló programok koordinációját. Azt
szerették volna – s szeretnék most is
– a tagok elérni, hogy az önkormány-
zat, a közművelődési intézmények, a
vállalkozók és a civil szervezetek ne
egymást kizárva, akadályozva, prog-
ramjaik egyeztetése nélkül, hanem
együttműködve, közösen dolgozza-
nak a város kultúrájáért, színvonalas
és sokszínű kulturális és közművelő-
dési programok megvalósításáért, le-
hetőség szerint kimondottan előnyt
biztosítva a helyi szakembereknek,
szervezőknek, előadóknak, művé-
szeknek és művészeti csoportoknak.

Jelenleg tizenöt tagot számlál a
Tanács, alapítványokat, civil egye-
sületeket, s az új vezetés szeretné,
ha a munkába bekapcsolódnának
olyan civil szervezetek, melyek kö-
zösségi ismeretterjesztéssel, kultu-
rális programok szervezésével és
művészeti neveléssel foglalkoznak.

S.E.

ÚÚjjjjááaallaakkuulltt  

aa  NNaaggyykkaanniizzssaaii

KKöözzmmûûvveellõõddééssii

TTaannááccss

adatok e Ft-ban
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ABolyai Általános Iskola Tava-
szi kulturális bemutatóján Kala-
már Márta igazgatónő köszöntötte
a megjelenteket a HSMK színház-
termében. Megköszönte a szülők-
nek, hogy a mostani nehéz idő-
szakban is segítették az est létre-
jöttét, vállalták az áldozatot, hogy
a gyerekek megmutathassák ma-
gukat, és színes műsorszámaikkal
szórakoztassák a mintegy ötszáz
főnyi közönséget.

KKaanniizzssaa ––  GGyyeerrmmeekkeeiinnkk  2009. május 14. 11
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A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek 
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2008. év
KANIZSANET 2000 INFORMATIKAI KHT.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.

Statisztikai számjel: 20646484724057120

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 24392 24289
1. Közhasznú működésre kapott támogatás 0 0

a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól 0
d.) egyéb szervezettől

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 24088 22282
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 304 2007
6. Aktivált saját teljesítmények értéke

a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt.értéke

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 15814 14350
C. ÖSSZES BEVÉTEL 40206 38639
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 25682 17278
1. Anyagjellegű ráfordítások 10418 7777
2. Személyi jellegű ráfordítások 12673 7232
3. Értékcsökkenési leírás 2127 1563
4. Egyéb ráfordítások 152 262
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 312 444
6. Rendkívüli ráfordítások
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 15572 18476
1. Anyagjellegű ráfordítások közhasznú működésre kapott támogatás 12376 12771
2. Személyi jellegű ráfordítások 1801 4274
3. Értékcsökkenési leírás 1093 1012
4. Egyéb ráfordítások 100 156
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 202 263
6. Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 41254 35754
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1048 2885
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 192
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 242 -4126
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -1290 7011

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 11506
1. Bérköltség 7913
ebből: - megbízási díjak

- tisztelet díjak 540
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 924
3. Bérjárulékok 2669
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként 0
elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás

Hevesi Sándor író, műfordító,
kritikus, rendező, színházigaz-
gató 1873 május 3-án született
Nagykanizsán, és 1939. szeptem-
ber 8-án hunyt el Budapesten.

Születésének 136. évfordulója
alkalmából programsorozatot
szervezett a nevét viselő Hevesi
Sándor Művelődési Központ és a
Hevesi Sándor Általános Iskola.

Az emlékezés hétfőn kezdődött a
Hevesi Iskola versmondóinak köz-
reműködésével. Beszédet mondott
dr. Dobó László színháztörténész,
majd a jelenlévők megkoszorúzták
a színház előcsarnokában Hevesi
Sándor mellszobrát. Ugyanitt, a
színházi előcsarnokban nyílt meg a
hevesis tanulók kiállítása. A prog-
ram emlékező sétával folytatódott
Nagykanizsa színháztörténeti hely-
színein. Szerdán két előadásban mu-
tatta be a budapesti Nevesincs Szín-
ház Dickens: Twist Oliver című mű-
vét a HSMK színháztermében. 

Az emléknapok a Hevesi Iskola
tanulóinak kulturális bemutatójá-
val, valamint a Hevesi Sándor
vers- és prózaíró pályázat ered-
ményhirdetésével zárultak.

