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Pénteken ünnepélyes keretek
között, hatalmas érdeklõdés mel-
lett megnyílt a nagykanizsaiak ál-
tal már várva várt kiállítás, a
Thrák Királyok Völgye a Magyar
Plakát Házban.

Az ünneplõbe öltözött tömeg
meghallgathatta Dimitar Ikono-
mov, Bulgária nagykövetének,
Marton István, városunk polgár-
mesterének, Zelver Kasabova,
Kazanlak alpolgármesterének, s
végül, de nem utolsó sorban Prof.
Dr. Ivan Marazov, a Bolgár Tu-
dományos Akadémia tagjának
köszöntõ beszédét. Az alpolgár-
mester asszony kihangsúlyozta, a
kiállítás jelentõségét abban látja,

hogy hidat képez mind Nagyka-
nizsa és Kazanlak, mind Magyar-
ország és Bulgária között.

A megnyitót követõen a megje-
lenteknek lehetõségük nyílt meg-
tekinteni az emeleten kiállított
thrák kincseket, melyek apró, de
annál értékesebb és érdekesebb
betekintést nyújtanak egy már le-
tûnt kultúrába.

A tárlatot április 30-ig tekinthe-
tik meg, minden nap 10-18 óráig.

Kanizsa kommentár: Feltéte-
lezzük persze a jó szándékot, de az
ember érzése (ezúttal is) az volt, a
csomagolás jóval túltett magán a
portékán. Bizonyára muzeológu-
sok, régészek, mûvészettörténé-
szek, esetleg ókortörténészek „cse-

megéje” (lesz) a kiállítás, de ve-
gyük észre azt is, hogy nem egy lá-
togató mondta, úgy érzi, az egész
kicsit „kevés”. Ettõl persze Nagy-
kanizsát az elkövetkezendõ hónap-
ban joggal kötik össze a páratlan-
nak tartott bemutatóval, de a tetõ
alá hozásában nagy szerepet ját-
szókkal (vagy éppen a bennfente-
sekkel) beszélgetve a források hiá-
nya talán egyszer sem volt kikerült
téma. Ebbõl kiindulva azonban, ha
nincs öt forintom, ne akarjak két
doboz gyufát venni, hiszen még
egyre sem telik, kivéve, ha azt a bi-
zonyos cigarettát már valaki oda is
tette vagy ígérte. Errõl viszont biz-
tosan nem a thrák Spartacus korai
elõdei tehetnek...

ÓÓrriiáássii vváárraakkoozzááss uuttáánn nnéémmii ccssaallóóddoottttssáágg
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Szakmai egyeztetõ fórumra
hívta a térség polgármestereit a
Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykani-
zsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központ. 

Az önkormányzati fórum részt-
vevõi tájékoztatást kaptak a térség
foglalkoztatási helyzetérõl, a támo-
gatási lehetõségekrõl, a program
eddigi tapasztalatairól és a közfog-
lalkozatási tervbõl adódó közös fel-
adatokról. Továbbá szakmai egyez-
tetés történt az önkormányzatokkal
közös Út a munkához programmal
kapcsolatos együttmûködésrõl. 

Térségünkben a közmunka
program keretében 469 millió fo-
rint felhasználásával 1.373 fõt fog-
lalkoztattak a 2009. április 1-tõl
indult közcélú programokban –
hangzott el a fórumon, ahol a meg-
jelentek tájékoztatást kaptak a re-
gisztrált álláskeresõkrõl is. 

A február 28-ai statisztikai ada-
tok szerint Nagykanizsán a regiszt-
rált álláskeresõk száma 6.228 fõ.
Számuk az elõzõ havi kimutatás-
hoz képest 2 százalékos javulást
mutat, míg 2009. azonos idõszaká-
hoz viszonyítva 12,6 százalékos
romlást.

A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykani-
zsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központ mûködési területén a re-
gisztrált álláskeresõk száma 2010.
január hónapban 6.330 fõ. Ez a lét-
szám az elõzõ hónap adataihoz vi-

szonyítva 4,9 százalékos növeke-
dést mutat, amely 2,5 százalékkal
alacsonyabb a megyei átlagnál. A
gazdaságilag aktív népesség szá-
ma a kirendeltség területén 2010.
január 1-tõl 38.600 fõ, mely 1.400
fõvel alacsonyabb az elõzõ évinél. 

Nagykanizsán 2009-ben átlago-
san 3.308 álláskeresõt tartottak
nyilván. Az álláskeresõk között az
elmúlt évben a fiatalabb korosztály
(25 év és alatta) 15 százalékban je-
lent meg a kirendeltségen, a 25-45

év közötti korosztály mindössze-
sen 47,7 százalékban, a  45 év fe-
lettiek pedig 37,3 százalékban. 

A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ mûködési te-
rületén a rendelkezésre állási tá-
mogatásban állók száma az ország
más területeihez viszonyítva ala-
csony. Számuk 2010 januárjában
8.377 fõ. Nagykanizsa kirendeltsé-
ge ebbõl 1584 fõ nyilvántartottal
képviselteti magát, ami 19 százalé-
kos arányt jelent. 

Iskolai végzettség szerint jellem-
zõen az alacsony iskolai végzettsé-
gûek vannak jelen ebben a körben:
993 fõ rendelkezik nyolc általános
iskolai végzettséggel vagy ennél
kevesebbel (63 %). Ebbõl is lát-
szik, hogy az alacsony iskolai vég-
zettséggel rendelkezõk vannak kü-
lönösen hátrányos helyzetben.
Korévek szerint az idõsebb korosz-
tály (45 év feletti) száma 681 fõ,
ami a rendelkezésre állási támoga-
tásban részesülõknek a 43 százalé-
kát jelenti.

B.E.
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Negyven éves a Magyar Érem-
gyûjtõk Egyesületének Nagyka-
nizsai Csoportja. 

Ebbõl az alkalomból rendezett kiál-
lítást a 40 év érmeibõl és kiadványai-
ból az egyesület a HSMK emeleti

csarnokában. A kiállítást Cseresnyés
Péter alpolgármester, a Fidesz ország-
gyûlési képviselõje nyitotta meg.

A szervezõk a tárlókban kiállí-
tották a különbözõ évfordulókra,
nevezetes emberek, prominens
vállalatok és iskolák felkérésére
veretett érmék gipszmintáit. Be-
mutatták kiadványaikat és az
egyesület rendezvényeit megörö-
kítõ életképeket.. Az éremcserére-
érembörzére hetvennégy kiállító
igényelt asztalt. Már a délelõtti
órákban több, mint háromszáz ér-
deklõdõ volt kíváncsi nemcsak vá-
rosunkból, hanem a határainkon
túlról, Horvátországból, Szlovéni-
ából, Szerbiából és Ausztriából.

B.E.
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IIsstteenn áállddjjoonn!! –– KKiirraajjzzoottttaakk aa mmoottoorroossookk
Szentmisét mondott Fliszár

atya a motorosokért múlt hétvé-
gén, majd a Deák téren gyüleke-
zõ, megszámlálhatatlan mennyi-
ségû járgányt és gazdáikat meg
is áldotta.

Az atya Szent Kristófot, az uta-
zók védõszentjét kérte, hogy oltal-
mazza az úton lévõket. Az áldás
mellé minden kétkerekû tulajdo-
nosa – és utasa – egy-egy szentké-
pet kapott.

S.E.

Színes produkciókkal készültek
az ifjak s a még ifjabbak a Zalai
Gyermekek Mûvészeti Találkozó-
jának kistérségi bemutatójára. Az
elmúlt hétvégén számos kategó-
riában – többek között néptánc-
ban, modern táncban, prózamon-
dásban, népzenében és hangsze-
res zenében – mutatták meg a te-
hetségüket a zalai diákok. A ta-
lálkozót Balogh László, az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottság elnöke nyitotta meg. A
közel húsz produkció között a
nézõsereg találkozhatott csöpp-
nyi balerinákkal, és nagyobbacs-
kákkal is, vámpírokkal, Bödõcs
Tiborra hajazó komédiással és
még kánkánozó fiúkkal is.

S.E.

IIssmméétt ttaalláállkkoozzttaakk
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A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-08/2-
2009-0008. azonosítószámú, "Elsõ lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk képessé tevõ és önál-
ló életvitelt elõsegítõ programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázata a múlt évben támogatást nyert. A 18
hónapos projekt támogatását 100%-ban az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja. A pályázat azonosító száma: TÁMOP-
5.3.1-08/2-2009-0008.

A Nonprofit Kft. a fejlesztõ programokat három helyszínen valósítja meg: Zalakomárban (a projekt fõ helyszí-
nén), Galambokon és Kerecsenyben. Az összesen 6 hónap idõtartamú fejlesztési programok másfél év alatt 4
alkalommal indulnak el, összesen 80 fõ részvételével. Az elsõ képzési blokk március 25-én véget ér, itt 20 fõ kap
tanúsítványt arról, hogy részt vett a kompetenciafejlesztõ munkában. A kurzusok tematikájában többek között
önismereti és tanulástechnika-tréning, kommunikáció, kulcskompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés, állás-
keresési technikák elsajátítása szerepel. A most záruló képzési blokk tapasztalatai kedvezõek: a résztvevõk
csaknem hiányzás nélkül vettek részt az órákon, és magasabb szintû igények is megfogalmazódtak (szaktanfo-
lyamok indítása). Egy-egy modulban igény szerint minden résztvevõnek lehetõsége volt hosszabb idõt eltölte-
nie (például ha az olvasás tanulása több idõt vett igénybe, akkor a modul egyénenként ismételhetõ volt). 

Egy-egy program az egyes helyszíneken 200 órát tesz ki, a résztvevõk havi 6-7 alkalommal látogatják a kurzuso-
kat. A programok köztes idõszakában esetmenedzserek (szociális munkás és szociálpedagógus) foglalkoznak sze-
mélyesen és intenzíven a résztvevõkkel, akik igény szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetik. A fejlesztõ
programok elvégzése után minden résztvevõ tájékozódhat munkajogi kérdésekben. A Nonprofit Kft. munkatársai
rendkívül fontosnak tartják, hogy a hátrányos helyzetû családok körében egyfajta átértékelõdési folyamat indulhas-
son el. A felzárkóztató modulok elkezdõdtek Galambok és Kerecseny községben is. A programtól a megvalósítók azt
várják, hogy sikerül csökkenteni a magas inaktivitást a térségben és felkutatni azokat az embereket, akik hosszú
évek óta kiestek az elsõdleges munkaerõpiacról. A szakemberek bíznak abban, hogy a 80 fõs célcsoport a képzés
keretében személyi és társas kompetenciáinak növelésével "piacképes helyzetbe" kerül, felkészül arra, hogy mun-
kát vállaljon, valamint lehetõséghez jut, hogy befejezze az általános iskolát és további képzésekre jelentkezhessen. 

A program egyébként hiánypótló szerepet tölt be a Nagykanizsai és a Zalakarosi  kistérségekben, mivel jelen-
leg nem mûködik olyan szolgáltatás, amely az alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatásokat megelõzõen azokra a
problémákra fókuszálna, amelyek a munkavállalást alapjaiban gátolják. 

Nonprofit szervezetként természetesen nem sikerülne megvalósítani a programot, így uniós források igénybe-
vételére volt szükség: a TÁMOP 5.3.1-08/2. azonosító számú, "Elsõ lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt elõsegítõ programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázat
nyert támogatást. 

„Tudással a jövõért!”
Folytatódik a térségben a fejlesztõ-felzárkóztató munka

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult(t) meg.
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Az utóbbi idõben egyre több
panasz érkezik szerkesztõsé-
günkbe az utcák, közterek kivá-
gott fái miatt. A Takarék, a
Csengery, a Teleki, a Csokonai
utca, az Alsótemplomhoz vezetõ
fasor ledöntött fáit – és még foly-
tathatnánk a sort –, sokan sirat-
ják. Azt a véleményüket sem
hallgatták el, hogy némelyik fa
„egyesek” udvarát díszíti már.
Arról is lehet hallani a városban,
a fák megmentése érdekében né-
hányan egyesületet akarnak lét-
rehozni. Választ várva, a lakos-
ság észrevételeit a város fõkerté-
széhez, Lancsák Lajoshoz továb-
bítottuk.

– A közelmúltban a város terüle-
tén a törvényes eljárási rend be-
tartása mellett elkezdõdött a közte-
rületi zöldfelületek tervszerû fel-
újítását szolgáló, elöregedett, ve-
szélyes fák kitermelése. Minden fa
kivágása markáns beavatkozás a
megszokott városképbe, amelyet a
város lakossága kiemelt figyelem-
mel kísér, sõt esetenként elõfordul
tiltakozás is. Annak érdekében,
hogy megértsük a közterületek fej-
lesztésének részét képezõ fakiter-
melések folyamatát, meg kell is-
merkedni ökológiai vonatkozásai-
val – javasolta Lancsák Lajos.

– Mert mit kell tudni a fák bio-
lógiájáról? 

