
XXII. éévfolyam 44. sszám
2010. jjanuár 228.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

Kanizsa

Egy kattintás, 
és naponta 

friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.
Tekintse meg 

KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”

épülettervezés, beruházás
lebonyolítása, építési mûszaki

ellenõrzés, felelõs mûszaki
vezetés, projektvezetés, 
teljeskörû ingatlanfejlesztés.

Balassa Béla építészmérnök, 
a specialista. +3630/9019013,

balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

Hát, kérem, így felettébb egy-
szerû. Legalábbis ha van módja
(és sütnivalója) valakinek elõ-
rukkolni egy olyan ismert (pon-
tosabban a celeb-világban jára-
tos) személyiséggel, mely eleve
garancia a rendezvény mutatós

„külcsínére”. S ahogy például
Szolnoknak megvan a maga
Debreczeni Zitája, vagy éppen
Debrecennek Bódi Sylvije, úgy a
Batthyány Lajos Gimnáziumnak
– no, és Kanizsának – Zimány
Lindája. Az intézmény vezetõi

gondoltak egy nagyot, s a már
most felettébb ismert média-
személyiséggé vált, roppant csi-
nos hölgyet nyerte meg a 17.
alapítványi bálja háziasszonyá-
nak. 

(folytatás a 2. oldalon)

Külcsínnel éés bbelbeccsel
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Január 22. a Magyar Kultúra
Napja. Ezen a napon fejezte be
1823-ban a Himnusz írását Köl-
csey Ferenc, ennek emlékére
1989-tõl január 22-én ünnepel-
jük a Magyar Kultúra Napját.

E nap nem tartozik a hivatalos,
pirosbetûs ünnepek közé, de hosz-
szú évek óta egyre eredményeseb-
ben hívja fel a figyelmet azokra a
tárgyi és szellemi értékekre, me-
lyeket méltán érezhetünk magun-
kénak. Ezen a napon különbözõ
rendezvények emlékeztetnek ben-
nünket évezredes hagyományaink-
ra, gyökereinkre, múltunkra, azok-
ra az értékekre, amelyeket az év-
századok alatt sikerült megõrizni. 

A város közmûvelõdési
intézményei és közgyûjteményei
által szervezett rendezvények ja-
nuár 20-án a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban kezdõdtek,
ahol a Papp László nyomában ren-
dezvénysorozat keretében nagy-
csoportos óvodások vehettek részt
népdaltanulással egybekötött népi
kismesterségek bemutatóján. 

Január 21-én a Miklósfai Álta-
lános Iskola adott irodalmi mû-
sort a helyi Mindenki Házában.
Szintén e napon a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnáziumban mûködõ
Holt Költõk Társasága Irodalmi-
és Színjátszókör „15 x egyperc
Örkény” címmel rendezett mû-

sort. A szünetekben egy-egy vers
is elhangzott az iskolarádión ke-
resztül. A koraesti órákban Ko-
csis Katalin: Nagykanizsa 100

zenei emlékhelye címû kötetét
mutatta be a Halis István Városi
Könyvtárban Czupi Gyula, a kö-
tet kiadója. A mû a mai utcane-
vek betûrendjében tárgyalja az
egykori és mai épületek zenei
vonatkozásait. A szerzõ a leg-
több esetben szót ejt magáról az
emlékhelyrõl is: építészeti jel-
lemzõirõl, tervezõjérõl, a hozzá
kapcsolódó nem-zenei, várostör-
téneti tudnivalókról. Az épületek
azonosítását kis képek segítik,
amelyek a helyszín mostani álla-
potát mutatják. A ma is létezõ,
vagy egykori épületek zenei kö-
tõdéseibõl kirajzolódik a város
zenetörténete, annak is legin-
kább az 1860-as évektõl a máso-
dik világháború végéig tartó kor-
szaka. Azért éppen az 1860-as
évektõl, mert Kanizsán 1862
nyarán jelent meg az elsõ hírlap,
amely a város zenei eseményei-
rõl is tudósított. A korábbi évti-
zedekrõl, évszázadokról csak hé-
zagos forrásaink vannak. A be-
mutató ideje alatt alkalmi kiállí-
tás nyílt a Thúry György Múze-
um anyagából, valamint élõ és
virtuális „mini” hangverseny
hangzott el Nagykanizsa zenei
múltjából. Közremûködött
Katzné Szabó Marianna zongo-
rán, énekelt Horváth Edit. 

A HSMK-ban „A Himnusz köl-
tõje” Kölcsey-emléktúra képesla-
pokon címmel Gulyásné Raksányi
Olga gyûjteményébõl nyílt kiállí-
tás. A február 10-ig megtekinthetõ
kiállítást Kovácsné Mikola Mária
intézményegység vezetõ nyitotta
meg. 

Január 22-én 13 órakor a Halis
István Városi Könyvtár szolgáltatá-
sait bemutató kiállítással várta az
érdeklõdõket Czupi Gyula igazgató. 

17 órakor a Honvéd Kaszinó
Galériájában „Bölcsõtõl a sírig”
címmel az intézmény Fafaragó
Szakkörének, és Zsovár Anita népi
iparmûvész, szövõ alkotásait te-
kinthette meg a nagyszámú közön-
ség. A kiállítással Popellár Jenõ
fafaragó és tanár emléke elõtt tisz-
telgett a szakkör. 

Megnyitó beszédében Balogh
László, az OKISB elnöke így em-
lékezett:

– Popellár Jenõ tanár úr mester
volt a szakmájában és a hobbijá-
ban, különösen a fafaragásban. A
kiskanizsai tanárt mindenki ismer-
te szûkebb pátriájában. Õ és fele-
sége, Szollár Gizella tanárnõ, a
népszerû Babi néni, több generáci-
ót nevelt jóra és szépre. Popellár
Jenõ biológia-kémia szakos tanár
volt, de tanított rajzot, technikát,
mûszaki- és mezõgazdasági isme-
reteket, vezetett fafaragó és model-
lezõ szakkört. Munkára nevelt,
mert tudta: minden érték teremtõje
a munka. A felvidéki Léva mellõl
származott Kiskanizsára, szeretet-
reméltósága révén hamar befogad-
ta Kiskanizsa és a bõvebb pátria is
büszke volt rá. Négy évig még a

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2010. január 28.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs
vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ:
Savaria Post Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelõs vezetõ: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

AA MMaaggyyaarr KKuullttúúrraa NNaappjjáánn(folytatás a címlapról)
A választás, ahogy már utaltunk

rá, nem a véletlen mûveként követ-
kezett el, hiszen az amúgy „civil-
ben” joghallgató Linda a belvárosi
középiskola (nem olyan régvolt…)
tanulójaként koptatta a padot, s jó
néhányszor megjárta a Batthyány
Rozgonyi utcai fõbejáratának lép-
csõit, jelenleg pedig végzõsként a
Károli Gáspár Református Egye-
temtõl készül búcsúzni – diplomá-
val.

Ezúttal azonban Linda esetében
szó sem volt az idén szenzációként
tálalt naptáráról, vagy éppen televí-
ziós csatornabeli munkáiról. Sok-
kalta inkább az eltelt bõ másfél év-
tizedben már valóban patinássá vált
„batthyánys-alapítványi bálról”,
ahol (amint azt tapasztalhattuk) az
idõk folyamán valóban sikk lett
megjelenni. Nos, ilyen körítés mel-
lett következett az elmúlt szomba-
ton este fél nyolctól az István Foga-
dó Színháztermében Balogh László
igazgató bevezetõ köszöntõje,
majd városunk polgármestere,
Marton István is szólt a bálozók
széles köréhez.

A vacsorára sem kellett sokat
várni, de kiemelt szerep jutott a
gimnázium tanulóinak is, s ahogy
az igazgató fogalmazott, a mûsor
és az este mondhatni ajándék a
Batthyánysok népes „családjá-
nak”. A gimnazisták pedig elõruk-
kolhattak  a BLG Táncegyüttes re-
pertoárjából egyebek mellett a Pa-
lotás, Angol keringõ, no meg Cha
cha cha bemutatójával. A további-
akra ez kellõ munícióval szolgál-
hatott a táncos-zenés mulatság fel-
hõtlen hangulata szempontjából,
melyet a résztvevõk maximálisan
ki is használtak. A talpalávalót
egészen hajnalig a Hot Party
Orchestra adta, de bemutathatta
tudását a Kanizsa Big Band is.

„Úgy gondolom, idén sem kellett
hozzátartozóimmal csalatkoznunk”
– így az egyik szülõ. – Remekül si-
került a bál, s ahogy az elmúlt
években többször is, úgy szinte bi-
zonyos, hogy jövõre is a Batthyány
Alapítványi bálján a helyünk.”

Voltak persze (nem is kevesen),
akiknek a leírtakon túl még érté-
kes(ebb) ajándékok is jutottak a
tombolán, s ahogy az érkezés al-
kalmával is idõ kellett ahhoz, míg
mindenki elfoglalta helyét, úgy a
zárás sem történt egyik percrõl a
másikra – ami hûen tükrözi, az
alapítványi bál idén is jól sikerült
a „batthyánys családnak”. 

Polgár László
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Móricz Zsigmond Mûvelõdési Há-
zat is irányította. Az emberek hall-
gattak rá, tanácsait elfogadták, a
gyerekek és a felnõttek is tisztelték.
Termékeny életet élt, értékes hobbi-
jával nem csak a saját örömére
idézte fel a felvidéki pásztoroktól
gyermekkorában ellesett motívu-
mokat.

Az ünnepségen közremûködtek
a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola népzene
tagozatos növendékei Vizeli József
mûvészeti vezetõ irányításával. 

Kiállítók: Bátki Erika, Je-
rausek Gyula népi iparmûvész,
faragó, Mánfai László, ifj. Mánfai
László, Mátai József, Mónai Zsu-
zsanna, Popellár Jenõ (†), Stiller
Gábor népi iparmûvész, faragó,
szakkörvezetõ, Takács Gábor és
Varga József. Tanítványok: Dávi-
dovics László, Holl László, Hor-
váth Ferenc, Marton Lajos, Tö-
rök János. 

A városi ünnepség színhelye a
Honvéd Kaszinó Tükörterme volt,
ahol Halmos Ildikó köszöntõ sza-
vai után Marton István polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet: 

– „Magyar szó, magyar vers,
magyar múlt – jelenvaló élet, ma-
gyar iskola a mában, a bibliai
zsoltár mennydörgése, a népmese
tündéri derûje, régi magyar tájak
borongó dallama, s mi, a tanítvá-
nyai, akik tanúi és követõi lehe-
tünk, vigyük tovább szavait! Pa-
rancsa ez, mindenki éljen, min-
denki örüljön.” Írta Szabolcsi
Bence Kodály Zoltánról, akinek
december 16-án ünnepeltük szüle-
tésének 127. évfordulóját. Höl-

gyeim és Uraim! Tisztelettel kö-
szöntöm önöket a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Az elõzõ idézet
méltó, hogy ezen a napon mintegy
mottóként személyében is állítsuk
magunk elé a magyar zene nagy-
jait, s egyben mindazokat, akik az
eltelt több mint száz esztendõben

univerzális alkotó magyarokként
vállukon vitték át ezt a nemzetet
vérzivatarok és terrorok árnyéká-
ban. Kedves Vendégeink! Nagy
öröm számomra – ahogy így kö-
rülnézek –, hogy ilyen szép szám-
mal elfogadták meghívásunkat.
Ebben az évben a Honvéd Kaszi-
nó vállalta a központi ünnepség
szervezését, s ad méltó helyet a
nívós programoknak. Ezekben a
napokban országszerte, úgy mint
városunkban is, különbözõ ren-
dezvényekkel emlékeztetnek min-
ket évezredes hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra. Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását. Ennek
emlékére 1989. január 22-tõl ün-
nepeljük e jeles napot. Magasztos
gondolatok születnek bennem, ha
csak nemzeti imádságunk soraira
gondolok. Nem tudok nem meg-
borzongni hallatán, nem tudok
betelni dallamával. Ha ez a dá-
tum nem is mérhetõ történelmi
eseményeink évfordulóihoz és pi-
rossal sincs jelölve a naptárban,
mégis igen fontos számunkra. Ta-
lán ezen a napon tudjuk felhívni a
figyelmet azokra az értékekre,
amelyeket az évszázadok viharait
átvészelve sikerült megõriznünk.
Itt elsõsorban a tárgyi, szellemi
értékekre gondolok, amelyeket a
magyar ember magáénak érezhet.
Úgy hiszem, hogy megérti és meg-
érzi az ünnep lényegét az is, aki
csak leemel a könyvespolcról egy
Arany, Petõfi vagy Kosztolányi
kötetet és kedvenc versét elolvas-
sa, vagy éppen meghallgatja Bar-
tók vagy Kodály egyik mûvét. Ám

ünnepel az is, aki aznap kicsit to-
vább segít gyermekének megtaní-
tani Weöres Sándor egyik versét.
Immár hat éve lesz, hogy az EU
teljes jogú tagjai vagyunk. Mi az,
amely mégis e nagy családon be-
lül megkülönböztet bennünket? Ez
nem más, mint nemzeti kultúránk,

amely önazonosságunk, identitá-
sunk legfontosabb záloga. Világ-
szerte ismert a magyar zene, a
tánc, a verbunk, a zeneoktatásban
a Kodály-módszer, amelyet az
egész világon eredményesen al-
kalmaznak. Ismertek Nobel-díjas
tudósaink, orvosaink, mérnöke-
ink, és közgazdászaink. Érdekes-
ségként megemlítem, hogy példá-
ul szellemi termékként elsõként a
Petõ-módszer azaz a Petõ Intézet
konduktív pedagógiája nyert fel-
vételt a Hungaricum Clubba és
folytathatnám tovább a mindnyá-
junk által jól ismert sort. De ka-
nyarodjunk vissza szûkebb házunk
tájára, Nagykanizsára. Korábban
is sok programot látogattam, de
polgármesterként hivatalból is
különösen sok rendezvényen ve-
szek részt. Örül a lelkem, amikor
látom, hogy a kiscsoportos óvo-
dásoktól szinte az aggastyánokig
mennyi tehetséges ember él váro-
sunkban, akik a zene, az iroda-
lom, a tánc, a magyar nóta, a kép-
zõmûvészet vagy a bábozás mûvé-
szetét mily lelkesen, szervezetten
és magas szinten mûvelik. Hála
Istennek kulturális programokban
nincs hiány! Szinte nem telik el
egy nap sem az évben úgy, hogy
ne lenne valamelyik intézmé-
nyünkben könyvbemutató, kiállí-
tás, koncert, vagy éppen színházi
elõadás. Sokan mondják, hogy
túlkínálat is van. Én úgy gondo-
lom, ahány ember, annyi ízlés és
korosztály, ezért egy idõben több
különbözõ mûfaj is megférhet
egymás mellett.  Kedves Ünnep-
lõk! Tulajdonképpen kiket nevez-
hetünk a kultúra mûvelõinek? A
Szent Szellem erejében megerõsö-
döttek nem az örökös sopánkodás
és siránkozás lelkületében élnek,
hanem az örökös tenni akarás ita-
lától megittasodva, akadályokat
legyõzve az emberiséget új távla-
tok és lehetõségek felé kalauzol-
ják. Õk a magyar Messiások,
akikrõl Ady énekel, õk azok, aki-
kért rimánkodik Füst Milán Ma-
gyar könyörgés címû versében:
„És miért nem küldesz látnokot, /
Hunyt szemmel aki vezetni szo-
kott, / rettenetes lángoszlopot!”
Kubinyik Anna textilmûvész az
alábbiakat mondta: ”Ahhoz, hogy
el tudjuk helyezni magunkat a vi-
lágmindenség óriási körforgásá-
ban – ebben az idõtlen, végtelen
folyamatban –, ismernünk kell
múltunkat, személyes gyökerein-
ket, valamint történetünket is.”
Ünnepi gondolataimat Kodály
Zoltán szavaival zárom: ”A falu

megmentette a tradíció folytonos-
ságát. A mi dolgunk átvenni tõle
és tovább ápolni. A tûznek nem
szabad kialudnia.” Ügyeljünk
azonban arra, hogy a magyar kul-
túrát csak Bartók Béla …tiszta
forrásából merítve tûzzük zászló-
inkra. Végül, de nem utolsósor-
ban elmondhatjuk, hogy a magyar
kultúra ünneplése, ma egyben
tisztelgés a kultúra napszámosai-
nak is. Köszönjük mindnyájuknak
az áldozatos munkát. Köszönöm
megtisztelõ figyelmüket, kívánok
önöknek nagyon szép estét! 