Vers – 3-4 osztály: I. B. Kis Bene-
dek, II. Tukszár Zsófia, III. Pirbus
Virág. 5-6. osztály: I. Edve Alexand-
ra, II. Kulcsár Ramóna, III. Vitári
Viktória. 7-8. osztály: I. Lancsák
Zsófia, II. Hajdú Petra, III. Baróti
Veronika. Különdíj – 3-4 osztály.
Hegedüs Ákos. Próza –  3-4 osztály:
I. Horváth Borbála, II. Géczi Zsófia,
III. Gazdag Mónika. 5-6 osztály: I.
Sári Klaudia, II. Zsohár Zsófia, III.
Lovkó Luca. 7-8 osztály: I. Bánfalvi
Anna (képünkön), II. Simon Enikő,
III. Bíró Anikó. Különdíj – 5-6 osz-
tály. Bohár Dorina. 

HHeevveessii  SSáánnddoorr

eemmlléékknnaappookk

adatok e Ft-ban
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Ráczné Bella Cecíliával két
rangos esemény között beszél-
getünk. Alig múltak el a KÓTA,
a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövet-
sége által rájuk bízott Éneklő
Ifjúság Szakmai Napok, már a
május 16-i kórustalálkozóra ké-
szül. 

– Mi ad ennyi erőt? – kérde-
zem két kórus karnagyát, a Pia-
rista Iskola énektanárnőjét. –
Egyedülálló élmény lehet ennyi
gyerek szemébe nézni ének köz-
ben. Mit lát ezekben a fiatal sze-
mekben?

– Figyelem, koncentráció, öröm,
amely ezekből a gyerekekből su-
gárzik. Magam is feltöltődöm tőle.
Előfordult, hogy úgy énekeltünk,
hogy nem velük szemben állottam.
Assisiben, Szent Ferenc sírjánál
úgy éreztem, nem lenne helyénvaló
háttal a szent sírjának vezényel-
nem. A gyerekek között álltam,
mégis hibátlanul énekeltünk, any-
nyira együtt és egyek voltunk.

– Nomen est omen, hiszen Cecí-
liának, a szent zene pártfogójának
nevét viseli. Honnan ered Önnél a
muzsika szeretete?

– Az Éneklő Ifjúság áprilisi
szakmai napjaira eljöttek néhá-
nyan Kodály közvetlen tanítvá-
nyai közül, például Sebestyénné

Farkas Ilona, Sebestyén Márta
édesanyja. Ezek a nem fiatal em-
berek bizonyítják, a muzsikát nem
lehet abbahagyni, csak ha kiszólít
mellőle a Jóisten. Édesapámnál is
ezt láttam, aki kántor és zeneta-
nár volt. Neki és plébánosomnak,
Pavlics Istvánnak sokat köszönhe-
tek.  Amikor az 1956 utáni börtön
és a fizikai munka után
Jánosházán végre lelkipásztor-
ként dolgozhatott, rögtön meg-
szervezte a templomi kórust. Nem
is akármilyet, Bárdos Lajos is
meghallgatott minket. A tavaly-
előtti aranymiséjén kórusaimmal
hazalátogattam s láthatta, hogy a
magvetése szárba szökkent. 

– Nem lehet abbahagyni – a
gyerekek is így gondolják?

– Öregdiákjaink visszajárnak
énekelni, vagy Pestre elkerülve
scholát vagy egyéb kórust keres-
nek, annyira hiányzik nekik a mu-
zsika. De ezt tapasztalom minden
énekóra végén is. Feltöltődnek,
helyrebillennek, megkönnyebbül-
nek. Alig akarják abbahagyni.
Nem találkoztam még olyan tiné-
dzserrel, akit ne érintett volna meg
a zene varázsa. A gregoriánosaim
zuhanyozás közben is latinul éne-
kelnek, s már a kis 5. osztályosok-
nak is van kedvenc éneke, pedig
nehéz, latin szövegű, sok hajlítás
van benne, mégis megérinti őket a
szépsége.

– A Mathia Károly Vegyeskar
mellett a Gregoriana Calasanc-
tiana nevet viselő scholát is veze-
ti. Mennyiben különbözik a kettő? 

– A gregorián még nagyobb egy-
másra figyelést tételez föl. Egy-
szerre kell levegőt venni, nem lehet

„elbújni” a többszólamúság mögé.
A gregorián ének esetén szöveg és
dallam különös egységét élhetjük
meg. Nem véletlen, hogy ezt a ze-
nét sokan, a Szentíráshoz hasonló-
an, Istentől sugalmazottnak tart-
ják. Június 3-án Olmützbe – a
csehországi Olomoucba – utazunk
egy nemzetközi kórusversenyre.
Gondoljon bele, amikor egy város-
kában több ezer énekes él néhány
napig. A kilenc évvel ezelőtti, telje-
sen más összetételű schola után hi-
szek benne, hogy el tudjuk érni
ugyanazt a szép eredményt. De jú-
nius 7-re, az európai parlamenti
választásra itthon leszünk!

– Akkor a Katolikus Iskolák Kó-
rustalálkozója is ezért tevődött át -
a városi eseménynaptárban még
ma is olvasható – június 6-ról má-
jus 16-ra?

