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Kanizsa

Mint minden évben, idén is ki-
tüntetéseket vehettek át a város
kiválóságai a város napi Ünnepi
Közgyûlésen. A város díszpolgá-
ra címet Dr. Perjés Ottó vehette
át Cseresnyés Pétertõl.

Az Ünnepi Közgyûlésen Cse-
resnyés Péter polgármester kö-
szöntötte a vendégeket, és elmond-
ta, a Város Napján a dicsõ múltat
és a fejlõdõ jelent ünnepeljük.
Nagykanizsáról elsõként 1245-ben
tesznek írásos említést, így büsz-
kék lehetünk arra, hogy egy nagy
történelmi múltra visszatekintõ vá-
ros lakosai vagyunk. Kanizsa pol-
gárai pedig a jelenben is képesek a
megújulásra, a fejlõdésre és az épí-
tõ munkára. Mint mondta, jár az
elismerés kétkezi munkásnak,
mérnöknek és mesterembernek,
pedagógusnak és vállalkozónak,
hivatalnoknak és bolti eladónak.

És természetesen a szülõknek,
akik gyermekek vállalásával, tanít-
tatásával és felnevelésével – a jövõ
Nagykanizsájának alapjait terem-
tik meg. Van okunk ünnepelni, az
idei Város Napja pedig a megúju-
lás jegyében telik. 

A polgármestertõl kitüntetéseket
vehetett át:

A Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Címere emlékplakettet Gazda Jó-
zsef szociográfus, a Nagykanizsa
Biztonságáért kitüntetõ címet Hor-
váth István nyugalmazott rendõr al-
ezredes, a Nagykanizsa Sportjáért cí-
met Dobri Lajos, a Kanizsai Lovas
Klub alapítója, valamint néhai Dul-
gyovay László (helyette testvére fiá-
nak adták át az elismerést) vehette át.
Nagykanizsa Kultúrájáért kitüntetõ
címet Kustár Zsuzsa iparmûvész,
Nagykanizsa Oktatásáért Mérksz An-
dor és Bücs Angéla kapta meg, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ki-
sebbségeiért címet pedig a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár vehette át. Sze-
keres József díjjal tüntették ki Bognár
Istvánné intézményvezetõ-helyettest,
valamint a Kanizsai Dorottya Kórház
intenzív terápiás osztály kollektíváját.
Paizs Ferenc díjat vehetett át Kémné
Milei Éva köztisztviselõ, DeCleva
Pál pedig Nagykanizsa Megyei Jogú
Városért címet kapott (helyette
Farkas Zoltán, a család közeli isme-
rõse vette át az elismerést). A Pro
Caritate-díjat dr. Csákai Iván fõorvos
vehette át az egészségügyi területén

nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Az idei díszpolgári címet Prof. Dr.
Perjés Ottó kapta meg, aki rendszere-
sen segíti a Kanizsai Dorottya Kór-
ház betegellátó tevékenységét,vala-
mint volt iskoláját, a Piarista iskolát.

(A kitüntetettek biográfiája a:
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/
7059/kitunteto-cimeket-vehettek-
at-a-varosert-tevekenykedok-/
linken érhetõ el.)

Péntek este Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg a Vá-
ros Napja - Thúry György Histó-
riás Napok rendezvényét.

Ugyan már péntek délelõtt óta
folytak a programok a Vasember-ház

(folytatás a 2. odalon)

NNaaggyykkaanniizzssaa vváárrooss éérrddeemmeesseeii

LLeeggeennddáákk nnyyoommáábbaann

19.qxd  2011.05.23.  14:04  Page 1



(folytatás a címlapról)
...udvarában, de hivatalosan csak

este nyitotta meg a polgármester a
két napos rendezvényt. Mint mond-
ta, rendkívül színes programokkal
várják a város polgárait, s reméli,
hogy mindenki megtalálja a számá-
ra megfelelõ kikapcsolódási lehetõ-
séget. Hozzátette, a Város Napja re-
mek alkalom arra, hogy kicsit ki-
zökkenjünk a mindennapokból, és a
változatos programok segítségével,
új élményekkel feltöltõdve térjünk
vissza a dolgos hétköznapokba. A

zenés-kreatív, vagy múltat idézõ
programokban valóban nem volt
hiány, a polgármester köszöntõ sza-
vai után Tolvai Renáta és táncosai
léptek a színpadra, a fiatalok legna-
gyobb örömére, s az este további
része alapvetõen a könnyûzenei fel-
lépések jegyében zajlott le.

Az idei Város Napján immár
tizedik alkalommal rendezték
meg a Vasember Kupát. A 24
órás megmérettetésen négy kö-
zépiskola, valamint a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának csapata vett részt pén-
tek reggeltõl szombat reggelig. 

A díjakat Cseresnyés Péter pol-
gármester adta át szombat délelõtt

az Aradi udvarban felállított nagy-
színpadon. Helyezések: 1. Batthyány
Gimnázium; 2. Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium; 3. Cserháti Mûszaki
Szakképzõ Iskola; 4. Zsigmondy-
Széchenyi SZKI; 5. PEN. Külön-
díjban a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um csapata részesült.

A városrehabilitáció kivitele-
zõje által meghirdetett „Minden-
séggel mérd magad!”, valamint a
„Kényelem és környezetvéde-
lem” címû kreatív pályázatokra
érkezett munkákat díjazták a
Város Napján, pénteken.

Nagy volt a gyerekzsivaj a Ma-
gyar Plakátházban, szülõk és cse-
metéik egyaránt türelmetlenül vár-
ták a két pályázat eredményhirde-
tését. Mint a Szabadics Zrt.
részérõl Kovács Tamás elmondta, a
városrehabilitáció Kanizsa legna-
gyobb beruházása, és a gyerekek
alkotásaival lehet talán a legjobban
elmondani, hogy milyen nagy je-
lentõséggel bír lakóhelyünk meg-
újulása, szebbé tétele. A kanizsai
óvodások, általános- és középisko-
lások, valamint a Pannon Egyetem
hallgatói közel ezerháromszáz mû-
vet küldtek be, ebbõl száz pályázat
környezetvédelmi témájú. Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntöt-
te a vendégeket és elmondta, egy
nagy álom válik valóra a városre-
habilitációval, a sok-sok rajz és
festmény pedig azt is bizonyítja,
hogy a gyerekek is komolyan ve-
szik a zöld szemléletet. A köszön-
tõk után átnyújtották a nyeremé-
nyeket, az elsõ három helyezett kü-
lönbözõ kategóriákban jelentõs
pénzjutalomban részesültek, vala-
mint hatvanöt gyermek különdíj-
ként ajándékcsomagot vehetett át. 

A „Mindenséggel mérd magad”
pályázat nyertesei:

Óvodás kategóriában elsõ helye-
zett: Várhelyi Hanna, második he-
lyezett: Kovács Péter, harmadik
helyezett: Horváth Tamara. Általá-
nos iskola alsó tagozatban elsõ he-
lyezett: Takács Natasa, második
helyezett: Vaso Veronika, harmadik
helyezett: Csuha Gyula. Általános
iskola felsõ tagozatban elsõ helye-
zett: Lelkó Tamás, második helye-
zett: Kondákor Eleonóra, harma-
dik helyezett: Farkas Eszter. Kö-
zépiskola elsõ helyezett: Bognár
Angéla, második helyezett:
Kománovics Melitta, harmadik he-
lyezettek: Böröczki Viola Anna és
Mihályi Rita (PEN hallgató).

A „Kényelem és környezetvéde-
lem” rajzpályázat nyertesei: elsõ
helyezett: Bernáth Patrícia, máso-
dik helyezett: Szlávecz Bianka,
harmadik helyezett: Rigla Bianka.

A város napi programok kere-
tében rendezték meg a VI.
McDonald's Nagykanizsa-Zala-
karos félmaratoni futóversenyt.
A majd' 200 fõs mezõny az Erzsé-
bet térrõl indulva a régi hetesen
Csapi és Galambok érintésével
érte el a zalakarosi befutót. 

A férfiak mezõnyében a kanizsa-
iak közül Fehér László (Kanizsai
Futóklub) harmadik lett, míg a sze-
nioroknál dr. Czigány Róbert (Kani-
zsa) ért el második legjobb idõt.
Férfi váltóban a Kanizsa I (Gadányi
Bálint, Varga Zsolt, Varga Zsombor)
szerzett második helyet, nõi váltó-
ban a Kanizsa I (Vránicsné Deák Il-
dikó, Vargáné Kocsis Katalin,
Vránics Virág) elsõ, a Kanizsa II
(Tóth Nikolett, Tuboly Kinga, Kiss
Judit) csapat pedig második lett. Az
iskolák versenyében a Palin I
(Kozári Gábor, Korcsmár Dominik,
Vígh Levente) végzett az elsõ he-
lyen, második volt a Palin II (Sipos

Luca, Fehér Tamara, Böjti Blanka),
míg harmadikként a Batthyány
(Vida Stefánia, Szabó-Thomka Han-
na, Steinhardt Petra) zárt.

Nagy sürgés-forgás szemtanúi
lehettek múlt szombat délelõtt a
Vasemberház udvarába látogatók. 

A zászlófelvonás helyszínére, a
Deák térre készülõdött az ünnepi
menet, melynek élén a Nagykanizsai
Fúvószenekar és a Dobri Lajos ha-
gyományõrzõ huszárõrnagy, a csá-
szár-huszárok parancsnoka, vala-
mint a zászlóvivõk álltak. Õket kö-
vette Cseresnyés Péter polgármester
és a város elöljárói. A díszes menet-
ben részt vettek a testvérvárosi dele-
gációk tagjai, Vörös András és a
Thúry Baranta Közösség, Thúry
György várkapitány és udvartartása,
õket a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja
jelenítette meg. A sort a Banderium
Hungarorum, valamint a gólyalába-
sok zárták. A közönség tapssal fo-
gadta a menetet a Deák téren. A
zászlófelvonás ünnepi pillanatai
után a menet visszatért az Aradi ud-
varba, ahol folytatódott a Város
Napja, a szórakozás.  

A Város Napja alkalmából
rendezték meg a Kendlimajori
Testvérvárosi Mûvésztelepek ki-
állítását a HSMK Õsze András
Galériájában.

