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„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani, amit még
Utoljára akartál mondai.”
Váci Mihály

A
gyászoló
család,
Letenye Város Önkormányzata,
Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület
mély fájdalommal tudatja,
hogy Lovrencsics Lajos
nyugállományú bankigazgató, Letenye város és
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város díszpolgára életének
74. évében elhunyt.
Az elhunytat Letenye
Város
Önkormányzata,
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nagykanizsai
Városvédő
Egyesület saját halottjának
tekinti.
Emlékét szeretettel őrzi:
családja, rokonai, barátai
és mindazok,
akik tisztelték és szerették

TEMETÉSE
2005. JÚNIUS 17-ÉN
(PÉNTEKEN) 15 ÓRAKOR
lesz a nagykanizsai
köztemetőben.

Második alkalommal rendezték meg városunkban a Gólyalábas Világjátékokat, amelyen idén
is sok érdekesség várta a programra látogatókat. Bár az időjárás pénteken még nem fogadta
kegyeibe városunkat, a csepergős idő ellenére sokan ellátogattak az Erzsébet térre. Délelőtt az
óvodások és a felsősök igyekeztek megszelidíteni a gólyalábakat. Délután a dél-amerikai zenét játszó Los Andinos Együttes gyermekkoncertjének hangjait követően a kisiskolások pattanhattak
gólyalábra. Versengésük után felvonulók hada indult a Deák térről az Erzsébet térre, ahol a szereplők és a vendégek köszöntésére került sor. A Vaga Banda ezúttal is kitett magáért. A sokszínű
program között üdvözölhettük a Langaléta Garabonciásokat is, akik Horagus Mester cirkuszát
mutatták be az egyre szaporodó nézőseregnek. Ezután Ariel Ramirez: Kreol mise című előadása
következett Hajdu Sándor vezényletével, a Los Andinos Együttes valamint a Nagykanizsa Város
Vegyeskara közreműködésével. Az OldMix zenekar szolgáltatta a gólyaláb alá valót az esti tánchoz. A világjátékok első napját a tavaly nagy sikert elért olasz Mitago csoport, A sötétség birodalma című tüzes produkciója zárta. A szombati programok között délelőtt játékok, versenyek, bemutatók várták a kicsiket, majd élőfigurás, gólyalábas társasjáték keretében derült ki: ki nevet a
végén? A délutáni programokhoz a Tüttő János nótakör és az Orff ütőegyüttes szolgált zenei aláfestéssel, majd a Hóri Horgas Kompánia vadállat-szelidítő gólyalábas előadására került sor. Hallhatták a térre látogatók a McCora koncertjét és a No Problem együttest is. Gólyalábas tűzzsonglőr produkciójával bemutatkozott a Divagorum Ordo együttes is. A kétnapos fesztivált a délolaszországi Mitago együttes Il castello di Duron című darabja zárta.
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KRÓNIKA
MÁJUS 30.

A SZÖGESDRÓTOK FOGSÁGÁBAN

Berentés Tamás, Nyolc év a szögesdrótok
ölelésében című könyvét május 30-án mutatták be a Halis István Városi Könyvtárban.
Köszöntőjében Czupi Gyula igazgató kiemelte, a könyvbemutatóval beléptünk az idei Ünnepi Könyvhét sorozatába. A műről Rózsás
János író, a könyv lektora beszélt és hívta fel
a közönség figyelmét Vitéz Berentés Tamás
fizikai hányattatásának hiteles, valósághű történetére. A könyvből – melyet az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület adott ki –, Horváth
István Radnóti-díjas versmondó olvasott fel
részleteket. Az est moderátora Ruzsinszky
Klementina volt.

JÚNIUS 1.
KANIZSA ELÖLJÁRÓI

A 76. Ünnepi Könyvhét nagykanizsai rendezvényeinek előestéjén mutatták be Károlyi
Attila, Nagykanizsa város elöljárói című könyvét a Halis István Városi Könyvtárban. A szerzővel a házigazda Czupi Gyula, a könyvtár
igazgatója beszélgetett. Károlyi Attila szólt arról a két éves munkáról, amit a könyv összeállítása, a képek és forrásanyagok összegyűjtése
igényelt. A szerző 21 városi elöljáró, polgármesterek, tanácselnökök és a Nemzeti Bizottság vezetőjének életrajzát, portréit közli 1868ª
ª
ª

2005 között. A nagykanizsai városháza 1945-ös
leégésekor fizikailag is megsemmisültek azok a
festmények, amelyeken megörökítették az utókornak a modern érelemben vett közigazgatás
városi elöljáróinak arcképeit. A könyvben szereplő történelmi arcképcsarnok ezt a hiányt pótolja. Károlyi Attila kiemelte a Város Napján
posthumus díszpolgári kitüntető címben részesült néhai Krátky István polgármester nevét,
akinek az élete méltó arra, hogy alakját szoborban is megörökítse a város. Kezdeményezni
fogja, hogy közteret vagy utcát nevezzenek el
róla és állítsanak szobrot emlékére.

JÚNIUS 2.
A 76. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

A Deák-Zrínyi Könyvesház és a Halis István Városi Könyvtár szervezésében megnyílt
Ünnepi Könyvhét megnyitóján Czupi Gyula
könyvtárigazgató köszöntötte a Deák Ferenc
téri könyvsátraknál megjelenteket. Minden
korosztálynak ajánlotta, olvassák el a Harry
Potter könyveket, mert véleménye szerint bebizonyítják számunkra, hogy az olvasási
szenvedély ott él minden generációban. A
Harry Potter könyvek és az Egri csillagok
ugyanarról szól: hősiességről, álnokságról,
tisztességről, tisztességtelenségről, emberi
tartásról, emberi gyarlóságról.
A könyvsátraknál Károlyi Attila Nagykanizsa város elöljárói című könyvét dedikálta, és
találkozhattak az érdeklődők a Kanizsai Antológia No. 1. – a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata gondozásában megjelent kötet – szerkesztőjével, Szabadi Tiborral
és a kötet szerzőivel.
KETTŐS HANGZAT
A könyvhét megnyitója után került sor Kardos Ferenc és Zágorec-Csuka Judit Kettőshangzat című közös kötetének bemutatójára a
városi könyvtárban. A kötet megjelenését a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
(Lendva) Nagykanizsa város önkormányzata és

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

a Zalai Írók Egyesülete támogatta. A 33-33 művet tartalmazó verses füzet címei: Kardos Ferenc: Időfák alatt, Zágorec-Csuka Judit: Szétszakadt táj. A Pannon Tükör Könyvek sorozatában megjelent könyvről Péntek Imre szerkesztő így vall ajánló szavaiban: – Azt hiszem,
hogy szép példája a személyes és pályatársi
szolidaritásnak ez a „kettős hangzat”. Versek –
két országból – anyanyelven, amelyek jelzik a
„közös ihlet”, a magyar poézis éltető-összetartó erejét. Régi vágya volt ez a két fiatal szerzőnek, s most íme megvalósult.
Zágorec-Csuka Judit így vall a közös
kötetről: „Kardos Ferenc verseit a Zalai költők
antológiájában olvastam. Tetszettek, hatottak
rám. Majd találkoztam vele a lendvai várban
egy író-olvasó találkozón, aztán az irodalmi társaságok vándorgyűlésén, ahol felolvasott verseiből. Ekkor gondoltam arra, hogy milyen szép
lenne, ha közös kötetben jelenhetnének meg verseink. Miért? Mert sok közös vonásunk van, itt
élünk a határsávban, ő is vállalja cigány gyökereit, én is vállalom kisebbségi létem. Ő is könyvtáros, én is. Magyarul írjuk verseinket, ő Magyarországon, én Szlovéniában.
Kardos Ferenc gondolatai így szólnak:
„Mindketten olyan fiatal költők vagyunk, akik
a vidéki kisváros és a Mura-Drávavidéki falvak népét jól ismerik, ez a közeg saját világunk. Ő női, én férfi szemmel tekintek az élet
dolgaira, talán ez is izgalmas. Kötetünk bizonyíthatja, hogy a határ nem határ az irodalomban, a nyelvsziget nem a literatúra zárt
szigete, és hogy az a hosszú irodalmi kapcsolat, mely a zalai és a muravidéki költők, írók
között kialakult, most két fiatal költőben vált
termővé.”
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO.1.
A város önkormányzata által útjára indított
Kanizsai Antológia első számát Sajni József, az
Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke mutatta be 18 órakor szintén a Halis István Városi Könyvtárban. Célunk az – hangsúlyozta –, hogy a nagykanizsai alkotóknak, szer-
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zőknek publikálási lehetőséget biztosítson a város. A kötet létrejöttéről elmondta: az ötletgazda
dr. Horváth György volt, aki kezdeményezte,
próbáljuk meg a forintokat arra szánni, hogy a
helyi alkotóknak nyújtsunk lehetőséget műveik
bemutatására. Egyúttal az is felmerült, hogy a
Nagykanizsára látogatók ne csak a város borát
kapják ajándékba, hanem kapjanak mellé olyan

szellemi értéket mint amit ez a kötet hordozhat
magában. Így született meg az a közgyűlési határozat, ami 200 oldalas terjedelemben évi két
kötet megjelenését támogatja 600 ezer forinttal.
A pályázati felhívásra beérkezett művek közül
öttagú szerkesztőbizottság válogatott. Szabadi
Tibor szerkesztő hozzáfűzte: a következő kötet
beadásához már hosszabb idő áll az alkotók rendelkezésére, a pályázatot az önkormányzat szeptemberben hirdeti meg. A szerkesztőbizottság
tagjai voltak: Deiszinger Ivett elnök, Halmos
Csaba titkár, Horváth Ilona lektor, Szabadi Tibor szerkesztő, Hittaller Balázs számítógépes
előkészítő. A nyomdai munkálatokat a Szociális Foglalkoztató végezte.
JAZZ-EST

Akik június 2-án este hét óra tájban elhaladtak a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola előtt,
hosszú tapsot és bravó-bravó éljenzéseket
hallhattak. Mindez az intézmény két ifjú tehetségének, Gayer Tamás és Farkas Norbert bőgősnek szólt. A programot a zeneiskola idén
alakult Diákönkormányzata szervezte. A két
fiatal sikeresen szerepelt a közelmúltban megrendezett Országos Kreatív Fesztiválon, és
Baráth Zoltán igazgató felajánlotta, egy alkalommal koncertet adhatnak a város legjobb
zongoráján a hangversenyteremben. Tiborcz
Ivánhoz járnak egyéni órákra jazz elméletet és
improvizációs technikát tanulni, péntekenként
a Cserfői jazz klubban más zenészekkel is játszanak. Nagyközönség előtt ez volt az első
igazi fellépésük. Az esten közreműködött
Tiborcz Iván szaxofonon, Kőfalvi Csaba do-

bon. A két fiatal június 26-tól tehetséggondozó jazz-táborba utaznik Szombathelyre.

