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Köszönet Napja és Társadalmi Felelısségvállalási
Konferencia

A díjazottak a Civil Kerekasztal tiszteletbeli és az ügyvezetı elnöke között.

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület december 16-án, a Halis István Városi Könyvtárban 5.
alkalommal szervezte meg a Köszönet Napját, benne a Társadalmi Felelısségvállalási Konferenciát,
és a civil díjak átadását.

A program keretében hat kategóriában adtak át elismeréseket. A rendezvény ezúttal több
meglepetést is tartogatott.
- Lengyák István a Kerekasztal soros elnöke köszöntötte a megjelent 130-140 fıs közönséget. A
Köszönet napja a Civil Kerekasztal közösségei által szervezett bensıséges összejövetel,
melynek keretében az alapító szervezet visszaemlékezik az elmúlt esztendı legjelentısebb civil
megmozdulásaira, emellett átadja az év civil díjait. Ugyancsak e napon köszöni meg a
nagykanizsai civil szektort legnagyobb mértékben támogató személyeknek a munkáját, „A civilek
mecénása”-, valamint „A civilek szponzora” erkölcsi díjakkal.
A rendezvényt Dénes Sándor alpolgármester nyitotta meg a város nevében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
- Új és fontos kifejezést tanultunk meg az elmúlt két évtizedben. A civil lét, a civilség egykorú az
új magyar demokráciával. Ám amilyen fiatal e szó Magyarországon, legalább olyan erıs tartalma
van. És persze történelmi múltja, hiszen civil mozgalmak – ha nem is így nevezték ıket – már a
18. században is mőködtek. Olvasókörök és társas egyletek alakultak, majd késıbb gazdakörök
jöttek létre, de ezek fejlıdése 1945 után megtört, a diktatúra éveiben tiltották ezeket. A szellem

azonban nem veszett ki, és amint lehetıség volt rá, újra létrejött, és mára megerısödött a civil
társadalom.
De vajon ki a civil? Erre a kérdésre sokféle válasz létezik. Talán az a legjobb megközelítés,
amely e kifejezés eredeti, latin gyökeréhez nyúl vissza. E szerint polgári, vagyis nem hivatásos.
Ha modern szervezetekben gondolkodunk, akkor a civil biztosan nem üzleti és nem is az
államháztartás, a közigazgatás része. A civil tevékenység tehát nonprofit, így az a civil, aki
önzetlenül segíti saját közösségét, aki feladatot vállal, áldozatot hoz – hogy adjon, hogy
gazdagítsa szőkebb pátriáját, hogy segítsen. Vagyis olyan, mint Önök!
- Büszkén mondhatjuk, hogy Nagykanizsa civil társadalma gazdag és erıs.
Az élet szinte minden területén találunk csoportokat, szervezeteket, amelyek nagyrészt önerıbıl
– esetleg önkormányzati támogatással vagy pályázati forrásból – mőködnek: a közösség javára.
Amelyek tagjai szakmájuk, hivatásuk gyakorlása mellett dolgoznak, tevékenykednek - önzetlenül.
Nekik jár a köszönet, az elismerés, a megbecsülés.
Hiszen a civilek fontos szereplıi a helyi társadalomnak, formálják, alakítják azt, és befolyásolják
egy-egy település önazonosságát. Ki azzal, hogy látványos, sok embert megmozgató
programokat szervez, ki azzal, hogy egy kisebb közösséget – például beteg embereket –
támogat. Mindenki tudása, tehetsége, elkötelezettsége szerint. A lényeg, hogy a köz javára. És
szerencsére vannak olyan emberek is, akik mindezt fontosnak tartják. Akik mecénásként,
támogatóként állnak a civilek mellé. İk a pénzüket, kapcsolataikat adják ehhez a munkához, és
persze ezzel maguk is a civil közösség, a civil társadalom részévé válnak.
A hála, a köszönet és az elismerés ıket is megilleti.
Kedves Kanizsai Civilek! Tisztelt Díjazottak!