A köszöntõ beszédet követõen
egy rendhagyó irodalmi, zenés
összeállítással – Bakaja Zoltán
brácsamûvész, Bazsó Adrienn,
Horváth Márk, Lengyák István
versmondók, valamint a Farkas
Ferenc énekegyüttes Baráth
Yvette karvezetõ vezényletével –
végigvezették a hallgatóságot a
magyar nép zivataros századain.
Ehhez segítségül hívták az egy-
kori és mai magyar nemzeti dalo-
kat, himnuszokat. A nagysikerû
mûsort Bazsó Adrienn szerkesz-
tette.

Bakonyi Erzsébet
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Szeretné
megtakarítani

otthona 
és vállalkozása 

egy havi
gázszámláját?

Ha igen, 
kérem hívjon!

Péntek Roland
Telefonszám: 0620/317-2590

gas.hu tanúsítványszám:
GTR/112/2009.

4.qxd  2010.01.28.  15:04  Page 3



KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2010. január 28.4

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányságon az orvosi rende-
lõt, mely a megszûnt határõrség
Erdész utcai objektumáról köl-
tözött a kapitányságra.

Dr. Tiborcz János rendõr dan-
dártábornok, Zala megye rendõr-
fõkapitánya, Marton István pol-
gármester, Egri Gyula tûzoltó al-
ezredes, nagykanizsai tûzoltópa-
rancsnok, és dr. Molnár József
rendõr alezredes, nagykanizsai
rendõrkapitány társaságában vágta
el a nemzetiszínû szalagot.

Az egészségügyi központ több,
mint nyolcszáz személy egészség-

ügyi ellátását oldja meg, a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság és a
Nagykanizsai Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság teljes szemé-
lyi állományának, valamint a Len-
ti Rendõrkapitányság állománya
egy részének foglalkozás-egész-
ségügyi és rendészeti alapellátását.
Szintén ide fordulhatnak orvoshoz
azok a nyugdíjas határõrök, rend-
õrök és tûzoltók, akik a nyugállo-
mányba vonulásuk után is itt
igénylik az orvosi alapellátást.

A beruházás 2.700.000 forintba
került, melyhez támogatást nyúj-
tott a Nagykanizsai Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság 900.000
forinttal, a Nagykanizsai Többcélú

Kistérségi Társulás 500.000 forint-
tal, valamint a Rendészeti Védegy-
let 200.000 forinttal. A fennmara-
dó 1.100.000 forintot a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság bizto-
sította. 

A beruházás során egy olyan
egészségügyi részleg került kiala-
kításra, mely megfelel az alapellá-
tó rendelõkkel szemben támasztott
követelményeknek. Az egészség-
ügyi részlegben helyet kapott a
rendelõ, a váróterem, az orvosi
szoba, valamint az egészségügyi
személyzet számára kialakított
teakonyha és étkezõ.

S.E.

ÁÁttaaddttáákk aa rreennddeellõõtt aa rreennddõõrrssééggeenn

Pályázat útján elnyert támo-
gatásból JM-103 sárgaságmérõ
készüléket adományozott az
„Egy Szív a Gyermekekért Ala-
pítvány” a Kanizsai Dorottya
Kórháznak. Az 1,06 millió forint
értékû mûszert az alapítvány ne-
vében Marton István polgármes-
ter adta át dr. Nád Mártának, az
Újszülött Részleg osztályvezetõ
fõorvosának.

Az adományozó ünnepség részt-
vevõit Prof. Dr. Bátorfi József fõ-
igazgató köszöntötte. A telefon-
nagyságú mûszer elõnyeirõl dr.
Nád Márta adott tájékoztatást. 

Az intézményben évente átlago-
san 750-800 újszülött ellátását

végzik el, fõként Nagykanizsa és a
városkörnyék, valamint Letenye
területérõl. 

A hagyományos laboratóriumi
vizsgálatok döntõ többségét ki-
váltja, a mûszer a bõrre helyezett
érzékelõ segítségével határozza
meg a sárgaságot okozó bilirubin
anyagcseretermék szintjét. Az elsõ
élethétben az újszülöttek 60-80
százaléka sárgaságot mutat, ami
döntõen élettani jelenség, hiszen
az újszülött máj még nem képes
megfelelõ állapotba hozni a biliru-
bint. Ugyanakkor a sárgaság lehet
elsõ tünete is a különbözõ kóros
állapotoknak. A kezelés szempont-
jából elengedhetetlen a bilirubin-
szint meghatározása, nyomon kö-

vetése naponta ismételt mérések-
kel. Ez a módszer bababarát, mert
megkíméli az újszülötteket a vér-
vételtõl, az esetleges szövõdmé-
nyektõl. Ugyanezért mamabarát is,
hiszen az anya kezdetektõl védeni
szeretné a gyermekét mindenféle
agressziótól, így a vérvételtõl is. A
módszer kifejezetten orvosbarát,
azonnali eredményt ad, azonnal
dönthetnek a kezelés megkezdésé-
rõl. Kórházbarát is a módszer,
mert gazdaságos, ami a mostani
körülmények között nem elhanya-
golható szempont. Ezúton is kö-
szönik a készüléket az „Egy Szív a
Gyermekekért alapítvány”-nak. 

B.E.

ÚÚjj ssáárrggaassáággmméérrõõ kkéésszzüülléékk aa kkóórrhháázzbbaann

A Pannon Egyetem hivatalos
nyílt napjának keretében a kani-
zsai felsõoktatási intézmény
iránt érdeklõdõ fiatalok ismer-
kedhettek meg a dél-zalai város-
ban mûködõ oktatási telephely
életével illetve szakjaival. 

Persze, úgy teljes, ha azt írjuk,
egyben az egyetem többi karáról is
gyûjthettek sok hasznos és részle-
tes információt a (leendõ) hallga-
tók, vagyis nem kimondottan csak
a kanizsai kampusz kínálta lehetõ-
ségek szerepeltek terítéken.

Ahogy az a gyors felmérésbõl
kiderülhetett, a kanizsaiak mellett
jó néhány fiatal érkezett példának
okáért Kaposvárról, Szombathely-

rõl, Lentibõl vagy éppen Zalaeger-
szegrõl is, ami korántsem véletlen,
legalábbis ez kiderült Lehota-
Szlovik Edit szavaiból:

– Már októbertõl jártuk Somogy,
Vas és Zala középiskoláit, buzdítván
arra a diákokat, hogy jöjjenek el és
nézzék meg, nálunk milyen szakokat
választhatnak a végzõsök – mondta a
kanizsai campus PR koordinátora. –
Ha pedig már eljöttek a nyílt napra,
itt arról is tudunk nekik sokrétû infor-
mációval szolgálni, hogy az egyes
szakokon belül tulajdonképpen mit is
tanulnának az elkövetkezendõkben.
Egy turizmus-vendéglátás például
hangozhat akár humán irányultságú-
ként is, de gyakorlatilag egy közgaz-
dász szakkal van dolgunk ez esetben.

S ha már szóba került, mely vá-
rosokból futottak be érdeklõdõk,
az sem egy elhanyagolható, hogy
a helyiek is alternatívaként tekin-
tenek a Nagykanizsán „kínáltak-
ra”. Wiesner Ákos, a Mezõ Gimná-
zium negyedikese például gyakor-
latias megközelítéssel tekintett jö-
võje elé: „Költségeiben is jóval
kedvezõbb, ha kanizsaiként a vá-
rosban maradhatnék, valamint
ezen túl egyébként is roppant
szimpatikus a turizmus-vendéglá-
tás szak.  Az elképzeléseimet így
kombinálva tûnik logikusnak az
itthon maradás. No, és a kanizsai
baráti társaságomból sem szakad-
nék ki gyökerestõl, szóval nem el-
képzelhetetlen, hogy maradok a
városban.” 

P.L.

NNyyíílltt nnaapp aa PPEENN-eenn

Január 25-tõl új helyen, új
környezetben üzemel a kanizsa-
iak által csak „kispostának” ne-
vezett, eddig a Bartók Béla utca
8. szám alatt székelõ posta.

Utoljára január 21-én, csütör-
tökön mûködött régi helyén tel-
jes repertoárral, 22-én, pénte-
ken már csak 8 órától 10 óráig,
s csupán csak a fiókbérlõk ré-
szére, õk még átvehették külde-
ményeiket ebben az idõpont-
ban.

Hétfõtõl az új helyen, a Kanizsa
Centrumban minden hétköznap 8
órától 18 óráig várják a posta al-
kalmazottai az ügyfeleket.

K.H.

ÚÚjj hheellyyeenn 
aa kkiissppoossttaa

Kuzma Lászlóról, a KDNP kö-
zelmúltban elhunyt, Bajcsáról
Barcsra származott országgyû-
lési képviselõjérõl is megemlé-
keztek a péntek esti lakossági fó-
rumon. A Cseresnyés Péter alpol-
gármester, fideszes országgyûlé-
si képviselõ által meghívottak
csupa közérdeklõdésre számot
tartó témáról szóltak.

Alighanem a szennyvízcsatorna
építés jelenlegi állása izgatta a
legtöbb bajcsait, akiknek Tóth
Nándor, a Nagykanizsai Regioná-
lis Szennyvíztársulás elnöke, ön-
kormányzati képviselõ jó hírrel
tudott szolgálni: a brüsszeli jóvá-
hagyás után akár már nyáron in-
dulhat az Európai Unió projektje.
De nem minden felvetett kérdés
oldódott meg ilyen hamar. A hét-
végi buszközlekedés javítására a
Zala Volán Zrt. csak további tájé-
kozódás után ígért megoldást.
Égetõ kérdés a helybelieknek az
illegális szemét ügye éppúgy,
mint az az elemi igény: újra kell
éleszteni a bajcsai futballt! Mert:
„kell egy csapat”.

K.H.

KKeellll eeggyy
ccssaappaatt
BBaajjccssáánn iiss
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KKaabbáátt vvaaggyy kkoorrssóó??

Nevetve mesélte háziorvo-
som, micsoda vizsgát tettek
foglalkozás-egészségügybõl az
asszisztensei. Meg kellett ta-
nulniuk a növényvédõ szer
meghatározását. Ebben a hosz-
szú mondatban megütötte sze-
mét egy szó: gyéríti. Igen, be-
vallja, nem irtja, csak gyéríti a
kártevõt. Ez is valami. Ez a tör-
ténet jutott eszembe, mikor a
legutóbbi hetek eseményeit fi-
gyeltem. Adott egy párt,
amelyrõl évtizedek óta tudjuk,
hogy hazudós (finoman szól-
va). Egy jobb sorsra érdemes
balatoni község óta pedig errõl
már papírja is van. S lám,
újabb rágalom-hadjáratot kez-
dett vetélytársa ellen. Amely,
mint beszélgetõ társam nehez-
ményezi, már megint magya-
rázkodni kénytelen. Hiába, ne-
héz a hazugságot cáfolni, mert
a közönségben csak az marad
meg, hogy „volt valami kabát-
lopási ügye”... Csakhogy nem
mindegy, hogy õ lopta-e a ka-
bátot, vagy az övét lopták el...
Mit mondjak erre? Addig jár a
korsó a kútra, amíg el nem tö-
rik. – fogalmazták meg már
elõdeink. Meg: a hazug embert
hamarabb utolérik, mint a sán-
ta kutyát. Ám beszélgetõpart-
nerem szerint a mai ember bu-
tább, mint az, akinek korában
ezek a közmondások születtek.
Bizonyíték erre a sok szélhá-
mos házaló is, mindig akad ba-
lek vásárló. Valóban, a bûnözõk
mindig lépéselõnyben vannak –
mondom – , de hallottunk-e
olyat, hogy emiatt a rendõrök
megadnák magukat? Vagy az
írás elején idézett hasonlattal
szólva: bár újabb és újabb vál-
tozattal támad a kártevõ, fölad-
ja-e a kertész? Ha kiirtani nem
is tudja, legalább gyéríti. A ha-
zugsággal sincs másképp.

Papp János
***

Bár több oldalról is jegyzet-
írónk elhallgattatására próbálták
rávenni szerkesztõségünket, ol-
vasóink megnyugtatására közöl-
jük: a jegyzet elmaradásának oka
nem a cenzúra, hanem a tetemes
anyagtorlódás volt. Kedves Ol-
vasóink Satuban címmel találhat-
ják meg az elõzõ jegyzetet la-
punk internetes változatában, a
www.kanizsaujsag.hu oldalon. 

A fenti gondolat Marton István
polgármester szájából hangzott el
ma délután, amikor helyi és orszá-
gos médiumok képviselõinek so-
kasága elõtt tartott közös sajtótájé-
koztatót Prof. Dr. Bátorfi Józseffel,
a Kanizsai Dorottya Kórház igaz-
gatójával, Dr. Székely Istvánnal, a
kórház által felállított belsõ vizs-
gálóbizottság elnökével, valamint
Brünner Szilveszterrel, a kórház
intenzív osztályának fõorvosával a
Bagonyai Attila nemzetközi sakk-
mester halálát vizsgáló belsõ bi-
zottság eredményérõl.

A belsõ vizsgálat ugyanazt álla-
pította meg, mint a múlt héten az
ÁNTSZ-vizsgálat: a második alka-
lommal Bagonyai Attilát fogadó
orvos szakmai hibát nem követett
el, azonban a Járóbeteg szakellátá-
si lapon megfogalmazott, a beteg-
nek és háziorvosának a lázcsillapí-
tás mikéntjérõl szóló kioktató gon-
dolatok miatt, kölcsönös megegye-
zés alapján a kórházban munkavi-
szonya megszûnik.