JÚNIUS 3.
BÖLCSŐDÉK KONFERENCIÁJA
Immár negyedik alkalommal, Bölcsődék a
változó világunkban címmel szervezte meg az
Egyesített Bölcsőde a bölcsődei dolgozók
szakmai találkozóját, melyre a helyiek mellett
Sopronból, Zalaegerszegről, Lentiből és
Keszthelyről is érkeztek résztvevők. A konferencián megjelenteket Simánné Mile Éva, a
Szociális Osztály vezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy 15 év elteltével ismét igény jelentkezik a bölcsődékre a társadalom részéről.
Vukics Józsefné, a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője a Gyermekjóléti Szolgálat megalakulásáról, törvényi hátteréről, feladatairól beszélt. Dr. Mátay Katalin, az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium szakértője röviden áttekintette a gyermekjogokat hazai és nemzetközi történelmi vonatkozásban,
szólt az 1989. november 20-i ENSZ egyezményről, melyet 1991-ben Magyarország törvénybe iktatott. A szakértő kifejtette, hogy a
0-3 éves korosztály körülbelül 10 százalékának van lehetősége a bölcsődei ellátást igénybe venni, leginkább Budapesten és a megyei
jogú városokban, összesen 23.700 férőhelyen
közel 30 ezer apróságot gondozva. Magyarország a gyermekszegénység vonatkozásában az
utolsó, a 23. helyen áll. Az állami normatíva a
bölcsődék működtetési költségeinek a 45-50
százalékát fedezi, a többi az önkormányzatokra hárul. A jövőben nemcsak a bölcsődék, de a
családi napközik fejlesztésén is kell gondolkodni. Az elmúlt 5 évben a bölcsődében gondozott sajátos nevelést, gondozást igénylő
gyermekek ellátásával, annak tapasztalataival
foglalkozott előadásában dr. Kertész Edit bölcsőde orvos, gyermekorvos. Az öt év alatt 13
speciális nevelést igénylő gyermeket gondozott a Rózsa úti bölcsőde. Ők halláskárosodottak, értelmi fogyatékosságban, pszichés-, mozgás- és beszédfejlődési zavarban, genetikai betegségben, súlygyarapodási zavarban szenvedők, valamint lisztérzékeny és tehéntej-fehérje
érzékeny kisgyermekek voltak.
– Meggyőződésünk, hogy az ilyen problémás gyermekek bölcsődei nevelése megalapozza és megkönnyíti a kisgyermekek szociális
beilleszkedését és jól kiegészíti a speciális fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek felzárkóztatása érdekében. Ez a bölcsődei szakmai
munka színvonalának emelését is jelenti – fejtette ki dr. Kertész Edit.
NEMZETKÖZI LOVASTUSA
BAJNOKSÁG
Sikeresen befejeződött a 2005. évi Nemzetközi Military Bajnokság, ahol 5 nemzet 90 lovasa vett részt. Az immáron tizedik alkalommal megrendezett versenyen hét kategóriában
mérték össze tudásukat a versenyző lovak és
lovasaik. Az első napi díjugratásban minden-

kinek sikerült továbbjutni. Második nap a terepverseny új elemekkel bővült. A döntő, a
díjugratás a záró napon zajlott, ahol nem egy
lovas az utolsó pillanatban, az utolsó akadályt
verte le. Így járt a nagyrécsei Energometáll
LK lovasa is, aki az első két napon az első helyen állt, de az utolsó napon mégis a negyedik helyre szorult. Hasonló sorsra jutott a
cseh Pavlina Surova is, aki a legnehezebb kategóriában (CIC**) a díjlovaglás és a terepverseny után még az élen állt, ám a legutolsó
akadálynál hibázott, így az eredményhirdetéskor mégis a magyar himnusz csendülhetett
fel. Ebben a kategóriában Magyarországon
eddig még sehol sem rendezhettek versenyt,
csak Nagykanizsán.
Eredmények: A0 amatőr kategória: 1.
Borongics József (Alfa, Kishegyi LK) 2. Dr.
Hidi Eszter (Demeter, Szigetköz LK)
3.Tomkó Tamás (Szauna, BRSE)... 5.
Wiandt Henrietta (Rivális, Kanizsa LK) A0
előkezdő kategória: l. Antal Tamás (Polder,
BRSE) 2. Hargitai János (Coolio, Kanizsa
LK) 3. Callsen Barbara (Cicero, Kanizsa
LK) A kezdő kategória: 1. Orbán Gabriella
(Seuzo, Miskolc Bükkalja LK) 2. Hercegfalvi Tibor (Úrbér, BRSE) 3. Dombóvári Zoltán (Santiago, Vajdácska SE) A nyitott kategória: l. Széplábi Fülöp (Fantom, Tapolca) 2.
Faragó Tamás (Mikádó, Skublics) 3. Paksi
Zoltán (Armageddon, Pápai) CNC** kategória: l. Vincze Anikó (Csillag, Lasc) 2. Babó
Szilvia (M. Parázs, Lasc) Nemzetközi CIC*
kategória: l. Pavlina Surova (CZE,
Bajkonur) 2. Egyed László (Akitos-Athos,
Lasc) 3. Schaller Gábor (Globe Carex,
Mayenne) ... 5. Callsen Barbara (Roulette,
Kanizsa LK) Nemzetközi CIC** kategória:
l. Schaller Gábor (Ígéret, HUN) 2. Pavlina
Surova (Belfast, CZE) 3. Barbara Steiner
(Nick Nack, AUT)

JÚNIUS 4.
KIRÁNDULÁS A KATICATANYÁRA
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat kirándulást szervezett az általuk segített gyerekek és szüleik számára. Az úticél
ezúttal a Somogy megyében lévő Katicatanya
volt. A többségében lakótelepi gyerekek nagy
örömmel fogadták a tanyai udvarra emlékeztető állatparkot, foglalkoztató központot, hiszen természetes környezetükben találkozhattak a ház körül élő állatokkal, láthattak birkanyírást, figyelemmel kísérhették a malackák
megszületését. Mindenki megsüthette a maga
kürtöskalácsát, játszhatott a hancúrpajtában,
lovagolhatott, különböző kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetett. Megmászhatták, kormányozhatták a régi traktorokat, vetőgépeket,
kipróbálhattak sok-sok érdekességet. A programon 24 óvodás- és iskoláskorú gyermek és
13 felnőtt vett részt. A szép élményekkel gazdagító kirándulás anyagi fedezetét a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány biztosította.

4

KRÓNIKA
JÚNIUS 5.

TRIANONRA EMLÉKEZVE
A trianoni diktátum 85. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi megemlékezést a
Nagy-Magyarország emlékműnél. A program
a Kárpát-medencében élt hős magyar elődök
tiszteletére – dr. Andor József erdőmérnök
korábbi kezdeményezésére – hét fa elültetésével vette kezdetét, majd a nagykanizsai huszárok bevonulását követően a Jézus Szíve
Templom Szent Imre Kórusa szólaltatta meg
a Himnuszt. Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész, az emlékmű helyreállításáért
munkálkodó bizottság nevében foglalta össze
tevékenységük legfontosabb állomásait, majd
Rózsás János író, Nagykanizsa város díszpolgára köszöntő szavai következtek, aztán
Döbrentei Kornél József Attila-díjas költő olvasta fel Útmenti Krisztusok című versét. Az
ünnepségen Pap Gábor Magyar Örökség díjas művészettörténész mondott ünnepi beszédet, majd Kiss Dénes babérkoszorús költő, a
Trianon Társaság elnöke kapott szót. A megemlékezés a kegyeleti koszorúk elhelyezésével zárult, végül a több száz fős tömeg együtt
énekelte el a Szózatot.

JÚNIUS 6.
FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Schüller Róbertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei elnökhelyettese és Marton
István, a Pénzügyi Bizottság tagja tartott sajtótájékoztatót a kormány által tervezett adóváltozásokról és azok várható hatásairól.
AZ ÉN HOBBIM

A HSMK előcsarnokában Az én hobbim
kiállítás-sorozat ötödik rendezvényeként Szabó Vera és Ferenczy Márta szalvétagyűjtők,
valamint Gulyásné Raksányi Olga könyvjelző
gyűjtő kiállítását nyitotta meg Kovácsné
Mikola Mária művelődésszervező. Kupó
Márton és Fenyvesi Dóra a Zrínyi Miklós általános iskola tanulói versmondással és énekkel színesítették a megnyitót. Szakács Gábor
művelődésszervező elmondta, az intézménynek ezzel a programsorozattal az a célja, hogy
az érdekes és értékes tárgyakat gyűjtők másoknak is meg tudják mutatni gyűjteményük
anyagát. Ősszel vasúti modellek kiállításával
folytatódik a sorozat.
NŐK, FÉRFIAK, KUTYÁK
Az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozata

keretében mutatták be a városi könyvtárban
Polgár József Nők, férfiak, kutyák című köte-

neszerzők, amikor az éppen elhangzott zenét
szerezték. Az orgonaművész beszélt a szerzőkről és műveikről. Míg Copland, Mozart,
Beethoven, Wildor, Kodály, Bartók, Gerschwin és Bernstein muzsikája szólt, az adott
korszakból származó társművészetek alkotásait: festményeket, épületeket, szobrokat is megtekinthetett a közönség a kivetítőn.

JÚNIUS 8.

tét. A könyvbemutató első részében az est házigazdája, dr. Márkus Ferenc tanár méltatta a
szerző kisprózai írásainak első könyvét, majd
dr. Polgár József olvasott fel részleteket. A
szerző írásai könyv alakban ugyan először jelentek meg, de más orgánumokban már többször publikált. Az írások tárgyát Nagykanizsa,
tágabban Zala megye közelmúltjából és jelenéből vette. Az innen merített életanyagot és
szeplőket személyes életének tér- és időkeretei
közé tette, majd elbeszélésekké formálta.

JÚNIUS 7.
FORGALOMCSILLAPÍTÁS
A belváros forgalomcsillapítását célzó, a
május végi közgyűlésen a testület által elfogadott hosszútávú koncepcióról tartott sajtótájékoztatót Röst János alpolgármester. A tanulmányterv az Arany J. u. – Kalmár u. – Zrínyi
u. – Kórház u. – Eötvös tér – Petőfi u. – Királyi P. u. által határolt területet foglalja magába, s összeállításában hangsúlyos szempont
volt a város történelmiségéből adódó hangulat
megtartása illetve visszaállítása. A leendő új
belváros végleges képe nem végleges, a városvezetők várják a lakosság javaslatait. A
makett valószínűleg a HSMK-ban kerül majd
kiállításra. A cél egy egységes, élhető és szép
városközpont kialakítása, mégpedig olyan
ütemben, ahogyan azt a város anyagi kondíciói lehetővé teszik. A Magyar utca – Arany J.
utcai körforgalom, a Zrínyi utca meghosszabbítása a Kórház felé illetve a Centrál Szálló
előtti sarok átépítése még ebben az esztendőben megindul.
KÉPEK ÉS HANGOK
Rákász Gergely koncertorgonista látványkoncertjét láthatta-hallhatta az orgonamuzsikát
kedvelő közönség a Református templomban.
A koncert hallgatása közben a vetítővásznon
látni lehetett milyen környezetben éltek a ze-

AZ ÉV KUTATÓI
A Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
Helye adott otthont a Veszprémi Akadémiai
Bizottság ülésének. A bizottsági munka megkezdése előtt Litter Nándor polgármester mutatta be városunkat a vendégeknek, majd S.
Nagy Katalin, a Kanizsa Felsőoktatási Alapítvány elnöke a különböző tudományterületek
közötti kommunikáció fontosságára hívta fel
a figyelmet. Az előadások sorát Birkner Zoltán, a kanizsai intézmény oktatási igazgatója
folytatta, aki a helyi kampuszt mutatta be a
bizottság tagjainak. Ezt követően tértek rá az
ülésezők a napirendi pontok megtárgyalására.
Döntöttek az Év Kutatója címekről. Az élettudomány területén Gyurácz Józsefet (Berzsenyi Dániel Főiskola), a természettudomány és
matematika területén Pituk Mihályt (Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszék), a társadalomtudományok területén pedig Tóth Ferencet ( Berzsenyi Dániel
Főiskola) javasolta egy-egy előzetes bíráló bizottság az akadémikusok elé. Az Akadémiai
Bizottság a jelölteket az Év Kutatója ‘05 címre elfogadta. A továbbiakban döntés született
arról, hogy október 12-én, első alkalommal
városunkban kerül megrendezésre a Pannon
Tudományos Napok (PNT), melynek célja a
dunántúli régióban bármely tudományterületen elért legújabb tudományos eredmények lényeget kiemelő, közérthető bemutatása.
VÁLLALKOZÓI IRODA ÁTADÁS

A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. a nagykanizsai Ipari
Parkba betelepült vállalkozók részére új szolgáltatást biztosít. A volt parancsnoki épületben kialakított irodahelyiségben a vállalkozók
tárgyalásokat folytathatnak, ügyfeleket fogadhatnak. Az iroda számítógépet, internet hozzáférést és ingyenes e-mail postafiókot is biztosít a vállalkozóknak, akik havi öt óra időtartamra térítésmentesen vehetik igénybe az új
szolgáltatást. A helyiséget Litter Nándor pol-
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gármester és Szányi Gábor, a Nagykanizsai
Régió Ipari Park és Logisztikai Kft. ügyvezetője adta át ünnepélyesen a vállalkozóknak.

