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Az Ápolónõk Nemzetközi
Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a Kanizsai
Dorottya Kórházban.
Köszöntõjében Marton Ferencné ápolási igazgató arra emlékeztette a megjelenteket, hogy tavaly
ilyenkor három gyertyát gyújtott az
asztali díszen. Az egyik a leépített
kórházi ágyakért világított, a másik
a kényszerbõl elküldött szakdolgozókért, a harmadik pedig azért,
hogy a szívükben a betegek iránti
szeretet lángja világítson. Most egy
szál gyertyát gyújtott meg azért,

Dicsérõ oklevelek és tudományos ülés
hogy szívükben változatlanul lobogjon a betegek iránti szeretet
lángja, úgy, ahogyan egykor
Florence Nightingale világított a
lámpásával, amikor a krími háború
idején a sebesült katonákat ápolta.
Megnyitó beszédében – tisztelegve az ápolónõk munkája elõtt – Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ felolvasta a

Marton István polgármesterrel közösen írt levelét, amelyben megköszönték és kifejezték elismerésüket
az ápolónõk egész évben végzett
odaadó szakmai munkájáért. Ezt követõen Bugarszki Miklós, a Magyar
Ápolási Egyesület elnöke tájékoztatót adott az egyesület munkájáról,
majd Dr. Kovács József fõigazgató
átadta a dicsérõ okleveleket.

Marketingrõl
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Marketing Klubot indított kis- és középvállalkozások
számára. A neves elõadók sorában találkozhatunk Tonk Emil,
kanizsai származású marketing
szakemberrel is.

Florence Nightingale dicsérõ oklevelet kapott: Poór Anita, az Intenzív osztály diplomás ápolója, Kosztolánczi Zsoltné, a Gyógyszertár
szakasszisztense, Belina Gyöngyi, az
Ápolási osztály szakápolója, Sényi
Melinda, a Sürgõsségi osztály diplomás ápolója, Németh Lajosné, a Gerontológia szakápolója és Horváthné
Németh Zsuzsanna a Szülészet-nõgyógyászati osztály szülésznõje. A
Magyar Ápolási Egyesület dicsérõ
díszoklevelét Váriné Andróci Piroskának adta át Bugarszki Miklós, az
egyesület elnöke.
Az ünnepség tudományos üléssel
folytatódott. Az elõadások anyagát
elküldték az Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos Bizottságához,
amely a rendezvényt tíz kreditponra
értékelte. Ez a maximum, amit egy B
típusú továbbképzésért kapni lehet.
B.E.
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Majálisozott a kórház, a rendõrség és a tûzoltóság

Fotók: Bakonyi Erzsébet

A Kanizsai Dorottya Kórház,
a Rendõrség és a Tûzoltóság a
Csónakázó-tónál lévõ önkormányzati vendégháznál egész
napos majálist szervezett szombaton a kórház és a társintézmények dolgozói, illetve hozzátartozói részére.

Kulturális bemutató, elismerésekkel
A tanulók színvonalas és látványos
mûsora keretében Kalamár Márta
igazgató elismerésben részesítette
azokat a már nyugdíjba vonult pedagógusokat – Dr. Nagy Lászlónét, Kóta
Miklósnét, Harkány Lászlónét, Orosz
Lászlónét és Bánki Istvánnét –, akik
több évtizeden keresztül voltak tagjai
az intézmény nevelõtestületének.
Egyébként mint már megírtuk,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a több évtizedes,
magas színvonalú, következetes nevelõ-oktató munkájáért, Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetõ címet adományozott a Bolyai János Általános
Iskolának. Az elismerést Kalamár
Márta igazgató vette át a Város
Napján tartott díszközgyûlésen
Marton István polgármestertõl.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Hagyományos Kulturális bemutatóját pénteken rendezte
meg az oktatási intézmény a
HSMK színháztermében.