A Kanizsai Dorottya Kórház,
azon belül Dr. Székely István által
kiadott hivatalos közleményt alább
olvashatják:

„A fõigazgató úr belsõ vizsgáló-
bizottságot hívott össze Bagonyai
Attila 45 éves korában elhunyt be-
tegünk SBO-n történt ellátásának
kivizsgálására. A bizottság kórhá-
zunk öt fõorvosából és a Minõség-
biztosítási Csoport (Dr. Székely
István – a szerk.) vezetõjébõl állt.
A bizottság vizsgálta a nevezett be-
teg Sürgõsségi Betegellátó Osztá-
lyon történt kezelését, vizsgálatait,
az ellátás kapcsán keletkezett or-
vosi dokumentációkat, és arra a
megállapításra jutott, hogy a be-
tegellátás során szakmai hiba, mu-
lasztás nem történt.

Bagonyai Attila elõször decem-
ber 15-én 23 óra 02 perckor je-
lentkezett a Sürgõsségi Betegellátó
Osztályon magas lázas állapot,
fejfájás miatt. Az ügyeletes orvos
megvizsgálta, EKG, mellkas rönt-
gen, ulzoxymetriás- és laboratóri-
umi vizsgálatokat végzett, illetve
kért. SALSOL infúziót, Algopyrin,
Voltaren injekciókat kapott. A
mellkasröntgen tüdõelváltozást,
tüdõgyulladást nem mutatott. A
beteget 00 óra 45 perckor rende-
zett állapotban, gyógyszeres keze-
lési javaslattal, recepttel ellátva
azzal bocsátotta el, hogy késõbb

körzeti orvosánál jelentkezzék.
A beteget december 16-án 22 óra

37 perckor OMSZ szállította ismé-
telten az SBO-ra. Egy másik orvos
teljesített ekkor szolgálatot, aki a be-
teget megvizsgálta. Fizikális vizsgá-
lattal eltérést az elõzõ napihoz ké-
pest nem talált, a tüdõhallgatózási
lelet ismételten negatív volt. Mell-
kasröntgen és egyéb vizsgálatok
megismétlését nem tartotta indokolt-
nak. Két ampulla Algopyrin lázcsil-
lapítót intravénásan alkalmaztak,
majd 23 óra 50 perckor több, mint
egyórás megfigyelés után Járóbeteg
szakellátási lappal otthonába bocsá-
totta a beteget. Harmadik alkalom-
mal a beteg december 18-án jelent-
kezett az SBO-n, akkor onnan a Bel-
gyógyászati Osztályra utalták.

A belsõ vizsgálóbizottság kifo-
gásolta a második – december 16-
án szolgálatban lévõ – szakorvos
orvosi dokumentációjában szerep-
lõ, háziorvos kollegának és kolle-
gáknak írott azon szövegrészt,
mely a lázcsillapítás lehetõségei-
rõl szól, a szöveg kioktató, kol-
legális levelezésben nem elfoga-
dott stílusa miatt.

A belsõ vizsgálóbizottság véle-
ménye megegyezik az ÁNTSZ szak-
embereinek megállapításával, mi-
szerint szakmai hiba a vizsgált be-
teg ellátása során nem történt.”

„Immár jogerõre emelkedett a
Zala Megyei Bíróságon az a fel-
mentõ döntés, mely Dóró János el-
lenem becsületsértés és rágalma-
zás vétségében indított perében a
Keszthelyi Városi Bíróságon I. fo-
kon már korábban megszületetett. 

Ezzel remélhetõleg elfogytak
azok a csatlósok, akik politikai el-
lenfeleim biztatására, ellenem so-
rozatos fegyelmiket (3 db) és pere-
ket indítottak. 

Minden jogállamban elfogadha-
tatlan, hogy egy embert bûntelenül,
rendszeresen vádoljanak, és meg-
próbáljanak ezen keresztül lejáratni.

A fenti per tárgyát képezõ mon-
dat a közgyûlésen fõszerkesztõi ki-
nevezésekor a napirend vitája köz-
ben elhangzott azon állításom volt,
"… egy cégvezetõnek minden pilla-
natban elérhetõnek és teljes mér-
tékben beszámíthatónak kell lenni,
ami viszont nem biztos, hogy ga-
rantálható, ha valaki napi rendsze-
rességgel leissza magát."

Régóta úgy gondolom, hogy
Dóró János fõszerkesztõ a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilap címlapjáról le-

vehetné a "lokálpatrióta" jelzõt,
mert ahhoz joga van, hogy hivatá-
sos fogalmatlan megmondó embe-
rek írásait közölje, de ennek semmi
köze a lokálpatriotizmushoz, mert
abba az is beletartozik, hogy a pol-
gármesterrõl szóló igaztalan vá-
dakkal nem járatja le városát.

Nagykanizsa, 2010. január 26.”
Marton István

Üzenet: Zakó László 
Elnök Úrnak!
A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap

hasábjain olvastam a Jobbik sajtó-
közleményét, melyben kifogásolja
hat pontban, hogy a Nagykanizsai
Olajbányász pálya dr. Mezõ (Grün-
feld) Ferenc nevét viselje. A sajtó-
közlemény írója mint szélsõ jobb
oldali párt képviselõje a demokrati-
kus jogait érzi sértve, illetve meg-
kérdõjelezi a névadó személy al-
kalmasságát névadói szerepére.

Fölösleges lett volna ilyen sokat
gondolkodni azon, hogy a szélsõ-
séges ideológiai nézeteit hogyan
erõszakolja bele egy pontokba sze-
dett közleménybe. 

Dr. Mezõ (Grünfeld) Ferenc életérõl
teljes mértékben megállapítható, hogy
a sport és az élvonalbeli sport ismerõje,
szakavatott tudósa volt. Ennél méltóbb
névadót nem is lehetett volna találni,
hisz összeköti a kanizsai múltat a jobb
reményû jövõvel. Egy XX. századba
született zsidó származású ember a
sport elkötelezettjeként 1922-ben ismét
bebizonyította szellemi termékével,
hogy Nagykanizsa hírnevének és tekin-
télyének kialakításában jelentõs szerep
jutott a náci vérkorszak elõtt a zsidóság-
nak, elég csak az õ családját megnézni
(kereskedelmi üzemek alapítása, mû-
vészet). Nagykanizsa soha nem tudja
bebizonyítani azt, hogy a polgári város-
sá válásában a zsidóságnak nem jutott
stratégiai szerep. Nyilván az elnök úr-
nak ez a legfájdalmasabb hír. Az meg
még inkább, hogy dr. Mezõ (Grünfeld)
Ferenc a háború után a Magyar és
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszt-
ségviselõje, és részt vett az elsõ békés
olimpia létrehozásában. Tehát túlélõje
volt annak a Nagykanizsán 3000 fõt,
Magyarországon 600.000 fõt érintõ
vérkorszaknak, amelynek folyamato-
san emlékeztetnie kell bennünket, hogy
nem férnek meg a demokratikus orszá-
gunkban olyan áldemokratikus politi-
kusok, mint a sajtóközlemény írója, aki
náci eszméket, az antiszemitizmusát
nyíltan így próbálja becserkészni tisz-
tességes kanizsai emberek közé.

Goldfinger Gedeon

„„……iillyyeenn hhaannggvvéétteelltt
nneemm eennggeeddhheett mmeegg
mmaaggáánnaakk sseennkkii……””

JJoobbbb((iikk)) 
eeggyy vvéélleemméénnyy

MMeeddddiigg mméégg??!!
((ssaajjttóókköözzlleemméénnyy))
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a krízishelyzetbe került, la-
káscélú hitellel rendelkezõ személyek támogatásáról szóló 56/2009. (XII. 04.)
számú rendelete.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §, továbbá a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
ján az alábbi rendeletet /továbbiakban: Rendelet/ alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1. §

(1) A Rendelet hatálya magyarországi székhelyû pénzintézettel kötött kölcsön-
szerzõdés alapján fennálló tartozásra terjed ki, amelynek hitelkockázati fedezete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lévõ
lakóingatlanon alapított zálogjog.

(2) A Rendelet személyi hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ, nagykorú
személyekre terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) A Rendelet alkalmazásában
a) Lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban
- lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetés-

re váró ingatlan- ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó
földrészlettel,

- tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos
helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, és piaci értéke a lakáscélú hitel
folyósításakor nem haladja meg a 30 millió forintot.

b) Lakáscélú hitel: A természetes személy, mint adós vagy adóstárs és a ma-
gyarországi székhelyû pénzügyi intézmény között lakóingatlan vásárlása, építé-
se céljából létrejött kölcsönszerzõdés alapján fennálló tartozás, amelynek hitel-
kockázati fedezete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazga-
tási területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog.

c) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. "jövedelem" fogalma.  

d) Vagyon: Az a hasznosítható ingatlan, jármû, továbbá vagyoni értékû jog,
amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyug-
díj mindenkor legkisebb összegének az ötvenszeresét, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a nyolcvanszorosát meghaladja.

Nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvi-
telszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû.

e) Család: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. "család" fogalma.

II. FEJEZET

Általános rendelkezések
3. §.

(1) Támogatásban részesíthetõ az a természetes személy tulajdonos, /további-
akban: Adós/, aki a lakáscélú hitelével összefüggésben, a gazdasági válsághoz
kacsolódó, elõre nem látható krízishelyzetbe került.

(2) A Rendelet alapján krízishelyzetnek minõsül, ha az adós
a) határozatlan idõre szóló munkaviszonya 2008. szeptember 30-át követõen

a foglalkoztató érdekkörében felmerült okból, közös megegyezéssel ill. a foglal-
koztató részérõl történõ rendes felmondással szûnt meg, vagy

b) lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl eredõ - a kérelem benyújtását megelõzõ ha-
vi - fizetési kötelezettsége a törlesztõ részlet 2008. szeptember havi összegéhez
képest 25 %-ot elérõ mértékben emelkedett, vagy

c) a kérelem benyújtását megelõzõ havi jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest legalább 25 %-ot elérõ mértékben csökkent, és

d) 2008. szeptember 30. napját követõen legalább 2 havi hátraléka keletkezett
a hitelen, és/vagy legalább 2 havi hátraléka keletkezett a hitelhez kapcsolódó
egyéb fedezeten (lakástakarékpénztár, életbiztosítás),

e) áthidaló kölcsönre nem jogosult, továbbá a kérelem beadásakor hitelszerzõ-
dése nincs felmondás alatt, 

f) családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó ha-
vi jövedelem a minimálbér mindenkori nettó összegét nem haladja meg, és va-
gyonnal nem rendelkezik.

(3) A támogatást csak egy alkalommal lehet igénybe venni, kizárólag egy la-
káscélú hitel hátralékos törlesztõ részleteinek, illetve a hitelhez kapcsolódó
egyéb fedezeten lévõ hátralék megfizetéséhez.

(4) A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelemmel érintett hitel engedélyezett
összege nem haladja meg a 15 millió forintot, és a kölcsönszerzõdés megkötésé-
re 2009. június 30. napját megelõzõen került sor.  

(5) A lakáscélú kölcsön hitelkockázati fedezetéül szolgáló lakóingatlan az
adós és családja lakóhelye, ahol életvitelszerûen laknak, és ezen lakóingatlanon
kívül egyéb hasznosítható ingatlannal nem rendelkeznek.

A támogatás formája, mértéke, és felhasználása
4. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(2) A támogatás összege a kérelemmel érintett lakáscélú hitel maximum 6 ha-

vi törlesztõ részletének összege, legfeljebb 200.000.-Ft.
(3) A támogatás kizárólag a lakáscélú hitel hátralékos törlesztõ részletének

megfizetésére használható fel, ezért csak az érintett pénzintézethez utalható.
(4) Abban az esetben, ha a kérelemmel érintett hitelhez kapcsolódó hátralék

magasabb, mint az Adós részére nyújtható támogatás, a támogatás akkor folyó-
sítható, ha ezen különbözet pénzintézethez történõ befizetését Adós - a támoga-
tás megállapítását követõ 5 munkanapon belül - hitelt érdemlõen igazolja.
Amennyiben Adós a különbözet megfizetését a megadott határidõn belül igazol-
ni nem tudja, a támogatásra való jogosultság a határidõ lejártát követõen érvé-
nyét veszti.

III. FEJEZET

Eljárási rendelkezések
5. §

(1) A támogatásra vonatkozó kérelmet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala illetékes osztályán lehet - az erre rendszeresített nyomtatvá-
nyon - benyújtani 2010. január 1-je és 2010. december 31-e között.

(2) A támogatásra való jogosultság elbírálásához az Igénylõ köteles személyi
adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a Rendeletben meghatáro-
zott feltételek fennállását bizonyító dokumentumokat becsatolni.

(3) A feltételek fennállásának igazolására a kérelem mellé csatolni kell
a) a lakáscélú hitelszerzõdés másolatát,
b) a pénzintézet igazolását a hátralékra, illetve a hitelhez kapcsolódó egyéb fe-

dezetre vonatkozóan,
c) pénzintézet igazolását arra vonatkozóan, hogy lakáscélú kölcsönszerzõdés-

bõl eredõ fizetési kötelezettsége törlesztõ részlete 2008. szeptember havi össze-
géhez képest legalább 25 %-ot elérõ mértékben emelkedett,

d) pénzintézet igazolását arra vonatkozóan, hogy áthidaló kölcsönre nem jo-
gosult,

e) a kérelmezõ 2008. szeptember havi jövedelmérõl szóló igazolást,
f) a kérelmezõ és családjának tagjai jövedelmérõl, nyugdíjszerû pénzellátás-

ról, rendszeres pénzellátásról ill. családtámogatási ellátásokról szóló, a kérelem
benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó igazolásokat, egyéb jövedelemrõl szó-
ló nyilatkozatot.

Amennyiben adós a kérelmet hiányosan vagy nem töltötte ki, továbbá a szük-
séges mellékleteket és igazolásokat nem vagy nem e rendeletben meghatározott
tartalommal nyújtotta be, a hivatal 5 munkanapos határidõvel a kérelmezõt hi-
ánypótlásra szólítja fel.

6. §
(1) A kérelmek elbírálását a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya készíti

elõ, amely alapján a támogatás odaítélésérõl és annak összegérõl, valamint a tá-
mogatás elutasításáról a polgármester dönt.

(2) A polgármester a támogatásról a kérelem benyújtását követõ 22 munkana-
pon belül hoz döntést.

(3) A támogatás odaítélését, illetve ha a folyósítás feltételhez kötött, a feltétel
igazolását követõ 10 munkanapon belül kell gondoskodni a támogatás összegé-
nek a megnevezett pénzintézethez történõ átutalásáról.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések
7. §

(1) Jelen Rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, és 2010. december 31.
napjával hatályát veszti. 

(2) Jelen Rendeletben meghatározott támogatás csak az önkormányzati költ-
ségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig ítélhetõ oda és folyósítható.

Nagykanizsa, 2009. november 26.
Dr. Tuboly Marianna jegyzõ, Marton István polgármester

Kihirdetés napja: 2009. december 04.