JÚNIUS 9.
DOBÓ TANULMÁNY
Dr. Dobó László Faluszínház-Déryné
Színház Zala megyében (1951-1981) című
kötetét mutatták be a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Az Állami Faluszínházat
1951. augusztus 1-jén hívták életre. Dr.
Dobó László kíváncsi volt arra, hogy a 30
évig működő faluszínház miért sorvadt el.

Kutatásai során rájött arra, ez az intézmény
is elkövette azt a hibát, hogy nem olyan darabokat játszott, ami az embereket érdekelte. Időközben körzeti színházak is alakultak, Zala megyében a kaposvári színház
vette át a szerepet. A műsorban az intézmény színjátszó szakkörének tagjai Miksó
Nóra, Miksó Péter, Csákvári Tímea és Bucskó József olvasott fel a könyvből szemelvényeket. Végezetül Halmos Ildikó intézményvezető Bakonyi Tóth Kinga magánénekesnek és Hajdú Sándornak, a Városi
Vegyeskar karnagyának adták át a színpadot, akik operett részleteket adtak elő.
A MI NYELVÜNK
A Magyar-Finn Baráti Kör rendezésében A
magyar nyelv és nép eredete és azonosságtudata címmel tartott előadást a Honvéd Kaszinóban dr. Rédei Károly, a Bécsi Egyetem
Finnugor Tanszékének professzora. A nagykanizsai származású professzor beszélt arról,
hogyan kell a nyelvet illetve a népek eredetét
kutatni, mi a különbség a nyelvszövetség és a
nyelvrokonság között. Kiderült, hogyan jönnek létre a jövevényszavak, s milyen nagy
szerepe van a nyelvkutatásban az antropológiának, a néprajznak és a régészetnek egyaránt.
AZ ÍRÁSTUDÓK FELELŐSSÉGÉRŐL
Az írók, írástudók felelősségéről tartott sajtótájékoztatót dr. Horváth György önkormányzati képviselő, dr. Károlyi Attilának a közelmúltban megjelent könyve kapcsán. Szólt a hiánypótló mű jelentőségéről. Dicséretes, hogy
forrásokon alapul, a lényeget jól kiemeli, az
apró pontatlanságon túl kiváló tudományos
munka. Jól kapcsolódnak a korabeli sajtóból,
vagy alapvető dokumentumokból származó
idézetek, oknyomozó módszerrel jól végigtekinthető Nagykanizsa sorsának alakulása a polgármesterek tevékenysége révén. Van azonban

olyan visszaemlékezés, amely aránytalan az
egész mű terjedelméhez viszonyítva. A dokumentumból az utókor majd tanulni fog. A
rendszerváltás utáni eseményeket sokan átélték, tudják mi igaz, mi nem. Akik 30 év múlva
olvassák, ebből semmit sem tudnak. Itt utalt dr.
Horváth György Kanizsa első szocialista polgármesterének a gondolataira. A könyvnek ez
a része erősen kifogásolható. Úgy érzi, így az
igazság szenvedett csorbát, az emberi gyengeségek nem kerültek felszínre.

vány támogatásával dolgozta ki a Divat Európában, a történelmitől az avantgardig elnevezést viselő ruhabemutatót, amelyet a hajformá-

JÚNIUS 10.
JÁTSZÓTÉR BAJCSÁN
Az ötödik, EU-szabványnak megfelelően
megépített kanizsai játszótér átadására került
sor Bajcsán. Az ünnepélyes átadáson a helyi
óvodások műsorát követően Litter Nándor
polgármester szólt a megjelentekhez, majd
Horváth István Radnóti-díjas versmondó szavalata következett. Polai József, a településrész önkormányzati képviselője mondott köszönetet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a játszótér létrehozásában. Ő a beruházáshoz ötszázezer forintot ajánlott fel a képviselői keretéből, melyet a VIA Kht. háromszázezer forinttal toldott meg, s a játékkészítők is jelentősen hozzájárultak munkájukkal a
játszótérhez.

zás és a smink tettek teljessé. A programban
feladatot vállaló iskolák mindegyikében folyik
ruhaipari, fodrászati képzés, s ezek legszebb
modelljeit láthattuk Kanizsán.

JÚNIUS 11.
BEZÁRT A LUDVIG MŰVÉSZTELEP
A 10. jubileumi Ludvig Művésztelep
zárókiállításán Wilheim Gábor köszöntötte a
művészeket és a nagyszámú érdeklődőt
Kendlimajorban. A 10 év alatt több mint 100
művész jelent meg Kendliben. A házigazda,
Páli László megköszönte mindazoknak a támogatását, akik sokat tettek a tábor sikeréért.
A festőtábort hivatalosan Lehota János tanár
zárta be. Wilhem Gábor bemutatta az alkotókat a közönségnek, és kiosztott minden művésznek egy Halász József által készített filmet az elmúlt 10 év eseményeiről. A zárókiállítás megtekintése során Rudi Punzo szobrászművész játszott zenélő szobrain.

JÚNIUS 13.

DELEGÁCIÓ SALO-BAN
A közelmúltban városunk delegációja Saloban járt. A látogatás célja a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A küldöttség tagjai Litter
Nándor polgármester, Cserti Tibor, Halász
Gyula önkormányzati képviselők, Dabi Gabriella osztályvezető és Czoborné dr. Pintér Ildikó a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke voltak. A két nap alatt két találkozóra került sor. A finn üzletemberek meghívást
kaptak az őszi Kanizsai Napokra. A kanizsai
küldöttség megtekintette a Salo-i Fejlesztési
Központ is. A megbeszéléseken szó esett a két
város eredményeiről, gondjairól, valamint a lehetséges együttműködés területeiről is.
RUHABEMUTATÓ
Sajátos hangulatú ruhabemutatót láthatott a
közönség a Zsigmondy-Széchenyi és öt külföldi vendége jóvoltából a HSMK színháztermében. Az együttműködő hat iskola, a dán Nakskov, az osztrák Hallein, a lengyel Belchatow
és Katowice, a németországi Freilassing szakmunkásképző, valamint a kanizsai ZsigmondySzéchenyi SZKI tavaly a Tempus Közalapít-

TANÉVZÁRÓ – JÓTÉKONY CÉLLAL
A Honvéd Kaszinóban működő Swans Balett Tánccsoport az intézmény tükörtermében
tartotta tanévzáróját. Az óvodás és iskolás
csoportok külön-külön előadásban mutatták
be klasszikus és modern stílusú táncokból álló műsorszámaikat. A bemutatót jótékonysági céllal szervezték, a szülőkkel együtt öszszegyűjtött pénzt Salai Livike hat éves agydaganatos kanizsai kislány megsegítésére
ajánlották fel.
A nyár folyamán négy tábort indít Pulai
Lászlóné a tánccsoport vezetője, ahol balett
technikát, modern táncot tanulhatnak a gyerekek. A programot többek között kézműves
foglalkozás, rajzverseny és szellemi vetélkedő
színesíti.
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SZERETLEK, ARI NÉNI...

Negyven év a szeretett óvónői
pályán, tele megpróbáltatásokkal,
számos kisgyerekkel való találkozással és elválással, sikerélménnyel, amely újabb és újabb
erőt ad minden egyes újabb óvodai évhez. Kiss Ernőné – aki 26
éve a Hevesi Óvoda vezetője –
ezt mind átélte. 1966-ban kezdett
dolgozni a Nagyrécsei Óvodában.
Ismerősen csenghet a neve a régi
Hamburger Óvoda, és a Kisrácz
Óvoda említésekor is. 1979 januárjában felkérték a Hevesi Óvoda
vezetésére. Huszonhat év után, az
idei óvodai évtől másnak adja át
a stafétabotot. A gyerekek Ari

nénije nyugdíjba vonul. 1987-ben
Kiváló Munkáért kitüntetésben
részesült, tavaly a Kanizsa Emlékérem Plakettel jutalmazták.
– Középiskolás koromban matematika-fizika szakra készültem,
majd harmadikas gimnazista koromban Tótszerdahelyen idény
napközit vezettem. A gyerekekkel
való találkozás hozta azt az érzést, hogy a tanári szak helyet az
óvónői pályát válasszam, így elvégeztem a főiskolát. 1979 januárjában felkértek a Hevesi Óvoda
vezetésére. Folyamatosan bekapcsolódhattam az építkezésbe, elmondhattam a véleményem, melyet figyelembe vettek. 1979. augusztusában indultunk, akkor 3
telephelyen: Zrínyi utca, Rózsa
úti Kisegítő Iskola, Teleki utca.
Küzdelmes, szép, hosszú időszak
volt ez. A 26 év alatt a gombostűtől elkezdve az utolsó darab beszerzésig jelen voltam.
– Elmesélne egy kedves élményét?
– Minden gyerekhez egyéni érzelem fűződik. Az élmények ösz-

szemosódnak a gyerekekkel. Arcra jobban megmaradtak azok,
akiknek az óvónénije voltam, hiszen a nap minden percét együtt
töltöttük. Minden nap élmény és
öröm, amikor bemegyek helyettesíteni és a gyerekek között
vagyok. Jó érzés, amikor a kisgyerek annyit mond, szeretlek Ari
néni. Nekem ez mindent megér.
– Mennyire nehéz vezetőként és
a csoportban óvónőként helytállni?
– Egyre nehezebb feladat. Egyre kevesebb az a fajta sikerélmény, amit régebben éreztünk.
Nem hiszem, hogy az évek múlása
A vezetői feladat sokkal összetettebb, sokrétűbb. Nemcsak a szakmáról szól, hanem a létfenntartásról is. Ez elveszi az időt,
energiát, kevés idő a szakmára,
viszont ami marad, az csodálatos.
– Fontosnak tartja az óvodák
közötti kapcsolatot?
– Igen. Az óvodák vezetőinek
munkaközösségi vezetője vagyok.
Minden hónapban találkozunk.
Fontos, hogy egymás munkáját,
programját ismerjük.