– A fás szárú növények jellemzõ-
je, hogy életciklusuk több évig tart,
évente ismétlõdõen növekedésre,
vastagodásra képesek. A növények,
de különösen a fák különleges ké-
pessége, hogy életmûködésük köz-
ben a levegõ széndioxidjából és a
vízbõl a napfény hatására cukrot
(szénhidrátot) képesek termelni
(asszimilálnak), miközben oxigént

szabadítanak fel. Ez a földi lét
egyik alapja. Életkoruk csúcsát el-
érve magassági növekedésük, vas-
tagodásuk, anyagcseréjük lecsök-
ken, majd megszûnik, ezzel együtt
oxigén- és faanyagtermelésük is
csökken, végül elhalnak. Mivel
helyhez kötöttek, az évek során kü-
lönbözõ környezeti hatásoknak
vannak kitéve. Hõingadozás, me-
chanikai sérülések, kémiai és bio-
lógiai hatások érik õket. Sebzések
keletkeznek rajtuk, melyeken kü-
lönféle paraziták, gombák, élõskö-
dõ növények, rovarok hatolnak tes-
tükbe. Eközben a fatestben korha-
dás, üreg keletkezik, amely legyen-
gíti a törzs, vagy az ág állékonysá-
gát. Így saját súlya alatt, vagy hó,
szél hatására kidõl, letörik. A sza-
badon álló és az állományban,
vagy csoportban élõ fák testfelépí-
tése különbözik egymástól. Az ál-
lományban élõ növények egymás-
sal versengve, ugyanakkor egy-
mást támogatva fejlõdnek. A fény
felé igyekezve mind magasabbra
törnek, törzsük megnyúlik, ágaik
vékonyabbak, koronájuk félolda-
las. Az állományban álló fák gya-
korlatilag csak együtt életképesek.
Ha a közelükben állókat kivágják,
állékonyságuk lecsökken, és idõ-
sebb korban már nem tudnak al-
kalmazkodni a megváltozott körül-
ményekhez. A kezdettõl szabad ál-
lásban növõ egyedek, miután fo-
lyamatosan ki vannak téve a kör-
nyezeti hatásoknak, fokozatosan ki
tudják fejleszteni védekezõ mecha-
nizmusaikat. Korábban termõre
fordulnak, de korábban is öregsze-
nek. A korona jobb benapozása ér-
dekében leszárítják belsõ vékony
ágaikat, ezzel utat engednek a fer-
tõzésnek is. Különösen idõs fák
esetében a korona elágazásban

gyakran keletkezik tölcsér, amely-
ben felgyülemlik, megáll az esõvíz,
a por, a belehulló levelek korha-
dásnak indulnak. Télen a tölcsér-
ben megfagyó víz térfogatváltozá-
sa feszítõ hatást gyakorol az ágak
tövére. Az ágvilla meghasad, és a
bele jutó víz még tovább hasítja a
törzset. A fagy elmúltával a nyílt
sebet a kórokozók megfertõzik, ez-
zel elkezdõdik a koronavillából ki-
induló korhadás. Ez az egyik leg-
gyakoribb kórkép, a törzskorhadás
leggyakoribb kiindulópontja nem
a gyökfõ, hanem a korona-elága-
zás. A gyökfõ és a törzs alsó része
még egészséges lehet, de a korona

töve már beteg. Ennek legbizto-
sabb jele a korona csúcsának szá-
radása.

– A környezet milyen hatást
gyakorol a fákra?

– Mint minden élõlény, a növé-
nyek is állandó kölcsönhatásban
vannak környezetükkel. Helyhez
kötöttségük okán ez még fokozot-
tabban érvényesül. Miközben fel-
építik testüket, széndioxidot kötnek
meg és oxigént szabadítanak fel. A
növényi szövetet alkotó cellulóz új-
ratermelhetõ biomasszát képez.
Közvetett hatásuk a kedvezõ fény-
árnyék viszonyok biztosítása, a szí-
nek és formák keltette kellemes
esztétikai hatás. Az ember alkotta
mûvi környezetben negatív hatá-
sok is elõfordulnak. Gyökereik szá-
rítják a talajt, megemelik az épít-
ményeket, a felszínen haladva, on-
nan kiemelkedve akadályt képez-
nek. Virágporuk, szõrük, termésük
allergiát, mérgezést okozhat. Az el-
halt, kidõlõ törzs, a letörõ ág
anyagi kár és baleset okozója le-
het.  

– Milyen célt szolgálnak az em-
ber által mesterségesen telepített
növények? 

– Az ember által kiválasztott fa-
jú, különbözõ ökológiai igényû nö-
vények meghatározott, szabályo-
zott módon elhelyezve szolgálják
az emberek biológiai és esztétikai
igényeit. A városi közterületeken
álló fás szárú növényzet tehát nem
alkot élõ környezeti (ökológiai)
rendszert! A 346/2008. (XII. 30.)
számú kormányrendelet „sajátos
építményfajta”-ként értelmezi a
közterületi fás szárú növényeket. A
fentiek szerint ültetett növények is
megtartják a genetikai állományuk
által determinált tulajdonságaikat,
és ezáltal fejtik ki az ember által

elvárt hatásokat. Azonban ez ak-
kor érvényesül, ha az eredeti ter-
mészetes termõhelyük nyújtotta
feltételeket – hõ, víz, tápanyag,
fény, árnyék, ... – is biztosítjuk szá-
mukra. 

A települési környezetben álló
fák életének egy különleges esete a
haláluk! Természetes környezetük-
ben ennek is megvan a természetes
formája: elszáradva, összerogyva
visszajutnak a talajra, hogy ott a
szaprofita élõlények testüket le-
bontva, átalakítva humuszt képez-
zenek, amely új növények létfel-
tételeit biztosítja. A folyamat a te-
lepülési környezetben már az em-
ber érdekeivel ütközik, mivel a
„fák állva halnak meg”, kidõlésük,
ágaik letörése az embernek bal-
esetveszélyt, anyagi kárt okoz. A
földre zuhant növényi részek sem
hagyhatók a kidõlés helyén. 

– Az embernek tehát a fák „halá-
lát” is szabályoznia kell a környe-
zetében? 

– Igen. Ez jelenti a közterületi
zöldfelületek egyik legnehezebb,
legellentmondásosabb feladatát.
Idõs fák „fiatalítása, megújítása”
biológiailag nem lehetséges. A
problémát a koronájuk visszavágá-
sával nem oldjuk meg, csupán el-
napoljuk. A levágott vastag ágak
helyén beindul a fent említett fertõ-
zési folyamat: a fát farontó élõlé-
nyek támadják meg, a növény rom-
lása felgyorsul. Ezen a védõanyag-
gal való lekenés sem segít sokat. A
metszfelület szélén megjelenõ
gyors növésû vízhajtások tuskó-
sarjként viselkednek, szél hatására
a kis összenövési felület miatt kön-
nyen letörnek. A vastag ágakkal
visszavágott fa esztétikailag is
romboló hatású. Fás szárú növé-
nyek körében csupán a cserjék ese-
tében tekinthetõ a visszavágással
történõ megújítás – ifjítás – szak-
szerû megoldásnak.

– Milyen szabályok alapján vág-
ják ki a közterületi zöldfelületen
álló fákat? 

– Minden egyes fa kivágásáról
való döntés megalapozása érdeké-
ben a fentiek szem elõtt tartásával
egyedenként elemezzük a körülmé-
nyeket. Ha szükséges, a döntés ob-
jektív megalapozása érdekében a
rendelkezésünkre álló, a jelenleg
elérhetõ legkorszerûbb favizsgáló
mûszerrel is megvizsgáljuk a fates-
tet. Ezt elvégeztük mind a Felsõ-
templom, mind az Alsótemplom
melletti fákon is. Végül az elemzõ,
értékelõ és döntés-elõkészítési fo-
lyamatot visszük végig minden fa
esetében, és teszünk javaslatot a
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döntéshozónak a fa további sorsá-
ra vonatkozóan. Indokolatlanul
egyetlen fa sem kerül kivágásra.
Magasabb szintre fejlesztjük zöld-
felületeinket azáltal, hogy mindig
több, az adott környezetbe jobban
illeszkedõ növényeket ültetünk.
Szigorúan óvjuk az egészséges fa-
állományt, ezt szolgálja az elfoga-
dott zöldterület rendelet. Gondoz-
zuk az elültetett növényeket, öntö-
zéssel, növényvédelemmel bizto-
sítjuk termõhelyi igényeiket. Ezt a
célt szolgálja a fiatal fák korona-
alakító metszése, de a fák meg-
óvását, gondozását szolgálja a
város idõs, de egészséges platán
fasorainak szakszerû koro-
navisszavágása nem az ágelága-
zásban, hanem a kisebb met-
szfelület érdekében a vékonyabb
részeken. A cél, a fa minél hosz-
szabb ideig, egészséges állapot-
ban történõ fenntartása. A cserére
kijelölt idõs, beteg, veszélyes fák
fenntartását viszont felelõsséggel
nem vállalhatjuk. Még akkor sem,
ha ez drasztikus beavatkozásnak
tûnik és átmenetileg ellenérzést
vált ki egyes emberekben. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy a nö-
vényzet beállása után véleményük
megváltozik, mert egy magasabb
szintû, esztétikusabb városkép jön
létre. Hangsúlyozzuk, hogy min-
den esetben növényállomány cse-
rérõl, és sohasem irtásról van szó,
amely a természet lekövetése sza-
bályozott körülmények között.
Mindez annak érdekében történik,
hogy Nagykanizsa közterületi
zöldfelületei egyre javuló, bizton-
ságos, kellemes környezetet bizto-
sítsanak az itt élõknek és az ide
látogatóknak.

A kivágott fák sorsáról a fõker-
tész elmondta, a VIA vásártéren lé-
võ telephelyére szállították, ahol a
használható részekbõl padokat, ját-
szótéri mászókákat készítenek. A
többit tûzifának aprítják fel. He-
lyükre földet szállítanak, és fûmag-
gal vetik be.

Bakonyi Erzsébet

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény a Kanizsai Do-
rottya Kórházat súlyponti intézet-
ként jelölte meg. A nagykanizsai
kórház mind járó-, mind fekvõbe-
tegellátás tekintetében közvetlen
ellátja a Zala megyei déli térség
103 ezer lakosát. 

Intézményünkben 360 aktív és
142 krónikus ágyon folyik a gyó-
gyító ellátás. Ezt a feladatot 15
fekvõbeteg osztály, 5 diagnoszti-
kai egység és szakrendeléseik, va-
lamint gondozóhálózatunk bizto-
sítja. Kórházunk a járóbetegellá-
tást szerzõdés szerint 1817 szakor-
vosi és 260 nem szakorvosi órában
látja el.

A kórház évente 20-22 ezer fek-
võbeteget és mintegy 500 ezer
járóbeteget lát el az évi 4,5 milli-
árd forintos költségvetésbõl. A
kórház 838 dolgozónak biztosít
munkahelyet. 

Az egészségügyi ellátórendszer
szerkezetátalakítása, a fekvõbeteg
ellátás közel 10 %-os kapacitás-
csökkenése több ezer, egészség-
ügyben dolgozót érint. Az átszer-
vezések és a funkcióváltások, in-
tézményi összevonások következ-
tében kialakuló humán kapacitás-
többletet át kell irányítani azokba
az intézményekbe, ahol hiányzó
szakorvosi, szakdolgozói kapacitá-
sokat regisztrált az ágazat, vagy
ahol a hiány rövidesen várható.
Ezt a célt segíti elõ egy olyan kö-
zéptávú, foglalkoztatást támogató
program elindítása, amely a felsza-
baduló kapacitást befogadó intéz-
ményeknek nyújt átmeneti bértá-
mogatást, a hiányzó vagy az új
funkciókhoz illeszkedõ orvosi,
szakdolgozói kapacitások biztosí-
tása érdekében. 

Ehhez igazodva a pályázat átfo-
gó célja: az átalakuló ellátórend-
szer hatékony mûködéséhez szük-
séges humánerõforrás biztosítása.

A pályázat specifikus célja: 1.
Az egészségügyi ellátórendszer
szerkezetátalakítása következté-
ben felszabaduló humánerõforrás-
kapacitások ágazatban tartása és
mobilitásának elõsegítése a struk-
túraváltás következtében megnyí-
ló, bõvülõ szakellátásokba. 2. A
korábban kialakult regionális or-
vosi és szakdolgozói kapacitáshiá-
nyok betöltése. 3. Intézményen be-
lül horizontálisan mûködõ, szakor-
vosokat, szakdolgozókat, valamint

az egészségügyi szakellátáshoz
kapcsolódó, a betegellátásban köz-
vetlenül résztvevõ, nem egészség-
ügyi végzettségû munkatársakból
álló, multidiszciplináris, funkcio-
nális csoportok kialakítása a járó-
beteg- és fekvõbeteg szakellátás-
ban speciális betegségcsoportok
hatékony kezelésére.

Részcélok: 1. A konstrukció ke-
retében megvalósuló egészségügyi
humánerõforrás fejlesztési projek-
tek hozzájárulnak ahhoz, hogy
mobil teamek segítségével az ellá-
tott szakterületek bõvülése is meg-
valósul az intézményekben. 2. A
helyben rendelkezésre álló szakel-
látási humán kapacitással össze-
függésben az ellátáshoz jutás idõ-
igénye csökken, a több szakma
együttes tevékenységével eredmé-
nyesebben, gyorsabban kezelhetõk
bizonyos betegségek. Az ezek ke-
zelésére létrehozott mobil teamek
pedig a korábbinál szélesebb körû
ellátást biztosítsanak a közfinan-
szírozott egészségügyi intézmé-
nyeken belül. 3. A pályaelhagyás
után visszatérõk és a mûködés ide-
iglenes szüneteltetése után egész-
ségügyi tevékenységet végzõ, pá-
lyára visszatérõk illetve külföldi
szakmai gyakorlat után visszaté-
rõk jelen konstrukció kiemelt cél-
csoportját képezik.