A Ludvig Zoltán által szervezett
testvérvárosi mûvésztelepek immár
hagyománnyá váltak, a Város Napja
alkalmából rendezett kiállításon pe-
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dig az alkotótáborban készült mû-
vek – köztük az április tíz és tizenhat
közötti mûvésztelepen készültekkel
– kaptak helyet. Cseresnyés Péter
polgármester köszöntõjében el-
mondta, a város büszke lehet mûvé-
szeire, akik tevékenységükkel to-
vább viszik Kanizsa jó hírét. A meg-
nyitón a németországi Puchheim
város alpolgármestere, Wolfgang
Wuschig is szólt a vendégekhez, és
örömét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy Kanizsa és város között
már húsz éve létezik a testvérvárosi
kapcsolat. A német település mûvé-
szein kívül még bihácsi, salo-i, ma-
gyarkanizsai, gleisdorfi, kazanlaki,

kovásznai alkotók, és természetesen
két helyi mûvész, Stamler Lajos és
Szabó Gabriella mûvei is szerepel-
tek a tárlaton, így összesen megkö-
zelítõleg ötven festmény és kis-
plasztika tekinthetõ meg. A kiállítást
Tiborcz Iván jazz zenész elmaradha-
tatlan játéka, a galéria elõtt pedig vi-
dám puchheimi fiatalok pattogós
hegedûmuzsikája színesítette. 

Tizenharmadikán pénteken, a
Város Napján jött a világra 4050
gramm súllyal és 59 centiméter-
rel Tóth-Bõsze Bence a Kanizsai
Dorottya Kórházban. 

A kisbabát és édesanyját, Kázmér
Katalint szombat délután köszöntöt-
te Cseresnyés Péter polgármester a
város önkormányzata nevében. Gra-
tulációját fejezte ki Prof. Dr. Bátorfi
József, az intézmény fõigazgatója,
valamint Dr. Orosházi Attila osz-
tályvezetõ fõorvos is. Az anyuka és
a babája jól vannak, sietnek haza,
hiszen türelmetlenül várja mindket-
tõjüket a három és fél éves Boti.

B.E. - P.L. - Z.A.
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TTóótthh-BBõõsszzee BBeennccee 
aa vváárrooss bbaabbáájjaa

Sajtótájékoztatót tartott Tóth
Nándor, a Nagykanizsai Regio-
nális Szennyvíztársulás elnöke,
és Cseresnyés Péter polgármes-
ter. 

E hét második felében megkez-
dõdnek a szennyvízberuházás
tényleges kivitelezési munkái Za-
laszentbalázson, Bocskán és Ho-
mokkomáromban, a következõ hé-
ten pedig Szepetneken, Rigyácon
és Nagykanizsa-Bajcsán. Magyar-
szentmiklóson, Magyarszerdahe-
lyen, Hosszúvölgyön, Esztereg-
nyén, Semjénházán és Fityeházán
június második felében, míg Fûz-
völgyön és Nagykanizsa-Korpa-
váron elõreláthatólag augusztus-
ban indulnak meg a munkálatok. –
jelentette be a szennyvíztársulás
elnöke. 

Tóth Nándor többek között el-
mondta: A szennyvíztársulás
2005 júniusában alakult azzal a
céllal, hogy Nagykanizsán és a
környezõ, még csatornázatlan te-
lepüléseken megfelelõ szenny-
vízelvezetést és tisztítást bizto-
sítson. A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai Unió
Kohéziós Alapja és a Magyar Ál-
lam társfinanszírozása mellett
hozzák tetõ alá az érintett ingat-
lanok tulajdonosainak hozzájáru-
lásával. Ehhez – a projekt önere-
jének részbeni finanszírozására –
2008 májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége Ví-
ziközmû Társulatot. A beruházás
tervezett összköltsége – a
szennyvíztisztító telep korszerû-
sítésével, bõvítésével együtt –
11,1 milliárd forint. 

Nagykanizsán június közepén
rajtol a munka a belvárosi rehabili-
tációs projekthez kapcsolódó csa-
tornaszakaszok kiépítésével az Er-
zsébet téren, a Vásár- és az Arany
János utcában. Ugyancsak június-
ban kezdõdik meg a szabadhegyi
csatornázás a Sörgyár utcai befo-
gadótól indulva. A munkálatok
2012 utolsó negyedében fejezõd-
nek be, azt követi a hathónapos
próbaüzemelés, majd az átadás. 

A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték,
67 km gravitációs csatorna és
mintegy 37 km bekötõvezeték
épül. Kialakítanak 15 darab regio-
nális és 23 házi beemelõ aknát, 20
helyi átemelõt, továbbá felújítják
a város központi átemelõjét is. A
fejlesztés összesen több mint há-
romezer új bekötést jelent. 2013
tavaszára Nagykanizsa még csa-
tornázatlan településrészein, Baj-
csán, Korpaváron és Szabadhe-
gyen, valamint a 12 környezõ te-
lepülés valamennyi portáján lehe-

tõvé válik a rákötés. Ezáltal közel
száz százalékos lesz a város csa-
tornázottsága. 

A szennyvíztisztító telep 2,5 mil-
liárd forintos rekonstrukciójával
megszûnik az évente fizetett jelen-
tõs összegû környezetvédelmi bír-
ság, egyben 30 évre megoldódnak
Kanizsa és a környék szennyvízke-
zelési gondjai. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárása folyik, a felújítás
legkésõbb 2012-ben elkezdõdik.
Cseresnyés Péter polgármester
csatlakozva a Tóth Nándor által el-
mondottakhoz, minden kanizsai
polgártól türelmet és megértést kért
annak reményében, hogy várhatóan
nagyon gyorsan, mintegy másfél
éven belül egy megújult Kanizsa tá-
rul elénk. A beruházás a megszo-
kott életünket felbolygatja, a föld-
munkák, a csatornafektetéssel
együtt járó átmeneti forgalomkorlá-
tozások érinteni fogják valamennyi
település lakóit. 

B.E.
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A civil összefogás eredménye-
ként ünnepélyesen átadták a
megújított ’56-os emlékkertet és
a Kálvin teret. 

Mint arról lapunkban már korábban
hírt adtunk, az Ökotárs Alapítvány és a
MOL által kiírt pályázaton a Civil
Kerekasztal Egyesület ismét nyert, ez-
úttal hatszázezer forintot. Az összeg-
bõl a VIA Kanizsa Zrt., a Rozgonyi
Általános Iskola tanulói, a Batthyány
Gimnázium diákjai és a Református
Egyházközség tagjainak a segítségé-
vel sikerült megújítani a Kálvin teret
és az 56-os emlékkertet. 

MMeeggúújjuulltt aa KKáállvviinn ttéérr ééss aazz ’’5566-ooss eemmlléékkkkeerrtt
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Ünnepélyes keretek között át-
adták a felújított, Bajza utcai
Kistérségi Szociális Programiro-
da épületét. 

Esõs idõben pár éve még gumi-
csizmában lehetett csak megköze-
líteni a Kistérségi Szociális Prog-
ramirodát, de az Európai Unió és
az állam által nyújtott tizenhat mil-
lió forintos támogatásnak köszön-
hetõen sikerült felszámolni ezt az
állapotot. Cseresnyés Péter pol-

gármester nyitó beszédében el-
mondta, hogy a huszonegy millió
forintos beruházásból öt millió fo-
rintot a Kistérségi Társulás tett
hozzá, s így sikerült felújítani a
Kúria épületét. Hozzátette, a Kis-
térségi Szociális Programiroda
többek között a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
munkájának segítéséhez biztosít
megfelelõ környezetet. A program-
iroda huszonegy településen látja
el a szociális alapellátási feladato-

kat, a bajba jutott családok a felújí-
tást követõen pedig megfelelõ kö-
rülmények között fordulhatnak se-
gítségért a szakemberekhez. Dr.
Tóth László, a kistérségi bizottság
elnöke elmondta, hogy 2009-ben
már felújították a központi irodát.
A mostani beruházással fontos
szempont volt az akadálymentesí-
tés is, ennek köszönhetõen most
már a mozgáskorlátozottak is meg
tudják közelíteni az ügyfélszolgá-
latot. Végül Grabant János, a kivi-
telezõ cég vezetõje ismertette a
technikai jellemzõket, így elmond-
ta, mintegy ötszáz négyzetméteren
raktak le térkövet az iroda környé-
kén, akadálymentes vizesblokko-
kat hoztak létre, megoldották a
homlokzati hõszigetelést, valamint
sor került a Bajza utcai kerítés fel-
újítására is. 

A köszöntõ gondolatokat köve-
tõen Cseresnyés Péter átvágta a
nemzetiszín szalagot, valamint
Polai György irodavezetõ körbe-
kalauzolta a résztvevõket a telje-
sen felújított épületben.

Z.A.

FFeellúújjííttoottttáákk aa kkiissttéérrsséégg sszzoocciiáálliiss iirrooddáájjáátt
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Két alkalommal is találkoztak
egymással a múlt héten a Hadi-
rokkantak, Hadiözvegyek, Hadi-
árvák Országos Nemzeti Szövet-
sége Nagykanizsai Szervezeté-
nek tagjai.

Május 9-én, a Gyõzelem Napja
alkalmából koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartottak a
II. világháborús emlékmûnél. A
rendezvényen Görcsi Frigyesné
szavalata után Görcsi Frigyes em-
lékeztetett a II. világháború befeje-
zésének 66. évfordulójára, majd
koszorúzás következett. Az emlék-

mû talapzatánál koszorút helyez-
tek el a Hadirokkantak, Hadiözve-
gyek és Hadiárvák mellett a Fegy-
veres Erõk és Testületek Nyugállo-
mányúak Klubjának képviselõi,
valamint a város önkormányzatá-
nak nevében Karádi Ferenc alpol-
gármester.

A negyvenfõs szervezet pénte-
ken tartotta éves beszámoló tag-
gyûlését a Vasemberház Házasság-
kötõ termében. Elnöki beszámoló-
ját Görcsi Frigyes azzal kezdte,
hogy a Honvédelmi Minisztérium
döntése értelmében a hadirokkan-
tak és hadiözvegyek számára jó

hírt is tud közölni, üdülési csekk-
hez azonban egyénileg nem juthat-
nak hozzá. Mint a korábbi években
annyiszor, most is megismételte,
senki nem segíti a hadiárvákat, és
a levelezéseik sem jártak sikerrel.
Örül annak, hogy a hadirokkanta-
kat pártfogolják, de akik apa nél-
kül nevelkedtek fel, azok sajnos
semmi kedvezményt nem kapnak.
El szeretnék érni, hogy a magyar
hadiárváknak is járjon közgyógy-
ellátás és járadék a környezõ or-
szágokban élõkhöz hasonlóan. 

B.E.

BBeesszzáámmoollóó ttaaggggyyûûllééss aa hhaaddiiáárrvváákknnááll

A vasútbarátokat és a könyv-
molyokat is várták Borsi István
könyvbemutatójára a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-
ba, amelyet Kámánné Szép Teré-
zia intézményvezetõ ajánlott a
megjelentek figyelmébe. 