– Igen, május 16-a helyes idő-
pont. Keszthelyi, budakeszi és bu-
dapesti kórusokban gyönyörköd-
hetnek a Felsőtemplomban ezen a
szombaton, 10.30-kor. Természete-
sen iskolánk mindhárom kórusa is
énekel: a vegyeskar, a schola és a
Kicsinyek Kórusa, melyet egy taní-
tó kolléganőm vezet.

– Örvendjen az egész világ! – ír-
ta Kodály 1929-ben a közös éneklés
kapcsán. És hamarosan a gazdasági
válság, világháború, a kommunista
diktatúra következett. S ő ennek el-
lenére sem gondolta másképp.

– Kodály embereket, nemzetet
akart nevelni. Felfogása szerint a
zene voltaképp nem tan és nem
tárgy, hanem a nevelés eszköze-
ként az ismeretek befogadásának
esélyét javítja; valami, ami túlmu-
tat önmagán. Az ének felszabadít,

bátorít, gátlásokból, félénkségből
kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki
diszpozíción javít, kedvet csinál a
munkához, figyelemre-fegyelemre
szoktat. Egész embert mozgat,
nemcsak egy-egy részét – tanítot-
ta. Persze csak tiszta forrásból le-
het töltekezni. A zene lelki táplá-
lék, nem lehet bele gyomnövénye-
ket keverni. Amit Kodály a maga
zsenialitásával leszögezett, a mai
biológia is alátámasztja. Freund
Tamás agykutató – aki a hetvenes
években Veszprémben maga is
énekelt a Lovassy kórusában – vé-
leménye szerint azért fontos, hogy
középiskolásainkat érzelemgaz-
daggá, kiegyensúlyozottá, ember-
séges emberré neveljük, mert iga-
zán kreatív emberek azok lesznek,
akiknek gazdag az érzelemvilá-
guk. Ennek gazdagítása pedig
nagyjából a középiskolás kor vé-
géig tart, és nagyon fontos része a
művészeti nevelés. Anélkül, hogy
mélyebben belemennénk az agy-
működés rejtelmeibe, jó, ha tud-
juk: az agy bal és jobb féltekéjé-
nek egészséges, kiegyensúlyozott
működését is elősegíti a közös
ének és zenélés.

– Mindezek ellenére csak heti
egy énekórát enged a minisztéri-
um. 

– Aki zeneiskolákat zár be, árt a
belbiztonságnak – mondta Otto
Schily német belügyminiszter. Ez a
mondat önmagáért beszél.

– Kodály sokszor emlegetett
megállapítása szerint fontosabb, ki
az énektanár Kisvárdán, mint az,
hogy ki az Operaház igazgatója.
Hiszen egy énektanár nemzedékek
zenei ízlését alakítja. Alighanem
Nagykanizsán is így vagyunk ez-
zel…

P.J.

KKaanniizzssaa  ––  KKuullttúúrraa 2009. május 14.12

folyamatosan

Teltházas koncerttel ünnepelte
az Orff Ütőegyüttes 15. jubileu-
mi évét a Medgyaszay Házban.
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
együttesének megannyi generá-
ciója – az Orff ABC, a Kis Orff,
a Nagy Orff és az Orff Senior –
ütötte a taktust.

Nagyon széles palettával kö-
szöntötte közönségét Bücs Angéla
csapata, a klasszikusoktól a mo-
dern, pörgős zenéig mindenféle
dallam felcsendült az est során. S
hogy a zenét látványos tánc is kí-

sérje, egy-egy számnál bekapcso-
lódtak Pulai Viktória és a művé-
szeti iskola növendékei balettal,
valamint Göller Barnabás és Lek-
szikov Dóra, az Eraklin Táncklub
ifjú táncosai is. Énekével gazdagí-
totta a műsort a Farkas Ferenc
Énekegyüttes Baráth Yvette ve-
zényletével.

A Keszthelyi Helikoni Ünnep-
ségeken is többször sikert arató
zenekar régi diákjai is visszatér-
tek, hogy együtt ünnepeljenek az
újakkal. Az is kiderült az est fo-
lyamán, hogy a jelenleg 37 főt
számláló együttes két tagja az el-

múlt 15 év aktív résztvevői vol-
tak: Gyergyák Nóra és Tóth Gá-
bor a megalakulás óta erősítik a
csapatot.

Köszöntőt Baráth Zoltán, a
művészeti iskola igazgatója, va-
lamint Balogh László OKISB-
elnök mondott, majd Bücs Angéla
fejezte ki köszönetét diákjai,
azok szülei, az iskola és a támo-
gatók felé. Beszédét egy, az ün-
nepléshez illő Kodály-idézettel
fejezte be: „Legyen a zene min-
denkié!”.

S.E.