– Hogyan összegezné a pályán
eltöltött 40 évet?
– Ha újraszületnék, újra óvónő
lennék. Azt hiszem ezzel mindent
elmondtam. Szerettem és szeretem csinálni. Nem szeretnék elszakadni se az intézménytől, se a
közösségtől. Küzdelmes évek voltak, de megérte. A fájó dolgokat
az ember egy idő után elfelejti.
Az emberi értékek maradandók és
éltetik az embert.
– Melyek a legfőbb jegyei egy
jó óvónőnek?
– A gyerekszeretet mindenekelőtt, empátiaképesség, kreativitás, pozitív szemléletmód.
– Mivel foglalkozik majd?
– Augusztusban lesz az új vezetőválasztás, a lebonyolítása még
feladatom. Ezt követően már csak
pihenőben lévő vezető kolléga leszek. Jelenleg közoktatási szakértőként is dolgozom a Közalapítványnál Zalaegerszegen, valamint
az Országos Kisgyermeknevelési
Szakosztálynak vagyok a tagja.
Ezek a későbbiekben is feladatot
jelentenek majd számomra.

A TERMÉSZETES HANGZÁS A LEGSZEBB
Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje kitüntetésben részesült Szentendrey Zsuzsanna nyugalmazott pedagógus, a zeneiskolában hosszú éveken keresztül végzett kimagasló munkájáért. A kitüntetés kapcsán visszaemlékezésre kértük Zsuzsa nénit.
– Tulajdonképpen zongoratanárnő vagyok, 16-17 évesen kezdtem
szülővárosomban, Kaposváron zongorázni tanulni. Akkor még nem
gondoltam arra, hogy valamikor éneket fogok tanítani. Zalaegerszegen
9 évig tanítottam zongorázni a gyerekeket. A ‘70-es években visszajöttem Kanizsára, itt főleg éneket tanítottam, arra volt igény. Minden nap
bejárok a zeneiskolába. Örülök, hogy megtaníthatom a gyerekekkel, hogyan lehet jobban, könnyebben énekelni. A természetes hangzás a legjobb. Van, aki ösztönösen jól énekel, bár ez nagy ritkaság.
– Kik a legkedvesebb, legismertebb tanítványai?
– Baráth Yvette, Németh Krisztina és Galambos Lívia, aki többfelé
jár a világban, mindenhonnan küld képeslapokat. Érthető a szövege,
hajlékony, ügyes lányka. Van még jó pár tehetség Nagykanizsán.
Györe Anett most harmadéves fogorvos egyetemi hallgató, nagyon jó
hangja van. Jó ideig foglalkoztam vele, nem tudott szolmizálni, most
Baráth Yvette is meglepődött, amikor hallotta a vizsgán énekelni. Még
hosszasan sorolhatnám a tanítványaim nevét.
– Otthon sokat hallgat zenét?
– Különösebben nem, a Mezzo tv-adásán sokféle éneklést lehet hallani. Az a legszebb, ha érthető, hangulatos és tiszta az éneklés, a mesterkélt nem szép. Sok jó hangú énekes van Magyarországon is.
– Úgy tudom, a helyes kiejtésre is tanítja a fiatalokat!
– Valamikor a Bazsó Adrienn mamájával együtt tanultunk Duci néninél énekelni, most én tanítom az Edit unokáját. Szorított a hangja. Négy
éve tanítom, ég és föld a különbség az akkori és a mostani éneklésében.
Verset is mond. Korábban szorosan beszélt, most már a kiejtésén is érződik a változás. Örülök neki, rengeteget javult. Nekem ez nem vesződség.

– Szabad idejében mi jelent kikapcsolódást?
– Az embernek mindig el kell intéznie valamit. Olvasni már nem
igen tudok, tévét nézek, rajzolok is. Van egy régi rajzfüzetem. Amikor
Pécsett éltem és két évig az operában énekeltem, lerajzoltam a fiatal
énekeseket, táncosokat, színészeket.
A sokak által tisztelt és szeretett Zsuzsa néniről egykori tanítványa
Baráth Yvette így vallott:
– Mint énektanár és mint ember, kivételes egyéniség. Magyarországon rajta kívül nem sokan tanítják az igazi belcantot, a szabad éneklést. Tökéletesen ismeri a hangképzés minden csínját-bínját, és ezt
igyekszik is a növendékeinek megtanítani. Végtelenül szerény, soha
nem hajtotta semmiféle becsvágy. A háttérbe húzódva tette mindig a
dolgát. Arra tanít, hogy a torkunk minél szabadabb legyen, semmiféle
feszültség, izommunka ne érződjön éneklés közben. Elmúlt 82 éves, de
kapaszkodnak belé a növendékek.

A HÉT TÉMÁJA: PEDAGÓGUSAINK
ÖRÜLÜNK,
HOGY FOGLALKOZNAK VELÜNK
A Pedagógus Nyugdíjas Klub 1970-ben
alakult meg városunkban. Nagyon jó szakmai
és kulturális programokkal indultak el. A klub
mostani terveiről, programjairól jelenlegi vezetőjével, Varga Gézánéval beszélgettünk.
– Ki tartja fenn a klubot, kinek a támogatására számíthatnak?
– A pedagógus szakszervezet tartja fenn a
80 fős klubot és a nyugdíjasok érdekvédelmi
szervezete fogja össze. Mostanában szerencsére divatos lett a klubélet Nagykanizsán és
ezt támogatják is. A polgármesteri hivatalban
is érdeklődnek utánunk, a különböző rendezvényekre meghívókat kapunk. El is megyünk,
ránk mindig lehet számítani! A közelmúltban
a polgármester úr összehívott bennünket és
megkérdezte véleményünket a városfejlesztési
tervről. Ez régen nem volt! Nagyon megörültünk, amikor a saját keretéből 20 ezer forintot
juttatott a klubunknak.
– Melyek a fő programjaik?
– Kéthetente találkozunk, fő programjaink
körébe a Karácsony, a Nőnap és a Pedagógusnap megünneplése tartozik. A műsort nem
mi adjuk, szívesen vesszük, ha mások szórakoztatnak bennünket. Szeretettel hallgatjuk
rendezvényeinken a Zrínyi iskolás tanulókat.

Rendezünk író-olvasó találkozókat, orvosi
előadásokat. Énekkar szervezésére is gondoltunk, de végül úgy döntöttünk, már idősek vagyunk hozzá, nem szeretnénk lejáratni magunkat a hamis énekléssel. Népszerűek a kirándulásaink, bejártuk már egész Magyarországot.
Két évvel ezelőtt Ausztriában voltunk, júniusban pedig Prágába utazunk. Már megtapasztaltuk az EU tagság előnyét is. Mivel nagy
gondot okozott a tagok magas utazási biztosítása, kutattunk és felfedeztük a kedvezőbb Európai Biztosítási Kötvényt, amit a társadalombiztosítónál kellett igényelni, és egy hónapig érvényes az összes EU-s országba. Rendszeresen eljárunk a klubtagok szőlőhegyére,
nyaralójába kikapcsolódni, beszélgetni. Az
évet badacsonyi kirándulással indítjuk szeptemberben. Nekünk már ez az elfoglaltság való, természetesen nem feledkezünk meg a pedagógus pályánkról sem, mindig érdeklődünk
az aktuális események és a város élete iránt.
Nagyon zárt csoport vagyunk, tudjuk, ezen
változtatnunk kellene.
Összejöveteleiket a főiskola kollégiumában
tartják, ám szeretnének egy önálló helyet is
maguknak, ahová a hét bármely napján bemehetnének újságot olvasni, beszélgetni.
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FELEMÁS ÜNNEP
A HSMK színházterme adott otthont a Városi Diákönkormányzat által szervezett Pedagógus napi ünnepségnek. Litter Nándor polgármester köszöntötte az alig félszáz jelenlévőt, szólva a pedagógusok munkájáról, a nehézségekről, s mindannyiunk nevében köszönte mindazt, amit a felnövekvő nemzedékért
tesznek. A műsor elején az óvodások dala
üdvözölte az óvónőket, tanítókat, tanárokat,
majd a város különböző iskoláiból összeállt
alkalmi társulat színes-szép, olykor könnyeket
fakasztó műsora következett. Dalok, versrészletek és filmrészletek szóltak a tanárokról, a
tanárokhoz egy színes rózsacsokorrá ötvözve,
amelyet a szereplők, s a rendezők nyújtottak át
a nevelőknek, kollégáiknak ezen az estén.
Ünnep?!
Felemás érzés volt a teremben újságíróként
ülni, mert a színpad teli volt szereplőkkel, köszöntőt mondani vágyó diákkal, s a nézőtéren
alig néhány ünnepelt üldögélt. Hogy hol volt
ezen az estén a pedagógusként nyilvántartott
több mint ezer óvónő, tanító, tanár? Azt
megértük már, hogy a közművelődési, kulturális eseményekről távolmarad a pedagógustársadalom többsége, de hogy a nekik-róluk szóló
ünnepet is ilyen érdektelenség övezze? Vagy
csak az SZM virág-ajándék a méltó erre?

TARTÓS SIKERT CSAK MUNKÁVAL LEHET ELÉRNI
Tóth Miklós évtizedeket töltött el a pedagógusi pályán, s valamivel több, mint két évtizede vezeti a Rozgonyi Úti Általános Iskolát.
Munkáját nemrégiben a Nagykanizsa Oktatásáért díjjal ismerte el a helyi képviselőtestület.
– Egy kis vasi faluban születtem, ott töltöttem
a gyerekkoromat, amelyre ma is szeretettel emlékezem. Abban a falusi kisközösségben alakult
ki bennem, hogy eredményt, tartós sikert csak
munkával lehet elérni. A közösség erkölcsi szabályai ma is meghatározók számomra. Belülről
jött indíttatásként választottam a pályát.
– Úgy tudom, hogy a családban nem Ön az
egyedüli pedagógus!
– A tanárképző főiskolán ismerkedtem meg
a feleségemmel, akit emberileg és szakmailag
is nagyra becsülök, és akivel boldog családban három gyereket neveltünk fel. Volt idő,
amikor az egyik leányom a Batthyány Gimnáziumban tanított, a feleségem a Péterfy iskolában igazgatóhelyettesként tevékenykedett, magam pedig a Rozgonyi iskola igazgatójaként.
A feleségemmel együtt az egyik legszebb hivatásnak tartjuk a pedagóguspályát. Egymás
munkáját támogatva, minden figyelmünket,
energiánkat az iskolai munkára fordítottuk.
– Hogyan indult a pályája?
– Pályám elején hat évig falusi iskolában
dolgoztam, aktívan részt vettem a faluközösség
életében is. 1975-ben Nagykanizsára hívtak

városi úttörőelnöknek. Akkor az iskola és az úttörőcsapat szerves egységet alkotott. Amit a
gyerekek az iskolában tanítási órán kívül csináltak, az mind az úttörőcsapat szervezésében
történt. Kapcsolatba kerülhettem a város legaktívabb pedagógusaival, megismerhettem az
iskolák legtehetségesebb diákjait a városi tanulmányi és sportversenyeken, kulturális bemutatókon, a nyári balatoni és külföldi táborozások során. Munkám értelmét látom abban,
hogy ezek a gyerekek ma, felnőttként is szeretettel üdvözölnek. Megtisztelő feladatnak tartottam, amikor 1983-ban megkaptam az első
igazgatói megbízást a már akkor is nagy hagyományokkal rendelkező Rozgonyi iskolába.