A Vasutas dekameron címû kö-
tet novellák gyûjteménye, amely

azonban nem csak a MÁV-dolgo-
zóknak jelenthet igazi csemegét,
hanem bárki számára, aki szereti
az elsõ hallásra hihetetlen, de
igaz történeteket. Borsi István
Szeged Város Irodalmi Díjas és
Juhász Gyula-díjas mûvészeti író
közel negyven évig dolgozott a
MÁV-nál, majd nyugdíjasként
próbálkozott meg az írással. Ösz-

szegyûjtötte a vasútnál töltött
évek élményeit, amelyek ugyan
kizárólag a vasútról szólnak, de
nem csak a vonatok szerelmesei-
nek nyújthatnak élvezetes olvas-
mányélményt. Borsi István nem
csak a vonatok, hanem az autók
iránt is érdeklõdik, ugyanis min-
den évben részt vesz pályabíró-
ként a Forma 1-es Magyar Nagy-
díjon.

Z.A.

TTöörrttéénneetteekk aa vvaassúúttrróóll

A Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény 2011-ben is megren-
dezte a Zalai Mûvészeti Fesztivált.

A megye amatõr mûvészeinek
teret adó, színvonalas rendezvény
lehetõséget kívánt adni a gyerme-
kek-, ifjúsági és felnõtt korosz-
tálynak a bemutatkozásra, meg-
mérettetésre. Zalaegerszegen a
Göcseji Falumúzeumban mutat-
hatták be tudásukat a néptánc és
népzene mûvelõi. A számos fellé-
põ között a legkisebbek is ver-
senybe szállhattak,így a második
osztályos palini gyerekek is. 

A Palini Gyöngyvirág Tánccso-
port Nagykanizsa-Palin városrész-
ének általános iskolai diákjaiból ala-
kult két évvel ezelõtt. A tánccsoport
állandó fellépõje az iskolai rendez-
vényeknek, idõsek estéjének, ünne-
pélyeknek, gyermeknapoknak egy-
aránt. Tavaly októberében Nagyka-
nizsa város diákönkormányzata által
hirdetett mûvészeti versenyen elsõ
helyezést értek el, amely kellõ bizta-
tást adott számukra, hogy megyei
szinten is megmérettessenek. A bá-
torság, az alapos felkészülés és nem
utolsó sorban a néptánc szeretete
meghozta gyümölcsét, hiszen a ne-
ves zsûri úgy ítélte meg, hogy a lel-
kes kis csapat megérdemli a megyei
harmadik helyet. A Gyenes Gyer-
mek Néptánc Csoport (Gyenesdiás)
12-14 éves gyermekei lettek az el-
sõk, a másodikok pedig a szintén ka-
nizsai Bokréta tánccsoport 10 éve-
sei.

– Örülünk,hogy újabb sikerrel
gyarapodhattunk, megismertek
bennünket és hírnevet szerezhet-
tünk a tánccsoportnak, Nagy-
kanizsa-Palin városrésznek, vala-
mint iskolánknak egyaránt – nyi-
latkozta a palini általános iskola
tanítója,a tánccsoport mûvészeti
vezetõje, Horváth Eszter.

Dobogóra 
perdültek
a ppalini
Gyöngyvirágok
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Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési 
Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Király u. 47. (Tel/fax: 93/516-796)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról - 2010. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról - 2010. év

Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorszám A tétel megnevezése
Elõzõ év Tárgyév

1. A. Közhasznú tevékenység bevétele 68 584 114 576
2. B. Egyéb alaptevékenység bevétele - 2 624
3. C. Vállalkozási célú tevékenység bevétele 716 -
4. D. Összes bevétel (A+B+C) 69 300 117 200
5. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 68 345 115 143
6. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - 
7. G. Összes ráfordítás (E+F) 68 345 115 143
8. H. Vállalkozási tevékenység eredménye 716   - 
9. I. Adózás elõtti eredmény 955 2 057
10. J. Adófizetési kötelezettség - 9
11. K. Tárgyévi vállalkozási adózott eredmény 716 - 
12. L. Tárgyévi alaptevékenység adózott eredmény 239 2 048
13. M. Mérleg szerinti eredmény 955 2 048

Sorszám A tétel megnevezése
Elõzõ év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök 540 558
02. I. Immateriális javak - - 
04. II. Tárgyi eszköz 540 558
09. B. Forgóeszközök 24 092 14 080
11. II. Követelések 1 389 2 734
16. IV. Pénzeszköz 22 703 11 346
17. C. Aktív idõbeli elhatárolások 10 572 32 537
18. Eszközök összesen 35 204 47 175

Sorszám A tétel megnevezése
Elõzõ év Tárgyév

19. D. Saját tõke 6 463 8 511
20. I. Jegyzett tõke 5 000 5 000
23. III. Tõketartalék 122 122
24. IV. Eredménytartalék 386 1 341
25. V. Lekötött tartalék - -
29. VII. Mérleg szerinti eredmény 955 2 048
31. F. Kötelezettségek 27 880 32 220
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 880 32 220
37. G. Passzív idõbeli elhatárolások 861 6 444
38. Források összesen 35 204 47 175
Elõzõ év(ek) módosításai (-)

Dr. Fodor Csaba a Fidesz
arroganciájáról

Balogh László 
sajtóközleménye

Válasz Balogh László
nyilatkozatára

Két ifjú tehetség 
mutatkozott be

Kockásfülû nyúl 
a Kõrösiben

Megyei tanulmányi 
verseny a Péterfy Iskolában

Csecsemõgondozási 
verseny a Vöröskeresztnél

Országos Tájfutó
Diákolimpia és Zala Kupa
tájfutóversenyek

„Együtt-egymásért” a
Vajdaságban

150 éves a Buda-Kanizsa 
vasútvonal

Abay Nemes Anna –
ifjúsági válogatottal Máltára

Zalakaroson a serdülõ
lány kosarasok krémje

NTE utánpótlás: ritmust
tévesztettek az U17-esek

Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten 
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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Május 19. 
10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás fog-
lalkozás félévestõl 5 éves korig

10.45 óra KEREKÍTÕ - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagó-
gus. Belépõdíj: 500 Ft/család

Május 23. 15 óra
Az én hobbim sorozat keretében
"FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLÕK" -
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megnyitja: Horváth Balogh Attila
Megtekinthetõ: június 10-ig

Május 23. 19 óra
AZ IL MOSAICO Ifjúsági Szimfoni-
kus Zenekar (Wattwil, Svájc) hangverse-
nye. Karmester: Hermann Ostendarp
Közremûködik: a Strém Kálmán Ifjúsági
Vonószenekar (Nagykanizsa) (Zenekar-
vezetõ: Jakobovics Árpád)
Belépõdíj: 800 Ft. Szervezõ: a Strém
Kálmán Ifjúsági Vonószenekar és a Ka-
nizsai Kulturális Központ

Május 29.
MEGEMLÉKEZÉS A HÕSÖK NAP-
JA ALKALMÁBÓL
Helyszín: A kiskanizsai templom mellet-
ti Millenniumi emlékpark

Júniusi elõzetes:
Június 20-24. 8-16.30 óra
Június 27 - július 1. 8-16.30 óra
KULTÚR -KALAND
Tábor a HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés,
bõrözés, szalvétatechnika, papírhajtoga-
tás stb.), túra (Miklósfai Parkerdõ, Csó-
nakázó-tó, stb.), daltanulás, néptánc,
sportprogramok, vetélkedõk, múzeumi
foglalkozások a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival. Részvételi díj:
3 500 Ft/5 nap (étkezéssel)
Jelentkezni lehet június 10-ig, a HSMK
információs szolgálatánál 93/311-468.

Május 27. 19 óra
"NEMCSAK A 20 ÉVESEKÉ 
A VILÁG!" - Zenés szórakozató duma-
és zsíroskenyér party. Információ: 510-
011, 30/2062908 . Belépõdíj: 500 Ft

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet kiállítása. Megtekinthetõ: június
11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 10-ig 

„AZ ÉN ISKOLÁM” - rajzpályázat ki-
állítás megnyitó ünnepsége
Megtekinthetõ: június 17-ig

Május 26. GYERMEKNAP
10 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI ELÕADÁS
Elõadják: Kiss Szilvia, Gál Tamás,
Bodonyi András. 
Belépõdíj: 500 Ft

Május 26. 19 óra
HOGYAN ETTEM KUTYÁT?
Író: Jevgenyij Griskovec
Rendezõ: Czajlik József
Szereplõ: Gál Tamás
Belépõdíj: 1 000 Ft

Nagykanizsa legrégebbi ere-
detû mûemléke, a Romlottvár
helyreállításának, hasznosításá-
nak lehetõségeire keresték a vá-
laszt a Romlottvár Alapítvány
Kuratóriumának legutóbbi ösz-
szejövetelén. A kötetlen beszélge-
tésen részt vett Cseresnyés Péter
polgármester, Dénes Sándor al-
polgármester és Kerner Gábor
mûemlékvédelmi felügyelõ is. 

Vitaindítóként Deák-Varga Dénes
kuratóriumi elnök röviden ismertette
a vár történetét, régészeti jelentõségét,
diaképeken bemutatta a vármarad-
vány mai látványát, a várárkot, a fal-
maradványokat, a várudvart, amit
erõsen benõtt a növényzet; továbbá az
egykor helyreállított pinceépületet,
amely azóta szintén rommá vált.
Majd követhetõ példaként néhány
helyreállított romvárat, várkastélyt
szemléltetett. A vár helyreállítási do-
kumentációja, tanulmányterve 2003-
ban elkészült, ennek alapján el lehetne
készíttetni a továbblépéshez szüksé-
ges engedélyezési terveket. Ez lenne a
következõ, legfontosabb feladat.  Az
alapítvány a számláján lévõ kétmillió
forintot a vár helyreállítására szeretné
fordítani, ha lesz rá lehetõség. 

Cseresnyés Péter polgármester
hozzászólásában kiemelte: lépésrõl-
lépésre kell haladni ahhoz, hogy pá-
lyázatot lehessen beadni. Bíztatta a
kuratórium tagjait, indítsák el a kez-
deményezést, s ígéretet tett rá, hogy
a közgyûlés elé terjeszti majd. Leg-

alább eddig el kell jutni ahhoz, hogy
megfelelõ lépéseket lehessen tenni.
A polgármester azt is elképzelhetõ-
nek tartotta, hogy a késõbbiekben
önkormányzati segítséggel és to-
vábbi pályázati pénzzel legalább a
meglevõ falmaradványokat konzer-
válni lehessen, mellyel megteremt-
hetik egy esetleges késõbbi ráépítés
alapjait. Az önkormányzat komo-
lyabb beruházást nem tud tenni an-
nak érdekében, hogy a Romlottvár
egy tömegeket vonzó idegenforgal-
mi központ legyen. Ehhez beruhá-
zókat, befektetõket kell találni.