A hagyományteremtõ rendezvényt számos színes program gazdagította. Volt hastánc bemutató,
jazz balett, bográcsfõzõ verseny,
kerékpár-suli, Világbajnok Kerékpáros Ugró show, kresz vetélkedõ,
póni lovaglás, focibajnokság, arcfestés, sakkverseny és még számtalan meglepetés. Technikai bemutatót tartott a tûzoltóság és a
rendõrség. A tûzoltóságnak köszönhetõen sokan szelték át motorcsónakkal a tavat, és sok érdeklõdõt vonzott a kommandós bemutató is.
A 2007. évi szerkezeti változások ellenére az intézmény ellátta
feladatát, megõrizte fizetõképességét, ami a dolgozók szakszerû és
áldozatos munkájának köszönhetõ. A kórház vezetése a szombati
nap programjaival szerette volna
kifejezni köszönetét a dolgozóinak.
A nagykanizsai kórház mind járó-, mind fekvõbeteg ellátás tekintetében közvetlen ellátja a Zala
megyei déli térség százhárom-ezer
lakosát.
Az intézményben háromszázhatvan aktív és száznegyvenkettõ
krónikus ágyon folyik a gyógyító
ellátás. Ezt a feladatot tizenöt fekvõbeteg osztály, öt diagnosztikai
egység és szakrendeléseik, valamint a gondozóhálózat biztosítja.
A kórház a járóbetegellátást szerzõdés szerint ezernyolcszáztizenhét szakorvosi és kétszázhatvan
nem szakorvosi órában látja el. A
kórház évente húsz-huszonkétezer
fekvõbeteget és mintegy ötszázezer járóbeteget lát el az évi négy
és félmilliárd forintos költségvetésbõl. Az egészségügyi intézmény
nyolcszáznegyvenkilenc dolgozónak biztosít munkahelyet.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

A három testõr

BringaSuli RoadShow
A Kanizsai Dorottya Kórház
által szervezett majális egyik leglátványosabb eseménye volt a
BringaSuli RoadShow.
Szinte biciklis tereppé változott
szombaton a Csónakázó-tó melletti terület. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kiváló szórakozást
jelentett, hiszen az ügyességi pályát minden tizenöt évnél fiatalabb kipróbálhatta, s eközben a
nagyokat látványos kerékpáros
freestyle bemutató szórakoztatta.
Az ügyességi pályára egy közlekedésbiztonsági tesztlap kitöltése

után léphettek be a gyerekek. Érdemes volt jelentkezni, mert három kerékpárt és kilenc darab
bringás fejvédõt sorsoltak ki a
szervezõk. A hazai és külföldi
extrém-sport bemutatók sztárja
Nagy ’Gizmó’ Attila és csapata
megmutatta, hogy mit nem szabad kipróbálni otthon a biciklivel. Aki még nem látott kerékpárost hátraszaltó közben, az azt is
megnézhette. A bátrabbak pedig
aktív résztvevõi is lehettek a bemutatóknak.
B.E.

Mozgássérültek tervei
A Mozgássérültek Nagykanizsai Városi Egyesülete a napokban tartotta soros éves közgyûlését, s egyben tisztújítási ülését.
Ennek keretében a szervezet
megtette a 2007. évi költségvetési jelentését, tudtuk meg az elnök Kálingerné Ruff Zsuzsannától, ami elfogadásra is került a
határozatképes létszámban jelenlévõ tagok körében.
– Az elmúlt esztendõben egyesületünk 3,1 millió forintból gazdálkodhatott, ezért is döntöttünk úgy
az év végén, hogy pályázatot nyújtunk be mûködésünk további zavartalan folytatása végett – folytatta az elnök asszony. – A gazdasági minisztérium felé beadott
Partnernet Kanizsa elnevezésû dokumentációnkat, mely többek között a hallás- és látássérültek
internettel történõ megismertetését
célozta meg, sikeresnek bírálták,
és ezzel nyertünk 3 millió forintot.
Ugyan a szerzõdéskötés még nem

történt meg, de remélhetõleg erre
is hamarosan sor kerül.
– Milyen fõbb téma volt még
közgyûlésükön?
– A fentihez kapcsolódva szerepelt a 2008. évi költségvetési tervezet megvitatása, amely szintén
elfogadásra került. Mivel a vezetõség és a bizottságok mandátuma is
lejárt, ezért a tisztújítások sora
sem maradhatott el, s a vezetõk és
bizottsági tagok kilencven százalékát újra is választották.
– Mi az, ami a közeljövõ nagyobb megvalósítandó célja lehet?
– Szeretnénk egyesületünket a
munkáltató szervezetek körébe integráltatni, ami egyfajta akkreditáció arra, hogy egyesületünk a
megváltozott munkaképességûek
alkalmazására is jogosultságot
szerezzen. Ez ugyan egy hosszú folyamat, de talpon maradásunkat
mindenképpen nagyban elõsegítené.
P.L.