A projekt keretén belül intézmé-
nyünkben összesen 4 személy ke-
rült alkalmazásra: orvosi szinten 2
fõ. Így az engedélyezett 88 fõnél
jelentkezett 18 fõs hiány 16 fõre
csökkent (SBO). Felsõfokú alkal-
mazottak tekintetében 1 fõ. Így az
engedélyezett 6 fõnél jelentkezett
1 fõs hiány 0-ra csökkent (Intézeti
Gyógyszertár/gyógyszerész).
Szakdolgozói szinten 1 fõ. Az en-
gedélyezett 584 fõnél jelentkezett
7 fõs hiány 6 fõre csökkent (SBO).
A projekt kezdete: 2009. április 17.
A projekt befejezésének tervezett
idõpontja: 2011. augusztus 16.

Az Európiai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege 25.571.720 Ft.

Jelen pályázat forrását az Euró-
pai Szociális Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfi-
nanszírozásban biztosítja.

Kanizsai Dorottya Kórház
vezetõsége

Tudják ezt a Demokratikus Ro-
ma Vezetõk Szövetségénél is. A
szövetség tagsága mely a közel-
múltban megtartott közgyûlésén

az elõzõ esztendõ programjainak,
eseményeinek értékelése mellett,
elsõ sorban már a jövõvel foglal-
kozott. Terveinek, célkitûzéseinek
irányát jelentõsen meghatározza
az a tény, hogy idén elõrelátható-
lag kétszer is választásra, szava-
zásra készül az ország minden ál-
lampolgára, cigányok, nem cigá-
nyok egyaránt.

A Nagy József György,elnök a
szövetség 2002-es megalakulása
óta munkája során a jobboldali ér-
tékek közvetítését és képviseletét
tartotta szem elõtt a roma társada-
lom érdekében, most is ragaszko-
dik ehhez az irányhoz. Ennek az
iránynak a követését a tagság egy-
hangúlag  támogatja.

Mert minden látszateredmény,
kampányszerûen elindított projekt
ellenére jól látható, hogy Magyar-
országon hosszú idõ óta nincs el-
kötelezett, tervszerûen felépített
stratégia a roma emberek és a hát-
rányos helyzetû társadalmi rétegek
élethelyzetének, problémáinak
megoldására. Nem volt olyan in-
tézkedés, olyan kezdeményezés az
utóbbi évek romákat érintõ kérdé-
seiben, mely hatékonyan, követke-
zetesen elõrevitte volna a romák
számára egyre kilátástalanabbnak
tûnõ foglalkoztatási helyzetet.
Hisz nem mondható megoldásnak
a közmunka program, mely né-
hány elõnye ellenére is inkább
csak elfedése a valós problémá-
nak. Ezek a programok ugyanis
nem teremtenek munkahelyet, és
kevés kivételtõl eltekintve értékes
és hatékony munkavégzésnek sem
tekinthetõ tevékenységek elvégzé-
sét teszik csak lehetõvé. Pedig va-
lódi megoldásra égetõ szüksége
van a társadalom leszakadó rétege-
inek. Munkahelyek és tényleges
foglalkoztatás nélkül nem mûköd-
hetnek sem az oktatás, sem a lak-
hatás nehézségeinek megoldására
elindított kezdeményezések.

A roma munkanélküliség kérdé-
se ugyanis továbbmutat önmagán,
károsan befolyásolja a tanulási és
neveltségi igényeket, illetve az el-
várható oktatási és neveltségi
szinthez való eljutás esélyeit is.
Miközben a munkanélküliségnek
leggyakrabban csak az anyagi sí-
kon történõ negatív következmé-
nyeit emelik ki, az oktatásban ki-
emelkedõ jelentõséggel bíró csalá-
di háttértényezõkre gyakorolt ha-
tásaira nem fektetnek elég hang-
súlyt. Pedig a munkanélküli szülõk
gyermekének nemcsak anyagi jel-
legû nehézséggel kell szembe néz-
nie iskolai pályafutása során, ha-

2255 mmiilllliióó aa kkóórrhháázznnaakk::
úújj mmuunnkkaahheellyyeekk

IItttt aazz iiddõõ 
aa rroommáákknnááll iiss

G. HERRING angol utazó
1838-ban kiadott útirajzában
írja: 

„Magyarország gátja volt a
török terjeszkedésnek, bölcsõje
az alkotmányos szabadságnak
és a vallási türelemnek.”

Magyarokról
mondták
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nem egyéb hátrányokkal is. A
rendszeresség, a természetes napi-
rend hiánya, a megfelelõ viselke-
dési minták, a helyes kommuniká-
ciós formák és eszközök eltûnése,
az egysíkú mûvelõdési hatások a
munkanélküliséggel tartósan súj-
tott szülõkön keresztül a gyerme-
kek iskolai sikerességét is kérdé-
sessé teszik.

Ezen az áldatlan helyzeten pedig
csak jelentõs számú munkahely
megteremtésével lehet segíteni.
Úgy tûnik azonban, hogy az utóbbi
idõszak ilyen irányú ígéretei nem
valósultak meg, a romák számára
nem nyíltak meg a munkahelyek
kapui, a roma programok súlyos
milliói nem hoztak érdemi változást
sem az iskolázottsági szintben, sem
a lakhatási feltételekben.

A DRVSZ szerint ezekre  a prob-
lémákra megnyugtató megoldást a
Fidesz programja nyújt, melyet a
szövetség minden rendezvényén
népszerûsíteni is kíván. A program-
ban megjelenõ nagyszámú munka-
helyteremtés ugyanis már egykor
létezõ valóság volt. A foglalkozta-
tás, az oktatás terén jól mûködõ
egykori intézkedések valóban hoz-
tak sikereket és eredményeket. A
Fidesz-kormány 1998-2002 közötti
kezdeményezései és megvalósulá-
suk valódi könnyebbséget jelentet-
tek, valódi reményt arra, hogy a ne-
hézségek megoldhatóak.

A DRVSZ éppen ezért nagy je-
lentõséget tulajdonít annak, hogy a
cigány/roma emberek számára hite-
les ismereteket nyújthasson a vá-
lasztási programról, azokról a kér-
désekrõl, melyek minden roma em-
ber hétköznapjának valóságát jelen-
tik. Ennek a szándéknak kíván ele-
get tenni a DRVSZ saját rendezvé-
nyein, közösségi programjain is,
így tavaszváró fesztiválján is. 

Hisz várjuk már nagyon a ta-
vaszt! Hisszük, hogy a kikelet a
gyõzelemmel együtt meghozza a
romák számára is a valódi megol-
dásokat!

DRVSZ közlemény

Magyarország kultúrájának Eu-
rópáig hangzó színpada az Európai
Unió által 2010-re odaítélt Európa
Kulturális Fõvárosa cím birtokosa,
Pécs városa. A Kulturális Fõváros
egyik meghívott fellépõje Kollo-
nay Zoltán görög-magyar zongora-
mûvész, zeneszerzõ, aki zenekará-
val különleges koncertet ad Pécsett
március 31-én 19 órakor a pécsi
Ifjúsági Ház Színháztermében.

Európába áthalló színpad görög
szerepvállalással. E színpad segítsé-
gével, egy év alatt Pécsnek és Ma-
gyarországnak lehetõsége adódik ar-
ra, hogy kulturális értékeiket és fejlõ-
désüket bemutathassák. Több euró-
pai város élt már e cím lehetõségé-
vel, hogy megújítsa kulturális életét,
és ismertebbé tegye magát Európá-
ban. A Kulturális Fõváros kínálata
közt nívós programsorozatot állított
össze a Pécsi Kisebbségi Görög Ön-
kormányzat, a legszínvonalasabb
magyarországi görög produkciókból
válogatva. A Görög Fesztivál jó pél-
dája annak, hogy a magyar-görög
történelmi kapcsolatok hogyan szül-
tek kulturális értékeket, ezek hogyan
erõsítik Magyarország kulturális
sokszínûségét, és hogyan építik az
európai szellemiséget.

Felkérés különös aktualitással.
Megtisztelve éreztem magam, ami-
kor a Pécsi Görög Kisebbségi Önkor-
mányzat Elnöke, Georgiou Gregorisz
Úr felkért a Görög Fesztivál keretén
belül a koncertem megtartására. Kü-
lönösen aktuálisnak érzem a felkérést
ez alkalomból, hiszen a Görög Kon-
cert dallamai egyrészt szimbolizálják
azt az összeolvadást, mely egyszerre
görög, magyar, pop és klasszikus,
másrész azt az olvasztótégelyt, mely
különbözõ népek kultúráját olvassza
egybe Európában. Egyéni zenei vilá-
gomat kivételes párosításoknak kö-
szönhetem, melybe egyszerûen csak
beleszülettem. A görög genetikai
ajándék és a klasszikus zongoramû-
vészi tanulmányaim utánozhatatlan
zeneszerzõi és elõadói út lehetõségét
nyitották meg számomra. Elmélyü-
lök a hagyományokban, átérzem és
asszimilálom a görög zene dallam és
ritmusvilágát, miközben megõrzöm,
és érthetõvé teszem mások számára a
klasszikus zene eszenciáját, pop ze-
nei hangszerelésekkel.

Kollonay Zoltán zongoramû-
vész, zeneszerzõ. Édesanyja görög,
édesapja magyar. A Budapesti és a
Bécsi Zeneakadémián tanult. Ma-
gyarországon több zongoraverseny-
nek volt elsõ helyezettje. Zongorán,
szintetizátoron és orgonán adja elõ
saját darabjait szólóban vagy zene-
kara kíséretében. Zeneszerzõi stílu-
sa híd a klasszikus, görög és a köny-
nyûzene között. Koncertjei a meg-
szokottól különlegesebbek, varázs-
latos új zenei élmény adnak.

KPI-info

„Piszkos Fred most néhány
egyenletes térdhajlással lecsúszott,

és felemelkedett az ajtófélfa élé-
nél, mert úgy látszott, hogy teljes
hosszában viszket.

– Azt hiszem – mondta Holdvi-
lág Charley –, hogy ez a fiú meg-
érdemelte a halált.

– Igen – dörmögte Piszkos Fred
–, Charley meg én így látjuk, és
így helyes.

Ez a közbeszólás kínos volt
Holdvilág Charley-nak, mert mint
említettem, Piszkos Fred nem volt
errefelé túlságosan népszerû. Fity-
málva, megvetõen nézett végig raj-
tuk. Bozontos, õsz szemöldöke kö-
zül a jobboldali bosszantóan éles
szögben vonult fel a homlokára.

– Miért nem sírtok? Talán már
sajnáljátok, hogy szegény Warins
kalózt elteszitek a láb alól?

Volt valami dühítõen pökhendi a
hangjában.

– És ha igen?! Mi közöd hozzá?
– horkant rá Tulipán. – Engem fej-
be ütött, és mégsem innám a vérét
dühömben, mint te.

– Most már sajnálom a fiút –
szólt Holdvilág Charley –, legszí-
vesebben visszahozatnám.

Piszkos Fred végigmérte.
– Miért? Ki vagy te?
Valamennyien méla utálattal

nézték a kielégült bosszújával het-
venkedõ, gonosz, pimasz kapi-
tányt.”

Elnézést kérek kamaszkorom
kedves könyvének, Rejtõ Jenõ mû-
vének címadójától, az igazi Pisz-
kos Fredtõl. A hasonlat csak félig
ül. A következõ pár sor világítja
meg, hogy a kapitányt  – polgár-
mester kollégájától eltérõen – mi-
lyen szándék vezette a Hidegek
Törvénye elõtt . 

„Piszkos Fred egy sötét oldalfo-
lyosón megelégedetten sodorgatta a
szakállát. Az volt a kötelessége,
hogy a herceget védje, és pillanat-
nyilag éppen az életét mentette meg.
Mert Piszkos Fred még abból is
hasznot tudott húzni, hogy mindenki
gyûlöli. Megszerezte a Nagy Bivalyt
a herceg testõrének, önmaga ellen,
de mellékesen mindenki ellen. Azu-
tán kirántotta a halálítéletbõl azzal,
hogy vadul követelte a halálát. A
herceg élvezte Piszkos Fred népsze-
rûtlenségének minden elõnyét.”

Ahasonlat másik fele rendben. Sok
emberben hasonló lelki mechanizmus
mûködik Marton István minapi, a
Jobbik lapjában megjelent interjúját
olvasva. Sõt, az illetõ lap rendszeres
olvasói kényelmetlenül is érzik magu-
kat a Fideszt, országos és kanizsai ve-
zetõit pocskondiázó sorokat olvasva.
Õk nemzeti elkötelezettségbõl kerül-
tek ide. Nincsen ínyükre olyan, a szo-

cialistákkal közös platform, melyet
csak a lehetséges következõ kormány
elleni gyûlölet tart össze…

Papp János

Bogár Ferenc önkormányzati
képviselõ, országgyûlési képvise-
lõjelölt kedden délelõtt jelentette
be a sajtó képviselõinek a Magyar
Szociáldemokrata Párt Zala me-
gyei listáján szereplõk névsorát,
valamint kifejtette véleményét a
Magyar Szocialista Párt által han-
goztatott kampányfelszólalásról,
miszerint a bal oldalnak egyetlen
alternatívája van: az MSZP.