Kerner Gábor mûemlékvédelmi
felügyelõ többek között megjegyez-
te: már az Erzsébet tér rekonstrukci-
ója is komoly elõrelépést jelent a
város számára, s ha ráadásul a ven-
déget még a Romlottvárhoz is ki le-
het vinni, az tovább növelné a város
turisztikai értékeit, s ezáltal a bevé-
teleit. Egyetértett a polgármesterrel
abban, hogy készíttessék el a hely-
reállítás engedélyezési tervét. 

A hozzászólásokból kitûnt, az
önkéntesek szívesen segítenének
kétkezi munkával és anyagiakkal
is, ha jó célt látnak. A területet min-
denképpen le kell tisztítani, átte-
kinthetõvé, átjárhatóvá kell tenni.
Szükség lesz földterület vásárlására
és parkoló kialakítására. Sok ötlet
felmerült a késõbbi hasznosításáról
és mûködtetésrõl. Például az isko-
lák tanulóival is meg lehetne ismer-
tetetni a helyet kirándulások szer-
vezésével. Szalonnasütõt kellene

kialakítani, s ha a turista még a
szomját is olthatná, többen járná-
nak oda kirándulni. A területet be
kell kapcsolni a városi rendezvé-
nyek sorába is, és tábla kihelyezé-
sével fel kell hívni rá a figyelmet. 

Kiss László, a Magyar Természet-
barát Szövetség elnökségi tagja meg-
jegyezte, a turistaútvonal hálózat
érinti a Romlottvárat, mely rendezvé-
nyeik egyik állomása. Évente több
száz személy megfordul kerékpárral,
gyalogosan a környéken, igyekeznek
ismertetni számukra a helyszínt a tör-
ténelmével együtt. Megkérdezte azt
is, hol található a Dr. Cseke Ferencrõl
elnevezett utca Kanizsán, hisz a tanár
úr sokat tett annak idején a vár feltá-
rásáért, és a város vezetése egykor
úgy döntött, hogy utcát nevez el róla.  

Keléné Molnár Melinda a Tour-
inform Iroda képviseletében a
Romlottvár népszerûsítése érdeké-
ben végzett marketing munkára
hívta fel a figyelmet. Tavaly ugyan
nem sikerült, de jó idõjárás esetén
a Kulturális Örökségvédelmi Na-
pokat idén a Szentgyörgyvári
hegyre lehetne tervezni. 

Szamosi Gábor a Városvédõ
Egyesület képviseletében elmondta,
az idén is volt pályázati lehetõség,
nagy valószínûséggel lesz a jövõben
is. A cél érdekében azonban elenged-
hetetlen, hogy a magánszemélyek fo-
lyamatosan információt kapjanak a
soron következõ elképzelésekrõl. 

B.E.

AA RRoommlloottttvváárr jjöövvõõjjéérrõõll éérrtteekkeezztteekk

A Ne gyújts rá-nap folytatása-
ként tartották meg az Egészsé-
ges táplálkozás-napot a Zsig-
mondy-Széchenyi iskolában.

A programsorozat a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium jóvoltából való-
sult meg, és célja, hogy egészsége-
sebb életre neveljék a tanulókat.

Az iskola kiállítótermében és
az étteremben is élelmiszer-pira-
mis fogadta a középiskolásokat a
Zsigmondy-Széchenyi szakkö-
zépiskolában. A programmal azt a
célt szeretnék elérni, hogy a gye-
rekek mindennapjainak részévé
váljanak az egészséges élelmisze-
rek. Ezt segítette elõ a képeket és
sok-sok információt tartalmazó
vitrinek kiállítása, valamint dr.
Buzás Judit kistérségi tisztifõor-
vos elõadása, aki az egészséges
táplálkozás alapjaival ismertette
meg a diákokat. Mint mondta,
„táplálékod legyen orvosságod”,
hiszen sok esetben a helyes táp-
lálkozással megelõzhetõek a be-
tegségek. 

Z.A.

EEggéésszzssééggeess ttáápplláállkkoozzáássrraa nneevveelltteekk
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A közelmúltban négy roma
szervezet vezetõje állapodott
meg abban, hogy szoros együtt-
mûködést alakítanak ki a hátrá-
nyos helyzetûek megsegítése ér-
dekében. 

A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége, az Eurife, a Zala
Megyei Cigány Civil Szervezet
és a Cigányságért az EU-ban
Egyesület összefogásának ered-
ményeként sikerült megnyerni az
osztrák Volkshilfe nevû civil
szervezet támogatását ennek a
közös célnak. A Volkshilfe egyike
a legnagyobb non-profit szerve-
zeteknek Ausztriában. Tevékeny-
ségi területei között szerepel az
egészségügy, szociális ellátás és
gyermekgondozás.

Nagy József György, a Demok-
ratikus Roma Vezetõk Szövetségé-
nek elnöke bizakodó a hosszú távú
együttmûködés megvalósulásával
kapcsolatban, hiszen már kézzel-
fogható eredményei vannak az
összefogásnak.

– A bécsi Volkshilfe szervezet
216 000 Euro értékû gyógyszer-
adományt, fõként antibiotikumo-
kat juttatott el hozzánk, melyet el-
sõsorban a Zala megyei kórhá-
zaknak ajánlottunk fel, de nem fe-
ledkezünk meg a Nyugat- és Dél-
Dunántúl többi kórházáról sem.
Az egészségügyi intézmények gaz-
dálkodási nehézségei köztudottak,
így bízunk abban, hogy a kórhá-
zak számára valódi segítséget je-
lent az adomány. Remélhetõleg ez
a fajta támogatás folyamatossá
válhat az osztrák partner részé-
rõl, és ezzel a helyi és regionális
illetékességû egészségügyi intéz-
mények támogatása is rendszeres-
sé válhat.

– Az egészségügy mellett mi-
lyen egyéb területet érint a négy
szervezet támogató összefogása?

– Gyermekeink oktatását és a
nevelését is kiemelkedõ jelentõsé-
gûnek tartjuk. Fontosnak érezzük
kifejezni köszönetünket az ezzel
foglalkozó intézmények számára
úgy is, hogy amennyiben tehetjük,
a beérkezõ adományokból erre a
területre is juttatunk.  A közel-
múltban lehetõségünk nyílt arra,
hogy ezerötszáz csomag nápolyit
osszunk szét a nagykanizsai óvo-
dák között. Az óvodavezetõk pozi-
tív visszajelzései megerõsítettek
minket abban, hogy fokozottab-
ban figyeljünk erre a területre a
késõbbiek folyamán is. A vezetõk
megfogalmazták, hogy minden se-
gítség, támogatás milyen sokat je-
lent az intézmények, a gyerekek
számára. Szomorú tény, hogy egy-
re több gyerek éhezik, illetve alul-
táplált. Számos családban még az
alapvetõ élelmiszerek beszerzése
is nehézséget okoz, így a hátrá-
nyos helyzetû gyerekek csak rit-
kán jutnak olyan, számukra luxus-
nak tekinthetõ finomsághoz, mint
a nápolyi. Lehetõségeink szerint
támogatni szeretnénk azt a törek-

vést, hogy ezek a gyerekek leg-
alább az óvodákban ne szenvedje-
nek hiányt semmiben. Várható,
hogy sikerül majd egy nagyobb
gyermekruha szállítmányra is
szert tenni a Volkshilfe által. Ez is
hatalmas segítséget jelentene a
hátrányos helyzetû családoknak.
Természetesen a négy szervezet
összefogása nem csak karitatív te-
vékenységben valósul meg, ha-
nem hazai és EU-s pályázati lehe-
tõségeket is kihasználva képzési-
foglalkoztatási programok indítá-
sát tervezzük.

Nagy József György elmondta,
hogy Cseresnyés Péter polgármes-
terrel folytatott tárgyalások során
pozitív megerõsítést kaptak tevé-
kenységükkel kapcsolatban, a vá-
ros részérõl is támogató együttmû-
ködés szándékát tapasztalták. 

– Közösen keressük a lehetõsé-
get arra, hogy egy nagyobb szoci-
ális depót hozzunk létre, ahol az
adományok megfelelõ és nagy
mennyiségben történõ tárolása,
raktározása megtörténhet, illetve
ahol a rászorulókat közvetlenül is
segíthetjük. Úgy gondoljuk, hogy
ez a lehetõség nagy távlatokat
nyithat mind a négy együttmûködõ
szervezet karitatív tevékenysége
számára, és nagy lehetõséget biz-
tosít az általunk támogatni kívánt
rászorulók, valamint a város szá-
mára is. 

A Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetségének elnöke elmondta
azt is, hogy a négy roma civil szer-
vezet közös alapítvány létrehozá-
sát tervezi annak érdekében, hogy
még szervezettebben és hatéko-
nyabban tudják megvalósítani a
hátrányos helyzetûek és vala-
mennyi rászoruló támogatását,
megsegítését.

B.E.
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AAddoommáánnyyookkkkaall aa hhááttrráánnyyooss hheellyyzzeettûûeekkéérrtt

POLGÁRI KANIZSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c  4/1

Adószám: 18969348-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Adatok ezer Ft-ban
Elõzõ év Tárgy év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 305 350
Pénzügyileg rendezett bevételek 305 350

C. Tényleges pénzbevételek 305 350
E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 695 1086

Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 695 1086
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0 0 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -390 -736

Újraszentelték a civil összefo-
gással megújult Látóhegyi ká-
polnát. A szentmisét Fliszár Ká-
roly fõesperes-plébános és Vereb
Zsolt, a Nagykanizsai Piarista
Általános Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda igazgatója ce-
lebrálta.

A civil közösségek, a támogató
vállalkozók, a VIA Kanizsa Zrt. és
Tarnóczky Attila tanár által felújí-
tott kápolna az ünnepi pillanatok
után a Piarista iskola védnöksége
alá került. 

A piarista rend birtokán a
XVIII. században építették fel a
Szent Donát, valamint Szent
Bertalan tiszteletére felszentelt
Látóhegyi barokk kápolnát. E
kis templomban Kránitz Kálmán
püspök 1913. november 8-án
szentelte meg Victorius és Pius
szent vértanúk oltárasztalba zárt
maradványait. Az ereklyetartón
elhelyezett okiratban is kívánva,
hogy Krisztus minden híve nyer-
jen bûnbocsánatot, aki a követ-
kezõ egy évben, vagy a késõbbi-
ekben a felszentelés évfordulóit
követõ negyven napban ideláto-
gat. 