Sok pedagógussal dolgoztam együtt, sok közös sikert értünk el. A jelenlegi az ötödik megbízásom, amelyet köszönök a nekem bizalmat
szavazó kollégáknak és a fenntartónak is.
– Hogyan változott az elmúlt évtizedek
alatt az iskola?
– Aktív részese lehettem az 1978-as tanterv
bevezetésének, amely a gyerekek gondolkodásának fejlesztését helyezte a középpontba. Az
1985-ös oktatási törvény rendszerváltást indított el az iskolában, megnyílt a lehetőség az
intézmények autonómiájára. Izgalmas és nehéz időszaka volt ez a magyar oktatási rendszernek. A reform elkerülhetetlen és fontos
volt, ám ennek mederben tartása, szabályainak kidolgozása nem sikerült minden esetben
zökkenőmentesen.
– Változtak-e a gyerekek az évek során?
– A gyerekek alapvetően nem mások. Érdeklődőek, örülnek az izgalmas programoknak. Természetesen a társadalom változása
viselkedésükre, életszemléletükre is hat, türelmetlenebbek mind az ismeretszerzésben, mind
az egymással való kapcsolatban. Sok információ éri a mai gyereket, amelyek feldolgozásához sokan nem kapnak otthon elegendő segítséget. A nevelőknek egyre nagyobb szerepük van abban, hogy segítsék őket az eligazodásban, hogy kérdéseikre a válaszokat a megfelelő helyen keressék.
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EZ TÖR TÉNT
CSATORNA-ÜGYEINK

A Vasemberház Dióssy termében írta alá azt az önkormányzati társulási megállapodást a térség 15 polgármestere, amely a város és a városkörnyék csatornahálózatának kiépítését, és a szennyvíztelep fejlesztését szolgálja majd. Nagykanizsa és térségének szennyvízelvezetési és
kezelési feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása érdekében az Európai Unió Kohéziós
Alapjából igényelhető támogatással kívánják a meglévő szennyvízelvezető és tisztító rendszert fejleszteni, működtetni, valamint az ehhez
szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A társulási tagok a Kohéziós Alap pályázatához szükséges önkormányzati
saját forrás egy részének kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz. A létesítmények üzemeltetését a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt. mint önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság látja el. A beruházás, amelynek összköltsége nyolc és félmilliárd forint, legkorábban két év múlva, 2007 első
negyedévében kezdődhet és várhatóan 2008-2009-ben fejeződik be.

VESSZŐBŐL MESEVILÁG

Markó Krisztina fővárosi iparművész kiállítása nyílt meg május
végén a HSMK galériájában. A
kiállítást Ördög Ferenc ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe. Közreműködtek a Péterfy iskola III. a
osztályos tanulói.
– Ötféle anyagot használok: nádat, amiből fonom a váraimat, a
babák tölcséreit, kalickát, hintát,
ládikókat, vonatot, autót, lovaskocsit, babakocsit. Porcelánból készülnek a babák fejei, a madárkák,
a pegazusok. Természetesen textilből a babaruhák és papírmaséból a
léggömbök gömbjei. A fa pedig öszszekötő anyag – avatott be a
művész.

– Hogyan kezdődött a váltás az
építészmérnöki diplomától az
iparművészeti tevékenységig?
– Megtanultam a kosárfonást és
kívánkozott bele valami. Így lett
benne először kisbaba, majd kisbárány. A nádból egyre bonyolultabb tárgyakat tudtam fonni. Legutolsó munkám a három történelmi vár: a diósgyőri, a kőszegi és a
nagyvázsonyi. Ezek közül kettő látható Kanizsán. A diósgyőri várat a
Nemzeti Kulturális Alapprogram
pályázatán nyert ösztöndíjból készítettem fél év alatt.
– Városunkban 14 évig élt,
visszajár még néha?
– Két éves koromtól Kanizsán
töltöttem a gyermekkoromat, rokonaim nem élnek itt, ezért csak átutazóban jártam a városban. Most
volt osztálytalálkozónk és rájöttem, hogy szerettem itt lakni. A
nyugodt vidéki élet biztosan segített abban, hogy tárgyaimban
megjelenjen a harmónia. Fontos
ez egy gyermek számára ahhoz,
hogy kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Ezért vagyok hálás ennek a
városnak.
B.Zs.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát (helyrajzi szám/helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás/időpontja: 6705./Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. július 4. 9:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
Az ARANYMETSZÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA a 2005/2006. tanévre felvételt hirdet az alábbi
művészeti ágakban:
képző- és iparművészet:
- képzőművészet 1. osztály
- kézműves szak 1. osztály
táncművészet:
- balett előképző és 1. osztály
- néptánc előképző és 1. osztály
- társastánc 1. osztály
(pároknak)
- modern tánc 1. osztály
színjátszás 1. osztály
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2005. június 13 - június 30-ig
9.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00 óra
HELYE: Nagykanizsa,
Ady u. 1. (I. emelet)
SZÁMLÁZÁSI CÍM:
Aranymetszés Alapítvány
Nagykanizsa, Sugár u. 1.
(I. emelet)
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MOZAIK
ÓVD, HOGY ÓVHASSON!

A Környezetvédelmi Világnap kapcsán játékos vetélkedőt szervezett
a Humán Európa Szövetség a Bólyais, Péterfys és Hevesis kisiskolások
számára. A programnak a Halis István Városi Könyvtár adott otthont.
– A bemutatkozó plakátkészítést követően bekötött szemmel kellett felismerniük a gyerekeknek a természet kincsesládikójában rejtező kincseket:
csigaházat, levelet, gallyat, virágot. A kosárjáték keretében a csomagolóanyagok veszélyességére, környezetkárosító hatására szerettük volna felhívni a figyelmet. A fűben-fában orvosság elnevezést viselő játékban a
gyógynövények leírását kellett a képpel összepárosítani. Játszottunk
ízpróbát is, amikor bekötött szemmel ismertek fel a játékosok egy-egy gyümölcsöt. A kukabúvár kártyajáték a veszélyes hulladékok világáról szólt.
Hangok alapján kellett felismerni egy-egy állatot, puzzle segítségével a védett állatokról ejtettünk szót. A játékos program növényültetési akcióval zárult – válaszolta Kahuten Andrea a szövetség munkatársa.

DOHÁNYZÁS? NEM! EGÉSZSÉG!
A dohányfüst nemcsak nikotint, hanem számos más kátrányszármazékot és égési terméket tartalmaz, melyek a szájból, a felső légutakból a tüdőbe kerülnek, onnan pedig a véráramon keresztül a szervezet minden részébe eljutnak. A legkárosítóbb hatást a vegyületek a szív- és érrendszerben, valamint a légzőrendszerben fejtik ki. A cigarettafüst megbénítja a
tüdő öntisztuló tevékenységét. A dohányzás különösen a nők terhessége
alatt veszélyes: károsítja az anyai szervezetet, fokozott érzékenységet
eredményez, méhlepényi rendellenességek, koraszülés, spontán vetélés
állhat elő. Szerepet játszhat a fiatal felnőttkori érelmeszesedés, a szívtáji
fájdalmak, a szívinfarktus kialakulásában, hozzájárulhat az alsó végtag
verőereinek szűkületéhez éppúgy, mint a látóideg idült gyulladásához és
sorvadásához, a szemnyomás fokozódásához, a szagló és ízlelő képesség
csökkenéséhez vagy az idült gyomorhuruthoz. A magyar férfiak tüdőrák
halálozása a legmagasabb a világon. A tüdőbetegségekben elhalálozottak
között a dohányzók aránya 70 százalékos. A tizenéves dohányzók aránya
évről évre nő. Magyarországon a 18 év feletti férfiak 41, a nők 26 százaléka dohányzik. A dohányzás a nemdohányzókat is hátrányos helyzetbe
hozza. A lakosság 65 százaléka naponta átlag 270 percet tölt olyan környezetben, ahol mások füstjét szívja.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) Dohányzásmentes
Világnapján – csatlakozva az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti programjához – az ÁNTSZ Városi Intézete is helyi programokat
rendezett. Mint azt dr. Buzás Judit városi tisztifőorvostól megtudtuk, az
óvodások és az alsó tagozatos általános iskolások számára rajzpályázatot
hirdettek, melynek eredményhirdetésére a Világnapon került sor. Az alkotások a Mikka Makka játszóházban kiállításra kerültek.
Ugyancsak e napon az önkormányzati képviselőkhöz is felhívással
fordultak az ÁNTSZ munkatársai, melyben a cigaretta aznapi mellőzését kérték. A közgyűlés ideje alatt dohányzógéppel szemléltették a dohányzás élettani hatásait és a kátrány élő anyagra gyakorolt hatását.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST
KELL ERŐSÍTENI
Városunkban tartotta elnökségi ülését a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol szó
esett a megyei illetve a városi
szervezet közötti együttműködés
lehetőségeiről is. Mazzagh Ferenc megyei elnök elmondta, a
közelmúltban levélben kereste
fel a városi kamara vezetőit,
melyben ismét a két kamara
egyesülésére tett javaslatot. A
levélben leírtak szerint a megyei
szervezet az egyesülést követően
a nagykanizsai térségi szervezetnek megfelelő testületi reprezentációt, saját tevékenységén belül
szakmai önállóságot és költségvetési külön fejezeti tervezést és
elszámolást biztosítana.
Az elnökség Kanizsán rendezett fórumán azonban nem sikerült megegyezni. Mint azt
Ferencz József, a városi szerve-

zet elnökhelyettese megfogalmazta: bár mindkét kamara a
vállalkozók érdekeit képviseli, a
célok tehát közösek, ám a helyi
vállalkozóknak a helyi kamara
több segítséget tud nyújtani. Így
az egyesülést nem tartják elképzelhetőnek, az együttműködés
további erősítésére viszont látnak lehetőséget. Ennek egyik
formája akár a közös iroda működtetése is lehetne, mellyel
mindenki nyerne: a vállalkozók
valamennyi kamarai szolgáltatást egy helyen vehetnék igénybe, a két kamarai szervezet számára pedig a közös iroda komoly megtakarítást eredményezne. S ha a közösen, egy helyen
végzett munka beváltaná a hozzá fűzött reményeket, ez alapot
szolgáltathatna majd újabb lépések megfontolására.

BLG-S SIKEREK

Az Ókortudományi Társaság 41. alkalommal meghirdetett, az Oktatási Minisztérium támogatásával megrendezett Ábel Jenő Országos
Latin Tanulmányi versenyén a „maiores” kategóriában Pusztai Beáta (11.A) másodfokú dicséretben részesült. Tanára Kőműves Rita.
Burka Dávid (10.A) az Arany Dániel matematika verseny országos döntőjében dicséretet kapott. Tanára: dr. Pintér Ferenc.
A Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Versenyen a Batthyány Lajos Gimnázium csapata VIII. lett. A csapatot Budai Bianka,
Gyertyánági Edit és Iványi Diána alkották. A gyerekeket Véghelyi
Tünde tanárnő készítette fel.