Krízishelyzetbe kkerült llakáscélú hhitelesek ttámogatása 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Tör-
vénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: Ha-
tározatlan idejû (munkaviszonnyal együtt). 

A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szeke-
res J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési inté-
zet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú

iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellá-
tására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázat feltételeként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ által) hi-
telesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, sze-
mélyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem ré-
gebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gya-
korlat  igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továb-
bá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthet-
nek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a va-
gyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.) 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyúj-
tásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályá-
zati határidõ leteltét követõ 21 napon belül. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követõ 60 napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkor-
mányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
www.kszk.gov.hu honlap.

Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármester-
tõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kani-
zsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.

KKaanniizzssaa DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz ggaazzddaassáággii iiggaazzggaattóó

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyá-
ny Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO lottózó-
ban (Kinizsi u. 95.).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság ut-
ca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. február 3-án, szerdán 16 órától 17.30
óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Az-
nap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fo-
gadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2010. február 3-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Alábbi építéshatósági hirdetmények teljes terjedelmû változatát a
www.kanizsaujsag.hu/közérdek rovatban, a www.nagykanizsa.hu oldalon
olvashatják, vagy megtekinthetõek: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
hirdetõ tábláján.

1. Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/446-2/2010. Tárgy: Értesítés döntésho-
zatalról a Nagykanizsa, Városkapu krt. 1. szám alatti építéshatósági ügyben. El-
járó hatóság: Nagykanizsa MJV jegyzõje, 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.,
tárgya: fennmaradási és használatbavételi engedély. Kérelmezõ ügyfél neve:
Tikos Kálmán és Tikosné Nagy Kornélia.

2. 1. Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6/264-3/2010. Tárgy: Értesítés az
eljárás megszûntetésérõl. Eljáró hatóság: Nagykanizsa MJV jegyzõje, 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tárgya: eljárás megszûntetése. Kérelmezõ ügyfél
neve: Miklósfai Mezõgazdasági Zrt., 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. értesíti az önkormány-
zati bérlakások bérlõit, hogy 2010. január 15-én hatályba lép az önkormányzati
bérlakások elidegenítésérõl szóló 48/2009. számú önkormányzati rendelet. E ren-
deletben szabályozottak szerint a bérlakások egy meghatározott köre megvásárol-
ható. A lakás megvásárlására azok a bérlõk jogosultak, akik határozatlan idõre
szóló bérleti szerzõdéssel rendelkeznek, a bérleti jogviszonyuk rendezett, nincs
bérleti díj, illetve közüzemi díj-hátralékuk, továbbá a lakásra szolgálati jelleg
vagy bérlõkijelölési jog nincs feljegyezve. A megvásárolható ingatlanok körét a
fenti rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Azon bérlõk, akik élni kívánnak a
megvásárlás lehetõségével, a vételi szándékukat írásban kell megtenniük. Szemé-
lyes ügyintézés a Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet 22-es számú irodájában tör-
ténik. További részletekrõl, valamint a rendelet teljes szövegérõl irodánkban, a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap 7-9. oldalán, vagy az alábbi honlapokon lehet tá-
jékozódni: www.nagykanizsa.hu (Város mûködése/Önkormányzat/Rendeletek)
vagy a www.nkvg.hu (Ingatlanok rovatban), www.kanizsaujsag.hu/Közérdek to-
vábbá a Polgármesteri Hivatal (Nk., Erzsébet tér 7.) I. emelet 5. sz. irodájában.

FFeellhhíívvááss nnaaggyykkaanniizzssaaii llaakkáássbbéérrllõõkknneekk

TÁJÉKOZTATÓ NAGYKANIZSA VÁROS 2009. ÉVI KÖRNYEZETI
ÁLLAPOTÁRÓL

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdése e) pontja, továbbá 51. § (3) bekezdése elõírja az önkor-
mányzat számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot.

A lakóhelyi környezet állapotáról az egyes környezeti elemekkel kapcsolat-
ban az alábbi megállapítások tehetõk.

Légszennyezettség: Nagykanizsa levegõtisztasági szempontból nem tartozik
az erõsen szennyezett levegõjû városok közé. Nagykanizsán 3 ponton történik
a légszennyezettség mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérõhelyeken. A
mért adatokból megállapítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésbõl
származik légszennyezés.

Hulladékgazdálkodás: Nagykanizsán és környékén a települési szilárd hulla-
dékok rendszeres, szelektív gyûjtése megoldott. Visszatérõ problémaként je-
lentkezik az illegális hulladéklerakók felszámolása, amelyek csökkentése érde-
kében a rendszeres gyûjtésbe vont terület határait a zártkerti ingatlanokra is ki-
terjesztettük A csatornázatlan területek mielõbbi csatornázása szükséges, amire
az EU támogatásával kívánunk sort keríteni. 

Vízhigiéne: Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a
szolgáltatott víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikro-szennyezõdést nem tar-
talmaz. Az alacsony fertõtlenítõszer-szint miatt a klórozási melléktermékek
mennyisége sem jelentõs. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és fluor tar-
talom a kívánatos szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az ivóvíz
minõsége jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekintetében is.

A Csónakázó tó továbbra sem tartozik a természetes fürdõk közé, szabad
strandként nem üzemel. 

Zöldterületek karbantartása: A város zöldterületeinek, különösen a belváros-
ban, rendszeres kaszálása megoldott.

A parlagfû elleni küzdelem folyamatos, amelyben szép sikerekrõl számolha-
tunk be, azonban a folyamatos figyelemfelkeltés e témakörben továbbra sem
mellõzhetõ.

22000099.. éévvii kköörrnnyyeezzeettii áállllaappoott
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 2009-ben sikeres
évet zárt. Munkája fejlõdött, ér-
dekképviselete erõsödött, szolgál-
tatási funkciói bõvültek. Néhány
kiemelés:

Míg szerte az országban a tag-
létszám csökkent, addig nálunk je-
lentõsen (8 %-kal) bõvült, és mára
elmondható, hogy a város megha-
tározó cégei a nagykanizsai kama-
ra tagjai. Egyre többen ismerik fel,
hogy a helyi vállalkozásoknak a
nagykanizsai kamarában a termé-
szetes helyük, és nem más érdeke-
ket is képviselõ kamarában.

Gazdálkodásunk kiegyensú-
lyozott volt az elmúlt évben, kö-
szönhetõen új tagjainknak.

Az önkormányzattal folyama-
tosan fejlõdõ a kapcsolatunk.
Mind a polgármester, mind a töb-
bi tisztségviselõ, mind a frakciók,
és az országgyûlési képviselõk is
támogatják erõfeszítéseinket. A
gazdaság húsba vágó kérdéseiben
is korrekt volt az önkormányzat.
Elég csak a bérleti díjak 15%-os
csökkentésére gondolni, vagy ar-
ra, hogy az önkormányzat és a
polgármester nyitott arra, hogy a
helyi közbeszerzéseknél, kiírá-
soknál a helyi vállalkozások ne
kerüljenek hátrányba a külsõsök-
kel szemben. Ennek kidolgozása
folyamatban van, és reményeink
szerint tavasszal elfogadja a köz-
gyûlés.

Széleskörû információt bizto-
sítunk tagjainknak és a terület vál-
lalkozóinak. Havonta jelenünk
meg három lapban és a honlapun-
kon is sok hasznos információt
szerezhetnek a vállalkozók.

Megkezdtük az építõiparhoz
kapcsolódó vállalkozások regiszt-
rálását, melyet a törvény ír elõ, és
a határidõ január 31. Aki eddig
nem regisztrál, nem végezhet
ilyen tevékenységet.

Úgy értékeljük, hogy tavaly le-
raktuk egy dinamikusabb fejlõdés
alapjait, így 2010-ben nagyobbat
léphetünk elõre. 

Mit is tervezünk:
 A munkahelyteremtés elõse-

gítése érdekében meghívjuk a kü-
lönbözõ nagykövetségeket, hogy
ajánlják városunkat saját befek-
tetni szándékozó vállalkozóiknak.

Újra szervezzük a városi lobbi
kört az elszármazott nagykanizsai-
akból és egy folyamatos élõ kap-
csolatot alakítunk ki velük, arra
inspirálva õket, hogy a munkahely-
teremtésben, a pályázati pénzek
megszerzésében segítsenek a vá-
rosnak. 

Létrehozunk egy gazdaság-
fejlesztési-gazdaságszervezõi tea-
met. Feladata a helyi vállalkozá-
sok összefogása, egymás termé-
keinek, szolgáltatásainak elõtérbe
helyezése – akár valamilyen ked-
vezménnyel, vagy kártyával –,
közös helyi fejlesztések átgondo-
lása, közös pályázatok megszer-
vezése, helyi törekvések össze-
hangolása.

Az önkormányzati és intéz-
ményi közbeszerzések, pályázati
kiírások – 2009-ben megkezdett –
átgondolása olyan formában,
hogy a helyi vállalkozások a tör-
vényi keretek között elõnyt élvez-
hessenek.
 A nagykanizsai kamarai hon-

lapot úgy fejlesztjük, hogy azon a
helyi vállalkozók megjelenhesse-
nek és egy kattintással saját vállal-
kozásáról adhassanak sok hasznos
információt.

A vállalkozásokkal és szak-
képzésben érintettekkel együtt
kezdeményezzük az igényekhez
igazodó képesítések megszerzé-
sét, hogy ne forduljon elõ az,
hogy hiány miatt más városból
kell munkaerõt hozni.
 Kezdeményezzük az önkor-

mányzatnál a 2009-ben megadott

vállalkozói kedvezmé-nyek pro-
longálását 2010 évre.

Erõsítjük a horvát gazdasági
kapcsolatokat, hogy a horvát EU-
s csatlakozás után annak elõnyeit
minél jobban kihasználhassák tér-
ségünk vállalkozói.
 A saját területünkön túllépve

részt veszünk a régiós és az orszá-
gos kamara új gazdaságszervezõi
koncepciójának kidolgozásában és
annak sikeres megvalósításában.
 Nem utolsósorban erõs érdek-

érvényesítést valósítunk meg a
nagykanizsai térség és a nagykani-
zsai vállalkozók érdekében, mert ez
elsõsorban a nagykanizsai kamara
feladata, hiszen mi itt élünk, ne-
künk a fellépésünk során nem kell
más érdekeket, más esetleg ellenté-
tes törekvéseket – mint egy megyei
kamarában –  is figyelembe venni.

Ezekre a lépésekre szükség is
lesz, hiszen az idei év sem lesz jó
a gazdaság és a lakosság számára,
amit még Nagykanizsán tovább
nehezít a GE leépítése. Röviden,
2010 zaklatott, keserves év lesz.
Nõhet a munkanélküliség, a fo-
gyasztás csökkenhet, a hitelszûke
pedig még fennmarad és választá-
sok is lesznek. (Ez ma a legkiszá-
míthatatlanabb veszélyforrás.)

A most elfogadott költségvetés
alapján 2010-ben a GDP zéró kö-
zeli állapotban lehetne, míg a hi-
ány 4% körül alakulhatna. Vál-
tozhat azonban a helyzet egy eset-
leges kormányváltás után. Itt az a
kérdés, hogy az új kormánynak
mi lesz a fontos. Ha úgy gondolja,
hogy teljesen rendbe teszi a rég-
óta húzódó ügyeket, akkor a hi-
ány lehet 7-8 % is.  Ha ez teljes
szerkezeti reformokkal járna, ak-
kor is nehezen képzelhetõ el,
hogy az EU, és az IMF ezt elfo-
gadná. Ráadásul 2010-ben és ta-
lán még 2011 elején is kevesebb
pénz jutna a gazdaság beindításá-
ra, mert a rendelkezésre álló for-
rás véges. Miután a mai ellenzék
a gazdaság dinamizálását, a mun-
kahelyteremtést tekinti prioritás-
nak, én úgy gondolom nem lép-
nek meg minden konszolidációt
és átalakítást, már csak azért sem,
mert ezek egy részéhez elõtte tár-
sadalmi párbeszéd kell. Ha ez így
lesz, akkor viszont + zéró közeli
GDP mellett, egy 5,-5,8 % körüli
hiány képzelhetõ el, ami gond
nélkül átvihetõ a külföldi szerve-

zeteken és elindíthat fontos refor-
mokat valamint elegendõ forrást
is biztosít az új elképzelések meg-
valósításához. 

Mire is kellene egyébként a plusz
forrás? Négy területre mindenképpen:
1. munkahely-teremtés, 2. adó, járulék-
reform (csökkentés), 3. nagy szerkeze-
ti átalakítások legalább elkezdése
(egészségügy, felsõoktatás, önkor-
mányzat), 4. nagy pénznyelõ cégek át-
alakítása (MÁV, BKV). Avárt bevéte-
lek közül azonban a bürokrácia csök-
kentése és a korrupció visszaszorítása
csak évek múlva képes új forrásokat
generálni, sõt a bürokrácia csökkentése
létszámleépítést jelent, ami átmenetileg
plusz költséget okoz. Marad a költség-
vetés kiadási oldalának átrendezése és
a kissé megemelkedõ hiány 2010-ben,
míg 2011-ben már tartani lehet a 3,6 %
körüli adatot. Azzal is számolni kell
azonban, hogy bár a papíron minden
tisztának és egyszerûnek tûnik, de a va-
ló életben jó néhány terv gellert kapott
már. Amegálmodott és késõbb megva-
lósult modell mindig eltér egymástól.
Ezen felül pedig van egy társadalmi as-
pektus is. Ez azt jelenti, nem elég egy
új gazdaságfilozófia, egy új megköze-
lítés, ennek sikeréhez meg kell nyerni
az embereket is. Komoly tudatformá-
lásra is szükség lesz. Az embereket is rá
kell döbbenteni arra, hogy nekik is vál-
tozni kell. Minden embernek fel kell
tenni azt a kérdést, hogy mit tehetek én
azért, hogy jobban éljek? Rá kell vezet-
ni õket az öngondoskodás fontosságá-
ra. Ez egy nehéz, hosszú és rögös út.
Az emberek ugyanis nem maguktól
lettek ilyenek, hanem a társadalmi,
politikai közeg tette ilyenné õket.
Ezért idõt kell hagyni nekik a válto-
zás felismerésére és segíteni õket az
elindulásban. Csak egy példa: óriási
nyugdíjbomba ketyeg alattunk…na
most nem arra gondolok, hogy nem
tudjuk finanszírozni, mert az ha ne-
hezen is, de megoldható, hanem arra,
hogy a mai minimálbéreseknek, a je-
lenlegi fizetésük 40-60%-ából kell
majd megélni 10-20 év múlva, nyug-
díjasként. Már ma mondani kell ne-
kik, bármilyen kevesed is van, egy
picit tégy félre, hogy élni tudj öreg
korodra….

Szóval cudar nehéz év lesz
2010. és csak összefogással lehet
sikeresen túlélni. A nagykanizsai
kamara ehhez ajánl partnerséget
minden kanizsai vállalkozásnak,
az önkormányzatnak és a lakos-
ságnak.