LLeeggyyeenn  aa  zzeennee  mmiinnddeennkkiiéé  ––  ttáánnccccaall

AAzz  éénneekklléésstt  nneemm  lleehheett  aabbbbaahhaaggyynnii
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HHoorroosszzkkóópp

A csillagok állása kedvező hatással lesz
önre. Sugárzó jókedve kisugárzik a kör-
nyezetére, családtagjaira. Bár kissé nehe-
zen végzi el a feladatát, de ha belejön,
szinte nem lehet leállítani. 

Hajlamos lesz a dolgok könnyebbik vé-
gét megfogni. Szívesen veszi, szinte el-
várja a családtagjai támogatását, de arra
nem is gondol, hogy viszonzásul önnek
is kellene valamit nyújtani.

Sokat ábrándozik, fantáziál mostanában.
Hajlamos lesz félvállról venni a kötele-
zettségeit, és mással elvégeztetni a mun-
kát. Ez nem egy rokonszenves tulajdon-
ság, változtasson rajta minél előbb.

Gondolja meg ezekben a napokban, hogy
mire költi el a pénzét. A költségesebb
összejövetelek helyett érje be egy szoli-
dabb kerti partival, vagy a városkörnyék-
re szervezett kirándulással.

A csillagok állása szerint jobbra fordul a
sorsa. Bár a mostani nehéz gazdasági
helyzetben elég nehéz ezt elhinni, mégis
sikerülhet. Az önre jellemző jóízű lustál-
kodásról továbbra se mondjon le.

Figyeljen jobban oda az egészségére. Az
egészséges táplálkozásról, a vitaminok
szedéséről most tavasszal se feledkezzen
el. A kikapcsolódásra szánjon több időt,
és ne töltse munkával az éjszakát.

Ne vesztegessen el sok időt az apróbb
gondjai megoldására. Az elmúlt stresszes
hetek amúgy is sok energiát vettek el ön-
től. Igyekezzen egy kicsit lazítani, és ha
szükséges, legyen határozottabb. 

Fordítson több időt a párjára. A sok gond
és a munka miatt ne mondjanak le egy-
másról. Beszéljék meg nyíltan a problé-
mákat, s hamarosan megoldódik min-
den.

Ha meg akarja találni végre az igazit, ne a tö-
kéletességre törekedjen. Legyen önkritikus
magával szemben is, és engedje, hogy a dol-
gok spontánul megtörténjenek. Itt a tavasz, a
lustálkodás helyett inkább kalandozzon.

Egy szép külföldi utazásra vágyakozik
régóta. Idén már ne mondjon le róla a
pénzügyi nehézségeire hivatkozva, ha-
nem keressen valamilyen megoldást, és
utazzon el. 

Egyfolytában azon töpreng, hogyan tud-
ná megvalósítani a régi álmait. Ha bele
akar fogni, nagy szüksége lesz kitartásra,
talpraesettségre és kreativitásra. Vágjon
bele, és győzze le az akadályokat.

Karrierje építésében szerencsés időszak
következik. A rosszindulatú pletykák a
kedvét szeghetik, ezért ne figyeljen oda
rájuk. Kitartóan dolgozzon tovább, és a
jutalom nem marad el.

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

Légy a holdon 3D
animációs film (SZ) (KN) (3D szemüveggel

13.45

Egy boltkóros naplója
amerikai romantikus vígjáték (sz) (KN)

19.30 19.30

Álom.net
magyar vígjáték (12)

15.30, 17.30 15.30, 17.30

2009.május 14. - május 20.

Május 22-én 
a Honvéd 

Kaszinóban
rendezett koncertjén 

mutatja be a 

Radioaktív
Együttes 

„... még néhány
lépés” 

című új videó anyagát.

A vendégzenekarok 

mellett 

számos meglepetés 

várja a közönséget!
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Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-
ban karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-
737, 20/398-1455 (6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két
szobás (előszoba, fürdő, spájz,
pince, padlás, kert) részben fel-
újított udvari lakás eladó. Érd.:
30/227-3294

Nagykanizsa belvárosában
(Hunyadi úton) közel 700 négyzet-
méteres terület  eladó! Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

Nk-án a belvárosban 3 szobás,
III. emeleti, egyedi fűtéses lakás
eladó, vagy belvárosi kisebbre cse-
rélhető. Érd.: 30/9590-413,
93/321-926 (7031K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban, közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nyara-
ló eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294 

Eladó Kiskanizsán közművesí-
tett telken 30 m2-es, felújításra szo-
ruló szoba, konyha, spájzos kis

ház. Cserélhető is: 2. emeletig,
egyedi fűtéses, 2 szobás, erkélyes
lakásra értékegyeztetéssel. Irány-
ár: 4,8 millió Ft. Érd.: 20/388-
4056 (7043K)

Nk-án a Csónakázó-tótól 200
méterre panorámás telken félkész
ház eladó. Érd.: 30/974-1801,
30/506-1082 (7044K)

Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bőví-
thető társasházi lakás kerttel,
garázzsal, Tárház utcában eladó.
Lakást beszámítok. Érd.: 30/555-
6575 (7045K)

Belvárosi, kétszobás, berende-
zett lakás irodának, lakásnak, kau-
cióval kiadó. Érd.: 30/369-5352
(7039K)

Vadászgörény kölykök eladók.
Ár: 6000 Ft /db. Érd.: 18-21 óra
között a 30/451-9551 számon.
(7043K)

Készpénzért vásárolok régebbi
lakberendezési tárgyakat: porce-
lán, festmény, egyéb dísztárgya-
kat. Érd.: 30/332-8422 (7044K)

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételi-
re felkészítést, valamint szakdolgo-
zatok, egyéb anyagok gépelését vál-
lalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belé-
pőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregte-
lenítés, stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni
a  30/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (7046K)

KKaanniizzssaa  ––  AApprróó 2009. május 14.14

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

IINNGGAATTLLAANN

Multifokális lencse AKCIÓ -30% �� Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!

Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!

ZALATÁJ EGYESÜLET
8778 Újudvar, Petőfi u. 2.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
(normatív támogatás kivételével) 

2008. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról – 2008. évben cél szerinti juttatás nem volt.

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3650 60 
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - -
3. C. Összes bevétel (A+B) 3650 60 
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1193 3103 
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 1193 3103 
7. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény - -
8. H. Adófizetési kötelezettség - -
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2457 -3103
Előző év(ek) módosításai: nem volt(ak)

BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Május 18-19. (hétfő-kedd)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, szandál, papucs vásár! 

KABÁT, NADRÁG: 500 FT/DB
Május 20-21. (szerda-csütörtök) - minden ruha 200 Ft/db!

Május 22. (péntek) – minden ruha 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

Az Ön 
rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,

riportokat olvashat.

Képeslapküldő, fórum,  
apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

19.qxd  2009.06.11.  10:40  Page 14



KKaanniizzssaa ––  SSppoorrtt  2009. május 14. 15

NTE 1866 – Bogád SE 4 - 3 (2
– 1). NB III Dráva csoport labda-
rúgó-mérkőzés, 25. forduló. Nagy-
kanizsa, 150 néző. Vezette: Rákosi
(Bali-Pap, Sörös). NTE 1866:
Horváth G. – Szalai, Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári (Kot-
nyek, 62.), Hegedűs, Rácz Sz.,
Kisharmadás (Iványi, 70.) – Nagy
T., Cs. Horváth G. Vezetőedző:
Visnovics László. Gólszerzők: Cs.
Horváth G. (12., 38.), Nagy T.
(80.), Kotnyek (91.); Sütő (43.),
Élő (68. 11-es), Sági (71.)

Két középmezőnybeli együttes
összecsapására került sor az NTE-
pályán, s ahogy az várható volt, a
hazaiak megnyomták az első per-
ceket, így Cs. Horváth Gábor nem
teketóriázott sokat (12. perc: 1 –
0), vezetéshez juttatta az NTE-t.
Ezt követően a Bogád nem akarta
annyiban hagyni a találkozó kime-

netelét, s lényegében át is vette a
játék irányítását, bár az iram nem
volt eget rengető. Aztán a hajrában
Cs. Horváth ismét beköszönt (38.:
2 – 0).), de a kétgólos előnyt gyor-
san csökkentették a vendégek (43.
perc: 2-1).

A második játékrészben is in-
kább a „Vasút” térfelén zajlott a já-
ték, s a vendéglátók részéről a vé-
delemben jött is a hiba, Burucz
Barna elaludt, a kapus Horváth
Gábor már csak az ellenfél labda-
rúgójának lábát tudta elhúzni a
büntetőterületen belül, s a 11-est
értékesítették is a bogádiak (68.: 2
– 2). Ettől vérszemet kaptak, s há-
rom percen belül már a vezetés is
náluk volt (2 – 3), szabályosan
sokkolva ezzel a vendéglátók tá-
borát. Rácz Szabolcsék dicséretére
legyen mondva, nem adták fel, s
Nagy Tamás egy kilépést követően
mattolta a Bogád SE kapusát (80.:

3 – 3). Cs. Horváth ezt követően
egy százszázalékos ziccert hibá-
zott, majd slussz poénként Kot-
nyek István a 91. percben egy 30
méteres bombával eldöntött a
meccset az NTE javára. 