– A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt a tegnap lejárt határ-
idõre felállította megyei listáját. Te-
rületi listánk elsõ öt jelöltje: Bogár
Ferenc, Nagy Imre, Szányiné Ko-
vács Mária, Dr. Horváth Györgyné,
Tóth László. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani minden egyes
választópolgárnak, aki ajánlószel-
vénye leadásával lehetõvé tette in-
dulásunkat a parlamenti választáso-
kon. A választópolgárok az elsõ for-
dulóban külön lapon szavazhatnak
a nekik szimpatikus pártra, és külön
lapon az egyéni képviselõjelöltek-
re. Ezért aki a baloldal egyetlen al-
ternatíváját csak az MSZP-ben lát-
ja, az húzza be oda az ikszet, bár
halkan megjegyzem, sok baloldali
érzelmû ember véleménye szerint
inkább csak egyedüli haszonélve-
zõje, semmint egyedüli alternatívá-
ja a baloldalnak az MSZP. Azt pe-
dig erõs csúsztatásnak érzem, hogy
a jobboldali radikalizmus, illetve
populizmus ellen a Magyar Szocia-
lista Párt és annak jelöltjei jelentik
az egyetlen alternatívát. Errõl néhai
Antall József szavai jutnak eszem-
be: „Tetszett volna az uraknak job-
ban dolgozni, akkor nem kellene
félni a választásoktól.” Ezért aki azt
akarja, hogy négy évig csak csend-
ben üldögélõ, a gombokat frakció-
fegyelem, pártutasítások szerint
nyomkodó képviselõje legyen
Nagykanizsának, az szavazzon
nyugodtan a kampányoló pártvezé-
rek által egyetlen alternatívaként
ajánlott jelöltekre. Aki viszont nem
újabb bólogató Jánost, hanem
Nagykanizsa és környéke polgárai-
ért dolgozni akaró képviselõt akar,
akkor az egyéni képviselõjelölt vá-
lasztásakor ismereteire, élettapasz-
talatára hagyatkozva, s ne a pártló-
góra, hanem a mögötte lévõ jelöltre
szavazzon.

S.E.

GGöörröögg ffeesszzttiivvááll

PPiisszzkkooss FFrreedd,, 
aa ppoollggáárrmmeesstteerr

BBooggáárr aa jjeellöölltteekkrrõõll 
ééss aazz MMSSZZPP-rrõõll
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Az Országgyûlésbe jutá-
sunk és gyõzelmünk nem azt
jelenti majd, hogy eggyel több
parlamenti párt lesz, hanem
azt, hogy néhány hónap múl-
va néggyel kevesebb. A Jobbik
elnökének március 15-i beszé-
débõl vett idézet nem csak a
hozzászóló hölgyet borzasz-
totta el. Bencsik András el-
mondta, Vona Gábor pár szó
különbséggel Rákosi Mátyás
mondatát ismételte. Bizony, a
Jobbik nem az, aminek lát-
szik.

Szõnyi Kinga, Pozsonyi Ádám
és Bencsik András, az ECHO
TV kedd esti Demokrata köré-
bõl Cseresnyés Péter társaságá-
ban beszélgetett a HEMO kö-
zönségével. A jó hangulatú csü-
törtök estén a Demokrata fõ-
szerkesztõje hitelesen szólhatott
a magát nemzeti radikálisnak ál-
lító párt igazi arcáról. Õ ugyan-
is egyik alapítója volt a Magyar
Gárdának, ám amikor párthad-
sereget csináltak belõle, távozni
kényszerült. Az egykori manö-
ken is sajnálattal emlegette job-
bikos barátait, akik nem tudják
még, tiszta hazaszeretetükkel
valakik csúnyán visszaélnek. A
mentelmi jog mögé ne lehessen
elbújni – kívánjuk sokan. Ám
mi lesz akkor, ha majd
Gyurcsány Ferenc alkut kínál
mondjuk Novák Elõdnek? –
Nem adunk ki téged az igazság-
szolgáltatásnak, ha ti sem sza-
vazzátok meg az én mentelmi
jogom feloldását. A nagyon is
reális eshetõség elgondolkoztat-
hatta a jelenlévõ jobbikos szim-
patizánsokat. Ezért is fontos,
hogy kétharmada legyen a Fi-
desznek – fogalmazott Bencsik
András. Nem a Fidesznek fontos
ez, hanem az országnak. Cseres-
nyés Péter idézte Balog Zoltánt:
mi vagyunk a nemzeti radikáli-
sok, mert mélyreható, gyökeres
változásokat akarunk és tudunk
véghezvinni a nemzet érdeké-
ben. A Nagykanizsát különösen
is sújtó munkanélküliség meg-
szüntetése sem pártügy, hanem
nemzeti ügy. Mindenkire szük-
ség van és mindkét szavazatá-

val. Mert kis különbség – kis
változás, nagy különbség – nagy
változás. A helyszínen már kap-
ható legújabb Demokrata ezért
viselte borítóján a lényegretörõ
üzenetet: Csak a Fidesz! „A kö-
vetkezõ napokban Gyurcsány
Ferenc ámokfutást kezd majd.
Az antiorbánizmussal átitatott
tudatú embereket be fogja vinni
az MSZP szavazótáborába, míg
az ellenoldalon arra fog töre-
kedni, hogy kiborítson minden-
kit. És minél inkább elönti a gõz
az MSZP-ellenes tömegek agyát
– annál több voksot szerez majd
a Jobbik. És ez Gyurcsánynak
jó. Ha a Fidesz nem éri el a 194
mandátumot, akkor nemhogy al-
kotmányozni, de kormányozni
sem fog tudni! És ezzel megva-
lósult Gyurcsány Ferenc ál-
ma…” – vetette fel a komoly es-
hetõséget a gondola.hu publicis-
tája, Nyíri János. Ám a beszél-
getés napján hozta a sajtó Kövér
László egyértelmû szavait arról,
ha kell, visszaadják az emberek-
nek a döntés lehetõségét, de
nem mennek bele koalíciós kor-
mányzásba. Az édesanya szólalt
meg Szõnyi Kingából, amikor a
novemberi felháborító kor-
mányrendeletrõl beszélt. Errõl
bezzeg nem hallunk a tévében,
csak az emberek egymás elleni
uszításáról. Az óvodai nevelés-
be beleszóló gender ideológia
ugyanis a kisfiúkat a babázás és
a kislányokat a játékautók felé
terelné. Biológiai meghatáro-
zottság helyett majd tizennyol-
cévesen eldönti… A hajdani
vicc ma valós veszély. Csodál-
kozunk, ha kevés gyermek szü-
letik? Önzés, kényelemszeretet
éppúgy van emögött, mint az
édesanyai érzések kiölése. Hoz-
zászólt a nevelés kérdéséhez az
egykori tanár, Cseresnyés Péter
is. A liberális oktatásügy  az al-
só tagozatban megtiltotta a buk-
tatást. Kinek az érdeke, hogy
buták maradjanak gyermeke-
ink? Mit üzen ez a gyerekek-
nek? Elõre lehet jutni munka
nélkül is. Ellenkezõleg, mi ab-
ban hiszünk, csak a munka viszi
elõre az országot. 

Kampányrendezvény

MMiiéérrtt kkaammppáánnyyooll
GGyyuurrccssáánnyy aa JJoobbbbiikknnaakk?? Városunkba látogatott

Mesterházy Attila, a Magyar
Szocialista Párt miniszterel-
nök-jelöltje. A polgároknak
tartott fórum elõtt megtekintet-
te a Magyar Plakát Házban
elõtte nap megnyílt Thrák Ki-
rályok Völgye címû kiállítást,
valamint a Honvéd Kaszinóban
fogadta a sajtó képviselõit is.

Elmondta, kettõs célja van lá-
togatásának, egyrészt, hogy tá-
mogatásáról biztosítsa dr. Fodor
Csabát, a párt nagykanizsai or-
szággyûlési képviselõjelöltjét, s a
szavazópolgárok támogatását is
kérje számukra, másrészt bemu-
tassa az MSZP programját.

– Az elmúlt napokban lezárult a
jelöltállítási procedúra, s körvona-
lazódott, hogy sajnos hárompárti
parlamentre számíthatunk a követ-
kezõ négy évben. – jelentette ki
Mesterházy Attila. – Az MSZP, a
Fidesz és a Jobbik minden válasz-
tókörzetben állítottak jelöltet, ezzel
országos listát is fognak tudni állí-
tani, s nagy valószínûséggel parla-
menti mandátumokat is szereznek
majd a jelöltek. Éppen ezért fontos
hangsúlyozni, hogy minden olyan
szavazat, amelyik nem a Magyar
Szocialista Pártra kerül leadásra,
elveszhet. A kis pártok olyan kevés
egyéni körzetben tudnak indulni,
hogy – az eddigi választási tapasz-
talatok alapján – nem valószínû,
hogy át tudják lépni a parlamenti
küszöböt. Minden baloldali embert
csak arra tudok buzdítani, akinek
fontosak a demokrácia, a szociál-
demokrácia, az emberi méltóság, a
békés egymás mellett élés és a jog-
állam mint értékek, hogy senki más-
ra ne adja le szavazatát, csak a Ma-
gyar Szocialista Párt jelöltjére.

A támogatás kérése mellett ki-
hangsúlyozta: kétosztatú verseny
alakult ki, az egyik oldalon a
Fidesz-Jobbik partneri együttmû-
ködés áll, a másik oldalon a Ma-
gyar Szocialista Párt. Véleménye
szerint, ha az említett két jobbolda-
li párt az önkormányzatokban
olyan kiválóan együtt tud mûköd-
ni, akkor ezt megteszik majd a Par-
lamentben is. Látszatvita zajlik
köztük a sajtóban. A választópol-
gároknak pedig érezniük és érteni-
ük kell a mostani választások tétjét,
s azt a felelõsséget, mellyel tulaj-
donképpen nem csak politikai pár-

tok és jelöltek közül választhatnak,
hanem világképek, értékrendek kö-
zül is. Április 11-én és 25-én azt
kell eldönteni, milyen Magyaror-
szágon szeretnénk élni: olyan Ma-
gyarországon, melyet beleng a fé-
lelem légköre? Ahol az emberek,
ha el is mennek szavazni, nem me-
rik bátran vállalni véleményüket,
mert attól tartanak, hogy bármilyen
inzultus vagy retorzió éri õket?

A miniszterelnök-jelölt fontos-
nak tartotta hangsúlyozni, hogy
nincs romokban az ország, hi-
szen az elmúlt nyolc évben sok
olyan fejlõdés tapasztalható, me-
lyek az emberek mindennapi
komfortérzetét, életminõségét ja-
vítja. Példaként az autópályákat
hozta fel – most már Budapesttõl
a horvát határig vezet az M7-es.

– Nagyon fontos, hogy a politi-
ka, az új politikai kultúra, mely-
ben mi is hiszünk, az emberek hét-
köznapi problémájával foglalkoz-
zon – mondta –, s errõl is szól az
MSZP programja, melynek három
fõ eleme: a nemzeti modernizáció,
az új politikai kultúra kiépítése és
a demokratikus értékek védelme.

A helyi sajátosságokkal kapcso-
latban kiemelte, hogy kétféle prob-
léma van, melyet kormányra kerü-
lésük esetén mindenképpen meg
kívánnak oldani: az egyik a lõtér
területe, melyet át kívánnak adni az
önkormányzatnak ipari célokra, a
másik pedig az országosan is nagy
gondot okozó tömeges munka-
erõleépítés: „Amikor ilyen speciá-
lis helyzet alakul ki, hogy csopor-
tos létszámleépítésrõl van szó, azok
a nõk, akik negyven éves munkavi-
szonnyal rendelkeznek, és nem
lehet másutt munkát biztosítani a
számukra, elmehetnek nyugdíjba.”

Újságírói kérdésre Mesterházy azt
válaszolta, az embereket konkrét
programmal lehet megszólítani. El-
lenpéldaként hozta fel a Fideszt,
melynek – véleménye szerint – prog-
ramjába olyan mondatok kerültek
otthonteremtésrõl, családról, egész-
ségrõl, melyek más pártok program-
jának elõszavában is szerepelhetné-
nek. „Mi magunk olyan programot
tettünk le az asztalra, mely tizennégy
pontban tárgyalja azokat a témakö-
röket, melyeket a nemzeti modernizá-
ció szempontjából fontosnak tartunk.
Ebben az egyik kiemelt, legfontosabb
terület a foglalkoztatás bõvítése.”

Kampányrendezvény

MMeesstteerrhháázzyy KKaanniizzssáánn 
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Széchenyi Kártya 
road show kamaránknál
Március 10-én a Vasember-

házban nagy érdeklõdés kísérte
Szép Zoltánnak a KAVOSZ Zrt.
fejlesztési igazgatójának, Soós
Ritának a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. fõtanácsosának, dr. Polay Jó-
zsefnek, kamaránk elnökének és
Doucha Ferencnek, a VOSZ Zala
megyei elnökének elõadását.

A rendezvényen köszöntõt mon-
dott Marton István polgármester úr,
aki örömét fejezte ki, hogy e ran-
gos, országos esemény helyszínéül
városunkat választották a szerve-
zõk. Nagykanizsán és térségében
az összes vállalkozás számát te-
kintve nagyon jó az arány az igé-
nyelt és kihelyezett Széchenyi Kár-
tyák tekintetében. A legutóbbi ki-
mutatás szerint térségünkben közel
3000 kártyatulajdonost regisztrál-
tak és több mint 14 Mrd Ft kihelye-
zett hitel került a vállalkozókhoz. 