Kamarai éévértékelés éés eelõre ttekintés

4.qxd  2010.01.28.  15:04  Page 8



KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2010. január 28. 9

Évzáró elnökségi ülés

Kamaránk elnöksége 2009. de-
cember 14-én tartotta évzáró ülé-
sét. Az elnökség tagjai javaslatot
tettek az Alapszabály módosításá-
ra, megtárgyalták a kereskedelmi
és iparkamarai közfeladatok fej-
lesztésének lehetõségeit. Öröm-
mel vették az elnök úr beszámoló-
ját, amelyben jelezte, hogy várha-
tóan a tervezettnél pozitívabb gaz-
dálkodási évet zár kamaránk.

Minõségi kör alakult 
a Kanizsa Trend Kft.-nél

A 2010. január 12-én megtartott
alakuló ülésen Dr. Polay József,
kamaránk elnöke köszöntõjében el-
mondta, hogy a Minõségi Díj rend-
szert Magyarországon a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara és a Ma-
gyar Minõségfejlesztési Központ
mûködteti. Ez a tény önmagában is
bizonyítja és biztosítja, hogy kama-
ránk a minõség ügy elkötelezettje.

A Nemzeti Minõségi Díj elsõ
elõszobája a Regionális Minõségi
Díj, amelyet a Nyugat-dunántúli
régió kereskedelmi és Iparkama-
rái – így a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara – ebben az
évben hetedik alkalommal hirdet-
ték meg társkiíróikkal együtt.

Büszkék vagyunk arra, hogy
2001 óta közremûködésünkkel
három nagykanizsai vállalkozás
nyerte el ezt az elismerést: az
Aquaprofit Zrt., a Dél-Zalai
Vízmû Zrt. és a Kanizsa Trend
Kft.

Örömmel csatlakozunk a Kani-
zsa Trend projektjéhez, a Nagyka-
nizsai Minõség Kör elindításához
abban a reményben, hogy tapasz-
talataikat megosztva sok-sok ka-
nizsai vállalkozót "megfertõznek"
a minõség iránti elkötelezettsé-
gükkel.

Fodrászklub idei elsõ 
találkozója 
Kamaránk legaktívabban mûkö-

dõ klubja minden hónap elsõ hétfõ-
jén tartja foglalkozásait, amelyre
szeretettel várják a szakma újdon-
ságai iránt érdeklõdõ kollégáikat.

A január 11-i klubfoglalkozá-
son már lelkesen készültek a már-
ciusi Miskolci Nemzetközi Fod-
rászversenyre, amelyen idén har-
madik alkalommal szerepeknek.
Az eddigiekhez hasonló sikereket
kívánunk nekik.

Építõipari vállalkozások 
figyelmébe ajánljuk
A lánctartozások, a sorozatos

csõdök, a tisztességtelen piaci ma-
gatartás, a közbeszerzéseknél ki-
alakult irreálisan alacsony vállalá-
si árak miatt a parlament tavaly új
törvénycsomagot fogadott el.

A törvénymódosítás része a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
maránál vezetett Kötelezõ Építõ-
ipari Kivitelezõ nyilvántartásba
való regisztráció. 

Korábbi fórumainkon, hírleve-
leinkben jeleztük, hogy a regiszt-
ráció határideje: 2010. január 31.

A határidõ lejárt, de az építés-
felügyeleti hatóságok februárban
még nem büntetnek a regisztráció
hiánya miatt. On-line regisztráció
honlapunk jobb hasábjában, a
Széchenyi kártya logó alatt.

Ha segítségre van szüksége,
szeretettel várjuk kamarai iro-
dánkban.

Lánctartozás stop!
Az építõipari közbeszerzések-

hez szükséges akkreditált költség-
vetési szoftver ingyenesen elérhe-
tõ a www.nfgm.gov.hu honlapról. 

A program az építési beruházá-
sok költségvetési tervezéséhez
nyújt tételes segítséget, a közbe-
szerzési dokumentáció kötelezõ
részét képezõ árazatlan költség-
vetés összeállításával.

600. SZÉCHENYI KÁRTYA
regisztráció Kamaránknál
A Hala-Ép Kft. ügyvezetõje,

Halász Lajos másodszor veszi
igénybe a kedvezõ lehetõséget.

MIÉRT SZÉCHENYI 
KÁRTYA?
Olcsó, hiszen a kamat mértéke

jelenleg havi 1% alatt van. Leg-
kedvezõbb kondíciókkal rendel-
kezik a piacon. Két hét alatt akár
25 millió forint hitelhez juthat.
Gyors és egyszerûsített hitelbírá-
lat, csökkentett adminisztráció.

Akár ingatlanfedezet, negyedéves
feltöltési kötelezettség nélkül.

Igényelje nálunk!  Gyors ügy-
intézéssel várjuk Ady u. 1. szám
alatti irodánkban.

Szakképzés –
Gyakorlati Képzõk klubja
Szigorodtak a szakképzési hozzá-

járulás felhasználásának feltételei! 

Módosult az elszámolható
költségek köre!

2010. február 3. 15.00 órai kez-
dettel konzultációs fórumot tar-
tunk, amelyre minden érdeklõdõ
vállalkozót és könyvelõt szeretet-
tel várunk.

Témák:
- milyen képzés számolható el

és milyen nagyságrendben,
- példák az elszámolható költ-

ségekre képzési típusonként,
- a szabályos adatszolgáltatás

és dokumentálás

Megjelent az NSzFI 2009. évi 
bevallási nyomtatványa
A gyakorlati képzést végzõ

gazdálkodó szervezetek február
25-ig kötelesek bevallást készíte-
ni a szakképzési hozzájárulási kö-
telezettség teljesítésérõl. 

A nyomtatvány megtalálható a
Nemzeti Szakképzési és Felnõtt-
képzési Intézet honlapján.

Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny (SZKTV)
– Szintvizsgák
Január 19-én megkezdõdtek az

SZKTV elõdöntõi. A verseny fõ
célkitûzése a szakképzés színvona-
lának emelése és eredményeinek
széles körben való bemutatása. Ka-
maránknál 11 szakmában 64 kö-
zépiskolás diák vizsgázik. A dön-
tõre továbbvitt pontszámokba a
szintvizsgán elért pontok is beszá-
mítanak. A döntõ eredményhirde-
tése április 28-án lesz.

Hiányszakmáért 
ösztöndíj jár
Februártól havi tízezer, õsztõl

pedig – tanulmányi eredménytõl
függõen – tíz-harmincezer forintos
ösztöndíjat kapnak a hiányszakmát
tanuló szakiskolai diákok. 

Az intézkedést a kétkezi munka
vonzerejének visszaszerzése, a hi-
ányszakmát választó diákok szá-
mának növelése hívta életre.  

A január 14-i RFKB ülés a Nyu-
gat-dunántúli régióban következõ
10 hiányszakmát jelölte meg: 

Szerkezetlakatos, ács-állványo-
zó, szerszámkészítõ, gépi forgá-
csoló, szakács, szociális gondozó,
szabó, hegesztõ, kõmûves, agrár-
gazdasági gépszerelõ javító.

Támogatott Mesterképzés
Újabb pályázat beadására ké-

szülünk, amely a korábbihoz ha-
sonlóan, 80%-ban támogatott
mesterképzéseket tesz lehetõvé. 

Az igényfelmérés érdekében
tisztelettel várjuk jelentkezésüket
valamennyi mesterszakmában.

A Monarchia kamaráinak
kongresszusa – Gazdaságfej-
lesztés Közép-Európában

2010. szeptember 9-12. Pécs 
A PBKIK a Pécs 2010. Európa

Kulturális Fõvárosa projekt kere-
tében kongresszust és üzleti talál-
kozót szervez 13 ország kamarái-
nak részvételével.

Kamaránk delegációt szervez a
rendezvényre, amelyre elsõsorban
a környezet-, egészség-, élelmi-
szer- és kreatívipari vállalkozások
jelentkezését várjuk.

Adminisztráció, bürokrácia,
felesleges terhek? – Küldjön egy
példát!

Valószínûleg ön is gyakran fel-
teszi a kérdést: hol itt a józan ész? 

Az MKIK szeretné összegyûj-
teni azokat a konkrét példákat,
szabályokat, amelyek nehezítik az
ön, a vállalkozások mindennapja-
it, akadályozzák a normális mû-
ködést. 

Célunk, hogy egy csokorba
gyûjtsük az önök adminisztráció-
val, bürokráciával kapcsolatos
konkrét észrevételeit, javaslatait,
és a jogszabályalkotóknál kezde-
ményezzük a szükséges jogsza-
bályok módosítását, eltörlését, a
felesleges adminisztratív terhek,
elõírások megszüntetését.  

Bizonyára önnek is van egy
„esete”, példája, de lehet, hogy
több is! Kérjük, írja meg nekünk a
nakkik@nakkik.hu címre! 

Segítségét, közremûködését
megköszönjük. 

Dr Polay József  elnök
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A városközpont rehabilitációjá-
nak integráns részeként várhatóan
folytatódik a belváros közlekedési
hálózatának és rendjének további
átalakítása, korszerûsítése. Ez a mi
városunkban már 45 éve folyama-
tosan napirenden van. Ez nem hiba
és nem is mulasztás, mindig az tör-
tént ami 20-25 éves távlatban elõ-
re látható és lehetséges volt, és
amihez az anyagi eszközöket elõ
lehetett teremteni. Hosszabb, rövi-
debb szüneteket követõen az átala-
kítás és korszerûsítés végrehajtása
a hitelt érdemlõ és nagyjából egy-
bevágó szakmai vélemények által
is mérvadónak tekintett rendezési
terv alapján történik. Ez megkerül-
hetetlen követelmény. 

1988-ban elkészült a 7-es
számú fõútvonal a belvárost
észak-nyugaton elkerülõ sza-
kasz. Ez számottevõen csökken-
tette a belváros terhelését. Fo-
lyamatosan több korrekciós lé-
pés is történt. Megvalósult a ka-
posvári és északi elkerülõ út
összekötése és itt a forgalmat
biztonságosabban, ütemesebben
levezetõ két körforgalmú cso-
mópont. A korrekciós lépések
körében megtörtént a Király és
Magyar utcai körforgalmi cso-
mópontok kiépítése és összekö-
tésük a vásárcsarnokot és körze-
tét érintõen. Említést érdemel
még a Rozgonyi utca forgalmi
irányultságának ésszerû rende-
zése. Ezek és több más lépés
együtt érezhetõen tovább csilla-
pították a belváros forgalmát, ja-
vították viszonylagos nyugal-
mát. Ez ellen hatott volna a
mélygarázs Erzsébet téren való
megvalósítása. A tér méretei és e
célra elõnytelen talajtani adott-
ságai ilyen létesítmény fogadá-
sára nem alkalmasak. A ráfordí-
tás kényszerûen magas költségei
megkérdõjelezték volna mûkö-
déseinek, üzemeltetésének ren-
tábilitását is. Ezért egyetértek
polgármester úrral, hogy megva-
lósítását megakadályozta.
Okunk van feltételezni, hogy az
eddig történt lépések, ha más és
más idõpontban, más és más iro-
dák és személyek által kidolgo-
zott elképzelések és megoldások
a végeredmény összegzésekor
egy koherens  összképben majd
jól illeszkednek egymásba. Ez
rendkívüli jelentõségû követel-
mény. 

A közelmúltban elkészült a Pa-
lotás Tibor által jegyzett a belváros
közlekedési hálózatát és rendjét je-
lentõsen érintõ a Teleki és Zrínyi
utcát összekötõ kiviteli terv. Az el-
múlt 45 évben készült kisebb kor-
rekciókat többször átírt, de ma is
érvényben lévõ rendezési terv és
elképzelés mindig is a hosszú távú
megoldást az észak-nyugati és dél-
keleti elkerülõ utak és a Teleki és
Zrínyi utcákat összekötõ, a Roz-
gonyi és Zrínyi utcák aszimmetri-
kus forgalmi rendjének irányultsá-
gának rendezésében képzeli el.
Ezen túlmenõen az éppen aktuális
és lehetséges korrekciók bármikor
történhetnek. Ami e téren eddig
történt, és a jövõben a terv szerint
történni fog, lényegében kimeríti a
város szerkezete által kínált és le-
hetségesnek tartott megoldásokat.
A dél-keleti elkerülõ szakaszt ma
már utópiának tûnik. Megvalósítá-
sát csak Somogy-megye dél-nyu-
gati régiójának kiugróan intenzív
fejlõdése indokolja. Ennek jelei
azonban a távoli horizonton nem
láthatók. Az utóbbi években vi-
szont felmerült a 61-es út a már ki-
épült sztrádával való összekötése
északon. Ennek a realitása kézzel-
foghatóan érzõdött. 

A belváros közlekedési hálóza-
tának és rendjének átfogó rende-
zése megfogható közelségbe ke-
rült. Ezt elõremutatónak azért tar-
tom, mert a lehetõségek hatásáig
markánsan belenyúl a belváros
közlekedési viszonyaiba és vél-
hetõen hosszútávra szóló rende-
zést valósít meg. A belváros köz-
lekedési útvonalainak átrendezé-
se – egy része megszûnik, más ré-
szének irányultsága megváltozik
– több ponton kedvezõ hatást
igér. Ezt a követelményt a terve-
zett három körforgalmi csomó-
pont – Teleki utcai, Huszti és
Széchenyi téri – kialakítása segíti
érvényre jutni. Ezáltal is válik le-
hetõvé a belvárost megközelítõ és
abból kivezetõ utak irányultságá-
nak indokolt és lehetséges meg-
változtatása. Puding próbája, ha
eszik, azt már elõre is nagy bizo-
nyossággal feltételezni lehet,
hogy tovább csillapodhat a belvá-
ros forgalma. Ez egyébként célja
is az átrendezésnek, ugyanakkor
régi dédelgetett álma is a kanizsa-
iaknak. Nem elhanyagolható
szempont, hogy élhetõbb körül-
mények teremtõdnek a védelemre