Önök példaképek. És bizony ennek súlya, felelıssége van. Arra kérem Önöket, közösségteremtı és formáló erejüket a jövıben is használják a város, valamint az itt élık érdekében.
Eddigi munkájukhoz, tevékenységükhöz gratulálok, és azt kívánom, legyen kellı hitük, erejük, és persze
idejük, hogy mindezt folytassák. Köszönöm, hogy meghallgattak!
- A civil évértékelı közben jelentette be Budavölgyi Kálmán, a Civil Kerekasztal Egyesület ügyvezetıje,
hogy a napokban kapták meg az értesítést, miszerint a Falvak Kultúrájáért Egyesülethez benyújtott
pályázatuk nyomán Lengyák Istvánt a Magyar Kultúra Lovagjává avatják. A díjat az „Életminıség
fejlesztése érdekében kifejtett életmővéért” kapja, a jelölt az alapítvány megítélése szerint a „település
lámpása”.
- A civilek viszont nem tudnának létezni mecénások nélkül – e gondolat jegyében tartotta meg elıadását
Kovács Tamás vezérigazgató, „Társadalmi felelısségvállalás a Szabadics Zrt.-nél” címmel. A cég számos
egyesületet, szervezetet támogat, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, a generáció lehetıségeinek
bıvítésére. Az ünnepségen jelentették be, hogy az idei esztendıben az év végi ajándékozásokra szánt
összeget a Fogyatékosokért Alapítvány számlájára utalják, az 1 millió Ft-os utalványt pénteken jelképesen
vehette át a szervezet elnöke, Kóczáné Horváth Piroska, a Szabadics Zrt. elnökétıl, Szabadics
Zoltántól.
Szabadics Zoltán a Szabadics Zrt. elnöke jelképesen átadja a támogatást Kóczáné Horváth Piroskának
- A kulturális mősort követıen átadták a Civil Kerekasztal Egyesület által alapított elismeréseket. A
programban felléptek a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Mővészeti Iskola növendékei Laskai Lilla és
Kıfalvi Edgar Manfréd, a Hevesi Sándor Versmondó Klub tagjai Vass Veronika és a Szekeres Anett,
valamint a Hevesi Sándor Általános Iskola tanulói Pál Beatrix és Horváth Anna.
A díjakat Balogh István a Civil Kerekasztal tiszteletbeli elnök és Budavölgyi Kálmán ügyvezetı elnök adta
át.
Az "év civil embere" Tarnóczky Attila,
az "év civil önkéntese" a Kanizsai Dorottya Kórház Önkéntes Segítı Szolgálata,
az "év civil közössége" a Kanizsa Turizmusáért Egyesület,
az "év civil szponzora" a Szabadics Zrt.,
az "év civil mecénása" Rada Tamás,
az "év civil fiataljai" pedig Hegedős Ákos és Zsoldos Ákos lettek.

A program zárásaként egy pohár pezsgıvel köszöntötték a díjazottakat.

A díjak odaítélésnek indoklása.
A "2011-év civil embere" díjat az a személy kapja, aki az adott esztendıben a legaktívabb,
legpéldásabb civil közösségi munkát végezte.
Aki ebben az esztendıben az év civil embere díjat kapja már rég kiérdemelte ezt az erkölcsi díjat
úgy is mint a város történelmi hagyományainak megırzéséért dolgozó polgár, és úgy is, mint
Nagykanizsa civil közösségit ezekben az ügyekben segítı szakember. Neki köszönhetı, hogy a
Látóhegyi kápolna belsı szakrális tárgyai megújultak, hogy az egykori piarista kegyhely újra
tarthat istentiszteleteket. Munkája eredménye, hogy a könyvtár több gyönyörően felújított tárgyat
(tükröt, bútort) ırizhet a régi Sugár Úti Polgári Egylet egykori székházából és könyvtárából.