Dr. Polay József kamaránk el-
nöke az alábbi gondolatokat osz-
totta meg a hallgatósággal:

– Kamarai elnökként napi kap-
csolatban állok a vállalkozókkal.
Gyakran fordulnak hozzánk olyan
témákban, melyek a helyi vállalko-
zások gondjait veti fel. Ez sokszor
érint önkormányzati kérdéseket is.
Az utóbbi években jól tudtunk
együttmûködni a város önkormány-
zatával, amelynek eredményei má-
ra beérni látszanak. Csak néhányat

említenék azokból, amelyek javas-
latainkra a helyi vállalkozások tá-
mogatását jelentik: önkormányzati
tulajdonú bérlemények bérleti díjá-
nak csökkentése, önkormányzati
pályázat munkahelyteremtésre, a
Közbeszerzési rendelet módosítása
-folyamatban-,a belváros rehabili-
tációs programban támogatás meg-
hirdetés, a TISZK és az inkubátor-
ház beruházásba helyi vállalkozá-
sok bevonása. Együttmûködésünk
eredményi bíztatók a jövõre nézve
is. Bizonyos területeken pl. a bérleti
díj csökkentésénél, azonban további
bátrabb döntésre inspiráljuk a tes-
tületet - akár 30% csökkentésre. Ha
ugyanis bezárnak a belvárosi üzle-
tek semmilyen bérleti díj nem lesz,
elküldik az alkalmazottakat, nem fi-
zetnek adót, sõt még ezen épületek
fenntartására is kell költeni az ön-
kormányzatnak. Nem szeretnénk, ha

pár év múlva a Fõ utca "szellem ut-
ca" lenne és a Volt egyszer egy vad-
nyugat zenéjére üres portálok csi-
korgó cégtábláit mozgatná a szél.
Közgazdászként, vállalati tanács-
adóként és volt banki szakember-
ként is van rálátásom, a helyi vál-
lalkozások életére, város gazda-
sági helyzetére. A 2008. évben
kezdõdött gazdasági világválság
gyorsan szertegyûrûzött az or-
szágban, hamar elért minket is. A
kis- és középvállalkozásaink ezt
leginkább a hitelintézetek hirtelen
arculatváltásából, a vevõi kifize-
tések elhúzódásából, és a szállítói
hitelek beszûkülésébõl érezhették
meg. További súlyos teher a város
vállalkozói számára, hogy sokkal
kevesebb a megrendelés, jelentõ-
sen visszaesett a lakossági vásár-
lõerõ, és a közbeszerzéseknél leg-
többször külsõsök kerültek pozíci-
óba. Számos gondosan irányított
cég esetében is egyre többször me-
rülnek fel likviditási zavarok. A
banki hitelek bezárulása, a meg-
rendelések drasztikus visszaesése

miatt jelentõs létszám elbocsátá-
sokra került sor. Jellemzõ továbbá
a vállalkozások, különösen a kis-
vállalkozások gyenge alkupozíció-
ja. Õk azok, akiknek csak késve fi-
zetnek, sõt néha nem fizetnek. A
nagyok kijátsszák õket, mondván
örüljenek, hogy egyáltalán munkát
kaptak. Újra jelentõs méreteket ölt
a körbetartozás, mely egy határo-
zottabb szabályozási keret, határo-
zottabb állami szerepvállalás után
kiált. Kis- és középvállalkozóink-
nak ma tõkehiánya, forráshiánya
és megrendeléshiánya van. Az el-
sõn az állam segíthet, a másodikon
a bankok, a harmadikon pedig a
helyi önkormányzatok úgy, hogy a
helyi beruházásokból több jusson
helybeli vállalkozóknak. Tovább
súlyosbítja a helyzetet a bankok túl
óvatos hitelezési politikája és a
bajba került vállalkozásokkal való
együttmûködés hiánya, sokszor ér-
zéketlenség. Pedig, ha nem a fede-
zetek beváltása volna az elsõ lé-
pés, hanem a vállalkozás talpra ál-
lítása, õk is jobban járnának. Saj-
nos, a válság hatására bankok is
bepánikoltak és csak a saját túlélé-
sükre játszanak. Pedig ügyfél nél-
kül a bank sem élhet meg. És hol
van már Fáy gondolata….A pénz-
intézetek tevékenysége akkor
mondható áldásosnak és üdvözítõ-
nek, he nemcsak betétet gyûjtenek,
hanem hiteleket is nyújtanak, ki-
kölcsönöznek a köznép számá-
ra…Mert bizony egy életerõs gaz-
daságban kicsiknek, közepeseknek,
de gyakran a nagyoknak sem megy
hitel nélkül. Ez még inkább alá-
húzza a Széchenyi Kártya jelentõ-
ségét, fontosságát és jövõbeli sze-
repét.

MIÉRT SZÉCHENYI 
KÁRTYA?

- Olcsó, hiszen a kamat mérté-
ke jelenleg havi 1% alatt van.

- Legkedvezõbb kondíciókkal
rendelkezik a piacon.

- 2 hét alatt akár 25 millió fo-
rint hitelhez juthat.

- Gyors és egyszerûsített hitelbí-
rálat, csökkentett adminisztráció.

- Akár ingatlanfedezet, ne-
gyedéves feltöltési kötelezettség
nélkül.

Igényelje nálunk! az Ady u. 1.
szám alatti irodánkban.

Környezetvédelmi 
termékdíj 2010.
A termékdíj alanyainak közel

2/3-a a mai napig nincs tisztában
az érintettségével.

A bírságok összege 2009-ben
47 millió Ft  volt.

Március 18-án gyakorlatias
elõadást tartott a bonyolult szabá-
lyozásról Sztuhár Imre, az Öko-
Hungária Nonprofit Kft. termék-
díj tanácsadója a vállalkozók és
könyvelõik részére. 

Megnyitójában Miklós Zsolt,
az Ipari Tagozat elnöke hangsú-
lyozva a környezetvédelem fon-
tosságát, kiemelte, hogy a rendez-
vénnyel a kamara célja a vállalko-
zók tájékoztatásán felül a bírság
elkerülését szolgáló gyakorlati ta-
nácsok, hasznos információk
megosztása.A bevallás határideje:
2010. április 20.

SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
A szakmák ifjú sztárjai
A Szakma Kiváló Tanulója Ver-

seny (SZKTV) fõ célkitûzése a
szakképzés színvonalának emelé-
se és eredményeinek széles kör-
ben való bemutatása. 

Kamaránknál 11 szakmában 64
középiskolás diák vizsgázott. Az
írásbeli elõdöntõjének kijavított
feladatait a tanulók megtekinthet-
ték a Kamara irodájában.

Dr. Balogh Imre szakképzési
vezetõ jelenlétében a Thúry SZKI
felkészítõ tanárai és diákjaik bete-
kinthettek dolgozataik javításába
is. A döntõbe jutott hét zsig-
mondy-s szakmunkástanuló:
Nikolics Erik épületburkoló,
Neubauer Zsolt és Hám Benjámin
hegesztõ, Kertész Dávid, Dér
Zsombor, Jakabfi Zoltán és Veres
Béla szerkezetlakatos. Gratulá-
lunk a diákoknak, felkészítõ taná-
raiknak és további szép sikereket
kívánunk. A döntõ a Szakma
Sztár Fesztivál idején, április 26-
28-án lesz Budapesten, amelyre
ismét autóbuszokat indítunk.

Szintvizsgák - felkészült 
diákok
Kamaránk szervezésében a 2009-

2010-es tanévi szintvizsgák január
közepétõl május végéig tartanak.

A tanulóknak a szintvizsgákon
az MKIK által gondozott, köz-
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ponti feladatbankból választott
gyakorlati feladatot kell megolda-
niuk. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a tanulók felkészítése és fel-
készültsége nagyon jónak mond-
ható.

Gyakorlati Képzõk klubja a 
decentralizált képzési keretrõl
A pályázatról március 19-én tar-

tunk konzultációs fórumot a gyakor-
lati képzõknek. A Munkaerõ-piaci
Alap 2010. évi decentralizált nyugat-
dunántúli regionális kerete: 405,5
MFt. Vállalkozásonként minimum 2
millió Ft-ot lehet pályázni eszközbe-
szerzésre. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2010. március 26. 

EU - Kína 2010. évi 
képzési program
A program célja üzleti szerveze-

tek képviselõinek képzése a kínai
üzleti kultúra mélyebb megismerte-
tése céljából. A képzésekre Antwer-
penben, Sanghajban, Pekingben és
Brüsszelben kerül sor. A jelentkezé-
si határidõ 2010. április 30. A prog-
ramban való részvétel díja: 500
EUR+ repülõjegyek költsége. A
szállást és a programot az Európai
Bizottság biztosítja. Bõvebb infor-
máció a www.understandingchi-
na.eu honlapon érhetõ el. 

Kézmûves Kupa 2010 Miskolc
A március 7-én lezajlott Nemzet-

közi Meghívásos Fodrász, Kozme-
tikus és Mûkörömépítõ Bajnoksá-
gon kamaránk Fodrász klubja is
képviseltette magát. Exrém hajvá-
gásban Lackenbacher Szilvia fod-
rász mester 5. helyezett lett, tanulói
pedig 5. és 6. helyezést értek el.

PÁLYÁZATOK
Mikro-, kis- és közép-
vállalkozások technológiai 
fejlesztése: GOP-2010-2.1.1/A
Mire igényelhetõ támogatás? A

támogatás technológiai fejlesztést
eredményezõ beruházásokra igé-
nyelhetõ: új vagy 3 évnél nem ré-
gebbi használt eszköz beszerzésé-
re, illetve információs technológia-
fejlesztésre, domain név regisztrá-
cióra és a hozzá kapcsolódó honlap
készítésére, valamint minõség-,
környezet és egyéb irányítási, ve-
zetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetésére és tanú-
síttatásra. A támogatás mértéke
akár az 50%-ot is elérheti, a támo-
gatás összege pedig 20 millió fo-
rintig terjedhet. Kik pályázhatnak?
A pályázati konstrukcióra a ma-
gyarországi mikro- és kisvállalko-
zásnak minõsülõ gazdasági társa-
ságok, szövetkezetek, egyéni vál-
lalkozók pályázhatnak. Információ

és dokumentáció a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség honlapján ér-
hetõ el: www.nfu.hu. A pályázatok
benyújtása 2010. március 29-tõl
2010. december 31-ig lehetséges. 

Az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Fõfelügyelõség 
pályázati felhívása
A munkavédelmi jellegû bírsá-

gok felhasználására, az egészséget
nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés céljainak támogatá-
sára hirdetett pályázatot az
OMMF. www.ommf.hu. A pályá-
zatra fordítható keretösszeg 570
millió forint, amelybõl kamatmen-
tesen visszatérítendõ, vagy vissza
nem térítendõ támogatás is adha-
tó. A pályázattal kapcsolatos felvi-
lágosítás kérhetõ az OMMF Jogi,
Igazgatási és Koordinációs Fõosz-
tály telefonszámán (346-9549,
346-9573 és 346-9481). A pályá-
zat benyújtási határideje: 2010.
március 31. Informálódjon kama-
ránk honlapjáról! www.nakkik.hu

Egyre népszerûbb a kamarai ta-
gok körében az internetes partner-
kereskedés, a saját termék reklámo-
zása. Az Üzlet@Hálón oldal elõnye,
hogy saját felhasználónévvel és jel-
szóval maga a cég aktualizálhatja
saját adatait, elhelyezhet fotókat, áb-
rákat is. Az oldalt térítésmentesen
csak kamarai tagok használhatják.
Tagjaink alapadatait feltöltöttük, de
szívesen segítünk vállalkozása be-
mutatásának megszerkesztésében.
A külföldi kapcsolatokban gondol-
kodó vállalkozásoknak célszerû az
idegen nyelvi lehetõséget is kihasz-
nálni.Soha nem késõ egy kiváló, in-
gyenes lehetõséggel élni, melynek
célja a vállalkozók üzleti kapcsola-
tainak szélesítése, bõvítése. 

Weboldalunk további új in-
formációit is szíves figyelmükbe
ajánljuk: az MKIK Magyar -
Román Tagozata 2010. évi rendez-
vényeinek táblázata, az aktuális ki-
állítások és vásárok helye, idõ-
pontja, tematikája, iparjogvédelmi
Infopont Kamaránkban, a Monar-
chia kamaráinak kongresszusa -
2010. szeptember 9-12. Pécs.

BEMUTATKOZNAK 
KAMARÁNK TAGJAI

Lengyel József az ÉSZ &
KER 72 Bt. ügyvezetõje - az

életmentõ kéményrendszer sza-
badalmaztatója

Cégünk, az Építõipari & Keres-
kedelmi Bt. 1972-ben alakult mint
építési magánvállalkozás. 1986-ban
specializálódtunk a kémények béle-
lésére, felújítására, és végeztük ezt
1988-ig Budapest több kerületében.
Ugyanebben az évben zalaegersze-
gi megbízásunk volt egy termofor-
kémény béleléssel történõ felújítá-
sára. A felújítást követõ mérési ada-
tokat figyelembe véve további
megrendeléseket kaptunk, és közel
200 termofor kéménnyel érintett la-
kást újítottunk fel. 1990-ben kap-
tam az elsõ megrendelést Nagyka-
nizsán, amelyet több száz követett a
lakásszövetkezetektõl és az IKI-tõl.
1991-ben a kivitelezéshez szüksé-
ges bélésanyagok és idomaik gyár-
tását is megkezdtük. Megnyitottuk
Nagykanizsa, Zrínyi u. 45. szám
alatti üzletünket a lakosság kiszol-
gálására. Ebben az idõszakban al-
vállalkozókkal együtt 18-20 fõvel
dolgoztunk. 1995-ben kaptam meg
a szabadalmi licenciát, könnyûszer-
kezetes kémény gyártására, majd az
ÉMI engedélyt a forgalmazásra. 