is érdemes Deák, Széchenyi és
Eötvös téren. Ha a belvárosban
közlekedõ jármûállomány még
lehetséges további szelektálása is
megtörténik, az anyagi ráfordítás
megtérülését a lakosság elége-
dettsége haladéktalanul jelezni
fogja. A belvárosi közlekedés át-
rendezése a terv szerint együtt jár
– ennek így is kell lennie – az
érintett vonalas vezetékek, a vízi
közmûvek és tárgyak ki- és átépí-
tésével, a környezeti táj és termé-
szetvédelem rendezésével, a víz-
elvezetés és vízvédelem megol-
dásával. A megoldás érinti  az út-
rendszer teljes környezetét a ma-
gántulajdont érintõ teendõket is.
Ez komplex rendezést jelent és
hosszú távra való cselekvés is
egyúttal. Ezt úgy is felfoghatjuk,
hogy ez az önkormányzat nagy-
vonalú válasza a berzenkedõ Eöt-
vös tér lakói egy részének. Ren-
dezett környezeti tájat kapnak õk
és a térségben lakók egyaránt.
Egy ilyen ívû rendezés természe-
tesen sokak részérõl meg nem ér-
tést, sõt indulatokat kelt. Ezek,
ahogyan lenni szokott eléggé ko-
molyan, sõt indulatosan artikulá-
lódnak. Ennek oka nem egyszer
az információhiány, a pontos té-
nyek ismerete. Több embert köz-
vetlenül is érint. Többeket õsi
fészkükbõl talán más idõs korban
kell elmozdítani. Ezt kezelni
megfelelõ empátia nélkül nem le-
het, sõt nem szabad. A legérzéke-
nyebben érintettek nagyvonalú
kezelése is elkerülhetetlen, hi-
szen õk a jogos kártérítés mellett
egyéni áldozatokat is hoznak a
többség számára egy majdani él-
hetõbb, szebb, vonzóbb város-
központ érdekében. A belvárosi
közlekedés markáns átrendezése
közvetve érinti az egész várost és
lakosságot. Többségük nem a sok
évtizeden át megszokott, hanem
megváltozott útvonalon és irány-
ban érheti el a munkahelyét, a
kórházat, körzeti orvosát templo-
mát, barátait, rokonságát, szóra-
kozóhelyeit. Bizonyos meg nem
értés, indulatok e közben is jogo-
san vagy nem jogosan elkerülhe-
tetlenek. Ezek kezelése egysze-
rûbb, hiszen itt áldozatokról nem
beszéltünk. Más irányú, vagy
megváltozott, de nem megszokott
közlekedési viszonyokat kell el-
sajátítanunk. Az autós társada-
lomnak különösebb problémákat

ez nem okozhat. Cserébe viszont
vélhetõen biztonságosabb, üte-
mesebb korszerûbb közlekedési
feltételeket kapunk. Ezek ellené-
re is várhatóan megjelenõ véle-
mények, ellenvélemények is
megfelelõ figyelmet kell, hogy
kapjanak. Ezeknek a jobbító
szándékuk nem vonható kétség-
be, mert õk is szeretik a városu-
kat és a jobb korszerûbb közleke-
dési feltételekben érdekeltek. Az
ügy iránti megértésüket viszont
segítsük elõ, minél több informá-
cióval, sokoldalú tájékoztatással.
A város társadalmának jogában
áll tudni, hogy a megvalósítás fo-
lyamatában mivel kell számolnia
esetleg több éven át, mit kell elvi-
selnie, meddig fog tartani. A ter-
vezõ, kivitelezõ és a mûveleteket
irányító hatóság szakemberei az
érdeklõdõk részére, esetleg la-
kossági fórumokon adjanak in-
doklást az elfogadott alternatívák
elõnyeirõl, hátrányairól. A terve-
zés menetében, ahogy ez lenni
szokott más alternatívák is szóba
kerültek, kerülhettek, melyek
voltak ezek és miért szorultak
háttérbe. Ezeknek az ismeretek-
nek a tömegétõl és meggyõzõ
erejétõl függ, hogy az adófizetõ
honfitársaink egyre nagyobb
számban megértsék a változás
szükségességét összes elõnyével
együtt. Így remélhetjük legin-
kább, hogy a megvalósításban
megértõ partnereink lesznek a
több éven át tartó, minden való-
színûség szerint felmerülõ gon-
dok, problémák megértésében,
közremûködnek azok áthidalásá-
ban. A szolidaritási hajlam erõsí-
tése, ezáltal is lehetséges, a város
kohézió – ami a városban jelen-
leg hiánycikk – erõsítése szem-
pontjából elõnyös lehet. Ezzel
egyenrangúan fontos, hogy a vég-
rehajtás egész folyamat jól szer-
vezett mindennek ma jól össze-
hangolt az egész, pedig jól vezé-
nyelt mûvelet legyen. A város la-
kossága bizonyára ezt akarja, en-
nek örülne a legjobban. Meggyõ-
zõdésem, ha a vállalkozás ered-
ményesen befejezõdik, a város
társadalma büszkeséggel nyug-
tázza majd, hogy érdemes volt
elõrelátó döntést hozni és annak
végrehajtását, ha közvetetten is
elõsegíteni.

Mózes Pál 
nyugalmazott tanácselnök

IIddõõsszzeerrûû ddöönnttééss,, hhoosssszzúúttáávvrraa vvaallóó ccsseelleekkvvééss
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A Péterfy Iskola 2007-ben el-
kezdett a partneróvodákkal közö-
sen heti egy órában egy olyan
óvodai foglalkozást, amikor az
óvónõ és a leendõ elsõs tanító né-
ni együtt foglalkozott a gyerekek-
kel a nagycsoportban. Ez a kezde-
ményezés jelentõsen megkönnyí-
tette a két intézmény pedagógiai
módszertani kultúrájának a gaz-
dagítását, és a gyerekek felkészí-
tését az elsõ osztályra. A Kertvá-
rosi, az Attila és a Rózsa óvodá-
ban három éve tartó munkát eb-
ben az évben kibõvítették egy
újabb, Kincsesház Óvoda és Isko-
la együtt programsorozattal.

Az óvoda-iskola átmenet kérdé-
sét érintõ témakörrõl Horváth
Tiborné alsós igazgatóhelyettes, a

programsorozat szervezõje többek
között elmondta:

– A foglalkozások heti egy alka-
lommal délután négy órakor kez-
dõdnek az óvodákban a nagycso-
portosok és a szüleik részvételével.
A szülõk megfigyelhetik, hogyan
kommunikál a gyerekekkel a leen-
dõ tanító néni, és mennyire tudják
elfogadni õt az óvodások. Ez a kez-
deményezés az iskolába való beil-
leszkedést segíti. A foglalkozások
játékkal, zenével, mozgással a nép-
hagyományokhoz, a népszokások-
hoz kapcsolódnak. A tapasztalatok
alapján elmondható, élményt jelent
a szülõnek is, hiszen láthatja, a
megváltozott feladathelyzetben ho-
gyan reagál gyermeke. Hogyan
vonható be a játékba, mennyire ol-
dódik fel, és egy olyan kapcsolat
alakul ki a tanítónõvel, ami min-
denképpen segíti az óvodai-iskolai
átmenetet. Az Ovi-suli programso-
rozatot kibõvítették a Kincsesház-
zal, és az óvónõ-tanítónõ együtt
foglalkozással. Ez a fajta szakmai-
ság arra összpontosít, hogy a gye-
rekeket hogyan tudják elõkészíteni,
hogyan tudja egymás munkáját se-
gíteni az óvónõ és a tanítónõ, ho-
gyan tudnak a módszertani kultú-
rában közeledni egymáshoz. Tudo-
másul kell venni, hogy kell egyfajta
beilleszkedési idõszak, ami minden
gyermeknél más. Ezeket a szakmai
problémákat át kell hidalni, ezért
jó, ha mély kapcsolat alakul ki a
tanítónõ és az óvónõ között, ami
hasznos a gyermek és a szülõ szá-
mára, hiszen biztonságosabban ér-
zi majd magát a gyermek az iskolá-
ban.

A hagyományos beiratkozást se-
gítõ programsorozatra, az Ovi-su-
lira február 6-án 10 órakor szere-
tettel várják mindazokat az érdek-
lõdõket, akik szeretnének többet
tudni a Péterfy Iskoláról.

B.E.
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A Zala Megyei Önkormány-
zat Gyermekotthona sikeresen
szerepelt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram TIOP 3.4.2-08/2008.
„Bentlakásos Intézmények
korszerûsítésére” pályázaton.
Az Ûrhajós út 6. szám alatt lé-
võ gyermekotthon hivatalos
átadását zárókonferencia elõz-
te meg.

Köszöntõjében Bognár Veroni-
ka igazgató elmondta, a projekt
keretében megtörtént az épület
külsõ szigetelése, a külsõ nyílás-
zárók cseréje, és a tejes akadály-
mentesítés. A fûtési rendszer tel-
jes átalakításával, új kazán, fû-
téscsövek és radiátorok beszere-
lésével az intézmény gazdaságo-
sabban, takarékosabban tud mû-
ködni. A gyermekek életkörül-
ményei jelentõsen javulnak, hi-
szen két új belsõ lakóegységet
alakítottak ki, így a 2-5 év közöt-
ti gyermekek életszerûbb körül-
mények között nevelkedhetnek.
Kialakítottak egy lakóegységet a
fiatalkorú anyák és gyermekeik
együttes nevelésének biztosításá-
hoz is. A gyermekek részére egy
új közösségi helyiség is létesült,

a dolgozók pedig új irodákat
kaptak. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg. 

A támogatás összege:
68.039.456 forint, és a Zala Me-
gyei Önkormányzat által biztosí-
tott 4.342.944 forint, illetve
2.800.000 forint önrész.

A munkálatokról Horváth Kor-
nélia projektmenedzser adott tá-
jékoztatást. A továbbiakban a Za-
la Megyei gyermekvédelmi szak-
ellátórendszer átalakulása a
gyermekvédelmi törvénytõl nap-
jainkig címmel Dr. Halász Gab-
riella, a megyei önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Osztá-
lyának vezetõje tartott elõadást.
Mérni a mérhetetlent címmel
„Az ISO alapú minõségirányítás,
mint a gyakorlati munka segítõ-
je” témában Major Zsolt pszi-
chológus beszélt, míg Bodrogi
Rita, az intézmény pszichológu-
sa Pszichológus a gyermekott-
honban címmel osztotta meg is-
mereteit.

Az intézményt Pintér László, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
adta át. 

B.E.

ÁÁttaaddttáákk aa kkoorrsszzeerrûûssíítteetttt
GGyyeerrmmeekkootttthhoonntt
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Kortól, testalkattól függetle-
nül a hastáncot bármelyik nõ
mûvelheti (sõt, újabban férfiak
is vállalkoznak e mûvészetre).
Az európai táncokkal ellentétben
erre a táncra a belsõ izmok moz-
gatása a jellemzõ. A hangsúly a
csípõtájékon van, azonban az ér-
zelmeket, a tánc lelkét a már em-
lített finom kézmozdulatok me-
sélik el.

Nagykanizsán is jó néhány
hastánccsoport létezik, kiseb-
bek, nagyobbak egyaránt, s min-
den tagjuk arra törekszik, hogy
minél hatásosabb táncokat adja-
nak elõ közönségüknek, legyen
az egy nyilvános rendezvényen,
baráti társaságon belül, vagy ott-
hon, a kedvesüknek. Ilyen a
Yasemine Orient Tánccsoport is,
melynek tagjai Irina, vagyis
Szever Irén és Mirah, vagyis Ta-
kács Orsolya három éve építge-
tik saját formációjuk jövõjét kö-
zös erõbedobással és nagy lelke-
sedéssel. Öt évvel ezelõtt nyílt
lehetõségül elsajátítani az alapo-
kat, s egyre jobban beleszerettek
a hastáncba. Tudásukat folyama-
tosan fejlesztik mind rendszeres
technikai órákon, mind változa-
tos témájú workshop-okon való
részvétellel, melyeken különbö-
zõ stílusú koreográfiákkal is-
merkednek meg. Az európai has-

tánc célja köztudottan a szóra-
koztatás, s a lányok is arra töre-
kednek, hogy minden tudásukkal
és a hastánchoz való szeretetük-
kel minél igényesebb és látvá-
nyosabb produkciókat nyújtsa-
nak fellépéseik alkalmával. A
hastánc ugyan az önkifejezés
eszköze, de számukra nagyon
fontos, hogy a külsõ szemlélõ is
érezze, hogy a színpadon önma-
gukat adják.

A lányok repertoárjában megta-
lálható a klasszikus egyiptomi
tánc, a fátyoltánc, gyertyás és bo-
tos koreográfiák egyaránt. Ejtsünk
pár szót az említett eszközök je-
lentõségérõl is! A fátyol az isten-

nõkultusz hagyományaihoz tarto-
zik. A fátyollal bármilyen érzés ki-
fejezhetõ, a meseszerûség, a légi-
esség, a titokzatosság. A bot a tánc
népies jellegét erõsíti, a férfi, bo-
tos táncokból kerültek át a has-
táncba. A gyertya eredetileg a tö-
rök esküvõt megelõzõ henna-szer-
tartást kísérte: a nõk a menyasz-
szonynak gyertyával a kezükben
egy körtáncot mutattak be, ezzel
tulajdonítva a sötétben sejtelmesen
világító tárgynak mágikus, védel-
mi szerepet tulajdonítanak.

Hogy minél több embert ismer-
tessenek meg a csoport tagjai a
hastánc örömeivel, s kialakítsanak
egy igazán összetartó, majdhogy-
nem barátinak mondható kis csa-
patot, ezért úgy döntöttek, hogy
egyesületet alapítanak. Céljuk,
hogy önmagukhoz hasonlóan lel-
kes, megbízató és elhivatott csa-
pattagokat (14-34 év közötti lá-
nyokat és fiúkat) találjanak, akik a
2010-es évadban részt vesznek a
munkában és a fellépéseken. Ér-
deklõdni lehet a +3630/270-85-
92-es telefonszámon és az ori-
ent.felvetel@gmail.com e-mail cí-
men. Elérhetõ és megtekinthetõ a
Yasemine Orient Tánccsoport
friss honlapja is: www.orient.ext-
ra.hu.

Steyer Edina
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CCssiillllooggóó-vviillllooggóó KKeelleett 
Egészen az ókorig nyúlnak vissza az orientális, tévesen hastáncnak

nevezett táncok gyökerei, melyek a termékenységi kultusz szertartása-
inak részei voltak, s a mai napig kapcsolódnak a termékenység gondo-
latához. Egyiptomban például az esküvõ része a hastánc, gyakran
fényképet is készítenek, melyen az ifjú férj és felesége a hastáncosnõ
hasára teszik kezüket, ezzel szimbolizálva kapcsolatuk termékenysé-
gét. S hogy miért tévesen használják ezekre a táncokra a hastánc kife-
jezést? Mert a táncos egész teste mozog, tipikusak a fej-, váll- és mell-
mozdulatok, melyeket lágy karmozgások kísérnek.