A Piarista iskola közössége
vállalásában ígéretet tesz arra,
hogy a kápolnát, Isten dicsõsé-
gének e kis szimbólumát kedves
értékeik között tartják számon,
sorsát figyelemmel kísérik, kör-
nyezetét a város önkormányza-
ta, a Jézus Szíve Plébánia egy-
házi közössége és a Civil
Kerekasztal Egyesület segítsé-
gével megóvják, gondozzák, és
a lehetõségek szerint tovább
szépítik. Vállalják, hogy a ká-
polna szentjeinek és vértanú-
inak napja tiszteletére rendezett
Látóhegyi búcsúk szervezésé-
ben részt vesznek, s a búcsúk
napján a kápolnában hálaadó
szentmisét tartanak. Az esemé-
nyek idõpontjáról a város és
környékének polgárait a médián
keresztül is tájékoztatják. 

B.E.

AA PPiiaarriissttaa 
IIsskkoollaa 
sszzáárrnnyyaaii
aalláá kkeerrüülltt
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Az Erzsébet téren feltört asz-
faltot és bontott törmeléket is új-
rahasznosítják a Városrehabili-
táció kivitelezése során.

Nem csak az Európai Unió és a
pályázati projektek elvárása az,
hogy a beruházásokat a környe-
zetünkre lehetõ legnagyobb fi-
gyelemmel valósítsuk meg, de er-
re most már valóban nagy hang-
súlyt helyeznek a kivitelezõk is.
Az Erzsébet téren keletkezett
bontási hulladékkal ugyanúgy
gazdálkodni kell, mint bármelyik
más építési anyaggal. Mindenki
számára könnyen észrevehetõ
volt, hogy a fõtéren felszedett tér-
kõ ma már a Báthory teret vará-
zsolja gondozottabbá és szebbé,
de talán nem ennyire egyértelmû,
hogy az óriási kõkupacok hova
tûnnek az építési területrõl. A pa-
ravánnal elkerített egykori parko-
lóban naphosszat dolgozik a fel-
bontott aszfaltot, kõzetet és be-
tont daráló gépóriás, hogy az így
keletkezett zúzalékot be tudják
építeni az útalapokba. Ezzel nem
csak a további kivitelezéshez
nyernek értékes építési anyagot,
de jelentõs lépést tesznek annak
érdekében, hogy ne terhelje a
környezetet a hulladék szüntelen
gyarapodása. 

K.H.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2011. május 19.8

Nem meglepõ, hogy május 25-
én, szerdán este 7-kor a Vitéz lé-
lek színrevitelével újra ajándék-
kal lepi meg a közönséget a
HSMK-ban a Piarista Diákszín-
pad. A Kanizsa olvasói megszok-
hatták, Kereszty Ágnes tanárnõ
csapata évrõl évre remekel, hogy
most csak Anouilh Jeanne d'Arc-
darabjára, az A pacsirtára utal-
junk. De hamar közismert lett a
Piarista Iskola drámatagozata is,
akik mesterségtanáruk, a hevesis
Mihály Péter mentorsága alatt
februárban az eszkimó-jelenetet
adták hozzá Az ember tragédiá-
jának több zalai diák-színjátszó
által elõadott bemutatójához, az
Ádámok és Évákhoz. Zárójel-
ben: a remek koncepció, Madách
Imre mûvének ilyen közös be-
mutatása Szolnokról származik,
év elején az egerszegi mellett a
veszprémi színház is megvalósí-
totta vonzáskörzetében. Virágva-
sárnap pedig az Isten-keresõ ver-
sek találkozóját rendezte meg az
iskola, a Virág Benedek Vers-
mondó Versenyt. Kedves összjá-
ték a választás is: a Húsvét elõtti
vasárnap a hagyományos idõ-
pont és a verseny névadója, a
dióskáli születésû egykori kani-
zsai piarista diák. Érdeklõdéssel
állunk tehát a 25-i Tamási Áron
bemutató elõtt.

EEggyy TTaammáássii ÁÁrroonn
bbeemmuuttaattóó eelléé

Templom Téri Iskoláért Alapítvány 
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.

Adószám: 19274968-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRÕL

(ezer Ft) 
A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.199 1.114

Közhasznú mûködésre kapott támogatás 980 945 
központi költségvetéstõl  (SZJA 1%) 216 168
egyéb 3
Egyéb bevétel 307 1

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 1.199 1.114
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.232 891   

Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -1.033 223
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás elõtti eredmény
J. Fizetendõ társasági adó 
K. Tárgyévi eredmény -1.033 1.114

– Tudja, az a régi magyar virág –
emlegette a verbénát, nem jutván
eszébe neve, az egyik virágbarát.
Visszatérõ és új jelentkezõ egyaránt
akadt. Õk valamennyien a beton-
dzsungel színesítését, a palánták to-
vábbi gondozását vállalták a vízvi-
rágok, petúniák, gerberák, lobéliák,
ageratumok, verbénák és szegélyvi-
rágok átvételekor. Szerencsés egy-
beeséssel idén erre a Város Napján
kerülhetett sor. A gesztusértékû
ajándékvirágok a tágabb közösség
elismerései a közterületekért vég-
zett munkáért – a rekord számú
amatõr kertész így is fogadta a pa-
lántákat. Úgy látszik, lassan érvé-
nyét veszítheti a régi mondás: a kö-
zös lónak túrós, azaz sebes a háta.
Egyre több kanizsai érzi városát sa-
játjának, és lám, tesz is érte.

K.H.

SSaajjááttjjuukknnaakk éérrzziikk aa llaakkóótteelleeppeett

„A közösségért – a közösségtõl” feliratot viselte az elismerés és em-
léklap. A Keleti városrész virágosításában részt vevõ 41 lakóközösség
vehette át a múlt péntek délután kiosztott közel kétezer egynyári vi-
rágpalánta mellé. Egyben meghívást kaptak május 20-án, pénteken
16 órára a Hevesi ABC elé a Polgári Kanizsáért Alapítványnak im-
már ötödik virágosítását dokumentáló fotókiállításra és kertészeti
vetélkedõre.
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ÚÚjjrraahhaasszznnoossííttáássssaall aa kköörrnnyyeezzeettéérrtt

A Nagykanizsai Vasútbarátok és
Vasútmodellezõk Köre felhívással
fordul minden nagykanizsai kö-
zépiskola diák önkormányzatához,
a város civil szervezeteihez, és
polgáraihoz. Legyenek segítsé-
günkre a vasút parkjában álló, mu-
zeális értékû mozdonyok, jármû-
vek felújításában, megmentésé-
ben. Segíteni hívunk mindenkit,
aki önkéntes munkával, vagy
anyagi támogatással hozzá tud já-
rulni vállalásunk sikeréhez, hogy a
Déli-vasút 150 éves jubileumi ün-
nepére, június 25-re a felújítás be-
fejezõdhessen. Jelentkezni a
Nagykanizsai Civil Irodán lehet.
Halis István Városi Könyvtár
alagsora, Kálvin tér 5. Hóbor Ildi-
kó önkéntes menedzser - tel:
20/288-4404, e-mail: civilkerekasz-
tal@gmail.com, Hegedûs Ákos
Vasútbarát kör vezetõ, tel: 20/587-
2593, e-mail: heak@freemail.hu

FFeellhhíívvááss öönnkkéénntteess
mmuunnkkáárraa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.

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

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet be-
szerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.

A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen nyilatko-
zatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helye-
ken hozzáférhetõk.

A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borí-
tékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.

A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottság  ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree

Egyesített Bölcsõde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Böl-
csõde Meseház Bölcsõde (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) bölcsõdevezetõ
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbí-
zás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges fel-
adatok:

Az intézmény mûködésével kapcsolatos vezetõi feladatok ellátása az in-
tézményvezetõvel együttmûködve. A kisgyermeknevelõk és egyéb beosztot-
tak irányítása. A szakszerû és törvényes mûködés belsõ feltételeinek megte-
remtése az Egyesített Bölcsõde vezetõjének szabályozásával. Az elõírt sze-
mélyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A
gyermekek felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
az egyesített intézmény szakmai programjának megfelelõen. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Fõiskola, Fõiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékle-

tének I/2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú végzettség. Csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ) vagy
csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõi (OKJ)
végzettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szo-
ciális alapvégzettség, pedagógus,, 

- A bölcsõdében - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
- Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- büntetlen elõélet 
- magyar állampolgárság 
- orvosi alkalmasság 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hangszertudás, kiváló kommuni-

kációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szak-
mai önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsõ-
de vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-
ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban
2011. szeptember 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsõde címére történõ megkül-

désével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 10-11/2011 , vala-
mint a munkakör megnevezését: bölcsõdevezetõ. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-

bolcsode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

BBööllccssõõddeevveezzeettõõtt kkeerreessnneekk 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírása az önkor-
mányzat tulajdonában álló, volt Olajbányász Sporttelep bérleti szerzõdés kere-
tében történõ üzemeltetése tárgyában megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapon a Felhívások menüpont alatt, illetve igényelhetõ a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató ZRt. irodájában. (Nk., Garay u. 21, tel.:
93/311-241)

PPáállyyáázzaatt OOllaajjbbáánnyyáásszz SSppoorrtttteelleepp bbéérrlleettéérree

Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros ház-
számok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl vé-
gig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás
utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok,
Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart 2011. május 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykani-
zsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

pénzügyi tanácsadó
(vállalkozói jogviszony) felsõfokú jutalékos bérezés
fõkönyvelõ felsõfokú megegyezés szerint
készlet elszámoltató szakirányú megegyezés szerint
kõmûves szakirányú megegyezés szerint
légtechnikai szerelõ szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
húsipari szakmunkás szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú 95.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
gázautó szerelõ szakirányú 150.000 - 180.000 Ft
kárpitos szakirányú 100.000 Ft
autómosó kezelõ szakirányú 80.000 Ft
cukrász-pultos szakirányú 110.000 Ft
SHOP eladó szakirányú megegyezés szerint
angol nyelvtanár szakirányú megegyezés szerint
(1-14 éves gyermekeknek)

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központja, 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig

TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Tisztelt Bajcsaiak és Miklósfaiak!
A Nagykanizsai Fidesz-szervezet és a Polgári Körök közösen
csatlakoztak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM),
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az Önkéntes Központ
Alapítvány (ÖKA) nagyszabású hulladékgyûjtési akciójához. 

Ezért május 21-én több más helyszínnel együtt a Mórichelyi-
hegy lábánál is hulladékgyûjtést szervezünk.
Nagy szeretettel és tisztelettel hívunk minden bajcsait és mik-
lósfait, aki felelõsséget érez a környezet tisztasága és megóvá-
sa iránt! 
Az akció május 21-én (szombat) 9 órakor indul a Móriche-
lyi-hegy lábától. A szemétgyûjtési kezdeményezéshez a hely-
színen lehet csatlakozni. 