A kanizsaiak ezzel az ötödikek a
tabellán (43 pont), s következhet-
nek a „baranyai hetek”, mivel jön
egy mohácsi és pécsi találkozó a
sorban. Nem véletlen ennek hang-
súlyozása, hiszen amíg a hazai
meccseket tekintve az együttes lis-
tavezető, a városhatárt jelző táblát
elhagyva azonban már közel sem
ilyen acélos a dél-zalai gárda.
Ezen lenne jó változtatni…

Visnovics László: – Előzetesen
természetesen nem számítottunk
ilyen fordulatokban bővelkedő
összecsapásra, de a végén óriási
akarattal megnyertük a találkozót.

Polgár László

KKoottnnyyeekk  hhaarrmmiinnccmméétteerreess  bboommbbáájjáávvaall

Kanizsa KK DKG-EAST –
Veszprémi ESC 86-86 (19-19, 22-
19, 22-22, 23-26)  

Férfi NB I B-s kosárlabda mér-
kőzés, a 3. helyért, 1. mérkőzés.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A. Kanizsa
KK DKG-EAST: Sági (13/6),
Vertetics (22), Beck (5/3), Koma
(26), Filipovic (9). Csere: Mihalics
(7/3), Zsámár (4), Becze. Edző:
Kovács Nándor.

A bajnokság harmadik helyéért
is kuparendszerben küzdenek a
csapatok, s jövő pénteken Veszp-
rémben kezdődik minden elölről,
mivel az első, kanizsai találkozó
86-86-ra végződött. A végered-
ményből is kitűnhet, mindkét fél
nagyon odatette magát az „odavá-
gón”, így a visszavágó sem lesz

sétagalopp. A kanizsaiakra ezúttal
nem volt igaz, hogy szoros szituá-
ciókban újítani tudnak, s így ma-
radt a kosárlabdában szokatlan, el
nem döntött „egálos” vég. A pilla-
natnyi forma dönthet egyik vagy
másik csapat javára, bár kapaszko-
dónak nem árt leírni két adatot: az
alapszakaszban Kanizsán két pont-
tal nyert a Veszprém, a Bakony fő-
városában viszont hárommal a Ka-
nizsa…

Kovács Nándor: – Büszke va-
gyok a csapatomra, mert minden
nehézség ellenére volt tartásunk, s
nem roppantuk össze. Így jövő hé-
ten Veszprémben dől el a harmadik
hely sorsa.

A hölgyeknél a Vadmacskák vi-
szont a Keleti csoport harmadik
helyezettjét pipálta ki soros bajno-

kiján: Kanizsai Vadmacskák SE –
Nyíregyházi FSE – NYKS 74-48
(15-8, 21-8, 21-22, 17-10)

Amatőr női NB I-es kosárlabda-
mérkőzés, rájátszás az 1-10. he-
lyért, 4. forduló. Nagykanizsa, 70
néző. KVSE: Fuisz (4), Csáki (9),
Varga Zs. (43/12), Horváth B.
(13/9), Bencze (3). Csere: Olasz A.
(2), Jagarics, Kahotek, Fekete Cs.,
Olasz V., Törgyekes. Edző: Gábor
Erzsébet.

A Keleti csoport harmadikja lá-
togatott Nyíregyházáról Kanizsá-
ra, s a távoli ellenfél a hosszú uta-
zás után 26 pontos vereséggel a
kosarában távozott a dél-zalai vá-
rosból. A mérkőzés kimenetele egy
percig nem volt kérdéses, s öröm-
teli volt a hazaiak szempontjából,
hogy a kezdő ötösbe jelölt Csáki
Barbara majd tíz pontot szorgos-

kodott össze, s az irányító posztján
kezdő Fuisz Viktória is jól muzsi-
kált.

A találkozó folyamán ismét pá-
lyára léphetett Fekete Csilla, aki
korábban egy boka aláfordulás mi-
att volt kénytelen kihagyni edzése-
ket. A biztos győzelem után kani-
zsaiak pedig készülhetnek lélek-
ben a következő vasárnapra, akik
„viszonozzák” a nyíregyháziak lá-
togatását… A Vadmacskák (egy-
előre) négy mérkőzésükből a har-
madikat nyerték meg a rájátszás
során.

Gábor Erzsébet: – Biztos győzel-
met arattunk a nyíregyháziak el-
len, azonban nemsokára előttünk
is nagy megmérettetés áll, hiszen
legközelebb mi utazunk hozzájuk… 

P.L.

AAzz  eeggyyiikk  ffeelljjöövvõõbbeenn,,  aa  mmáássiikk  lleesszzáállllóóbbaann??