Életmentõ kéményrendszer. A
kémények által okozott szén-mo-
noxid mérgezések híre és gyakori-
sága, sarkallt arra, hogy olyan ké-
ményrendszert hozzak létre, mely
teljesen kizárja a szén-monoxid
mérgezés okozta haláleseteket. Ezt
szem elõtt tartva alkottam meg ké-
ményrendszeremet, melyet a Sza-
badalmi Hivatal 2005. május 25-
én - az újdonságvizsgálat lefolyta-
tása után - hagyott jóvá. 

Arendszer lényege, hogy a felhaj-
tóerõ kihasználásával ott, akkor, és
annyi ideig kerül a levegõutánpót-
lásra, amíg a tüzelõ berendezések
mûködnek. A levegõutánpótlás a ki-
épített szellõzõ átalakításával vagy
kiépítésével minimális költséggel
megoldható. Az elmúlt egy hónap-
ban két lakásszövetkezet is megke-
resett termofor kémény kiváltásával

kapcsolatban. A kivitelezõi munká-
hoz keresem iparos társaimat, mivel
koromnál fogva - 70 éves vagyok -
tevékenységünket nem kívánom ki-
vitelezéssel bõvíteni.

Elérhetõségünk, és bõvebb tá-
jékoztatás a kapcsolat felvételére:
www.eletmento-kemeny.hu

Ifj. Balázs László egyéni vál-
lalkozó, a BalázsFém vezetõje

Cégünket 1995-ben alapítottuk
édesapámmal ketten. Jelenleg 8
fõvel dolgozunk becsehelyi mû-
helyünkben. Profilunk elsõsorban
a marással és CNC megmunkáló
központtal végezhetõ ipari gépal-
katrészgyártás fémbõl és mû-
anyagból. Vállalkozásunk kicsi,
de biztos lépésekkel haladva min-
dig a magasabb minõség elérésé-
nek érdekében végzett és végez
jelenleg is folyamatos technológi-
ai fejlesztéseket. Szakemberein-
ket helyben képezzük. Különös

hangsúlyt fektetünk arra, hogy al-
kalmazottaink munkájukat igé-
nyesen végezzék, ezzel is bizto-
sítva a velünk szemben elvárt ma-
gas fokú precizitást. 

Dél-Zala területén sok hozzánk
hasonló méretû céggel állunk fo-
lyamatos üzleti kapcsolatban. Ve-
lük együttmûködve a fémes szak-
mában elõforduló szinte bármi-
lyen feladatra találunk gyors és
gazdaságos megoldást.  

Ami nálunk készül: rönt-
gengépek szerkezeti elemei, autó-
gyárak gyártósorai számára egye-
di és kisszériás alkatrész, lám-
pagyártás gépsorainak szerkezeti
és kopó alkatrészei, az olajipar
számára precíziós alkatrészek,
autóalkatrészek, mikrohullámú
internet antennáinak elemei.

Ha Ön is kamaratag,
és élni kíván a lehetõséggel,
kérjük, rövid bemutatkozó

anyagát küldje meg 
elérhetõségeink 
valamelyikére!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykani-
zsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból el-
származottak részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ ver-
sek, prózák, grafikák.

Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype  betûtípus-
sal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport
Osztály Halmos, Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tisz-
teletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaaii AAnnttoollóóggiiaa 1111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vál-
lalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján 2010. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahely-
teremtés  támogatására.

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

velése, a munkanélküliek számának csökkentése. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió forint.

3. A pályázók köre: 
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a mûködõ nagykanizsai  székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyé-

ni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigaz-
gatási területén valósítják meg.

- a támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelye-
ket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. 

Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályá-
zat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás

alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eft-
ot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat benyúj-
tását megelõzõ egy év alatt a foglalkoztatottak  létszáma csökkent; akinek a pá-
lyázat benyújtásakor lejárt esedékességû  meg nem fizetett köztartozása van;
amelynek a pályázat benyújtásakor számított  éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladja az 50 fõt;

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

ja, hogy legalább egy új - napi 8 órás -  munkahelyet teremt; vállalja, hogy  nagy-
kanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtá-
sa elõtti éves  korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a terve-
zett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ hónapon belül
megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a
telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve
szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését  helyszíni ellenõrzés keretében el-
lenõrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról,
hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevé-
kenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társa-
ság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén
- a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön mun-
kaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlét-
szám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vál-
lalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi év-
ben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehe-
tik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - du-

nántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendelt-
ségéhez.

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

létrehozott minden egyes új  munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vál-
lalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem halad-
hatja meg az 5  millió forintot.

- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) ál-
lami támogatásnak minõsül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet,
valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet elõírásai az irányadóak.

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen
odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhat-
ja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfe-
lelõ forintösszeget.

- Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az
adott  pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt de min-
imis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

6. A támogatás kifizetése:
a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását kö-

vetõ  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 tá-
mogatás igénybevételét követõ két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,  részteljesí-
tés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt
egy összegben köteles visszafizetni.

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

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

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

határozott mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai
vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészít-
heti pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap határidõn  belül - a Pénzügyi
Bizottság végzi.

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától szá-
mítva, a végsõ határidõ 2010. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõ-
nél vehetõk át.

8. Szerzõdéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pá-

lyázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pá-
lyázóval,  a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlme-
nõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási rész-
leteket is.

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss ttáámmooggaattáássáárraa 22001100.. éévvrree 

ÁÁllllááss 
projektgazdasági ügyintézõ szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
hibakeresõ szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
cukrász szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselõ szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítõ középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
betanított kárpitos betanított 95.000 Ft
ponthegesztõ szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsõfokú 200.000 Ft
festõ-mázoló szakirányú 90.000 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.

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-
det  jogi ügyintézõ munkakör betöltésére.

Ellátandó feladat: 
A Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységben

jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása, különösen a közgyûlési és bi-
zottsági elõterjesztések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányza-
ti és hivatali  szerzõdések szakszerû elõkészítése, elkészítése, véleményezése,
az ÜJKB ülésére való elõkészítése,  perképviselet ellátása, a hivatali szerveze-
ti egységek részére történõ jogi segítségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka
jogi megalapozottságának biztosítása.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, helyettesítés
céljából 2011. május 15. napjáig határozott idõre szóló, hat hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogász  szakképzettség, közigaz-

gatási versenyvizsga. Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, önkormányzati
vagyongazdálkodási területen való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, feltételként elõírt szakképzettsé-

get, vizsgát igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti er-
kölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötele-
zettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõ-
zetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. április 2.  (A pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra ke-

rül a korábban - a www.kszk.gov.hu, a www.nagykanizsa.hu honlapokon, a Ka-
nizsa Dél-zalai Hetilap 10. számában, a Kanizsa TV Lapozójában - megjelen-
tetett 2010. március 22-e helyett)

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30. (módosul a korábban
megjelentetett 2010. március 31. helyett)

A részletes álláspályázat a www.kszk.gov.hu honlapon 2010. március 16.
naptól tekinthetõ meg.

A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708 vagy

93/500-778 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).

PPáállyyáázzaatt - jjooggii üüggyyiinnttéézzõõ

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 órá-
ig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére

1. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezetõ-helyettes 
2. Gazdálkodási Osztályon gazdálkodási ügyintézõ (határozott idõre)
3. Szociális Osztályon szociális ügyintézõ
4. Mûvelõdési és Sport Osztályon oktatási ügyintézõ
5. Pályázati Irodában (2 fõ)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 20.
6. Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Irodájában jogi ügyintézõ 
(határozott idõre)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 2.
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a

www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg. 

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii áálllláássookk aa hhiivvaattaallbbaann

Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009 õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-es tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolá-
suk eredeti példányát legkésõbb 2010. március 30-ig juttassák el a Mûvelõdési
és Sport Osztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az elsõ félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
idõközben befejezõ hallgatók a hallgatói jogviszony igazolása helyett az aláírá-
sukkal hitelesített diplomamásolatukat adják be. 

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl a hallgatói jogviszony igazolást kiállító
intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történõ oda-
vissza utazás diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes költsége. Az
ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem
rendelkezik. 

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ffoollyyóóssííttáássaa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata „Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fûzõdõ
kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irá-
nyú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése.

A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pár-
tot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az
alap. A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivatal-
tól 2008-ban vagy 2009-ben kapott támogatással határidõre nem számolt el.

A pályázat általános feltételei: 
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban mûködõ szerveze-

tek nyújthatnak be, pályázati ûrlapon, az ûrlapon megjelölt kötelezõ mellékle-
tek csatolásával. 2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város
testvérvárosai - Akkó, Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna,
Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében
mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2010. július 1. és 2011. jú-
nius 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner együttmûködésrõl szóló írásos
nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4. Csak társfinanszírozás-
sal, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott pro-
jektre. Önerõ lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi
költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésõbb 2010. június 30-ig dönt.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot
- részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadá-
sokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a
teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köte-
les elszámolást, a program elvégzésérõl pedig beszámolót készíteni. A támo-
gatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása után kerülhet
sor. 6. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alap-
ra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak
igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pá-
lyázatokon önerõként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pá-
lyázatot. Ez esetben célonként külön ûrlapot kell kitölteni. Egy postai külde-
ményben csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatá-
si szerzõdést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
val. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkek-
ben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein, stb. jeleznie kell,
hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatá-
sával jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes prog-
ramok ellenõrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt idõpont
és helyszín változását elõzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni. 

A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képezõ pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következõ címre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mûvelõdési és Sport Osztály, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetõk le. A faxon vagy
e-mailen beküldött, a hiányos, illetve a beérkezési határidõ után érkezett pályá-
zatok nem kerülnek elbírálásra. A határidõ módosítására és hiánypótlásra nincs
mód. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnye-
rõ pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. 

Beérkezési (nem postára adási) határidõ: 2010. április 7. szerda 08:00
óra.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001100..
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Nemrégiben tért haza Hunts-
ville-bõl (USA) két diák, Megyes
Melinda (11.B) és Benedek
Ádám (10.D), útjukról Ádám
tollából mellékelünk egy beszá-
molót.

Feledhetetlen élmény volt eltölteni
egy hetet Amerikában, Huntsville-
ben az Ûr- és Rakétaközpontban. Er-
re a nagyszerû lehetõségre a Honey-
well cég által kiírt pályázaton lehetett
nevezni. Iskolánkból, a Batthyány

Lajos Gimnáziumból ketten (Megyes
Melinda 11.B és jómagam, Benedek
Ádám 10.D) kaptunk esélyt arra,
hogy bizonyítsunk a tengerentúlon.

Huntsville-be meglehetõsen fá-
rasztó, 14 órás repülõút vezetett, me-
lyet két átszállás szakított meg, Ams-
terdamban és Atlantában. A táborba
megérkezve lenyûgözött a felállított
rakéták és az élethû ûrsikló-modell
látványa. A nyitóünnepségen talál-
kozhattunk az elsõ iráni származású
asztronautanõvel és a NASA-nál dol-
gozó egyik rakétamérnökkel, akiktõl
a közösen írt könyvüket (My Dream
of stars) dedikálva ajándékba kaptuk.

Másnap a tábor résztvevõit 16 fõs
csoportokba osztották, az én csopor-
tomban amerikaiak, angolok, cse-
hek, kanadaiak voltak. A csapat tag-
jai egész héten át közösen oldották
meg a különbözõ feladatokat. A csa-
patépítõ tréningek mellett komoly tu-
dást igényelt egy sikeresen felszálló
rakéta, valamint jól mûködõ hõpajzs
építése. Nagyon tetszett a Hudson
Alpha nevezetû biotechnológiai inté-
zet, ahol elõadást hallgattunk meg a
DNS kutatásban rejlõ lehetõségek-
rõl. Különösen élveztem, amikor a
laborban saját magam vonhattam ki
DNS-t a kivibõl. A biológián kívül
gyakorolhattam fizikatudásomat is,
ugyanis a helyi egyetemen megmér-
tük az általunk épített rakéta közegel-
lenállási együtthatóját.  

Természetesen nem maradhatott el
az ûrhajósok kiképzésére használt
eszközök kipróbálása sem. Óriási él-
mény volt átélni a 3,2 G-s gyorsulást
a centrifugában. A Space Shottal
megtapasztalhattuk a kilövés során az
ûrhajósokra ható hatalmas erõt és azt,
hogy milyen is az a súlytalanság. Na-
gyon izgalmas volt, amikor az egész
csapat vadászrepülõgép-szimulátoro-
kat vezetve egymás ellen csatázott. 

A hét egyik legérdekesebb kül-
detése maga az ûrmisszió volt,
amelyben a földi irányítók között
PROP voltam, azaz az üzemanyag-
ért és a rakétákért feleltem.

A búcsúest is tartogatott számunk-
ra meglepetést: a fõépületben a víz-
szintesen felfüggesztett, 100 méter
hosszú SATURN V rakéta alatt fo-
gyasztottuk el az ünnepi vacsorát. A
vacsora után nem maradhatott el
ugyanezen a helyszínen a tánc sem.