Áldozatos tevékenységének eredménye, hogy az idegen és a városlakó Nagykanizsai utcáit,
tereit járva, ma már szinte minden régi épület falán talál egy emléktáblát, amelybıl megtudhatja
mi volt egykor az az épület, milyen célokat szolgált, kik jártak benne. Azt sem lehet eléggé
megköszönni neki, hogy civil közösségeink bármilyen városi emléket, parkot, tárgyat megújító
munkába fognak, İ mindig ott áll történelmi, és nagyon sokszor szorgalomból megszerzett
restaurálási tudásával, két kezének erejével, hogy a munkát segítse.
Aki mindezek alapján 2011-ben az "év civil embere díjat" kapja: Tarnóczky Attila
Nagykanizsa polgári történelmének egyszemélyes lelkiismerete és emlékeztetıje.
Az "év civil önkéntese" díjat az a személy, vagy közösség kapja, aki az adott esztendıben a
legaktívabb, legpéldásabb, legáldozatosabb civil önkéntes munkát végezte.
Nagykanizsán van egy civil közösség, mely elsısorban szeretetével, gondoskodásával segíti a
Kanizsai Dorottya kórház gyógyító munkáját. Ha vannak a városban igazi önkéntesek, akik
törıdnek beteg embertársaikkal, ık azok. Kis csapatuk 2008-ban alakult. 13 fıvel kezdte meg
mőködését. Jelenleg 21 aktív önkéntes dolgozik csoportjukban, 19 nagykanizsai, egy zalakarosi
és egy balatonmagyaródi civil polgár, akik az Ápolási, Gerontológiai, Neurológiai, Pszichiátriai és
Rehabilitációs osztályon teljesítenek szolgálatot. 2010-ben például 1610 órában. Az İ munkájuk
egy speciális területet ölel át. Elısegíti a betegek gyógyulását és lelki egészségük megırzését.
Támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját, növeli a kórházi ellátás színvonalát.
Odafigyelésükkel, törıdésükkel elviselhetıbbé teszik a betegek kórházban eltöltött idejét.
Alkalmanként 2-3 órát töltenek el a segítségre szorulók mellett. Lelkesen, nagy szívvel,
megbízhatóan végzik önként vállalt feladataikat, melyekbe beletartozik a:
- beszélgetés, lelki segítségnyújtás a betegeknek, hozzátartozóknak
- segítés az étkezésben, folyadékpótlásban, ebéd és vacsoraosztásban
- a betegek mozgatásában, sétáltatásban
- az ágyazás feladataiban
- a személyi higiénia megırzésében
- felolvasnak újságokat, könyveket
- teljesítik a betegek apróbb kívánságait (büfé stb.)
- viszik a leletek
- vizsgálatokra kísérik a betegek és folytathatnánk a sort.
Jelmondatuk lehetne Boldog calcuttai Teréz anya idézete is: „ Amit teszünk, csak egy csepp a
tengerben, de e nélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger.”
Akik áldozatos tevékenységük alapján 2011-ben az "év civil önkéntese" díjat kapják, a
Kanizsai Dorottya Kórház Önkéntes Segítı Szolgálata.
Az "év civil fiatalja" díjat az a 25 évét be nem töltött személy, vagy ilyen korú ifjakból álló civil
közösség kapja, aki (akik) az adott esztendıben a legaktívabb, legpéldásabb civil közösségi
munkát végezte.
Ha egy városban jól mőködik a civil mozgalom, akkor annak a fiatalok között is lesznek követıi.
Ez Nagykanizsán sincs másként. Ezért alapította meg a Civil Kerekasztal Egyesület civil erkölcsi
díjai között „Az év civil fiatalja” díjat, hogy az ı munkájukat is el lehessen ismerni. Eddig már
kétszer került sor ennek átadására.