További felvilágosításért Vukics József munkavezetõhöz lehet
fordulni a 0630/967-3060-as telefonszámon.

A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoz-
tatási, Szociális és
Közmûvelõdési Non-
profit Kft-nek az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoz-
tatási Paktum” címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító
Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegû támo-
gatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361 Ft. 

Aprojekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18
hónap idõtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum hivatalos honlapja, mely a www.kanizsapak-
tum.hu címen érhetõ el. A honlapon igyekszünk minden fontos infor-
mációt közzétenni, ezzel is támogatni kívánjuk a hatékony informá-
cióáramlást a kistérségben. A honlap fejlesztése folyamatosan
történik, ezért szíves türelmüket kérjük, amíg minden információ
elérhetõ lesz. 

Együtt Kiskanizsáért Egyesület 
8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.

Adószám:  18963720-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRÕL

(ezer Ft) 
A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 79 258

Pályázati úton elnyert támogatás 70 180
Tagdíjból származó bevétel 4 64 
Egyéb bevétel 5 14 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 79 258
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 87 240

Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 87 240
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -8 18      
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás elõtti eredmény -8 18
J. Fizetendõ társasági adó 
K. Tárgyévi eredmény -8 18
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Horoszkóp

Viszonyuljon pozitívan az életkorához,
hiszen nem lehet túl öreg a feladataihoz.
Ne hagyja el magát, kutasson mindig új
távlatok után. Meglátja, az elsõ siker után
visszatér a régi, ifjonti lelkesedése.

Lehetõleg azzal foglalkozzon, amivel iga-
zából szeretne, és amiben kedvét leli.
Semmit sem késõ elkezdeni. Teendõi mel-
lett ne hanyagolja el a családját sem. Ter-
vezze tudatosabban az idõbeosztását.

Lehetõleg ne vállaljon hosszú távra anyagi
kiadásokkal járó elkötelezettséget, mert a ko-
rábban szövögetett tervei most megvalósulni
látszanak. Ha kellõ diplomáciai érzékkel tár-
gyal az érintettekkel, meg fogják érteni. 

Az elkövetkezõ napokban az lesz a legjobb
befektetés ön számára, ha úgymond, saját
magába fektet be, tehát olyan dolgokat sze-
rez meg, amelyek szellemi teljesítõképes-
ségének a fejlesztéséhez szükségesek.

Új megoldást kell keresnie munkahelyi
problémáira. Döntõ lépésre azonban még ne
határozza el magát. Várjon addig, amíg oldó-
dik ön körül a feszültség, hiszen olyan mun-
kát is kaphat késõbb, amiben örömét leli.

Pénzügyi kiadások nem nyomasztják,
ezért nyugodtan törheti a fejét akár luxus
dolgokon is. Az úti cél eldöntését azon-
ban ne hamarkodja el, mert jobb alterna-
tívát is találhat késõbb. 

Jók és hasznosak a megérzései az üzleti élet
területén. Kegyeibe fogadja Fortuna, és akár
nem remélt anyagi elõnyökhöz is juthat. Ha
nehezebben alszik el esténként, tévézzen,
vagy olvasson szórakoztató könyvet.

Mosolyogjon, s mindjárt szebb színben lát-
ja a világot. Tudnia kell, hogy a félmosoly-
nak a hatása is csak feleakkora. Népszerûsé-
ge fokozódik a környezetében, így alig lesz
szüksége a Vénusz bolygó segítségére.

A következõ napokban rengeteg megle-
petésre számíthat. Anyagi haszonnal is
járó ajánlattal keresi fel egy régi ismerõ-
se. A döntéssel ne várjon sokáig, mert
mások megelõzhetik.

Váratlan pénzügyi kiadások zavarhatják meg
a mindennapjait. Hogyha higgadtan néz
szembe a valósággal, hamarosan rátalál a
megoldásra. Az otthonára egyelõre ne költ-
sön sokat, és a változtatást is napolja el.

Hibátlanul ki tudja fejezni mondanivalóját,
elvárásait, de nem árt, ha meghallgatja má-
sok véleményét is. Mostanában csak a mun-
kában leli örömét, és nem kívánja mások
társaságát. Minél elõbb változtasson ezen.

Ne aggódjon az egészsége miatt. Folytassa
tovább az egészséges táplálkozást, és stressz-
oldásként iktasson be életébe idõnként kör-
nyezetváltozást. Az otthonába is vigyen be
változást, például vásároljon szép virágokat.

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

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Tud ennél jobbat? Részletek:

http://koltozz.be/nagykanizsa/csan
yi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)

Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklõdni: 06/30-971-
5120 (7382K)

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irány-
ár: 5,2 millió Ft. Érd.: 0630/621-
4117 (7383K)

Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati laká-
somat elcserélném belvárosi egyszo-
bás gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7389K)

Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú, ala-
csony közös költségû lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)

Nk-án az Erdész utcában föld-
szinti, 38 m2-es, egy szobás, egyedi
gázas lakás eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Érd.: 0620/257-9188, 0630/623-
6346 (7391K)

Nk-Palinban csendes helyen ház,
szép telekkel eladó. Érd.: 0630/392-
9086 (7392K)

Balatonbogláron 228 m2-es
telken villakastély beköltözhetõ
állapotban eladó. Az ingatlan árverés
alatt áll, az árverés idõpontja
2011.06.06. Irányár: 30 millió Ft.
Érd.: Vízler Endre végrehajtó, tel.:
0693/310-223, Nk., Magyar u. 9.
(7396K)

Budapest mellett Gödöllõn szép
környezetben, új építésû, 5 szobás,
két fürdõszobás + garázs ikerházfél
saját kertrésszel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Érd.:
0630/500-2432 (7397K)

Nk-án a Bedõ Albert úti garázsso-
ron 20 m2-es garázs hosszú távra ki-
adó. Érd.: 0630/998-4269 (7393K)

Nk-án a Keleti városrészben
külön bejáratú, bútorozott szoba,
konyha, fürdõszoba használattal,
egyedülálló hölgynek kiadó. Tel.:
0670/5187-742 (7398K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)

Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsõfokon Nagykani-
zsán. Reál felsõoktatásban tovább-
tanuló érettségizõknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K) 

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-

rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)

Ötmillió forint hitelre lenne szük-
ségem három hónapra, 100% kamat-
tal. Érd.: 0620/473-0745 (7399K)

59/160/58 elvált hölgy olyan tár-
sat keres, akinek nincs káros szenve-

délye. Pontos címeket és leveleket a
Szerkesztõségbe „Tulipán” jeligére
kérek  (7394K)

Nk-i vagy környékbeli hölgyet
keresek laza, tartós kapcsolatra (nem
függetlent is). Legyél karcsú vagy
arányos testalkatú, kor nem lényeg,
ápoltság fontos. Leveleket a
Szerkesztõségbe kérem „Laza kap-
csolat” jeligére. (7400K)

Ünnepélyes keretek között ne-
vezték el az Aquaprofit-Nagy-
kanizsai Tungsram Sakk Klub he-
lyiségét az egyesület egykori nagy-
mesterérõl, a közel másfél eszten-
deje elhunyt Bagonyai Attiláról.

A Sabján utcai központ hétfõ
délután megtelt a sakk egyesület nö-
vendékeivel, valamint a bajnokcsapat
már rutinos sakkozóival és tagjaival,

hogy a fájdalmasan korán az élõk so-
rából távozott utánpótlásnevelõ edzõ
tiszteletére a kis otthonuk a további-
akban már Bagonyai Attila Sakk
Klub(ház) lehessen.

Balogh László, a Batthyány-
gimnázium igazgatójaként szólt
(nem csupán) a Batthyány Kupák
kapcsán is a sportemberrõl, majd
az egyesület nevében Papp Nán-
dor Bagonyai Attila életútját is-

mertetve emelte ki külön azt a pil-
lanatot, amikor a tréner szinte két
lejátszott futball-meccs között ha-
tározta el, õ bizony sakkozó sze-
retne lenni...

Lett is belõle sakk nagymester, s
számtalan tehetség nevelõje, kinek
sírján egy-egy virág mindig van ta-
nítványaitól.

P.L.

BBaaggoonnyyaaii AAttttiillaa lleetttt aa hheellyyiisséégg nnéévvaaddóójjaa

Kanizsa KK DKG-EAST (17.)
– Debreceni EAC (22.) 98-81
(21-23, 28-22, 29-14, 20-22)

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás a 17-24. helyért, 6.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Gelencsér Gy., Bálind.
Kanizsa KK DKG-EAST: Tóth O.
(13), Lovas (9), Kovács D. (23/6),
Zsámár (11), Hoffmann (11). Cse-
re: Balogh L. (11), Beck, Stárics
(12/3), Murvai (5/3), Klír (2), Har-
tai (1). Edzõ: Farkas László.

Kovács Domonkos lett kani-
zsai részrõl a legponterõsebb já-
tékos, de Tóth Olivér és Stárics
Kornél mögött Balogh László,
Hoffmann Balázs és Zsámár
Krisztián küzdött egymással,
melyikük jut tovább a szerzett
kosarak terén – végül mindhár-
man tizenegyig jutottak, a kani-
zsai együttes pedig õrzi veret-
lenségét.

A hharmadik 
negyedben 
eldöntötték

Az elmúlt hétvégén a Délzalai
Vízmû SE úszói Szombathelyen a
második régiós fordulón vettek
részt, melyen 8 érmet, valamint
számos elismerést szeretek a kani-
zsai úszó-palánták, akik 2003-as
születésûektõl a 1994-esekig bizo-
nyíthattak korosztályaikon belül. 

A vízmûs SE fiatalabbjai közül
Kantó Loretta (2001) 100 m gyorson
1:28.97-tel 6. lett, az 1999-2000-es

korosztályban 100 m mellen Vörös
Dominika (1999) 1:31.14-gyel 4.,
Csizmadia Tímea (1999) 1:38.44 pe-
dig 6. Az 1997-1998-as korosztályban
a lányoknál Molnár Flóra (1998) 100
mellen 1:20.19-cel, valamint 100 m
pillangón 1:13.27-tel 2., 100 m háton
1:16.10-zel 3., míg 200 m gyorson
2:20.22-vel 4. lett. A fiúknál 200 m
gyorson Zámodics Márk (1997)
2:06.73-mal 2., Novák Ferenc (1997)

2:21.50-nel 5., 100 m mellen Zámod-
ics Márk 1:20.05-tel a 3., Novák Fe-
renc 1:23.74-gyel pedig 6. helyet szer-
zett. 100 m pillangón Zámodics Márk
1:08.71-gyel 1. helyen végzett. Az
1996-os születésûek, valamint az idõ-
sebbek között 200 m háton Abay Ne-
mes Anna 2:20.35-tel lett 2., 100 m
mellen Szabadics Adrienn (1995)
1:27.00-val 5., 100 m pillangón Tiha-
nyi László (1994) 1:01.84-gyel 2. hely
gazdája lett.