„RÖGZÍTETT FÉNY”
a Kanizsa Fotóklub kiállítása
Megtekinthetõ: február 5-ig

A HIMNUSZ KÖLTÕJE
Kölcsey-emléktúra 
képeslapokon
Kiállítás Gulyásné Raksányi 
Olga gyûjteményébõl
Megtekinthetõ: február 10-ig

GYERMEKSZÍNHÁZ 
BÉRLET
Bálint Ágnes - Csík Csaba - Bor
Viktor:
KUKORI ÉS KOTKODA
zenés mesejáték
A Szabad Ötletek Színháza 
(Budapest) elõadásában.
Február 1. 14 óra Mókus bérlet
Február 2. 10 óra Mazsola bérlet
14 óra Hápi bérlet 
Február 3. 10 óra Vackor bérlet
14 óra Tapsi bérlet 
Február 4. 10 óra Táltos bérlet
14 óra Manó bérlet

Február 2. 19 óra
ZALA MÁRK BÉRLET
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Egressy Zoltán: SÓSKA, SÜLT
KRUMPLI - tragikomédia
A Pécsi Harmadik Színház 
elõadása
Belépõjegy: 1500 Ft  

Február 4. 18 óra
HATÁRTALAN SEGÍTSÉG -
jótékonysági gálaest a haiti
földrengés túlélõinek 
megsegítésére
A mûsor szereplõi:
Ifj. Sánta Ferenc Kossuth-díjas
prímás és cigányzenekara, 
Budai Beatrix nóta- és operett-
énekes, Vigadó Duó: Ernszt 
Katalin és Nemere László 
operett-énekesek, Kanizsa 
Táncegyüttes, Kanizsa Csillagai
Együttes
Megnyitja: Marton István 
polgármester
Belépõdíj: 2000 Ft; 
Támogatójegy: 1000 Ft
Jegyek válthatók a HSMK-ban,
a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnál (Teleki u. 14.)
és a Magyar Vöröskereszt 
Nagykanizsai Szervezeténél 

(Sugár u. 28.)
Szervezõk: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata, 
Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat - Nagykanizsa,
Kanizsai Kulturális Központ,
Magyar Vöröskereszt 
Nagykanizsai Szervezete, Városi
Rendõrkapitányság

Január 29. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Sztárvendég: Takáts Tamás
Dirty Blues Band
Belépõdíj: felnõtt 1300 Ft, 
diák 900 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM
a PANKKK program keretében
támogatja.

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
- Kiállítás Sass Brunner 
Erzsébet és Brunner Erzsébet 
Indiában, 1930-1936 között 
festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig

„UTCÁK, TEREK, 
VÁROSOK" - Z. Soós István
kiállítása
Megtekinthetõ: január 31-ig

Január 29. 17 óra
"HALMOK AZ 
ÉVSZÁZADOK SODRÁBAN.
HALMOK, HEGYEK ÉS 
VÁRAK A DUNA-TISZA
KÖZÉN"
Poszter kiállítás
Megnyitja: Ilon Gábor, 
a Kulturális Örökségvédelmi
Szolgálat Nyugat-magyarországi
Regionális Iroda vezetõje

Február 3. 10 óra
Könyvelõk  napja
ADÓ 2010. 

Elõadó: Kollár Katalin
Jelentkezni lehet: 
a 24/420-586-os telefonszámon

Elõzõ heti lapszámunk 16. oldalán tévesen jelent meg a Medgyaszay
Házban megrendezésre kerülõ Takáts Tamás Dirty Blues Band koncert
dátuma. Az idõpont helyesen: 2010. január 29. 19 óra.

Mint említettük, a koncertet Pászti rockbulija elõzi meg, az elõzenekar pedig
az OldMix Kartell lesz. Jegyek a HSMK információs pultjánál, illetve a
Medgyaszay Házban kaphatók.
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Horoszkóp

Új tervek megvalósítását helyezze elõtérbe
ezekben a napokban. Ha vízközelben (akár a
fürdõkádban) tölt el némi idõt, hamarabb ki-
pattan fejébõl a megoldás. Érzelmileg alkal-
mas lesz arra, hogy ússzon a szerelemben.

A héten valószínû, hogy csõdöt mond az
alkalmazkodóképessége. Legyen türelme-
sebb és próbáljon meg szabadságra menni.
Ha nem sikerül, a hétvégén mindenképpen
pihenjen és lazítson egy keveset.

Indulatos választ adhat a héten bizonyos
kérdésekre, de ne legyen kedvetlen emiatt.
Ezen a héten a Mars lesz az oka minden-
nek. Legyintsen rá, a hétvégére nyugodtan
tervezzen valami titokzatos találkozót.

A gyümölcs és a vitaminok megteszik
hatásukat. Bátrabb, kitartóbb lesz, ha így
folytatja tovább a hétköznapokat. Új is-
merõsök megjelenésére is számíthat, de a
régieket se engedje el.

Jóindulattal forduljon környezetéhez, s
meglátja, könnyebben rendezõdnek
ügyes-bajos dolgai. Akár egy hétvégi tú-
rázás is megtenné a hatását, ott is felkelt-
heti valaki érdeklõdését.

Meggyõzõ erejét használja ki munkahely
keresésnél. Könnyebben talál munkát, ha
határozottan felsorolja mindazt, amihez
ért. Ha nem akar magányosan élni, csap-
jon le a kihívásokra. 

Ezen a héten ingerültebb lesz a szokásos-
nál. A csillagok állása szerint azonban jó
irányba terelheti a sorsát. Ha elhatároz
valamit, abból ne engedjen. A fáradozása
meghozza a várt eredményt.

Aheti konstellációk váratlan fordulatot hoz-
nak életébe. A család elismerése olyan erõ-
ket szabadít fel önben, hogy fátylat borít
múltjára, és erõs ambícióval indul munkát
keresni. Ennek a társa is nagyon fog örülni.

Ha türelmes, idõnként tartson némi önvizs-
gálatot. Gondolkodjon el, mit vár az idei év-
tõl, mit rontott el a közelmúltban, és mi az,
amit jól csinál. A sikert hozó tevékenységét
helyezze elõtérbe, és ne hagyja abba. 

Javulhatnak a közeljövõben emberi kap-
csolatai, és eredményesen kamatoztathatja
tehetségét. Érzelmi életében némi tétová-
zás tapasztalható, de hamar kiheveri, ha
megosztja barátaival a gondját.

Ha a tanulás gondolata motoszkál a fejé-
ben, ne habozzon, döntsön. Érdemes fel-
nõtt fejjel is belevágni. Vigyen újdonsá-
got a kapcsolatába, hogy partnere még
jobban kedvelje.

A csillagok állása váratlan gondokat je-
lez. A családjában és szûk baráti körében
feszültség, félreértés keletkezhet. Ne bo-
nyolódjon éles vitákba, inkább hallgassa
meg mások véleményét is.

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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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt II.

emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es, három
szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió
Ft. Érd.: +3630/396-1910 (7130K)

Városkapu krt.-on egyedi szabá-
lyozós, központi fûtéses, 2. emeleti,
54 m2-es, két szobás, nagy konyhás,
erkélyes, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
+3620/541-0542 (7131K)

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

A Kisfaludy utcában 18 m2-es ga-
rázs (téglaépítésû) eladó. Tel.:
0693/313-099 (7166K)

Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: +3630/227-3294
(7108K)

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcá-
ban karbantartott, 78 m2-es családi ház-
rész pincével-padlással, 1185 m2 udvar-
ral áron alul eladó. Érd.: +3693/323-
737, +3620/417-2075 (7151K)

Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100 négy-
zetméteres (két terem, raktár, közle-
kedõ, személyzeti- és nyilvános helyi-
ségek) üzlet teljes felszereléssel ki-
adó. Érd.: +3630/227-3294 (7116K)

Egy szobás, 44 m2-es belvárosi önkor-
mányzati bérlakásomat 1,5-2 szobás bér-
lakásra cserélném. Érd.: +3630/4609-337
(7154K) 

Nk-án a Berzsenyi utcában I. eme-
leti kétszobás, 55 m2-es, egyedi fûtésû
erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,7 mil-
lió Ft. Tel.: +3620/345-3391 (7155K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi gázfûté-
ses lakás beköltözhetõ állapotban el-
adó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/901-9013 (7156K)

Corvin utcában egyedi fûtéses, 1 és
fél szobás lakás alacsony közös költ-
séggel sürgõsen eladó. Érd.:
+3630/358-1053 (7168K)

Keleti városrészben, csendes kör-
nyezetben három szobás lakásban egy
szoba kiadó egy fõnek. Négyemeletes,
központi fûtéses házban. A szoba rész-
ben bútorozott, konyha fürdõ felsze-
relt. Kábeltévé, Internet van. Pékség,
bevásárlókp., buszmegálló a közelben.
Tel. +3630/847-8816. (7165K)

Mopsz kiskutyák (1,5 évesek) állat-
baráti ár alatt eladók. Tel.: +3630/481-
2323 (7170K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)

Fujitsu Siemens Amilo típusú lap-
top újszerû állapotban, jogtiszta Win-

dows Vista Home Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA kijel-
zõ, Intel CeleronM 1,86 GHz procesz-
szor, 120 GB winchester, 1 GB RAM,
wifi, WLAN, DVD író dual layer, csat-
lakozók. Érd.: +3630/9932-534
(7145K)

Jó állapotú négyrészes szekrény-
sor 22.000 Ft-ért, hat személyes sa-
rokétkezõ garnitúra 12.000 Ft-ért, he-
verõk 2.000 Ft/db irányáron eladók.
Tel.: 0620/345-3391 (7169K)

Gyógypedikûrt és pedikûrt válla-
lok, szükség esetén házhoz is megyek!
Tel.: +3630/270-8592 (7167K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybevehetõ.) Teljes testre
30 perces lazító masszázs 1500 Ft.
Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Pedikûrt, manikûrözést vállalok!
Hívásra házhoz is megyek. Tel.:
+3630/620-2929 (7159K)

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2010-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejleszté-
sében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti    munkásságuk során
maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõ-
dését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedõ helyi köz-
életi tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nem-
zetközi hírnevét öregbítették vagy kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultú-
rájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a követ-
kezõ kitüntetéseket alapította:

- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított

18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján
(www.nagykanizsa.hu). A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitün-
tetõ cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ. A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ
társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szer-
vek, egyházak tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. Kérem a javaslattételre jogo-
sultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és
Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes indoklással
legkésõbb 2010. február 15-éig nyújtsák be Marton István polgármester úrnak cí-
mezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a
postai kézbesítés mellett elektronikus formában is küldjék meg! (E-mail:
samel.monika@nagykanizsa.hu).

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa
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PEKOSI – Hegyvidék (12.) –
Kanizsa KK DKG-EAST (3.) 90-
88 (19 - 28, 23 - 17, 21 - 27, 27 -
16) NB I B-s férfi kosárlabda-mér-
kõzés, 13. forduló. Budapest, 50
nézõ. Vezette: Nagy I L., Tõzsér.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
21/3, Vertetics 13/9, Stárics 11/6,
Hoffmann 6, Koma 34/3. Csere:
Sági, Zsámár 3, Mihalics, Beck.
Edzõ: Kovács Nándor.

A sereghajtó otthonában esé-
lyesként lépett pályára a kanizsai
csapat, s az elsõ negyedben ennek
megfelelõen játszva, távolról is jól
célozva szerzett kilenc pontos
elõnyt (19-28). Ezután kettõs cse-
rére szánta el magát Kovács edzõ,

de Sági és Zsámár beállása után a
hazaiak villámgyorsan átvették a
vezetést (16. perc: 38-33). A fél-
idõbõl visszalevõ négy percben új-
ra a kezdõcsapat volt a pályán, így
hárompontos elõnnyel vonulhattak
pihenõre Kaszáék (20.p.: 42-45).

Fordulás után sem hagyta magát
lerázni a vendéglátó, így a pont-
erõs Koma vezette kanizsaiak elõ-
nye csak egyszer nõtt tíz pont fölé
(29.p.: 60-71). A befejezõ negyed-
ben aztán jött a feketeleves: né-
hány meddõ dél-zalai támadás
elég volt ahhoz, hogy vérszemet
kapjanak a fõvárosiak, s fokozato-
san ledolgozva hátrányukat, a ve-
zetést is átvegyék (37. p.: 82-80).

Koma zsinórban dobott öt pontjá-
val még úgy tûnt, hogy ha nehezen
is, de érvényesül a papírforma, ám
82-85-ös állás után az utolsó két
perc már egyértelmûen a budapes-
tieké volt. Így a PEKOSI, óriási
meglepetésre megszerezte elsõ
gyõzelmét az indiszponáltan kosa-
razó KKK DKG-EAST ellenében. 

A forduló érdekessége, hogy a
tabella elsõ négy helyezettje közül
három – a kanizsaiak mellett a
Bonyhád és a Sopron is – kikapott,
s a gépgyári alakulat visszacsú-
szott a harmadik helyre.

Edzõi mérleg. Kovács Nándor:
„Nagyon össze kell szedni magun-
kat ahhoz, hogy ezt a súlyos hibát
kijavítsuk.” 

P.L.

EEzzzzeell nneemm sszzáámmoollttaakk

Kanizsai Vadmacskák SE (9.) –
MKB Euroleasing Sopron II. (2.)
79-84 (22-22, 19-16, 23-17, 15-
29). Amatõr nõi NB I-es kosárlab-
da-mérkõzés, 13. forduló. Nagyka-
nizsa, 40 nézõ. Vezette: Horváth
A., Benedek. 

Kanizsa: Bencze (8), Fuisz
(35/3), Olasz (12), Jurkó (14), He-
gyi (5). Csere: Tarsoly (1), Jagar-
ics (2), Oros (2), Bertold. Edzõ:
Gábor Erzsébet.

A tabellán utolsó helyet elfoglaló
kanizsaiak a második MKB
Euroleasing Sopron együttesét fo-
gadták, s csakúgy, mint a gyõri „ket-
tes” csapat ellen, az elsõ negyedet
ezúttal is döntetlenre hozva adták
meg az alaphangot a továbbiakhoz.

Az elsõ tíz percben ehhez kellett a
teljesítményben a Fuisz Viktória-
Olasz Adriána tandem mellé felzár-
kózó Jurkó Noémi is, amit a máso-
dik negyedben is hozni tudott, s ez-
zel a hazaiak a vezetést is átvették.

Az elkövetkezendõk is azt mu-
tatták, ha a pályán lévõ ötösbõl, il-
letve a keretbõl hárman elkapják a
fonalat, pontosabban egyenletesen
teljesítenek, már lehet esélye a ka-
nizsai lányoknak – oly' nagy
ördöngõsség tehát nem kellene az
elsõ gyõzelem megszerzéshez. 

A leírtak tükrében a nagyszünet
után Fuisz pontjaival tovább nõt a
hazaiak elõnye kilenc egységre, rá-
adásul az utolsó felvonásban a ven-
dégek trénerének el kellett hagyni a

kispadot… Sajnos, itt kezdõdött a
baj, hiszen ez mintha a vendéglátó-
kat zavarta volna meg jobban, gör-
csössé váltak az utolsó két percre, s
a soproniak kilenc pontos hátrány-
ból fordították a maguk javára a ta-
lálkozót. Nem véletlen azonban az,
hogy ezúttal bõvebben foglalkoz-
tunk a Vadmacskák meccsével, hi-
szen az utolsó két hazai mérkõzé-
sükön érzõdött, kezdenek bele-
szokni a bajnokság ritmusába.
Ahogy az edzõ, Gábor Erzsébet fo-
galmazott, most már tényleg csak
gyõzniük kellene megtanulni. Eh-
hez „felpörgetõ” adalékként szol-
gáljon, hogy idõközben megvá-
lasztották a megye legjobb kosár-
labdázóit, s az utánpótláskorú höl-
gyeknél a díjat Fuisz Viktória érde-
melte ki.