Biolabort avattak a Célpont
Üzletház emeletén létrehozott
Egészség Centrumban. A csoportosulásnak ezen kívül még
két tagja van: a Ceragem akupresszúrás masszázságy bemutatóterem és a Physiomins francia
fogyasztószalon. A Biolabort Dr.
Erdõfi Szabó Attila biofizikus,
Biolabor nemzetközi igazgató
nyitotta meg.
A modern, gyógyszermentes kezelés új megközelítési lehetõségeket kínál az egészség területén. Az
1993-ban magyar tudósok hátterével indult amerikai Hippocampus
Intézet tudományos eredményei és
a biolabor rendszere elõsegítik,
hogy csökkenjen a függõségérzés
a gyógyszerek iránt, segítenek
hasznosítani a belsõ tartalékokat,
hogy újból szabad, erõvel teli idõszak kezdõdhessen az emberek
életében.
A biolaborban olyan egyedülálló bioinformatikai módszert alkalmaznak, amely az állapot és a
közérzet egymásra hatására épít.
Lényege, hogy önfelismeréssel
segíti a szervezet összhangját
visszaállítani, így a gyógyuláshoz
kedvezõ feltételeket biztosít. Ez a
módszer hasonlít ahhoz, mint
amikor fáradtan elalszunk, majd
alvás után frissen ébredünk. Nyugalmi állapotban a szervezet belsõ rendszerei regenerálják magukat, összhangban mûködnek, és a
szervek között egyensúlyi állapot
jön létre.
A szisztéma egyszerû: Az
EKG-hez, illetve EEG-hez hasonlóan, a szervezet ultra alacsony
intenzitású jeleit érzékelõkön keresztül fogadják, majd bemutatják
nyugalmi állapotban a szervezetnek, amely felismeri saját magát
és folyamatait, eltérés esetén pedig megkezdi az automatikus önkorrekciót. Példával élve, hasonló a folyamat, mint amikor hosszú
idõ után megpillantja magát valaki egy fényképen, és elhatározza,
hogy változtatnia kell például az
öltözetén. E gyógyszermentes
módszert olyan személyek használják örömmel, akiknél a gyógyszeres beavatkozás egy adott mértéken túl nem segít az állapot javulásában, esetleg tartanak a halmozott mellékhatásoktól, illetve
olyan személyek, akik a szervezetüket a belsõ összhang helyreállí-