P.L.

RRééggiióóss úússzzóóéérrmmeekkkkeell

PLAKÁTKÉSZÍTÕ VERSENY A
SÉTAKERTBEN

A Városfejlesztési Divízió is vár mindenkit nagyon sok szeretettel
2011. május 28-án, szombat délután az „EGYÜTT A SÉTAKER-
TÉRT!” elnevezésû programon, ezúttal egy plakátkészítõ versennyel. 

A versenyre a helyszínen várjuk lelkes csapatok jelentkezését, akik szeret-
nék megmutatni nekünk, hogy

milyennek szeretnék látni a Sétakertet,
hogyan népszerûsítenék azt a város lakosságának körében,
és mi mindenre lehetne kihasználni ezt a gyönyörû, és a város számára oly

értékes parkot. 
A csapatok két kategóriában mérkõzhetnek meg egymással: 

10-18 éves korúak csapatai,
illetve a gyerekeket és felnõtteket együttesen magába foglaló vegyes csa-

patok.

Az A/2-es méretû (kb 42×60 cm) nagyságú plakátok készítéséhez a helyszínen
biztosítunk papírt, ceruzát, ollót, ragasztót, színes újságokat amibõl képek ki-
vághatók, de a kreativitásnak nem szeretnénk határokat szabni. Minden csapat-
nak lehetõsége van arra, hogy az elképzelt alkotás tökéletes megvalósítása ér-
dekében hozzon magával további eszközöket (fényképek, festékek, stb...). A
lényeg, hogy a végeredmény a helyszínen készüljön el! Minden kategória elsõ
három helyezettjét díjazásban részesítjük.

Mindenkit várunk tehát május 28-án délután! 
Varázsoljunk együtt életet a Sétakertbe!

19.qxd  2011.05.23.  14:04  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 15

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2011. május 19.

Bólyi SE (13.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (6.) 1-2
(1-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 26. forduló. Bóly,
200 nézõ. Vezette: Rákosi
(Mihálovics, Varga G.). G.: Sch-
nell (13.); Nagy T. (51., 60.). NTE
1866: Markek T. - Kotnyek I.,
Cserfõ, Pozsgai, Szép D. - Ujvári,
Nagy T., Rácz Sz., Budai L.
(Kisharmadás, 75.) - Cs. Horváth
G., Szõke Á. (Rubens, 84.). Veze-
tõedzõ: Koller Zoltán.

A mérkõzés kezdése után vi-
szonylag gyorsan jött a hazai Sch-
nell Bálint gólja, s a bólyiak veze-
tését sikerült Nagy Tamás góljaival
a vendégeknek megfordítaniuk. Az
NTE középpályása ezekkel a talá-
latokkal a házi góllövõ-listán is
feljebb lépett, hiszen a hatgólos
Cs. Horváth Gábor és Szõke Ádám
mellé jött fel, megelõzve a Fejér
megyei átjátszással tavasszal Ka-

nizsára került ötgólos Luiz Fer-
nandót. Ha már ez a táblázat szóba
került, azt Ujvári Máté vezeti ki-
lenccel. S ahogy Nagy Tamás, úgy
egyesülete is ugrott a táblázaton, s
jelen pillanatban hatodik a Nagy-
kanizsai TE a Dráva csoportban.

Koller Zoltán: „Nagyon jó ira-
mú, hajtós mérkõzésen megérde-
melt gyõzelmet arattunk a lelkesen
játszó hazai csapat ellen. Vala-
mennyi játékosom remek teljesít-
ménnyel járult hozzá a sikerhez.”

Miklósfán tovább tart az eredmé-
nyes hosszú hajrá a labdarúgó megyei
elsõ osztályban, melyet ezúttal a
Semjénháza bánt, a Bagola pedig a
másodosztály városi rangadóját nyer-
te Kiskanizsán, ahol kiállítás is színe-
sítette a történéseket. A Palini FC a
harmadik vonalban a második
Petrivente ellen bizonyította, a rang-
adókon is képes eredményes futballra.

Megyei I. osztály: Semjénháza
SE (8.) – Miklósfa SE (15.) 0-4.

Miklósfai g.: László R. (2), Jakab
Á., Béli.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák SE (4.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 0-1.
G.: Kovács B. Gyulai Csaba
(Kiskanizsa) a 60. percben a kiállítás
sorára jutott. Kiskanizsa: Borsos -
Csordás M., Gyulai Cs., Szántó,
Kálovics Á., Visnovics I., Rajnai, Tóth
M., Farkas M., Kálcsics F., Horváth G.
Edzõ: Ifjovics Ferenc. Nk.-Bagola
VSE: Cser D. - Kovács B. (Kapus,
89.), Kalamázs, Kovács K. (Bicskei,
82.), Horváth A., Marczin, Potyi
(Kalmász, 70.), Kalmár I., Harangozó
B., Lovkó (Szabó Zs., 88.), Popovics.
Játékos-edzõ: Popovics Lajos.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Palini FC (4.) – Petrivente
SE (2.) 3-1. Palini g.: Bársony (2),
Horváth T. Nyugati csoport: Bajc-
sa SE (10.) - Liszó SE (13.) 4-0.

P.L.

HHaazzaaii „„GGyyoorrss””ggóóll,, mmaajjdd NNaaggyy-ffoorrddííttááss

Nagykanizsai Izzó SE – Ercsi
SE 33-30 (17-14)

NB II Dél-nyugati csoport, rá-
játszás az 1-5. helyért, 9. forduló.
Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Nagykani-
zsai Izzó SE: Dolezsár - Nagy B.
5, Baranyai N. 3/2, Répási 3, Hor-
váth Balázs 3, Kiss G. 8, Németh
R. 8. Csere: Bolla (kapus), Felde 2,
Pesti 1, Senger. Edzõ: Tóth László.

Kell-e annál nagyobb motiváció
egy hazai csapat számára, mint a
csoport harakiri-együttese ellen a rá-
játszás elsõ gyõzelmét megszerezni.
Nos, a kanizsai játékosok nekidurál-
ták magukat, s jó ritmusban kezdtek
kézilabdázni, amibõl kifolyólag az
elsõ félidei három gólos elõny már-
már csodaszámba ment...

Na, de nem sokáig, hiszen bár-
hogy is kérték – viccesen –, a játék-
vezetõi kettõs következetes maradt,
s esetükben szó sem lehetett a hazai
pálya elõnyérõl... Sokkal inkább ar-

ról, hogy kettõs emberelõnyben bi-
zony az Ercsi SE át is vette a veze-
tést (17-18). Sikerült azonban össze-
kapniuk magukat a vendéglátóknak
(19-18), a dobogó második fokáért
küzdõ vendégeket viszont csak nem
sikerült leszakítani (21-21). Mindkét
együttes kapaszkodott a másikba
olyan leosztásban, hogy a hazaiak
elléphettek volna két góllal, mégis
döntetlenre fordult az eredményjel-
zõ, egészen az 52. percig, amikor
27-25-re módosult az állás... Szük-
séges-e leírni, hogy ekkor vált lélek-
tanilag igazán pikánssá a helyzet, hi-
szen innen, ha három gólosra alakul
a hazaiak vezetése, azzal akár mér-
kõzést is lehet nyerni. Úgy alakult
(28-25), csak az a fránya emberhát-
rány nem hiányzott (29-27). Foly-
tassuk? Bolla Máté büntetõt fogott, a
koncentráció pedig kezdte felmon-
dani a szolgálatot... „Van még vissza
kettõ és fél...” – hangzott önkívületi
állapotban Tóth László edzõ ukáza

Baranyaiék felé, de ami jóval lénye-
gesebb, hogy 30-28-ra vezettek Kiss
Gergelyék.

Lett aztán ez közte három, az
idõ pedig (hál' istennek...) fogyott,
s a 33-29-es állás már sejtetni en-
gedte, hogy meglesz az a gyõze-
lem. Sikerült és a találkozó utáni
csatakiáltások talán a csarnokon
kívülre is szálltak.

Tóth László: „Végre ismét a ré-
gi tûzzel harcolt a társaság, végre
ismét azt láttam a csapatomtól,
amit az alapszakasz során. Így
tényleg öröm ülni a kispadon, s ez
fõképp annak ismeretében nagy
szó, hogy tartalékos összeállítás-
ban mérkõzhettünk. Remélem, ez a
gyõzelem erõt ad a következõ baj-
noki idényre, illetve akik dönthet-
nek, fogalmazzunk így, rólunk, lát-
ják ennek a társaságnak a pozitív
teljesítményét.”

P. L.

EEllssõõ ggyyõõzzeelleemm aa ffeellssõõhháázzbbaann

A Nagykanizsai Polgári Sportlö-
vész Egylet szombaton rendezte
meg idei elsõ viadalát – a Varga
Zoltán Emlékversenyt. A verseny
névadója a nagykanizsai sportlövé-
szet fontos alakja volt. A dél-zalai

találkozón csak pisztolyos számok-
ban lehetett nevezni.

A Szombathelyrõl, Zalaeger-
szegrõl és Szlovéniából érkezõ
versenyzõk – a hazaiak mellett –
lég-, sport, központi gyújtású- és

szabadpisztoly versenyszámokban
mérték össze erejüket. Három ka-
nizsai sportlövõnek sikerült dobo-
góra kerülni: Birkás György egy
elsõ és egy második, Kun László
és Horváth Rudolf egy-egy harma-
dik helyezést tudhatott magáénak.

P.L.

LLöövvéésszzeettii sszzeezzoonnnnyyiittóó

Marcali VSZSE (8.) – Nagyka-
nizsai Izzó SE (12.) 35-34 (18-18).
NB I B Nyugati-csoport nõi kézi-
labda-mérkõzés, 24. forduló. Mar-
cali, 200 nézõ. Vezette: Kóbor,
Tasnádi. Nagykanizsai Izzó SE:
Hrankai R.- Nagy R. 2, Gácser K.
2, László R. 6, Pintér K.4, Mátyás
A.13/3, Takács A. 2. Csere: Rup-
pert B. 5 Papp Zs., Anek D. Rozs
B. Edzõ: Gódor Mihály.