Polgár László

HHaa mmeeggttaannuullnnaakk ggyyõõzznnii……

… 20 esztendeje: Jassó Anikó, az
Olajbányász SE atlétája serdülõ baj-
nokságot nyert fedett pályás 200 mé-
teren. Béres Sándor egy senior atlé-
tikai versenyen nyert a fõvárosi Tü-
zér utcai fedett pályán öt aranyérmet.
A sakk OB II aktuális fordulójában
N. Tungsram SE – Csepeli Tanács
8:5. A nõi asztalitenisz NB I-ben a
Kanizsa Bútorgyár (Gazsi 5 gyõze-
lem) a bajnokságban negyedik 31.
sz. Építõk együttesét gyõzte le
14:11-re. A nõi kosárlabda NB I B-
ben a MÁV NTE (Szabó 17 pont)
idegenben vágott vissza a Sabaria
SE-nek az itthoni vereségért (63-61).

… 15 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I-ben a még mindig ötödik N.

Tungsram SE Budapesten kapott ki a
Hort SE-tõl 28-27-re. Arájátszás elõtti
utolsó fordulóban a nõi kosárlabda NB
I B-ben MÁV NTE – Kanizsa Sör
(Lackner, Simonné 20-20) – Egis OSC
80-60. A sakk NB I-ben N. Tungsram
SE-Bp. Postás 6:6. A teke NB I-ben a
férfikanál Kanizsa Sörgyár (Vajda,
676 fa) – Inota SC 5:3. A Tip-Top
nyerte a városi teremfoci bajnokságot.
Az Olajbányász labdarúgói Keszei Fe-
renc vezetésével elutaztak a horvátor-
szági Rovinjba edzõtáborozni.

… 10 esztendeje: A Németh
Lajos edzette Olajbányász FC-tõl
távozott Himics Viktor, Horváth
Zoltán és Panghy Gergõ, érkezett
viszont két gázszeres Szabó Zol-

tán és Szalai Csaba személyében.
Ismételten nagy sikert aratott a
MÁV NTE-csarnokban a Korpics
Istvánék szervezte ökölvívó-gála.

… 5 esztendeje: a nõi asztal-
itenisz NB I-ben a bent maradá-
sért küzdõ Király Ingatlanügy-
nökség – Kanizsa Sörgyár SE itt-
honi környezetben 12:6-ra kapott
ki a Statisztika III. együttesétõl. A
kosárlabda NB I B-ben mindkét
kanizsai csapat nyert idegenben, a
férfiaknál negyedik Kanizsa KK-
DKG East (Sági 27) a Fehérvár
KC ellen (102-80), míg a höl-
gyeknél harmadik Kanizsa DKK
(Németh A. 24) a TFSE csarnoká-
ban gyõzött (74-58).   

EEzz ttöörrttéénntt ((jjaannuuáárr 2288 - ffeebbrruuáárr 33..))……

Lábtoll-labda. A sokáig há-
nyatott sorsú világbajnokságnak
(ismét) kijelölték a helyszínét,
mely szerint 2010. július 9-tõl Kí-
na Zhongsan városában rendezik.
A Zemplén SE két versenyszám-
ban lesz érdekelt, lévén Prukker-
Gozdán Ágota és Végh Dóra nõi
egyéniben és párosban bizonyíthat
a Távol-Keleten. Budavölgyi Kál-
mán, a kanizsai klub edzõje a nõi
szakág vezetõjeként utazhat a vi-
lágbajnokságra.

Sportnaptár. Két olyan nagy-
szabású sportesemény pontos idõ-
pontja lett ismert, mely vélhetõen
számos kanizsai érdeklõdését is fel-
kelti, illetve azok ismeretében ter-
vezhetnek az elõttünk álló esztendõ-
ben. Tulajdonképpen elsõ blikre az
év második fele lesz ilyen szempont-
ból érdekes, hiszen a városhoz köze-
li sávolyi Balatonringen szeptember
17-19. között rendezik a gyorsasági
motorosok Magyar Nagydíját, mely
a világbajnokság 14. futama lesz. S
ami igazán kanizsai érdekeltségû,
egyben remek sportdiplomáciai lé-
pést takar, hogy december 8-tól a
dél-zalai város ad otthont az ökölví-
vók felnõtt országos bajnokságának.
Bárhol is lesz a pontos helyszíne, bi-
zonyos, hogy telt házat tudnak majd
varázsolni a szervezõk az elõdöntõk
és döntõk napjaira.

Teremfoci. Folytatódtak a La-
kófoci II elnevezésû kupa küzdel-
mei az NTE-csarnokban, ahol hat
együttes feszült egymásnak a máso-
dik kör keretén belül. A nagyobb-
részt alkalmilag verbuvált csapatok
közül a Munkás utca 16. vezet há-
rom mérkõzése utáni kilenc pontjá-
val, második helyen az Eötvös tér -
Kórház utca áll hat pontjával (2-2
gyõzelemmel, vereséggel), míg
harmadik a Városkapu krt. 6 szintén
hat ponttal (2 gyõzelem, 1 vereség).
A következõ fordulóra február 7-én
kerül sor reggel 9 órától a már meg-
szokott helyszínen. Emellett folyta-
tódtak a városi terembajnokság
küzdelmei is a Zsigmondy-csarnok-
ban, szombaton és vasárnap is
nagyüzem volt a felnõttek és öregfi-
úk mezõnyében. Az elõbbiek tizen-
két csapatos mezõnyben jelenleg az
RMP Földi vezet megelõzve a Du-
nántúli Postás SE, a Kanizsai Bará-
tok és a Magic Gold gárdáját. A sze-
nioroknál a Bianka áll az elsõ he-
lyen, második a Tip-Top Senior,
harmadik a Tintahal, negyedik az
Igazságügy. A megyei csapatok ve-
télkedése miatt az elõttünk álló hét-
vége kimarad a sorban, februárban
viszont ismét egymásnak feszülnek
a csapatok.
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Hamarosan kiírásra kerül a
Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) Nyugat-dunántúli Regio-
nális Kollégiumának mûködési
célú pályázata, melyre a régió ci-
vil szervezetei nyújthatják be
igényeiket. A beadás követelmé-
nyeirõl Budavölgyi Kálmán, az
NCA Nyugat-dunántúli Kollégi-
um tagja tájékoztatta a sajtó
képviselõit.

Mint elmondta, fontos, hogy a
térség civil szervezetei informáci-
ót kapjanak errõl a lehetõségrõl,
mert ez az egyetlen pályázat,
amely a mûködési költségekre irá-
nyul. 2010. január 4-én az elsõ
körben már megjelentek az NCA
elsõ pályázatai, melynek keretében
4 milliárd 378,5 millió forint áll
rendelkezésre. A második körben
még a Közép-dunántúli és – mint
fent már említettük – a Nyugat-du-
nántúli Kollégium jelenteti meg a
mûködési célú pályázatát, 693 mil-
lió forint értékben.

A pályázatot azok a társadalmi
szervezetek vagy alapítványok ad-
hatják be, amelyeket a bíróság
2008. december 31-ig jogerõsen
nyilvántartásba vett, és az alapsza-
bályuknak, illetve alapító okira-
tuknak megfelelõ tevékenységüket
ténylegesen folytatják, székhelyük
a Nyugat-dunántúli régióban
(Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyékben) van, valamint regiszt-
ráltak az Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttmûködési Rend-
szerben (EPER) a pályázati útmu-
tató 4.1 pontja szerint.

A támogatás a pályázó által
megjelölt, 2010. június 1. és 2011.
május 31. közé esõ idõszakban fel-
merült mûködési költségeihez és
ugyanezen idõszakban mûködésé-
hez kapcsolódó tárgyi eszköz be-
szerzéséhez nyújtott vissza nem té-
rítendõ támogatás. A Kollégium
nem támogat olyan alapítványt és
társadalmi szervezetet, melynek
létrehozásában és/vagy mûködési
költségeinek finanszírozásában az
önkormányzat meghatározó (50%-
ot meghaladó) szerepet vállal, ki-
véve, ha a támogatást közfeladat
ellátására kapja, illetve olyant,
amely közvetve, vagy közvetlenül
vállalkozói célokat szolgál. Szin-
tén nem kap támogatást az a szer-
vezet sem, ahol az önkormányzati
mûködési támogatás, valamint a
vállalkozói tevékenységbõl szár-

mazó bevételek együttes értéke az
összes bevétel 60%-át meghaladja
(8/2008.(I.11.) sz. NYDRK hatá-
rozat).

A pályázati kiírás elektronikus
úton letölthetõ a www.nca.hu, va-
lamint a www.esza.hu honlapok-
ról, illetve az ESZA Nonprofit Kft.
kérés esetén postai úton is eljuttat-
ja az érdeklõdõ civil szervezetek
számára. Felvilágosítást az érdek-
lõdõk a megyei civil szolgáltató
központokon keresztül kaphatnak,
városunkban a Nagykanizsa Civil
Irodán a Halis István Városi
Könyvtárban.

Budavölgyi Kálmán felhívta a
figyelmet, hogy a pályázati adat-
lap, programûrlap több ponton
módosult a múlt évhez képest. A
költségvetési rész alapos változá-

son ment keresztül, kevesebb lett a
fõsor és az alsor, illetve a pályázó
szervezet elõzõ évi (2009) tevé-
kenységének rövid bemutatása
hétezerrõl, ötezer karakterre, tá-
mogatási idõszakra vonatkozó ter-
veinek rövid bemutatása hétezer-
rõl háromezer karakterre csökkent.

Azon szervezetek, amelyek
1.200.000 forint, vagy azt meghala-
dó támogatási összegre pályáznak,
kizárólag elektronikus úton nyújt-
hatják be pályázatukat. A pályázat
benyújtását megelõzõen minden re-

gisztrációval nem rendelkezõ pá-
lyázónak (papíros pályázat és elek-
tronikus pályázat beadás esetén is)
a www.esza.hu honlapon regisztrál-
nia kell magát az internetes pályá-
zatkezelõ rendszerben (EPER). Pa-
píralapú pályázat esetén a papírala-
pú pályázatot és mellékleteit egy
eredeti és kettõ másolati példány-
ban kell beküldeni. Továbbá e-pá-
lyázat esetén is postai úton meg kell
küldeni az EPER-bõl kinyomtatha-
tó Regisztrációs Nyilatkozat szer-
vezet képviselõje által aláírt egy
eredeti példányát. Beadási határidõ:
2010. március 16. 24.00 óra. A pá-
lyázatokat postán az ESZA Non-
profit Kft. Hazai Programigazgató-
ság címére (1590 Budapest, Pf.:
102. vagy 1134 Budapest, Váci út
45. „C” épület, II. emelet) adhatják
fel ajánlott küldeményként vagy
tértivevénnyel.

S.E.

Keppel Júlia és Farkas Tibor
magánkezdeményezésének kö-
szönhetõen jött létre az a kultu-
rális programmal egybekötött
ismeretterjesztõ elõadás, amely-
nek a Halis István Városi könyv-
tár adott otthont szombaton. 

A délutáni program meghívott
elõadója Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutató volt. Az Antall-kor-
mány egykori kultuszminisztere
néphagyományaink ápolásának
fontosságáról tartott elõadást.
Andrásfalvy Bertalan bevezetõjé-
ben, a kulturális programban Hor-
váth István által elõadott Kányádi
Sándor Fekete-piros címû versére
utalt vissza, felelevenítve a széki
népviselet, néptánc, népzene szí-
nes, fekete-piros világát. Majd a
kultúra jelentésérõl kifejtette, a
kultúra az emberi szükségletek ki-
elégítésére kialakított eszközök és
módszerek összessége. A kultúra
nem csak a termelés technológiája,
hanem többek között a ruházat, a
házépítés. De ami ezeken is túl
van, a kultúra tartalmat ad az em-
beri kapcsolatteremtésnek. A tánc,
a dal különös tartalommal bír. A
népmûvészet a kultúra szerves ré-
sze, feladata, az emberi kapcsola-
tok teremtése és megtartása, hiszen
az ember nem magányra, hanem
kapcsolatok kialakítására van te-
remtve, kapcsolatra más emberek-
kel, a természettel és Istennel. Ma
mind a három kapcsolat válságos.

Az isteni kapcsolat az emberi kap-
csolatok összessége. A természettel
való kapcsolat legsúlyosabb prob-
lémája az, hogy veszélybe került a
Föld. Ezen belül Magyarország
földje is, mivel veszélybe sodorta a
nagyüzemi gazdálkodás, a nyere-
ségvágyból végrehajtott vízrende-
zés és az erdõirtás. Eljutottunk oda,
hogy a Duna-Tisza köze sivataggá
válhat – jelentette ki az elõadó. De
mi köze ennek a hagyományhoz? –
tette fel a kérdést, majd így vála-
szolt: „A hagyomány nem más,
mint több ezer év tapasztalata. Ho-
gyan kell a kapcsolatot tartani em-
berekkel, a természettel és Isten-
nel.”

Andrásfalvy Bertalan a követke-
zõkben kifejtette, hogy a Felvilágo-
sodás kora óta az ember miként
küzd a hagyományok és azok õrzé-
se ellen. Kiemelkedni a középkor
butaságaiból, a megszokásból, a
konvenciókból, a minket bénító ir-
racionális körülményeibõl. Ez volt
a cél. Mindaz, ami szemben áll a ra-
cionalizmussal, az hagyomány. A
jelenlegi álláspont is az, hogy a ha-
gyomány a racionalitással megha-
ladott elmaradottság. A néprajz a
hagyományt kutatja, nem elõítélet-
bõl, hanem megpróbál mögé nézni
az értelmének. Kutatja az ember
kapcsolattartásainak formáit, kap-
csolata válságának okait. Némely
felfogás szerint veszélyes, ha az
ember jó kapcsolatokat alakít ki.
Ha az ember összefog, támaszt ta-

lál, az egyedül lévõ ember szorong.
A fogyasztásban keres kielégülést.
Éppen ez a cél. E mellett „valósítsd
meg magad, ne törõdj senki más-
sal”, vagyis az önzést kell felemel-
ni. Elsõsorban a kapcsolatokat kell
tönkre tenni, hogy szorongóak, így
kezelhetõk legyenek az emberek. A
népmûvészet, ezen belül a néptánc
és a népdal azért veszélyes, mert
emberi kapcsolatokat teremt és
megtart. 

Az elhangzottak után a néprajz-
kutató az emberiség történelmébõl
számos példával támasztotta alá a
néptánc megtartó erejét. Példáit az
ókori történelemtõl egész napjain-
kig állította a hallgatóság elé. A
hagyományra, mint társadalmi tõ-
kére feltétlen szükségünk van.

Hagyományink ápolása nélkül
elveszünk, összegezte elõadásának
lényegi mondanivalóját végül
Andrásfalvy Bertalan.

Czene Csaba

AA hhaaggyyoommáánnyy éérrttéékkee mmaa

NNCCAA ttáámmooggaattááss cciivviill sszzeerrvveezzeetteekknneekk

AA ppáállyyáázzaattookk 
bbeennyyúújjttáássáánnaakk 
mmóóddjjáárróóll,, hheellyyéérrõõll 
ééss hhaattáárriiddeejjéérrõõll
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