Remek hármas győzelmi széria
után kapott ki minimális különb-
séggel Szekszárdon a bajnokság
második helyezettje ellen a Nagy-
kanizsai Izzó SE NB II-es női ké-
zilabdacsapata. A Délnyugati cso-
portban szereplő Gombor Ágnesék
25-24-re maradtak alul a Tolna
megyeiekkel szemben, s épp az
említett kézilabdázó „vállalt be”

nyolc találatot a végig rendkívül
szoros mérkőzésen. A vereség da-
cára Tóth László edző együttese a
bajnokságban a harmadik helyet
szerezte meg, amivel az előzetesen
elvártakat messze túlteljesítette.
(Mint ismert, a kézis hölgyek léte
évek óta kötélen táncol, s „ez ügy-
ben” ők tényleg csak annyit tehet-
nek, hogy hétről-hétre lelkesen

küzdenek...) A pontvadászatból
még két kör van hátra, s hogy eze-
ket már nyugodtan várhatják Kiss
Melittáék, abban nagy része van
annak is, hogy a szekszárdi mecs-
cse előtt azt a bizonyos hármas
győztes sorozatot produkálták,
sorrendben legyőzve a Hévíz SK
(25-16), a Kaposvári KSE (26-11),
valamint a Bácsbokodi NKSE (23-
21) csapatát.

P.L.

AA  vvééggéérree  bbeelleehhúúzzttaakk

� Oda a lendület. A férfi vízi-
labda OB I B-s felsőházi küzdel-
meiben a BWT Kanizsa VSE má-
sodszor szállt hazai vízbe, leg-
utóbb a Tipo VSC együttese volt
az ellenfél. A legjobb nyolc között
még érmes helyekkel kacérkodó
kanizsaiakat aztán a vendégek tel-
jesen kikapcsolták a játékból, hi-
szen a végén 6-8 szerepelt az ered-
ményjelzőn. A máskor oly haté-
kony Persely Tamás – Virt Mátyás
kettős sem villogott, hiszen a ven-
dégek remek taktikával kapcsolták
ki (nem csupán) őket a játékból. A
dél-zalai csapat így jelenleg hato-
dik a tabellán, s szombaton a me-
zőnyt toronymagasan vezető YBL
WPC-hez látogatnak... 

� A fiatalítás reményében.
Megtartotta szezonzáró bankettjét
az Aquaprofit NTSK magyar baj-
nokságot nyerő sakk-csapata, me-
lyen értékelték az elmúlt szezon
diadalmenetét. Mint azt a főszpon-
zor részéről Nádasi Tamás hang-
súlyozta, egy új irányt is kijelöltek
a klubnál, nevezetesen a fiatalítást,
melynek újabb lépcsőfoka lehet a
kanizsai sakkozókra való még hat-
ványozottabb odafigyelés. S hogy
kik lehetnek a „jövő”? A megyei
diákolimpián remekelt például
Csonka Anna (Kőrösi), Havanecz
Bianka (Batthyány), Kobán Bálint
(Batthyány), Molnár Flóra
(Kőrösi) és Ragats Bertalan (He-
vesi), míg a helyi Zrínyi kupán az
1998-2002-es korosztályból Ba-
logh Eszter, Horváth Dániel, Hu-
szár Máté, Németh Ágoston, vala-
mint Zsirai Dorka.
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Beköszöntött a tavasz, mely a lakosság mintegy 15-20%-ának nem csu-
pán a zöldellő fák, virágok csodás látványát jelenti.

Annál inkább a – sok esetben egész nyáron át tartó – torok-, garat-, orr-
és szemviszketést, az állandó orrfolyást, tüsszögést, szemkönnyezést, (sú-
lyosabb esetben asthmát, ekcémát): a szénanátha (lat: rhinitis) tüneteit.

A betegség az allergiák népes táborának tagja, azon belül az inhalációs,
évszakhoz kötött vagy klíma-allergének (15-20 mikron nagyságú pollen,
virágpor) okozta elváltozások csoportjába tartozik. Kialakulásának hátteré-
ben a pollen – vagy más allergén – ellen kialakult túlzott immunreakció a
felelős, mely részben genetikai, részben szerzett komponenseknek köszön-
heti létét. Az allergiára genetikailag hajlamosabb embereknél, az ún.
atophiás típusúaknál az allergia számos formában jelen van, vagy kifejlő-
désének esélye nagyobb fokú: kezdve a mosópor-allergiától az ételallergiá-
kon át egészen az asthma esetleges kialakulásáig.

A szerzett vagy környezeti hatások nagyban befolyásolják az allergiák,
azon belül a szénanátha kialakulását. A szerzett komponensek jelentőségét
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hisz az allergiás megbetegedések növeke-
désének üteme, mely az utóbbi évtizedekben drasztikusan emelkedett (fő-
leg a fiatalok körében) egyértelműen összefüggésbe hozható a környezeti
hatások, az urbanizáció, a fejlődés hozadékaként megjelenő élőhely és élet-
módbéli változásokkal.