Azt hiszem, ez volt életem eddi-
gi legemlékezetesebb kalandja!
Nagyon boldog vagyok, hogy részt
vehettem a U.S. Space & Rocket
Center nemzetközi táborában.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2010. március 25.12

Rovatunk e részének  elsõ és
legfontosabb kérdése: milyen
célból kívánunk kutyát tartani.
Ettõl függõen ugyanis figyelembe
kell venni a kutya nagyságát, moz-
gásigényét, szõrének típusát. Elõb-
bi kettõhöz kell, hogy arányuljon a
lakás mérete. Panelben minél ki-
sebb kutyust tartsunk. Tislér Zoltán
azt mondja, kölyökkutyát csak an-
nak ajánl, akinek van ideje, türel-
me és energiája foglalkozni vele,
mert nagyon sok függ a neveléstõl.
Fontos, hogy a kutyusnak mindig
legyen feladata, még panelben is:
akár menjen le az újságért, vásárlás
után vigye a kosarat, sose unatkoz-
zon. Kezdõ kutyatartók inkább kan
kutyát válasszanak maguknak, mi-
vel a szuka évente két-három alka-
lommal tüzel, amely nagyobb oda-
figyelést igényel. Elõnye is, hátrá-
nya is van, ha valaki menhelyrõl
választ egy idõsebb kutyust: bizto-
san ragaszkodni fog új gazdájához,
viszont a szokásain már nem na-
gyon lehet változtatni. Fel kell
mérni azt is, hogy mennyibe fog a
kutya kerülni: míg a vételára egy-
szeri kiadás, tartása folyamatos
pénzkiadást von maga után.

Sok mozgást igényelnek, és bi-
zony harapósak a munkakutyák
(terrier, szetter, dog, snauzer, rott-
weiler). A vadászkutyák (vizsla,
agár, kopó, retriver, tacskó, spáni-
el) szintén sok mozgást igényel-
nek. Nagy testû, erõs kutyák nyu-
godt, stabil idegrendszerrel a men-
tõkutyák (bernáthegyi, újfundlan-
di). Nagy falkaösztönnel rendel-
keznek, s kifejezetten szeretik a hi-
deget a szánhúzó kutyák (mala-
mut, eszkimó kutya, szamojéd
spicc, husky). A pásztorkutyák
(puli, pumi, mudi, juhászkutya, ko-
mondor, kuvasz, skótjuhász, mali-
nois) abszolút munkára valók, s
sok magyar kutya is van köztük. A
kedvtelésbõl tartott kutyák (csiva-
va, kínai kopasz kutya, máltai,
mopsz, si-cu, spániel, uszkár, terri-
er) szokatlan megjelenésük miatt
kerültek ki az elõbbi csoportokból,
általában kis termetûek, nem igé-
nyelnek nagy mozgásteret. (S.E.)

Kutyavilág

A beérkezett helyes megfejtések közül az MR’8 együttes A ma-
gyar rock klasszikusai címû lemezét BENCZIK ILDIKÓ, Nagy-
kanizsa, Csokonai utca 6/a. szám alatti lakos nyerte. 

Nyereményét Szerkesztõségünkben személyesen átveheti.

Lapunk 10. számában megjelent rejtvényünk helyes megfejtése:
Magyar rockklasszikusok

BBaatttthhyyáánnyyssookk aazz ûûrrkköözzppoonnttbbaann
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Horoszkóp

A naplementekor felragyogó csillagok jó
hatással lesznek hétvégéjére. Nyugodtan
elalszik, nem zavarják a környezetében
elszenvedett apró bosszúságok. Az ünne-
pekre könnyedén költekezhet.

Hallgasson emberismeretére, mielõtt
hagyja, hogy esetleg irigységbõl éppen az
ön számára kedvezõtlenebb megoldásra
akarják rábeszélni. Kikapcsolódásként
menjen el húsvéti ajándékokat vásárolni.

Ne legyen kishitû, még a Nap állása is ön-
nek kedvez tervei megvalósításában. Ha
úgy érzi, valaki gúzsba köti és visszafogja
a lendületét, ne hagyja annyiban a dolgot.
Gyõzze meg az illetõt az ön igazáról.

Gondjai közepette szerencsére eszébe jut,
hogy önnek is lehetnek kívánságai. Afélrehú-
zódás, a depresszió nem vezet sehova. Csatla-
kozzon például egy túrázó csoporthoz, és fe-
dezze fel ön is a Dél-zalai dombvidéket. 

Ha úgy érzi, gonosz játékot ûz önnel a sors,
vagy valaki, bizonyára nem jár messze az
igazságtól. Ha környezetváltozásra vágya-
kozik és mindenképpen beszélgetni akar
valakivel, menjen ki az utcára. 

Eseménydús, vidám napokra számíthat. A
sors tálcán hozza a kikapcsolódási lehetõ-
ségeket. Nem kell mást tennie, csak válo-
gatni és mindent elfogadni. Az ünnepek
alatt még lazíthat is, ha úgy akarja.

Izgalmas történetek köthetik le a figyel-
mét ezekben a napokban. Ha tudja kezel-
ni a váratlan lehetõségeket, akkor kedve-
zõ fordulat következhet be az életében,
és nem merül ki az energiakészlete.

Az ünnepek elõtt ne magában keresse a hi-
bát, ha nem sikerül valamit megoldania. A
Hold is hatással lehet a másokhoz való viszo-
nyára. Szerencsére könnyedén kommunikál,
és gyorsan felülkerekedhet a bajokon.

A saját elképzelései szerint szeretné alakí-
tani az életét, ezért sokak ellenállását kell
legyõznie. Ha továbbra is jól használja ki a
vezetõi ambícióit, elõbb-utóbb anyagiak-
ban is mérheti az eredményét.

A csillagok most arra intik, jobban figyel-
jen oda emberi kapcsolataira. Törekedjen a
biztonságára, és ne avatkozzon be mások
dolgába. Szeretetét, ragaszkodását gyak-
rabban éreztesse a családtagjaival.

A szerelemben kevésbé, de a munkában
szerencsésnek mondhatja magát. A karri-
erje érdekében mindig képes háttérbe he-
lyezni a barátokat, a baráti találkozókat.
Szívügyekben törekedjen harmóniára.

Az ünnepek elõtt sokat vár el a társától.
Számíthat rá, hogy szeszélyes hangulat-
változásait nem fogadja örömmel. Bizo-
nyára tisztában van vele, az élet nem ló-
verseny és idõnként pihenni is kell.

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

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Városkapu krt.-on egyedi sza-

bályozós, központi fûtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó.  Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)

Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul ven-
déglátásra alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felsõ
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas la-
kás (pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszin-
ti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ álla-
potban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 128 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha,
étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szé-
pen parkosított telken,  reális

áron eladó. Érd.: +3630/338-
7179 (7173K)

Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofûtés-
es, 79 m2-es, három szobás lakás
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
+3630/396-1910 (7194K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2  szintenként) nyara-
ló eladó. (Víz, szennyvíz, vil-
lany.) Érd.: +3630/227-3294
(7180K)

Nk-án a Berzsenyi utcában két-
szobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fûtéses lakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Érd.:
+3620/936-1563 (7192K)

Belvárosi közmûvesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, haszná-
lati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)

Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534 (7196K)

A kanizsai temetõben kripta el-
adó. Érd.: 18 óra után a 0693/317-
120 telefonszámon. 7195K)

Vitrintárgyakat: porcelán,
ezüst, réz, bronz, kerámia, stb., va-
lamint festményeket vásárolnék.
Érd.: Nk, +3630/332-8422
(7197K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-
máló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formá-
zását, írott szöveg, táblázatok szer-
kesztését, kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534

Frissítõ, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)

TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
+3620/510-2723 (7191K)

Hamarosan induló szakmai
képzéseink Nagykanizsán:

Ruházati eladó, kereskedõ, bolt-
vezetõ, óvodai dajka, biztonsági
õr. Érd.: +3670/948-0949,
www.felnottiskola.hu

Állást keresek! Minden megol-
dás érdekel. Tel.: 0693/320-166
(7190K)

Érettségivel rendelkezõ munka-
társakat keresek szellemi munkára.
Érd.: +3630/621-0859 (7198K)

Átlagos testalkatú, magas, 50-
es, rendezett egzisztenciával ren-
delkezõ férfi keresi csinos, dinami-
kus, vidám társát tartós kapcsolat-
ra. Jelige: „Öröm”. Leveleket a
Szerkesztõségbe kérek. (7199K)

59 éves csinos, fiatalos megjele-
nésû kultúrált hölgy keresi társát,
aki rendezett körülmények között
él, szereti a természetet, humoros
és dinamikus. Jelige: “Vadvirág”.
Leveleket a Szerkesztõségbe ké-
rek. (7200K)

Március 25. 18 óra
Nyugdíjas Színházbérlet
"TE, RONGYOS ÉLET!"
zenés összeállítás DRÁFI MÁTYÁS
Jászai-díjas, Érdemes Mûvész 
elõadásában
Belépõdíj: 700 Ft

Március 27. 15 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Ajándék és ablakdíszek készítése

Március 29. 14 óra
Felsõs bérlet
Arany János: NAGYIDAI 
CIGÁNYOK - komikus eposz
Elõadó: Gál Tamás színmûvész és
Bodonyi András hegedû (Szlovákia)
Belépõdíj: 900 Ft

Március 29. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
Marie Jones: KÖVEK A ZSEBBEN
- filmtörténet
A Thália Színház elõadása
Fõszereplõk: Rudolf Péter 
és Kálloy Molnár Péter
Belépõdíj: 1500 Ft

NAGYKANIZSAI AMATÕR

ROCKZENEKAROK 
BEMUTATKOZÓ KONCERTJEI
Közremûködnek:
26-án: Alarm, MR’8, Radioaktív
27-én: Dirty Fusion, OldMix Kartell,
Innocents
Belépõdíj (naponta): 500 Ft

Március 29.  11-13 óra
Mindentudás Egyeteme
NAGYKANIZSA CÉHES 
IPARÁRÓL
Elõadó: Lendvai Anna
A belépés díjtalan

THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépõdíj: felnõtt 1700 Ft; diák,
nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthetõ: április 30-ig 
(naponta 10-18 óráig)

Március 27. 18 óra
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A KISKANIZSAI 
TEMPLOM 
FELÚJÍTÁSÁÉRT
Közremûködnek: 
St. Martin  - szaxofon, 
Kónya István - lantmûvész, 
Bognár Szilvia - népdalénekes
Belépõdíj: 1 500 Ft

LAKOSSÁGI apróhirdetés 15 szóig 600 Ft, 
VÁLLALKOZÁSI apróhirdetés 15 szóig 1200 Ft.

Mindkettõre érvényes gyakorisági 
KEDVEZMÉNYÜNK: 

többszöri, folyamatos feladásnál a másodiktól félár!

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2010.03.26-án 16 órakor
hétvégi

2010.04.07-én 16 órakor
hétközi elõadásokkal
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
2010.03.29-én 16 órakor

gépkezelõ alap- és típusvizsga
2010.03.30-án 16 órakor

“C”, “C+E”, “D”

Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!
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Ugyan ezen írásunkkal már a
férfi kosárlabda NB I B Nyugati
csoportjának utolsó fordulóját (il-
letve annak csúcs-derbijét) haran-
goznánk be, azért érdemes arról is
megemlékezni, hogy a 21. forduló-
ban szintén rangadót játszott, mi
több, meg is nyert a Kanizsa KK
DKG East legénysége. Az ellenfél
az elõszõ idény NB I B-s pontva-
dászatának gyõztese, a Soproni
MAFC gárdája volt, s a dél-zalai-
aknak már csupán azért is illett
hajtaniuk (és elégtételt venniük),
mert decemberben a Lõvérek alján
36 pontos vereséget szenvedtek
Koma Dánielék. Nos, ahogy egy

ilyen találkozóra jellemzõ, már az
elején rohanósra vették a tempót, s
a vendégek sokáig nem is hagyták
magukat, de a még gyorsabb rit-
musra váltás már megtette hatását.
A folytatásban is a dél-zalaiak ke-
zében volt az irányítás, Kovács
Nándor edzõ játékosai odaadóan
védekezve, és nagy iramot diktál-
va a 15. percben már tizenhat pon-
tos fórt jegyeztek – s ezt a félidõig
lényegében is sikerült megtartani.

Térfélcsere után magukhoz
tértek a vendégek (30.p.: 55-45),
az utolsó etapban azonban ismét
beindult a hazai gépezet, és végül
20 ponttal nyerték a meccset.
(40.p.: 81-61). 

A KKK DKG-EAST magabiz-
tos gyõzelemmel hangolt tehát az
alapszakaszt lezáró március 27-i
szombat esti csúcsrangadóra, ami-
kor is 18 órától az éllovas Bonyhá-

dot fogadja Nagykanizsán. Azon
az összecsapáson ugyan a „tabella-

helyzet” már nem változik, de
minden egyes gyõzelemnek jelen-
tõsége van, így a bonyhádiak elle-
ni siker is tovább növelné a dél-za-
laiak ázsióját. Ami garantáltnak tû-
nik, hogy a csarnok „fûtési” viszo-
nyai megoldottak lesznek, hiszen
ahogy a soproniak, úgy a tolnaiak
ellen is teltház várható a Russay-
csarnokban. 