Ez elmúlt esztendıben Nagykanizsán új lelkes fiatal közösség fogott bele egy hatalmas

munkában. Tervük az volt, hogy a Déli vasút 150 éves évfordulójára felújítják a Bécsi korzón
található Vasútpark muzeális értékő jármőveit. A felnıttek elıször csak mosolyogtak naiv
ötletükön, mert tudták, ilyen rossz állapotban levı jármőveket ennyi idı alatt nem lehet megújítani
és pénz sincs rá. Ám a fiatalok lelkesedését nem törték le, hanem segítették létrehozni számukra
a Nagykanizsai Vasútbarátok és Vasútmodellezık körét, hogy szervezett formát adjanak az
elképzelésüknek. Az ifjak lelkesedése így tovább tartott. Terveikbe bevonták egykori
almamáterőket, a Cserháti szakközépiskola vezetıségét, akik jó pedagógiai célt is látva
elképzelésükben azonnal csatlakoztak tanulóikkal az elképzeléshez. Munkájukhoz,
lelkesedésükhöz további támogatók is beálltak a csatasorba: DKG-EAST Zrt., a kanizsai és zalai
média, a MÁV – Gépészeti Zrt., a Nagykanizsa Csomóponti Fınökség, PFT. Szakaszmérnökség,
MEDIO 2000 Kft. PPM Hungaria Kft., Vasutas Horgászegyesület, Vasútvill Kft. Dél-Nyugati
Régió, Via Kanizsa Zrt., Zalaerdı Zrt., és sok-sok magánszemély.
S láss csodát, a lehetetlennek hitt tervbıl 6 hónap alatt valóság lett. S az óta a vasútpark Kanizsa
egyik fı turisztikai látványossága.
Akik pedig mindezt a folyamatot elindították, szervezeték, levezették, és ezért ebben az
esztendıben „Az év civil fiatalja díjat” kapják: Hegedős Ákos és Zsoldos Ákos.
Az "év civil közössége" díjat az a civil szervezet (egyesület, klub, közösség) kapja, aki az adott
esztendıben a legaktívabb, legpéldásabb civil közösségi munkát végezte.
A díjat azért ítélte nekik a kuratórium, mert példát mutatnak a város fejlıdését támogató jó
ügyekért való összefogásra. Az egyesület 2009 végén alakult 12 alapító taggal, összefogva
azokat az embereket, akik tenni akarnak a város turisztikai fejlıdéséért.
Céljaik közé tartozik:
- a Csónakázó-tó és környéke fejlesztésének szorgalmazása és segítése, a kedvelt kiránduló és
pihenıhely területén programok szervezése és levezetése,
- a belváros rehabilitáció után, a belváros élettel való megtöltésének segítésére programok
szervezése és levezetése
- a város hatékony marketing munkának elımozdítása szakembereik közremőködésével
- a város idegenforgalmának fellendítése érdekében a hatékonyabb propagandamunka
kialakításának segítése, hogy a településre érkezı vendégek száma növekedjen
- új kitalált programokkal a turisztikai szezon meghosszabbítása, az elı- és utószezon
fellendítése, tartózkodási idı meghosszabbítása,
- meglévı turisztikai termékek fejlesztésének és új turisztikai termékek létrehozásának segítése a
civil egyesületük lehetıségein keresztül.
- Tevékenységünkkel szeretnénk aktív részesei lenni a város turisztikai fellendítését célzó
törekvéseknek. Ennek érdekében újra kívánják indítani a
- Kanizsa Kupa – Nemzetközi Teremlabdarúgó Bajnokság (február 3-5.)
- Turisztikai Expoval kibıvíteni a (június 1-3.) Kanizsai Sárkányhajó Bajnokságot
- El szeretnék indítani a Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó (október 12-13.)
- Létre kívánják hozni a Kanizsai Sportágválasztó- A Sport Napjai és Indián Nyár Fesztivál
(szeptember).
Természetesen mindezt a város gazdasági lehetıségei miatt saját pályázataik és szponzorok
támogatása révén. Az említettek okán kezdeményezték egyesületünk közhasznúvá alakítását,
lehetıvé téve terveik megvalósításához a pályázatok szélesebb körő kihasználását. Az idei év
áprilisában már második alkalommal szervezték meg a technikai sportokhoz kapcsoló autós
kalandtúrát, a közlekedésbiztonsági napot. 2010-ben 26, 2011-ben már 28 csapat nevezett a
rendezvényre.