Gyánó Kinga múlt heti sérülé-
se, Dabóczi Adrienn és Csaba
Eszter pedig munkahelyi elfog-
laltságuk végett nem léphettek
pályára a szomszédvárak össze-
csapásán. Mely a beszámolók
alapján egyáltalán nem indult
kedvezõtlenül a Nagykanizsa szá-
mára, hiszen a mérkõzés 10. per-
cében is 5-4-re vezettek. A hazai-
ak onnan már ráerõsítettek, s a
kettõs emberhátrányba is kerülõ
Izzóval szemben háromgólos
elõnyre tettek szert, amit a félidõ
végéig László Renátáéknak vi-
szont sikerült is ledolgozniuk. A
második félidõ hasonlóan folyta-
tódott, ráadásul a hajrába fordul-
va – a mérkõzés vége elõtt 5 perc-
cel – az Izzó SE vezetett három
góllal (30-33). Sajnos azonban ez
még korántsem a találkozó záró
felvonása volt, a vendégeknél is-
mét jöttek a kiállítások, aminek
folytán a Marcali a maga javára
fordította a meccset. A Nagykani-
zsa szezonbeli negyedik mérkõ-
zése végzõdött egygólos vereség-
gel.

NNaaggyy kküüzzddeelleemm ––
éérrddeemmtteelleenn vveerreesséégg

Csabai Csirkefogók VK
(8./17.) – Heat-Group Kanizsa
VSE I (2./11.) 10-7 (2-4, 6-1, 1-
1, 1-1). OB I B férfi vízilabda-
mérkõzés, B-csoport, rájátszás a
10-17. helyért, 9. forduló. Békés-
csaba, 50 nézõ. Vezette: Pásztor
A., László G. Kanizsa: Kiss -
Puskás 1, Gulyás 1, Csóka, Kor-
buly, Fábry 1, Ulman 1. Csere:
Kaszper 2, Szabó G. Játékos-
edzõ: Szabó Gábor.

A szûk kerettel útra kelt kani-
zsaiak ugyan jobban kezdtek rivá-
lisuknál, azonban a hazaiak egy
remek második negyeddel a ma-
guk javára fordították a találkozót,
amivel a dél-zalai klub elveszítette
makulátlan mérlegét az alsóházi
rájátszásban. 

TTaarrttaalléékkooss ccssaappaatt ––
ooddaa aa vveerreettlleennsséégg
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A nagykanizsai Gayer Mátyás
nyerte meg az idén elõször kiírt
Balogh „Csibe” Jenõ Jazz-zon-
gorista Tehetségkutató Versenyt.
A harminc év alatti tehetségek
bemutatkozási versenyének
több, mint tíz éves hagyománya
van már Magyarországon. 

A Gayer Mátyásról megjelent
kritikák kifinomult technikáját,
rendkívül egyéni hangvételét eme-
lik ki. Zipernovszky Kornél, a ha-
zai jazz-élet egyik kiváló ismerõje
ekképpen ír róla „Gayer például
Bollához (Bolla Gábor szaxofonos
- H.Gy.) hasonlítható óriási ígéret.
Bal keze csodálatosan ontja és
uralja a bonyolult és gyors harmó-
niameneteket. Elegancia, nagy
íveket átfogó képesség, komplex
zenei alapállás jellemzi a fiatalem-
ber muzikalitását”. A három fordu-
lóból álló verseny döntõje után si-
került interjút készíteni vele.

– Elõször is engedd meg,
hogy a kanizsai jazz-barátok

nevében gratuláljunk a szép si-
kerhez!

– Köszönöm szépen.
– Milyen állomásai voltak ennek

a több hónapig tartó versenynek és
milyen szerzeményeket adtál elõ a
döntõben?

– Egy demó felvétellel lehetett
pályázni. Ennek eredményérõl e-
mailben értesítettek. Ez alapján
kerültem be a tíz fõs elõdöntõbe.
Itt három számot kellett játsza-
nom a Maloschik Róbert, Oláh
„Tzumo” Árpád és Budapest Jazz
Club vezetõje alkotta zsûri elõtt.
Ebbõl, a kötelezõen játszható
számok listájából Sárik Péter: „
I'll Catch You” számát választot-
tam. A szabadon választottakból
pedig egy jazz standardot és a
Too Late saját szerzeményemet
adtam elõ. A zenekari kíséretet
Horváth „Plutó” József (bõgõ) és
Lakatos „Pecek” András (dob)
adták. A tízes mezõnybõl hatan
jutottunk a május 8-án tartott
döntõbe. Itt már csak két számot

kellett játszanom. A mindenki
számára kötelezõ darab, Balogh
„Csibe” Jenõ Salute to Oscar
szerzeménye volt. A másik a Var-
ga Dániellel közös szerzemé-
nyünk a Psalm volt.

– Milyennek tartottad a me-
zõnyt?

– Nagyon erõs társaság jött ösz-
sze. Nem is gondoltam, hogy nyer-
hetek. Titkon szerettem volna az
elsõ három hely valamelyikét elér-
ni, de meg is lepõdtem, hogy nyer-
tem, mert szerintem bármelyikünk
az élen végezhetett volna.

– Életed során több egyéni és
kollektív díjban elismerésben ré-
szesültél. Melyik számodra a leg-
kedvesebb?      

– Együttesben az Aranytíz Mû-
velõdési Központ országos jazz-
zenekari tehetségkutató verseny
elsõ helyezése, amit a Jazzlectic

Együttes kapott. Ez nagyon fontos
volt számomra. Egyéniben pedig a
mostani elsõ hely. 

– Ez az elsõ helyezés a pénzju-
talmon és a vásárlási utalványon
kívül mivel járt még?

– Hat kiemelt jazz rendezvényen
való fellépési lehetõséget jelent
ebben és a következõ évben. Jazz-
fesztiválok közül a Lamantin, a
Zsámbék Jazz Open és a 40. Deb-
receni Jazz Fesztiválról van szó.
Koncertezek Kapolcson, a Buda-
pest Jazz Clubban és a Magyar
Jazz Ünnepe rendezvényen. A nyár
folyamán pedig egy lemezkiadás
felvételei várnak rám.

– Apropó lemezkiadás. Úgy tud-
ni, több CD készült amin játszol,
de kereskedelmi forgalomban még
nem került a felvételeidbõl. Kikkel
játszol és milyen számok lesznek
ezen az albumon.

– Több CD is készült már, amin
játszok, de ez lesz az elsõ, ami ke-
reskedelmi forgalomba is kerül.
Ennek nagyon örülök. A partnere-

im a versenyszabályban rögzítet-
tek szerint, Horváth „Plutó” József
és Lakatos „Pecek” Krisztián lesz.
A nyár folyamán el kell készülni a
lemeznek, de még nem dõlt el,
hogy milyen számok lesznek rajta.

– A közeljövõben milyen felada-
tok várnak még?

– Grazban lesznek koncertjeim.
Folytatódik a Tribute jazz-sorozat
az Eddie Luis Jazz Passengers-
szel. A Hank Mobley, a John
Coltrane és a Clark Terry emléké-
nek szánt koncertek pedig az Art
Blakey és Joe Henderson koncer-
tekkel folytatódnak. 

– A hazai jazz zenészek álma,
hogy a világ legjobb jazz-képzõ
helyén a Berklee College of Music-
on szerezzenek képesítést Boston-
ban, ott ahol a világ legrangosabb
egyetemei, a Harvard és a Yale is
vannak. Mikor kívánsz élni az el-
nyert ösztöndíjjal, ezzel a kivételes
lehetõséggel?

– Grazban jól érzem magam.
Fontos a családom és a barátaim,
úgy hogy még pár évig biztosan
nem megyek a Berklee-re.

Halász Gyula

GGaayyeerr MMááttyyááss úúttoonn aa hhíírrnnéévv ffeelléé
AA kkaanniizzssaaii jjaazzzz-zzoonnggoorriissttaa BBaalloogghh „„CCssiibbee”” JJeennõõ nnyyoommddookkaaiinn

Az idén 19 éves Gayer MMátyás tíz éves kora óta, Tiborcz Iván biztatására kezdett el jazzt tanulni. A
késõbbiekben Binder Károly lett a mestere. Tizenkét évesen volt az elsõ jazz koncertje. A stílusok közül a
bebop és mainstream áll közel hozzá. Szereti Keith Jarrett, Wynton Kelly, John Coltrane, Michael Brecker
muzsikáját. Tiborcz Iván formációi mellett, a Jazzlectic, a Molnár Sándor Quintet, Andreas Varady Quartet,
a Gayer Mátyás trió, Gayer Mátyás-Varga Dániel duó, Arnie Somogyi és Dave Smith, Eddie Luis and his
Jazz Passengers játszott és játszik. Külföldi fellépései: Egyesült Királyság, Horvátország, Csehország,
Szlovákia és Ausztria. Díjak elismerések. Aranytíz 1. hely Jazzlectic, Balatonfüredi Jazzfesztivál megosztott
1. hely Molnár Sándor Quintet, Kodolányi Jazzverseny különdíj Borbély-Fenyvesi Quintet, Perugia Berklee
College of Music ösztöndíj, Helikon aranyérem, Balogh "Csibe" Jenõ Jazz zongora Tehetségkutató Verseny
1. hely egyéni. Jelenleg a Graz-i Kunstuniversitet Jazz Tanszék hallgatója, ahol mestere Olaf Polziehn.

A verseny névadója Ba-
logh „„Csibe” JJenõ jazz-
zongorista 1940. március 25-én
Budapesten született. A zenész-
családban felcseperedõ ifjú ér-
deklõdése már tizenéves korá-
ban a jazz felé fordult. Zenei
példaképe elõször André Previn,
majd a kanadai Oscar Peterson
zongorista volt. A zenéje iránti
rajongása egész életén át kitar-
tott. Kitartására, szorgalmára
jellemzõ volt, hogy  képes volt
hosszú órákon keresztül gyako-
rolni úgy, hogy körülötte kikap-
csolta a külvilágot. Tudását ha-
zai és nemzetközi porondokon
is bizonyította. A swing és a
bebop stílus képviselõjeként ko-
moly sikerereket aratott Ameri-
kában és Európában. A kritiku-
sok kimagasló hangszertudását,
briliáns technikáját, vitalitását
és óramû-pontosságú tempóér-
zékét emelik ki. Sokan a magyar
jazz „Oscar Peterson-jaként"
tartják számon. Nem véletlenül
róla nevezték el a fiatal jazz-
zongorista tehetségek számára
kiírt tehetségkutató versenyt.
Balogh „Csibe” Jenõ 2001. 05.
02 hunyt el, de zenei teljesítmé-
nyével, életútjával példaként
szolgálhat a fiatal jazz muzsiku-
sok számára.
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