A szénanátha kialakulásáért leginkább a szél útján beporzott növények
által termelt hatalmas mennyiségű pollen a felelős, melyek száraz, szeles
idő esetén több száz kilométeres távolságra is eljuthatnak. Egyéni érzé-
kenységtől függően a szénanátha megjelenhet kora tavasszal (mogyoró,
éger), késő tavasszal (fenyő, fűz, gyertyán, hárs, juhar, nyár, szíl), májusban
(bükk, dió, eper, fűz, gyertyán, kőris, nyír, platán, tölgy, vadgesztenye),
nyáron (bodza, fészkesek, gesztenye, kender, sóska, parlag-, útifű), ősszel

(parlagfű, üröm, csalánfélék). Részletesebb információért érdemes pollen-
naptárakból tájékozódni. Az egész évben fennálló szénanátha-szerű tünetek
esetén nagy valószínűséggel házipor, állatszőr vagy gombaspóra-allergia áll
a háttérben.

A megelőzésben nagy szerepe van a munkahelyi, otthoni pollenszűrők-
nek (pl. légkondicionálóknál), mikrofilteres porszívók alkalmazásának,
gyakori portörlésnek. 

Tanácsok a pollenszezon alatt a szénanáthára hajlamosaknak: a lehetőség sze-
rinti éjszakai vagy eső utáni szellőztetés, frissen kaszált vagy virágzó rét, erdő ke-
rülése, naponta történő hajmosás (a haj rengeteg virágport köt meg), gyakori
ágyneműcsere, napszemüveg viselése (a szembe jutó virágport csökkentendő),
vezetés közben a levegő belső keringetése vagy pollenszűrős klíma használata,
hazaérkezés utáni átöltözés, hideg vízzel történő gyakori szemmosás, szőnyeg-
padló helyett parketta, járólap alkalmazása, dohányfüst, dohányzás kerülése.
Fontos a pollenszezon előtt (legalább 2 héttel) elkezdett gyógyszeres terápia,
mely lokális vagy tabletta formában alkalmazva, az antihisztamin vagy kro-
moglicin-sav tartalmuknak köszönhetően időben kifejtik hatásukat. Orrnyálka-
hártya-duzzanat esetén az ezt csökkentő orrcseppek gyakori, hosszú távú hasz-
nálata nem ajánlott. 

A terápiás lehetőségek tárháza homeopátiás kezeléssel, vitaminok szedé-
sével, életmódváltással bővíthető. Sajnos pillanatnyilag elmondható, hogy
a kezelések nagy része tüneti enyhülést okoz, az allergén-elimináció, a
immunmodulációs eljárások, melyek magát az allergiát, mint betegséget hi-
vatottak megszüntetni, jelenleg a felhasználás korai stádiumában járnak,
így ezek alkalmazhatósága, hatékonysága esetleg újabb terápiás lehetősé-
gek felbukkanása a jövő záloga.

Dr. Hella ajánlata:
Lorano tabletta - Otrivin allergia adagoló orrspray - Coryzalia tabletta -

Allergol orrkenőcs - Pollengrape kapszula - Cetrin akut tabletta - Dr. Theiss
Alergol pollen elleni orrkenőcs - Pollens golyócskák - Allium cepa golyócs-
kák (homeopátiás)

Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült

DDrr..  HHeellllaa  eeggéésszzssééggrroovvaatt

SSzzeezzoonnáálliiss  aalllleerrggiiaa::  aa  sszzéénnaannáátthhaa

KUSTÁR ZSUZSA
IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Május 14. 16 óra
SOKÁIG ÉLJEN A ROCK AND
ROLL -55 éve indult világhódító 
útjára. A belépés díjtalan.

Május 15-16.
ZALAI GYERMEKEK 
MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA
A Keresztúry ÁMK Megyei 
Közművelődés és a Hevesi Sándor
Művelődési Központ szervezésében.

Május 21. 18 óra
GYERMEKRAJZOK ÜZENETE
GRAFOLÓGUS SZEMMEL
előadás. Előadó: Szabó Szilvia okl.
grafológus. A belépés díjtalan.

Május 19. 10-16 óra
EGÉSZSÉGNAP
Szervező: a Nagykanizsai 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény,
Szociális és Egészségügyi Bizottság.
A belépés díjtalan.

Május 21-22.
VINALIA CANISA
Rendezők: Kanizsai Kulturális 
Központ. Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht. Nagykanizsai Hegyközség 
szervezte.

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner 
Erzsébet Buddhista festményeinek  
kiállítása. 

KANIZSAI GRAFIKÁK
Bene János festőművész kiállítása 

Május 18. 15 óra
A Múzeumi Világnap alkalmából
UTCÁK, TEREK, VÁROSOK
Z. Soós István kiállításának megnyitója
Megtekinthető: június 30-ig.

SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok 
az 1950-es, '60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig.

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig.

Május 22. 19 óra
Jazz Klub
FOR TUNES EGYÜTTES
Belépődíj: 800 Ft.
A rendezvénysorozatot az NKA
Zenei Kollégium és az OKM a
PANKKK program keretében 
támogatja.
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