Mindezek alapján a "2011-év civil közössége", a Kanizsa Turizmusáért Egyesület.
A "civilek mecénása" díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendıben a civil
szervezetek segítésére a legnagyobb ellenszolgáltatás nélküli támogatást adta.
Az idei év kitüntetettje a környezetéért önzetlenül munkálkodó vállalkozó. Mecénási
tevékenységében nemcsak a civil szervezetek zöld programjainak segítıje, de az oktatási
intézmények környezeti nevelési programjainak támogatója is. Számos kanizsai zöld terület neki,
támogatásainak is köszönheti megújulását. Ilyenek a Sétakert, a Mozikert és a Kálvin tér, a
kiskanizsai Templomtér és a kiskanizsai iskola környéke, több óvoda udvara. A civil kerekasztal
egyesülettel karöltve már a 2012-es esztendı fásítási programja segítésének tervein dolgoznak.

Az önzetlen vállalkozó az óvodák, iskolák, civil közösségeink városszépítı munkáját szaktudásán
kívül évente közel milliós értékő csemetékkel támogatja.
Mindezek alapján a "2011 év civil mecénása" díjat Rada Tamás úr kapja.
A "civilek szponzora" díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendıben a civil
szervezetek segítésére a legaktívabb szponzori tevékenységet fejtette ki.
Az idei esztendı civil szponzora nagyszerő példát mutat a ma már nagyobb bevétellel
rendelkezı, kiemelt beruházásokon dolgozó üzletembereknek, vállalkozóknak arra, mit is jelent
rászorulókat támogatni. Ennek legszebb, országosan is követhetı példája az általuk létrehozott
holnapocska tábor. Amikor néhány évvel ezelıtt a kitüntetett cég vezetése megtapasztalta, hogy
a mai Magyarországon nagyon sok kisgyermek nem tud a nyári szünidıben kirándulni, táborozni,
mert a szülık nem tudják kifizetni a költségeket, Holnapocska Tábor néven térítésmenetes
gyermektábort hoztak létre. Mint vallják, „Nem vagyunk pedagógusok, de hisszük, hogy a
táborozásra a személyiség fejlıdése, a közösség szellemiségének erısítése, a kikapcsolódás és
a lelki feltöltıdés miatt a gyermekeknek igenis szükségük van.” A szakmai segítséget Gerlinger
Sándor pedagógus adta meg, aki tapasztalatai révén sok ötletet adott az élmény gazdag tábori
programok kialakításához és segítette azok megvalósulását. A gyerekek nem csak passzív
szemlélıi, hanem aktív résztvevıi a táboroknak. A foglalkozásokon közremőködı mesterek,
tanárok, oktatók, szakemberek ellenszolgáltatás nélkül vállalták munkájukat, mert részt akartak
venni az örömszerzésben, és abban, hogy idejükbıl és szeretetükbıl adjanak egy kicsit, mert az
bıségesen elég lesz ahhoz, hogy mosolyogni lássanak sok-sok gyermeket.
A Holnapocska táborok finanszírozása mellett kitüntetettünk számtalan más jótékonysági
akciónak is önzetlen támogatója. Ilyenek például:
- a nagykanizsai Kórház Újszülött Alapítványának és a gyermekosztálynak segítése,
- a nagykanizsai és zalakarosi Mentıalapítvány támogatása
- az Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor szponzorálása
- a Bátor Tábor anyagi támogatása
- nagykanizsai gyermek sport keretében az UFC-nek, az Izzó Kézilabda csapatának, és a
vízilabdázók ifjú tehetségeinek segítése.
- az innovációs járulékból és a szakképzési alapból támogatást nyújtott a PEN és a TISZK
szponzorálása
- de hozzájárultak a Vörsörösiszap Kárenyhítési Alap támogatásához is.
Mindezek alapján a 2011-ben az „év civil szponzora” kitüntetı címet a Szabadics Zrt.
érdemelte ki.