Minden bizonnyal már a ráját-
szás lehetséges fejleményei is a
most mérkõzõ felek tudatába fész-
kelték magukat, s ezzel kapcsola-

tosan nem árt megjegyezni, hogy
az egyik kosaras honlapon a kani-
zsaiakat harmadikként rangsorol-
ták a szavazók a tekintetben, me-
lyik gárda nyerheti meg az NB I
B-s bajnokságot. Egyelõre a leg-
több voks a szegedi SZTE-
Szedeákra és a Jászberényi KSE-
re érkezett, de jelen pillanatban
nagyon úgy tûnik, hogy a dél-za-
laiak szempontjából sem lefutott
még az „a" meccs (sem)… S bár
sokan fanyalognak és eleve elér-
hetetlennek érzik, egy (vélhetõen)
egerszegi drukker a felméréshez
azért csak-csak hozzáfûzte:
„Ahogy Vasnak létezik Falco-
Körmend derbije, Zalának miért
ne lehetne egyszer egy Zete-
Kanizsája?” No, de egyelõre visz-
sza az álmok mezejérõl a valóság-
ba, vagyis Kanizsa KK-DKG East
- Bonyhádi KSE "nyugati" rang-
adó következik szombaton, Kani-
zsán…

Polgár László
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… 20 esztendeje: a Jéki Zoltán
edzette NB I B-s N. Olajbányász
SE (4.; Mátyás 10 gól) 27-16-ra
gyõzte le a listavezetõ Gödöllõ
csapatát. Az asztalitenisz NB I-
ben Kanizsa Bútorgyár (5.; Szabó
Gabriella, Mausz Éva 5-5 gyõze-
lem) – Hejõcsabai Cementmûvek
(9.) 17:8. A nõi teke NB II-ben
Pécsi BTC (5.) – Kanizsa Sörgyár
(2.; Némethné 406 fa) 1:7.

…15 esztendeje: a sakk NB I-
ben a bent maradásért vívott rang-
adón N. Tungsram SE (7.) – Haj-
dúszoboszló (10.) 8,5:3,5. A férfi
kézilabda NB I-ben Pick Szeged
(2.) – N. Tungsram SE (8.) 33-23,
majd Tungsram – Komlói Bá-
nyász (5.) 17-24, ezzel a "Tungi"

kilencedik lett a bajnokságban.
Rodek Attila kölcsönbe Jéki Zol-
tán együttesétõl Letenyére került.
A nõi kosárlabda NB I 17-20. he-
lyéért MÁV NTE-Kanizsa Sör-
gyár (Toma 26) – EGIS OSC 72-
64, összesítésben 2-1 lett a kani-
zsaiaknak.

… 10 esztendeje: a PNB 22.
fordulójában Nagykanizsa LinAir
FC (13.; g.: Agics, Papp G.) – Di-
ósgyõri FC (14.) 2-1. Az NB III
Dráva csoportjának rangadóján
MÁV NTE (3.; g.: Pongrácz, Ko-
vács T.) – Bonyhád (2.) 2-4. Majd
700 nézõ elõtt a férfi kosárlabda
NB I 9-16. helyéért Kanizsa KK-
DKG East – Atomerõmû SE Paks
91-97. A sakk NB I-ben Pécs (6.)

– N. Tungsram (3.) 5:7. A vívó ju-
nior ob-n férfi tõrben Bagonyai
László (MÁV NTE) második, a
MÁV NTE nõi kardcsapata (Da-
ni, Kalamár, Piecs, Bozsoki) pe-
dig harmadik lett; Bagonyai és
Dani Diána kivívta a junior és
kadett vb-n való részvételt.

… 5 esztendeje: az NB I B-s
küzdelmek nem hoztak túl sok
szerencsét, hiszen a nõi kézi-
seknél NTE 1866 MÁV Rt. –
Veszprém Beton KC 21-43, a fér-
fi alsóházi rangadón Dabas (9.) –
N. Izzó SE (10.) 27-24, míg a nõi
kosárlabdázóknál az 1-8. helyért
Kanizsa DKK – Euroleasing Csa-
ta DSE 52-57.

P.L.  

EEzz ttöörrttéénntt ((mmáárrcciiuuss 2255-3311..))……

Kosárlabda. Tiszaújvárosban a
VI. korcsoportos lány diákolimpia
országos döntõjében a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium együttese a ha-
todik helyen végzett. A finálé leg-
több pontot dobó játékosának kü-
löndíját Fuisz Viktória érdemelte ki.

Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjában a Baja elleni hazai 0-
2-es vereség után a Bogád SE (10.)
ellen már nyert az NTE 1866-
Horváth MÉH (4.) Kanizsán 2-1-
re. A múlt év nyara után sérülésé-
bõl felépülve ismét pályára léphe-
tett Visnovics László gárdájában a
támadó kettõs tagjaként Cs. Hor-
váth Gábor, illetve a felnõtteknél
megszerezte elsõ bajnoki találatát
Szõke Ádám. Mellette még a házi
gólkirályi címre is méltán pályázó
Csepregi Tamás volt eredményes.

Sporttörténet. A (többek között)
kanizsai szervezésû pölöskefõi
XVII. Sporttörténeti Konferenciá-
nak dr. Fenyvesi Máté, a Ferencvá-
ros egykori válogatott labdarúgója
volt a díszvendége. Az olimpiák tör-
ténetével foglalkozók más téren is
aktívak voltak, hiszen a sporttörténe-
ti diákolimpia középiskolai elõdön-
tõjében Kaposvárról a Mezõ Gimná-
zium együttese (Bakonyi Barbara,
Csonka Laura, Szekeres Ramóna,
Tukszár Anett, felkészítõ Kis János)
harmadikként került tovább, majd a
fõvárosi fináléban hatodik lett. Az
általános iskolások szintén kaposvá-
ri elõdöntõjén az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa csapata (Végvári
Máté, Takács Thyra, Becze Máté,
Pápai Mátyás) pedig másodikként
jutott tovább a nyíregyházi végsõ ve-
télkedõre.

KKaanniizzssaa KKoossáárrllaabbddaa 
KKlluubb-DDKKGG EEaasstt ((22..))
("Gépgyáriak")
Alapítási éve: 1995
Színe: kék-fehér-piros
Elnök: Horváth Balázs
Edzõ: Kovács Nándor
NB I -s tagsága: 1998-tól
Elmúlt idénybeli helyezése: 4.
Idei mérlege a Nyugati-csoport-
ban: 21 mérk.  17 gy.  4 v.
1881-1520 38 pont
Legnagyobb sikerei: az NB I A-
csoportért vívott rájátszás tagja
(2000, 2003), NB I B 4. hely (2009)

BB-BBeettoonn BBoonnyyhhááddii
KKoossáárrllaabbddáázzóókk
SSppoorrtteeggyyeessüülleettee ((11..)) 
("Völgységiek")

Alapítási éve: 1996. Színe: piros-fehér. Ügyvezetõ: Kiszler Ferenc
Edzõ: Murvai Árpád. NB I B-s tagsága: 2005-tõl
Elmúlt idénybeli helyezése: 6.
Idei mérlege a Nyugati-csoportban: 21 mérk. 19 gy. 2 v.  2048-1568 40 pont
Legnagyobb sikerei: NB I B 6. hely (2009), NB I B Nyugati-csoport
alapszakasz-1. (2010)

A Kanizsa KK DKG East B-
Beton Bonyhádi KSE elleni
legutóbbi öt mérkõzésének
eredménye:
2007/2008: 91-81 (otthon); 85-
100 (idegenben)
2008/2009: 101-92 (o); 86-105 (i)
2009/2010: 81-89 (i); ? (o)

ZZáárráásskkéénntt jjöönn aa nnaaggyy pprreesszzttíízzssmmeeccccss
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KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2010. március 25.16

TAVASZKÖSZÖNTÕ
CSALÁDI DÉLUTÁN

a Thúry téren
VÁNDOR VURSTLI: Tubuka sütés, tojásfestés, 
krumplinyomda, szekrényjáték angyalkával és ördöggel, fotó anzix
TÓTH ENDRE MESTERSZAKÁCS bemutatóval 
egybekötött ételkóstolója

Jöjjön el, töltsük együtt a délutánt!
Március 27. (szombat) 13-17 óra

Április 15-ig látható a Batt-
hyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
Képzõmûvészeti Szakkörének
kiállítása a HSMK Ifjúsági Ga-
lériájában. A diákok munkáit
bemutató kiállítást többek kö-
zött e szavakkal ajánlotta a ga-
lérialátogatók figyelmébe Ba-
logh László, az intézmény igaz-
gatója.

– Látszólag akvarellek, tanul-
mányrajzok és mézeskalácsok
ezek a képzõmûvészeti monumen-
tumok, de valójában benne van is-
kolánk lelkes, mert diákjaink al-
kották. Tudjuk, hogy rajzolni any-
nyit jelent, mint látni, de érezni is.
A képzõmûvészet a lélek nyelve.
Büszkék vagyunk rá, hogy isko-
lánkban a kezdet kezdetétõl –
mondjuk legyen az 1948-tól –
eredményesen mûködik képzõmû-
vészeti szakkör. A közismereti tár-
gyakban való elmélyülés mellett
lehetõséget biztosítunk diákjaink-
nak a kreatív önkifejezésre. A
szakköri munka során mindenki
felfedezheti magában saját képes-

ségeit, rátalálhat azokra az eszkö-
zökre, amelyek segítik kifejezni
saját képi világát. Az úgynevezett.
„Stamler-szakkörben” folyó mun-
ka nemcsak örömet és élményt ad,
de egyben elõkészítést és ösztön-
zést nyújt a képzõmûvészeti pá-
lyákra készülõknek. Sok ilyen si-
kerrõl is be tudunk számolni. Erre
a kéz- és léleknevelõ eredményes-
ségre garancia, hogy 1988 óta
Stamler Lajos mûvésztanár irá-
nyítja az iskolai rajztanítást és a
szakköri munkát. De nem feledjük
a régiek közül Boros Antalt, Ha-
raszti Lászlót és a jelenlegi kollé-
ganõt, Bíróné Mike Évát sem.

A rajztanítás módszereirõl így
szólt Balogh László:

– A rajzolás és a festészet titka-
ink felfedezése személyre szóló
módszerek segítségével történik:
a technikai ismeretek elsajátítása
mellett mód nyílik a tradicionális
és modern mûvészet alapjainak
megismerésére is. A tanodai és
mûhelymunka mellett jó, hogy
mód nyílik az ilyen közösségi
megmutatkozásokra is, mint egy
csoportos kiállítás. Hiszen sokan

szeretnék magukat megmutatni: A
Batthyány Gimnáziumban értékes
hagyomány a szakkörön kívül a
nyári képzõmûvészeti alkotótábo-
rok és az iskolai, „Hyány
Galériá”-s kiállítások. Próbál-
kozhatunk itt a képzõmûvészet
szinte minden technikájával a fir-
kagrafikától akár a mézeskalá-
csig. Ezek mind iskolai kultúránk
megtartó erõi. Hadd tekintsem ezt
a kiállítást – tisztelve a vendéglá-
tóinkat is – a „Hyány Galéria”
kihelyezett megmutatkozásának.
Az 1988 óta mûködõ „Hyány Ga-
léria” iskolánk tartalmas mûvé-
szeti életének egyik büszkesége.
Sikeres és minõségi kiállításai
Stamler Lajos kollégánknak kö-
szönhetõk. Iskolánkba közel 1000
diák jár, így a „Hyány Galéria”
kiállításait nap mint nap ezernél
is többen látogatják. 

A szakköri képzés, a mûvészeti
nevelés értelmét taglalva elmond-
ta, reméli, ezen alkotásokból is lát-
szik, hogy a Batthyány Gimnázi-
umban a képzõmûvészeti szakkör
és a vizuális kultúra nem egy va-
sárnapi festegetõ egylet kiképzõ

bázisa. Az iskola rajzórai általános
képzését jól egészíti ki a szakköri
képzés: néha a mûvészeti iskolák
3. szintjét is elérve. Talán megva-
lósul itt a „jó szóval oktasd, játsza-
ni is engedd…” József Attila-i jel-
szava. Bolberitz Pált idézve ki-
emelte: „A mûvészeti nevelés job-
bá teszi az embert. Hogy más le-
gyen a hozzáállás a munkához,
hogy ne rabszolgaként ismétlõdõ
funkciókat hajtson végre a min-
dennapi betevõ falatért, hanem
kreatív módon dolgozzon.”

Az élet minden szférájának a
szellem és a mûvészet ad végsõ ér-
telmet, s benne a mûvészet a lélek
megtartója. Ezért van értelme a
rajzóráknak, a mûalkotások elem-
zésének is. Egyesek szerint a ké-
pes világ a harmonikus pedagógia
legjobb színtere. 

Zárógondolatként elmondta:
„Higgyünk ebben, s a szépség tör-
ténete és a látás mûvészete elvezet-
het bennünket olyan lelki finomsá-
gokhoz, mellyel és melyben jó lé-
teznünk.”

Bakonyi Erzsébet

BBaatttthhyyáánnyyssookk kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii kkiiáállllííttáássaa aa HHSSMMKK-bbaann

Hétfõ - péntek: 7.30- 17.00, szombat: 8.00 - 12.00 
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)

Szerda: 9.00 - 17.00 Te
le

fo
n:

 +
36

30
/9

36
-3

92
3

Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínû ház)

Nescafe 3in1 (10db)   360 Ft
Karaván 250 gr          395 Ft
Omnia 250 gr            480 Ft

Raffello (T15)          595 Ft
Merci desszert 250 gr   795 Ft
Toffifee 125 gr 370 Ft

SZÜLETÉSNAPRA, NÉVNAPRA
táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok 

nagy választékban kaphatók
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