ERDEI KŐ-ISKOLA
A múlt héten erdei iskola működött a Péterfy Általános iskola falai
között. A programot a korábbi években mindig külső helyszínen tartották, ám az idén a körülmények ezt nem tették lehetővé.
– Ennek egyik oka, hogy a Csónakázó-tónál a Zöld tábor faépületei
használhatatlanok. Így csak kirándulhattunk a Csó-tóhoz – adott magyarázatot a fura helyzetre Bagarus Ágnes, az iskola igazgatója.
– Mivel teltek a napok?
– A pályázati pénzből kézműves foglalkozásokat szervezhettünk.
Háncsból, természetes anyagokból készíthettek a gyerekek különböző
tárgyakat. A gyerekek, különösen a nagyobbak, akik már harmadik éve
vettek részt a programokban, ezt a változatosságot nagyon élvezték.
Íjászokat hívtunk, jönnek a pónisok is, ha jó idő lesz.
– Kezdeményezésük olyan komoly hagyományokkal bír, hogy már
önálló oktatási segédanyag is a rendelkezésükre áll.
– Tavaly lehetőségünk nyílt arra, hogy megpályáztassuk a kollégák
körében egy olyan munkafüzet készítését, ami az erdei iskolában segíti
a többi tanárt és a gyerekek munkáját is. Három témában – a víz, a
vízpart, a mező és az erdő életközössége – írtunk ki pályázatot. Három
kolléga vállalta a munkafüzetek elkészítését. Célunk, hogy valamikor
kiadjuk, de egyelőre csak házi használatra készült el. A munkafüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek életkori sajátosságainak
figyelembevételével többféle megoldási lehetőséget is kínáljunk.
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HIRDETÉS

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2005. június 20-2122-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1100 l-es
konténerek. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban,
hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.

KÖSZÖNJÜK!
Az árvízkárosultak részére 2005. június 5-én 31.900 Ft gyűlt
össze. Az adományokat a Volksbanknál vezetett Szövetség a
Nemzetért Alapítványon belül működő Polgári Körök Segélyalap
alszámára fizettük be. Támogatásukat, segítségüket hálásan
köszönjük!

BEFEKTETŐI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) befektetői pályázatot ír ki a Teleki-Kórház utca által határolt 6 ingatlan összevonásával „Nagykanizsa Kórház-teleki utca
tömbrehabilitációja keretében ingatlanok beépítése” címen. A „pályázati dokumentációk” térítés nélkül kivehetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal (II. em. 15. sz. ajtó, tel: 500-771) irodájában.
A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje: 2005. június
23.(csütörtök) 10 óra.

Kedves Olvasóink!
A Kanizsa TV műsorát a
nyári kétheti megjelenés
technikai okai miatt,
csak szeptember 1-től
olvashatják újra
lapunkban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM TÁMOGATÁSA 2005.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága Nagykanizsa
építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja.
A város Önkormányzata e célra pénzügyi fedezetet különített el,
melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. A 2005. évben
rendelkezésre álló összeg 4.000.000 Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített
értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az
épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló
52/2003. (X.1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. 2. em. 14.) lehet beszerezni hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00,
pénteken 8.00 – 12.00 óráig. (Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2005. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2005.
A kiíró a pályázatokat 2005. szeptember 30-ig bírálja el.

A ZSIGMONDY VILMOS
ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ESTI TAGOZATA
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u.
18. Tel.: (93) 518-900
FELVÉTELT HIRDET A
2005/2006. TANÉVRE
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
ÉRETTSÉGIT ADÓ
KÖZÉPISKOLAI
KÉPZÉSRE
A BEIRATKOZÁS
FELTÉTELE:
Tanköteles kor (16 év) betöltése, jelentkezési határidőig
megszerzett szakmunkás végzettség, vagy befejezett 10. évfolyam (a képzési idő 3 év),
vagy általános iskolai végbizonyítvány (a képzési idő 4 év).
A tanítás az iskola épületében hétfő és kedd délután folyik. A képzés ingyenes. A diákok választhatnak angol és német nyelv között, valamint informatikai alapképzésben is részesülnek.
Jelentkezni lehet a fenti címen a tagozat titkárságán hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.00
óráig.

Jelentkezési határidő:
2005. augusztus 31.
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VÁROSHÁZA
VÁROSUNK 2004. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja előírja az önkormányzat
számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a
lakosságot.
A Környezetvédelmi Laboratórium 2004-ben az Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságával
egyeztetett megbízás szerint vizsgálatokat folytatott a Csónakázó tó
vízminőségének meghatározására (3 alkalommal), hatósági zajszintmérések végzésére (14 alkalommal), Környezetvédelmi Felügyelet
megrendelései (2 alkalommal).
Csónakázó tó vízminőségének vizsgálata
A vizsgálatok célja egyrészt a víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai
minőségének folyamatos figyelemmel kísérése, másrészt a mérési
eredmények alapján a vizsgált víz minősítése volt. Kijelölt mintavételi
helyek az előtározó gát, tóközép, elfolyó gát és a Hét bükkfa forrás. A
mérések eredményei alapján a felszíni vizet öt (kiváló, jó, tűrhető,
szennyezett és erősen szennyezett) vízminőségi osztály valamelyikébe
kell besorolni. Eredmények: (Mérési hely/Oxigénháztartás/Nitrogénés foszforháztartás/Szerves mikroszennyezők/Egyéb)
– Előtározó gát/szennyezett/erősen szennyezett/kiváló/szennyezett
– Tóközép/erősen szennyezett/erősen szennyezett/jó/szennyezett
– Elfolyó gát/tűrhető/erősen szennyezett/kiváló/szennyezett
A mikrobiológiai jellemzők alapján a tó vizének minősége mind a
tóközépnél, mind az elfolyó gátnál júniusban jó minősítést kapott. Júli-

usban az előtározó gátnál és az elfolyó gátnál, míg augusztusban az
előtározó gátnál és a tóközépnél kiváló minősítést kapott. Míg a felszíni vizek minősítésekor egy hosszabb időszak, pl. fél év vagy egy év
mérési eredményeit vesszük figyelembe, addig az ivóvízként felhasznált víz minősítését minden vizsgálat után el kell végezni, és meg kell
mondani, hogy a vizsgált víz iható vagy nem iható. Ennek alapján az
ihatóság megítélése szerint a Hét bükkfa forrás vize júniusban, júliusban és augusztusban nem iható minősítést kapott.
Hatósági zajszint-mérés
A megbízott laboratórium hatósági zajszint-mérést a Főépítészi Iroda és az Igazgatási Osztály által megadott helyszíneken végzett. A mérések alapja egyrészt lakossági panaszbejelentés volt, másrészt annak
ellenőrzése, hogy a korábban nem megfelelő minősítést kapott létesítményeknél történt-e változás. 2004 évben a 7 helyen elvégzett mérések közül a vonatkozó előírásoknak 2 felelt meg 5 pedig nem.
Összegezve:
Az elmúlt év vizsgálataiból látszik, hogy továbbra is vannak problémák. A vizsgálatok mutatják, hogy bár a Csónakázó tó vizének minősége ingadozik, többségében szennyezett minősítést kapott. Ugyancsak
ingadozó minőségű a Hét bükkfa forrás vízminősége, sajnos a vizsgált
időszakban nem iható minősítéssel. Folyamatos vizsgálata, és a vízminőség javítását szolgáló intézkedések szükségesek.
Ugyancsak fontos a zajterhelési problémák kezelése. Az előírások
betartatása elsősorban bírságolással lehetséges, melyek alapját a mérések, vizsgálatok jelentik.

PANELÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA (KÓDSZÁM: LKFT-2005-LA-2)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának
és környezetük felújításának támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 23/2005. (V.9.) számú rendelete alapján a következők
szerint. Az önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként – egyszeri megítélt
összegként - nyújtja a lakóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi
– a LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázaton elnyert támogatás mértékével.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának, illetve ezen
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítése,
felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, illetőleg önkormányzati
tulajdonú bérházak azon lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 10
lakást tartalmaz.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre
Támogatás igényelhető az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető munkálatokra és az
épületek környezetének korszerűsítésére, felújítására: a) Utólagos hőszigetelési feladatok: nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, homlokzat hőszigetelése. b) Épületgépészeti
rendszerek korszerűsítése, felújítása. c) Épület környezetének korszerűsítése, felújítása. A b) és c) pontban meghatározott munkára csak az
esetben igényelhető támogatás, amennyiben az a) pontban meghatározott feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák
elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai szabványokat. Az a)
és b) és c) pontban szereplő munkálatokat részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt
már megkezdett beruházáshoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az állami támogatás a kétlépcsős központi pályázat keretében, a pályázó önkormányzaton keresztül nyerhető el, amelynek mértéke a bekerülési költség maximum 1/3-a, amely azonban lakásonként legfeljebb

400.000 Ft lehet. A pályázónak a teljes felújítási költség megosztását lakásonként a pályázatban be kell mutatni. Az önkormányzat a pályázatokat a bekerülési költség 1/3-val támogatja, vissza nem térítendő formában. A költség megosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következő: önkormányzat: minimum a bekerülési költség
1/3-a, tulajdonos(ok): minimum a bekerülési költség 1/3-a, központi
költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás
költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél
alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken.
Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak
(tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a
pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. A folyósítás a készpénzben
vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. Az önkormányzat a támogatást a jóváhagyott éves költségvetési kerete terhére
biztosítja, az előirányzott keret kimerülése esetén a pályázatok befogadását a polgármester felfüggesztheti.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 23/2005. (V.9.)
számú rendelete tartalmazza. A pályázati csomagot, amely tartalmazza a
Pályázati útmutatót, az adatlapokat, az önkormányzat rendeletét, valamint egyéb mellékleteket, a pályázók átvételi igazolás ellenében vehetik
át 2005. május 15. naptól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézményénél (Nagykanizsa, Deák tér 5.) Ügyfélfogadás keddenként 700 órától 1530 óráig.
A pályázatot a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A
pályázatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell benyújtani, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési
Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.)
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri
20.000 Ft összegű pályázati díjat kell megfizetnie. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, a benyújtás végső határideje 2005. augusztus 31.
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VÁROSHÁZA
MUNKAHELYTEREMTÉSRE

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján 2005 évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására.
1. A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozását
eredményező beruházások támogatása, ezáltal a
foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek
számának csökkentése.
2. A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek:
azon nagykanizsai székhelyű, telephelyű egyéni és
társas vállalkozások, valamint külföldi részvétellel
működő vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat
Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek a tervezett beruházással tartós,
új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat
benyújtásának hónapját megelőző két évben 500
Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt
esedékességű meg nem fizetett köztartozása van; az
az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság,
amelynek tulajdonosi körében olyan magánszemély,
vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni
kívánt támogatást megelőző 3 éven belül megszűnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munkahelyet létesített.
3. Pályázati feltételek: Pályázni csak olyan beruházással lehet amely esetében a pályázó:
vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az üzembe helyezéstől számított 3 évig folyamatosan fenntartja, működteti;
vállalja, hogy legalább öt új munkahelyet teremt;
vállalja, hogy a beruházással érintett nagykanizsai
telephelyen a támogatási igény benyújtása előtti
meglévő korrigált átlagos statisztikai létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a beruházás befejezésétől számított két hónapon belül megvalósítja, és azt legalább három évig folyamatosan fenntartja; a teljes beruházás nettó bekerülési költségévállalja,
nek 25%-át saját forrásként biztosítja;
hogy az igényelt támogatás és járulékai mértékéig
ingatlan jelzálogjog bejegyzést, vagy bankgaranciát
biztosít; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve
szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek
nem teljesítése esetén, a nem teljesítés arányának
megfelelően az igénybevett támogatás arányos részét a Ptk. 301. §. (1) bekezdése szerinti kamattal
vállalja, hogy külön
egyösszegben visszafizeti;
nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy
három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasá-

gi társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik arról, hogy az elmúlt három
évben részesült-e csekély összegű (de minimis) állami támogatásban.
A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha pályázat benyújtásának időpontjáig a telepilletve működési engedély még nem került kiadásra.
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is,
akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz,
vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
4. Pénzügyi feltételek: A pályázható támogatás
(vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által a
beruházás során létrehozott építmények után fizetendő éves többlet építményadó mértékéig terjedhet,
új munkahelyenként 500.000.-Ft-tal számolva. Bármely hároméves időszakban, bármely vállalkozás
részére folyósított csekély összegű (de minimis) támogatás nem haladhatja meg a 100.000. eurónak
megfelelő forint összeget. A támogatás egy naptári
éven belül a 8 millió forintot nem érheti el, kivéve
olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahelyek száma a 40 főt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhető a
100.000. eurónak megfelelő forint összeghatáron
belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás
csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak
minősül, amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsági
rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet 12.§. előírásai az irányadók. A támogatás kifizetésének feltételei: a létesítmény jogerős
használatbavételi engedélyének bemutatása, a foglalkoztatott létszám növelésének igazolása.
5. A pályázat benyújtása és elbírálása: A pályázatot 2 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és
az abban meghatározott mellékletekkel – kell benyújtani a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsághoz.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással pontosíthatja pályázatát.
A pályázat elbírálását – max. 45 nap határidőn belül
– a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság végzi.
A pályázat benyújtása folyamatos a közzététel napjától számítva. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján, az irodavezetőnél vehetők át.
6. Szerződéskötés: A Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási
szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést
követő 10 munkanapon belül. A szerződés a projekt
adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek
szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.

A KÖZTÉRI
REKLÁMOKRÓL
Az elmúlt időszakban a város és
vonzáskörzete területén kihelyezett
reklámtáblák jelentős részénél feltételezhető, hogy engedély nélkül, vagy
attól eltérően kerültek kihelyezésre.
Az egyes építményekkel, építési
munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján "… csak építési
engedély alapján végezhető: cd.) 1,0
m2-nél nagyobb felületű hirdetési és
reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla.
ce.) fényreklám építése, elhelyezése,
átalakítása és bővítése." Az épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Tv 48. §
(3) bekezdése kimondja, hogy: "az
építésügyi hatóság az építtetőt – kérelem hiányában – a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására
felhívhatja, vagy az eljárást hivatalból
az építtető költségére lefolytathatja."
Fentiek alapján az Építésügyi hatóság
helyszíni szemlén fogja ellenőrizni a
reklámtáblákat, illetve kihelyezésük
jogszerűségét. Azokban az esetekben,
amikor a tábla, vagy a tábla építésével
érintett ingatlan tulajdonosa építési jogosultságát nem tudja megfelelően
igazolni, meg fogja tenni a szükséges
intézkedéseket (fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására való
felhívás, kötelezés az eredeti állapot
visszaállítására). A fennmaradási engedély megadása a fenti törvény 49. §
(1) bekezdése szerint építésügyi bírság kiszabásával jár együtt. A szabálytalanul építőknek lehetőséget
adunk, hogy az építési engedély hiányában, vagy attól eltérően létesített
reklámokat, reklámhordozókat a reklám vagy a reklám építésével érintett
ingatlan tulajdonosa a helyszíni szemlék kezdetéig megszüntesse, illetve
szabályossá tegye. A helyszíni szemlék 2005. augusztus 1-től kezdődnek.
A Tv. 49. § (2) bekezdés lehetőséget
biztosít a bírság elengedésére akkor,
ha az építtető a szabálytalanul megépített építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére kiírt határidőig lebontja, vagy a
szabálytalanságot megszünteti. Más
esetben a bírság elengedésére, mérséklésére nincsen mód.
Kérjük fenti helyzetek szabályossá tételében működjenek
együtt az építésügyi hatósággal.
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VÁROSHÁZA
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI ZÁRTKERTI
INGATLANAIT (FÖRHÉNC):
Hrsz1-Hrsz2/Megnevezés/Terület/m2:
11518/Gyep/Termőföld/443, 11630/Erdő/Termőföld/197, 11632/Erdő/Termőföld/196,
11840/Szőlő-gyümölcs-szántó/Termőföld/5471,
11885-14/Szántó-erdő/Termőföld/3069, 11890-2/Szántó-erdő/Termőföld/3711, 11909/Szőlő-gyep/Termőföld/2416, 11941/Szőlő-gyep/Termőföld/6968, 11943/Gyep/Termőföld/3168, 12065-2/Kert-gyümölcsgyep/Termőföld/4515, 12071/Gyep/Termőföld/55, 12072/Gyep/Termőföld/61, 12101/Gyep/Termőföld/29, 12103/Gyep/Termőföld/125,
12104/Gyep/Termőföld/67, 12105/Gyep/Termőföld/53, 12163/Gyümölcsös/Termőföld/93, 12228-2/Gyümölcsös/Termőföld/76.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (helyrajzi
szám/helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja): 2243-1/Ady u.
25./16.000.000/2005.07.15. és 09.15. 9:00 óra. 918-1/Arany u.
5./36.100.000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 9:30 óra. 964/Arany u.
7./35.600.000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 10:00 óra. 961/Kinizsi u.
20./20.300.000/2005.07.15. és 09.15. 10:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.05.12, 06.30
2190/A/3. – Csányi u. – 10.700.000 Ft + áfa – 2005.05.12,
8:30
06.30 9:00 11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 9:30 163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12,
1163. – Rozgonyi u. 8. – 40.000.000 Ft + áfa
06.30 10:00
2005.05.12., 06.30. 10:30 1286. – Királyi P. 1-3. – 16.000.000 Ft +
áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 1188/A/5. és 1188/A/6. – Fő út 7. –
47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30 186/1. – Magyar u.
76. – 7.938.600 Ft + áfa 2005.05.12. és 06.30. 13:00. 507. – Dankó
u. – 680.000 Ft + áfa 2005.05.13 és 05.20 9:00.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2. emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI CSERFŐI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdő, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. * 10673,
Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2005. június 24-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa,
Erzsébet
tér
7.
címén,
a
–
bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu –
vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, –
völgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó fő feladatok: A Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
(Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, működtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az integrált intézmény szakmai egységeire vonatkozóan a feladatok meghatározása,
a működés összehangolása, ellenőrzése. Az intézményi működés
törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény
alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetői megbízásnak minősül. A magasabb vezetői
megbízás 2006. január 1. naptól-2010. december 31. napjáig tartó 5
évre szól. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.
pontjában a Bentlakást nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmények vezetői részére előírt szakmai képesítés, szociális
szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Előnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai illetőleg vezetői gyakorlat. A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázatban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hitelesített másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje:
a Szociális Közlönyben való közzétételétől számított 31. nap 13.00
óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon.
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HIRDETÉS
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

VEGYES

Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Horgászok, vadászok figyelem!
Zákány és Őrtilos között ZákányLátóhegyen 2100 m2-es telek, 32 m2es stabil épülettel, gyönyörű környezetben, a Drávától és holtágaitól 400
méterre eladó! Irányár: 350.000 Ft.
Érd.: 30/567-5396, 70/242-4914
(5587K)
Nk-án a VI. emeleten (Bartók
Béla u. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
93/318-798, 70/526-2792 (5594K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft Érd.:
30/272-5400 (5599K)
Nk-án II. emeleti, 1 szobás, nappalis lakás eladó vagy két szobásra
cserélhető négyemeletes házban.
Érd.: 93/316-610, 20/593-2426
(5606K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es lakásomat kisebbre. Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537,
20/425-6957 (5607K)
Nk Bedő Albert utca végén garázs eladó. Irányár: 580.000 Ft
Érd.: 20/4111-944 (5608K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás
családi ház (98 m2-es) egyszobás,
udvari lakással eladó. Érd.: 93/322611 (5609K)
Kétszobás, fürdőszobás családi
ház kerttel eladó. Érd.: 93/315861(5611K)
Nk-án, téglaépületben háromszobás, 72 m2-es, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 7,9 millió Ft.
Érd.: 30/9017-699 (5612K)
Nk-án a 7. sz. Lakásszövetkezet
Attila u. 14-ben eladásra kínál egy
38 m2-es, egyszobás lakást reális
áron. Érd.: az igazgatóság elnökénél az esti órákban a 93/311-820
számon. (5613K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos családi ház garázzsal, melléképületekkel, kerttel eladó. Érd.:
Nk, Bajcsy Zs. u. 62/a. 17 óra után
és hétvégén. Tel.: 20/315-4530
(5614K)

Kecsketej folyamatosan eladó.
Érd.: 30/4219-731 (5574K)
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék, babaruház olcsón eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Kétgyermekes rokkant házaspár szeretne kapni egy faliórát,
mely felet és egészet üt (látássérültnek kell), meg egy TV-t. Érd.:
30/652-4560 (5603K)
Fenyőgallyat
vásárolnék
1700/mázsa áron. Érd.: 30/5428757 (5616K)
750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)
Vermona jazzorgona és Vermona dobgép erősítővel, hangfallal eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)

BÉRLET
Belvárosban fűtött garázs kiadó!
Érd.: 93/318-485 (5571K)

JÁRMŰ
Babetta (Jawa) segédmotor eladó. Érd.: 93/321-734, 30/3748903 18 óta után. (5615K)

NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI,
SZOCIÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ
TÁRSASÁG
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Tel./fax: 93/333-427, 516-796
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív
támogatás kivételével) 2004. év – A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési KHT. 2003. évben
nem kapott költségvetési támogatást.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2004. év – Cél szerinti juttatás nem volt.
Tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
35.447
40.096
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
158
2.589
C. Összes bevétele (A+B)
35.605
42.685
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
32.702
38.788
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
2.589
F. Összes ráfordítás (D+E)
32.702
41.377
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény
158
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
158
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
2.745
1.308
(Előző év(ek) módosításai: 0)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy rendszám
nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/5928463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 0620-5319-371, 06-20-808-7332, 06-70511-7863 (5619K)
Ápolást, gondozást vállalok, kölcsönös bizalom és szimpátia esetén eltartási szerződéssel. Önkormányzati lakás is érdekel. Tel.: 30/270-8592
(5620K)
Meglévő és új feladatok ellátásához
üzletkötő munkatársakat keresünk
Nagykanizsa és környékére. Feltétel:
minimum középfokú végzettség, mobilitás, megbízhatóság, kiváló kommunikáció. Előny: számítógépes elérhetőség. Jelentkezés és időpont egyeztetés:
30/650-0494 (5621K)

Nagykanizsán kétszintes családi ház alsó szinten üzlethelyiséggel (120 m2), felső szinten lakással (120 m2), nagy
zöldterülettel, két garázzsal
egyben eladó.
Érd.: 30/277-3294

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-77964

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

A LÉNY 3.
Nyitva:
Rémisztőbb, halálosabb és szeximinden nap 9-221-iig
sebb mint valaha. Mostanáig sikerült urrá lenni a földönkívülieken, mert volt gyenge
pontjuk. A földönkívüli lánya Sara, a genetikailag
tökéletes lény gyönyörű nővé érett, és mindenki őt
üldözi. A hadsereg azért keresi, hogy véget vessen a
két faj háborújának, az idegen/ember hibridek pedig
benne látják utolsó reményüket a földi hatalomra.
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SPOR THÍREK
NYERT AZ NTE
NB I/B.-s NTE 1866 MÁV Rt.
az U-19-es korosztályú Pápa ellen
11-0-ra nyert, az U-17-esektől viszont 0-2-re kikapott. U-15-ben
és U-13-ban is győzött az NTE a
Mohács csapata ellen, előbbiben
9-0-ra, utóbbiban 3-2-re.
NYIZSNYIK A HARMADIK
Az Országos Korcsoportos Rapid Sakkbajnokságon Szegeden a
nagykanizsai Tungsram SakkKlub képviselte Nagykanizsát. A 9
fordulós, svájci rendszerű versenyben a 10-18 évesek indulhattak. A
legjobb eredményt Nyizsnyik Bence hozta, aki harmadik helyezést
ért el az 1995-1996 között született
fiúk mezőnyében.
TIZEDIKEK A TABELLÁN
Tiszaújvárosi Phoenix – Kanizsa KK DKG EAST 86 : 89 Kanizsa KK: Domonkos András
(16/12); Koma Dániel (27); Sági
Péter (27/15); Zsámár Krisztián
(17); Kiss Viktor (2) Csere: Silló
Mátyás (-); Kovács Csaba (-)
A mérkőzést a hazaiak kezd-

SPOR THÍREK

ték jobban, aztán a negyed befejezésére már szorossá vált a találkozó. A hosszabbításban a
higgadtabb vendégek akarata érvényesült és győzelmükkel a tabella 10. helyén végeztek.
KARATÉKÁK SIKEREI
A 2005-ös Zala Megyei Karate
versenyt Zalaszentgrótón tartották, melyen a Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület
karatékái is indultak. 15 aranyéremmel büszkélkedhetnek, így
az összpontszám alapján a másodikak lettek. Soós Petra (11 éves)
és Szilágyi Péter (9 éves) a legtöbb aranyéremmel megkapták a
legeredményesebb leány és fiú
versenyzői díjat. Nagykanizsa
csapata vehette át a különdíjat is,
a csapat-kumite (csapat-küzdelem) versenyszámban.
Eredmények: Leány kata-formagyakorlat: Soós Petra I.,
Néber Tímea I., Karf Vera IV.
Leány kumite-küzdelem: Soós
Petra I., Néber Tímea II., Karf
Vera I. Fiú kata-formagyakorlat:

SPOR THÍREK

Mészáros Martin II., Szilágyi
Péter I., Néber Ádám II.,
Kamenár Ádám I., Horváth
Martin II., Pap Ádám III., Juhász Zoltán I., Kiss Ádám I.,
Gergelics Zsolt III. Fiú kumiteküzdelem: Pungor Dávid II.,
Mészáros Martin III., Néber
Ádám III., Szilágyi Péter I.,
Horváth Erik I., Horváth Martin
I., Kiss Ádám I., Juhász Zoltán
II., Gergerlics Zsolt I. Fiú csapat kata: Horváth Martin, Horváth Erik, Kamenár Ádám II.
Vegyes csapat kata: Soós Petra,
Néber Ádám, Szilágyi Péter I.
Néber Tímea, Karf Vera, Juhász
Zoltán III. Fiú csapat kumite:
Juhász Zoltán, Horváth Martin,
Kamenár Ádám I.
GYŐZŐTT A VÁLOGATOTT
Most került először megrendezésre a Kárpát-medence Kupa, a
közép európai térség nemzeti válogatottjainak versenye Újszászon. A szlovák és szerb válogatott mellett hazánk a rendező jogán két egységet indított a tor-

nán. A verseny hét versenyszámból állt, a nemzetek válogatottai
körmérkőzésen döntöttek a kupa
sorsáról. A szerb és szlovák felnőtt válogatott ellen hazánkat az
utánpótlás válogatott képviselte.
Zala megyéből kilenc játékos
vívta ki a jogot a válogatottban
való szereplésre: Farsang Imre,
Mile Alexandra, Patyi Roland
(Cserszegtomaj), Hollender Laura, Fazekas Erika, Varró Ferenc
(Szepetnek) és Bátor Hajnalka,
Bársony Szabolcs, Huszár Emil
(Nagykanizsa ZDSE). Magyarország „A” válogatottjának kapitánya Budavölgyi Kálmán a ZDSE
trénere volt. Az A és a B válogatott egyaránt 7:0 arányban győzött a szlovákok ellen, míg a
szerbeket 6:1-re sikerült legyőzniük. Mint az várható volt, az
egymás elleni vetélkedésük döntött az elsőségről. Az „A” válogatott tervszerűbb, pontosabb és
céltudatosabb játékának köszönhetően nyerte meg a kupát, 4:3
arányban győzte le honfitársait.

KANIZSA KUPA
A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan május utolsó hétvégéjén
rendezte meg a Délzalai Vízmű SE Úszószakosztálya a „Kanizsa Kupa” nemzetközi meghívásos úszóviadalt az uszodában.
– Több mint négyszáz indulóval, a tizenhetedik alkalommal került sor e
nyáreleji rangadóra, amelynek egyik fő attrakciója az Abay Nemes Oszkár Emlékszám volt az idén is, s amelynek legjobbjait a tavalyi évhez hasonlóan pénzzel és egy nagyon szép kupával is elismertük – mondja dr.
Abay Nemes Zoltán a Délzalai Vízmű SE Úszószakosztályának elnöke.
– Hogyan értékeli az idei versenyt?
– Nagyon jól sikerült az idei verseny, amelynek résztvevői között
voltak szlovén, szlovák és horvát csapatok is. A verseny lendületesebbre sikerült a tavalyinál, jobban fel tudtuk pörgetni, így több idő jutott a
pihenésre, az ismerkedésre is.
– Kik segítették a verseny megszervezését?
– A szülők segítségét feltétlenül meg kell említenem, hiszen az ő közreműködésükkel volt itt miden résztvevőnek enni és innivalója, és a
külföldről érkezetteket is az egyesület versenyzőinél szállásoltuk el.
Valamivel több, mint ötven szponzor is közreműködött annak érdekében, hogy a kupát az egyesület ismét megrendezhette.
– Szakmai szempontból milyennek ítéli az idei Kanizsa Kupát?
– Születtek nagyon szép és jó eredmények, elsősorban az utánpótlás
korosztály eredményeit emelném ki, gondolok itt Abay Nemes Anna,
Zámodics Márk, Horváth Balázs eredményeire. A verseny lebonyolítása is jó volt, legfeljebb a hely szűkösségére lehet panaszunk, hiszen
mostanra kinőttük az uszodát – válaszol Polgár Sándor a csapat vezetőedzője.
– A többi csapat szereplésével összevetve hogyan szerepeltek a kanizsaiak?
– Elégedett lehetek, hiszen olyan csapatokkal szemben kellett megmutatnunk, mit tudunk, mint például a brnoiak, ahol hetven oktató fog-

lalkozik a gyerekekkel, vagy a szombathelyi egyesület, ahol sokkal
jobb körülmények között készülhetnek fel a versenyzők.
– Az elmúlt időszak egy sikertörténet az egyesület életében, és ez
nemcsak az eredményekben, hanem a tagok létszámában is megmutatkozik. Nem okoz gondot ennyi gyermek, fiatal felkészítése?
– Valóban nagyon megduzzadt az egyesület taglétszáma, így szükség
volna egy tanuszodára vagy tanmedencére, itt lassan már nem férünk
el. Az uszoda már nem képes újabb terülteket biztosítani nekünk, hiszen neki lehetőséget kell adni a lakosság sportolására is. Így a várossal együttműködve kell megoldást keresnünk a gyerekek sportoltatása
érdekében. Ismereteink szerint a beruházás előkészítése már folyamatban van – mondja dr. Abay Nemes Zoltán.
***
A Dr Abay Nemes Oszkár tiszteletére rendezett 100 m-es gyors viadalát Kovács Atilla a KASI versenyzője nyerte. Második lett Nagy Gábor soproni versenyző, harmadik helyen pedig a kanizsai Silló Dániel
végzett. A különböző korosztályokban sok jó eredmény és helyezés született. A hazai versenyzők eredményei: Szabadics Adrienn 50 m mell I.,
pille II. Biczó Petra 50 m mell és gyors I., 50 m hát III. , pille II. Ács
Gergely 50 m mell és pille III. Horváth Balázs 50 m gyors és pille III.
Horváth Bence 50 m hát III. Tóth Gergő 50 m pille II. Szabadics József
50 m pille III. A Dél-Zalai Vízmű SE 4x50 m vegyesben (A-B-C-D) a
fiúknál II., az összes többi (hat) kategóriában I. helyezést ért el. Zsiray
Gergely 50 m pille II. Lőrincz Péter 50 m mell III., 50 m hát II. Zámodics Márk 50 m mell II., gyors I., hát II., pille I. Szmodics Viktória 50 m
mell III., pille I. Abay Nemes Anna 50 m mell és gyors I., hát II., pille I.
Tóth Fruzsina 100 m mell és pille II. Silló Dániel 100 m gyors és pille
III. Miatta Mercédesz 100 m pille I. Kiss Dóri 100 m gyors I. Karancz
Alíz 100 m mell és hát III., 100 m gyors és pille I. Császár Krisztián 100
m mell III. Biczó Bence 100 m mell, gyors, hát, pille I.

Nyári intenzív tanfolyamok a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minősített nyelvi képzések:
június 20 – július 15-ig vagy
július 25 – augusztus 19-ig

kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítő szinten

ANGOL és NÉMET nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
KEDVEZŐ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

Kõnig menü

Akkredit: 0584

400 Ft / menü kiszállítva
Vállalati étkeztetést vállalunk
Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
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Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a volt CITIBANK
irodánk a Király úti körforgalomtól

HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Címünk: Király u. 9-11.
A körforgalomtól 100 méterre Kiskanizsa felé!
(Király Borozó mellett)

JÚNIUS 16.
25 ÉV ART’ATLANUL – A SZEGEDI TÖMÖRKÉNY
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 1980-BAN
VÉGZETT MŰVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Katona Noémi
Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói
Megtekinthető: augusztus 5-éig

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül

JÚNIUS 21. 21 ÓRA
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
PADLÁS – MUSICAL

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!

Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra

19 733 Ft helyett 17 777 Ft
2005. augusztus 4-ig

HITELKÁRTYA!
T-Mobile arany-, platinakártyával
jövedelemigazolás nélkül
120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhető!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760, 30/204-9445

A Sziget Színház előadása
Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Vörös Edit,
Bordás Barbara, Bencze Sándor, Várfi Sándor
Rendezte: Pintér Tibor
Belépődíj: 1300 és 1500 Ft
JÚNIUS 23. 19 ÓRA
„SZÓLT AZ EMBER”, JORDÁN TAMÁS
– SEBŐ FERENC IRODALMI ESTJE
Belépődíj: nincs
Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)