tásával kívánják erõsíteni és ellenállóbbá tenni.
A kezelések során tíz-húsz, akár
harminc-negyven percen keresztül
is felügyelet alatt van a szervezet.
A személy nem érez semmit, ha
akarja beszélgethet, vagy kényelmesen alhat. Jellemzõen négy-öt
kezelés már eredménnyel jár, a
kedvezõ állapot fenntartásáért célszerû a kúrát egy-két évente megismételni, mindaddig a szervezet
emlékezõ rendszere gondoskodik
a folyamat ismétlésérõl. E módszer a biofizika és bioinformatika
huszonegyedik századi eredménye, és akkor is használ, ha a személy nem hisz benne.
Az orvostudomány hatalmas
fejlõdése lehetõvé teszi a hosszabb
életkort, ezáltal fontos lesz az aktív idõszak és az életminõségünk
javulása. Lehetõséget kínál a rendszer az egészségben töltött évek
számának növelésére, a közérzet
javítására, a gyógyulási idõ rövidítésére mellékhatás-mentesen.
Az aktív keresõk befizetett adói
hamarosan nem képesek majd eltartani az európai nyugdíjrendszereket, ezért olyan modern szolgáltatók kerülnek középpontba, amelyek gazdaságosan tudják az egyre
nagyobb igényeket kiszolgálni.
A Hippocampus Biofizikai és
Bioinformatika
Tudományos
Társaság nemzetközileg elismert
tudósokból áll, akik kutatnak és
fejlesztenek Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában, Indiában és
Európa-szerte. A Biolaborban a
személyt, mint teljes, organikus
egészt látják. Amikor a környezeti ingereket a személy vészhelyzetként éli meg, akkor az
idegrendszeri reakciók, és a vérben megjelenõ stresszhormonok
hatására a szervek, a keringés,
az ingervezetés teljesítménye
megváltozik. Szükségállapotban
más hatások érvényesülnek,
stressz helyzetben más a hozzáállás.
Minden sejt, minden szerv, és
mindegyik belsõ irányító rendszer
egy adott informatikai sávon dolgozik, ha bármely okból eltolódás
van, az hasonló, mint amikor a rádióállomás elhangolódik. Ezért
fontos a harmónia, a belsõ koherencia, a környezetünkkel való
szinkron.
B.E.
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Becsapott hadiárvák
A múlt évi tevékenységérõl
tartott beszámoló taggyûlést a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák nagykanizsai Szervezete. A gyûlésen részt vett
Ipacs József nyugállományú ezredes, országos elnök és Törõcsik
Terézia fõtitkár.
A tagok sajnálattal vették tudomásul, hogy tizenhárom év óta most
elsõ alkalommal, senki sem jelent
meg a Polgármesteri Hivatalból.
Görcsi Frigyes, az egyesület elnöke ezúttal sem tudott semmi elõrelépésrõl beszámolni a negyvennégy fõs tagságnak a 2004-ben beadott törvénymódosító javaslatukkal kapcsolatban.
Az önkormányzathoz beadott pályázatukat (koszorúk vásárlása, postaköltség) elutasították, így a tagsági
díjakból a nyolc helyett csak három
koszorúzásra futja. Görcsi Frigyesre,
az országos szervezet vezetõségi tagjaként is sok feladat hárul, de nem
tud belenyugodni abba, hogy félresöprik õket. Mint mondja, a hadirokkantaknak ingyenes az utazás, az
üdülés, a fogászat, és még különbözõ
juttatásokban is részesülnek, amit õk
a koruknál fogva már nem nagyon
tudnak igénybe venni. Egy 86 éves
férfi még a feleségével sem megy el
üdülõbe, gyógyüdülõbe. A hadiözvegyek egyszeri, hetvenöt-ezer forintos
kárpótlást és közgyógyellátási igazolványt kaptak, továbbá valamit
Kerecsényi Edit emlékére
A muzeológus szakma emlékkötettel tisztelgett az alig két
esztendõvel ezelõtt elhunyt
Kerecsényi Edit elõtt, ami a Zalai Múzeum 16. kötetének megjelenését takarta. Az ünnepélyes
bemutatót a Thúry György Múzeumban tartották, s a könyvet
bõvebben Bíró Friderika etnográfus mutatta be. Az európai hírû Zalai Múzeum kiadványsorozat legújabb, az NKA támogatásával megvalósult darabjába huszonhárom szerzõ jegyzett tanulmányt, s munkájukért külön
köszönetet mondott Frankovics
Tibor szerkesztõ. A kutatások
egyben annak a Kerecsényi
Editnek állítottak emléket, aki
egyebek mellett kilencvenegy
környékbeli településrõl hagyott
hátra tudományos anyagot,
gyûjteményt.

emeltek a nyugdíjukon is. A hadiárvák viszont semmit sem kaptak. Átverték õket az Igazságügyi Hivatalban, amikor 2006-ban közzétették,
hogy minden hadiárva adja be a kárpótlási igényét, és végül kilencvenkilenc százalékukat elutasították. Csak
azok kaptak kárpótlást, akiknek az
édesapja 1945. augusztus 1-jén még
hadifogságban volt, illetve ott halt

meg. Ha hazajött, és itthon halt meg,
az egy külön tortúra.
– Itt lettek bolonddá téve – erõsítette meg Görcsi Frigyes szavait
Gerencsér József elnökhelyettes,
aki hozzátette, még az unokák is
kaptak ilyen adatlapot, de 2006. augusztusától még választ sem kaptak.
Több ezer embert vezettek félre.
Gerencsér József el akarja érni,
hogy az Igazságügyi Hivatal elismerje, félrevezette a hadiárvákat.
Görcsi Frigyes a miniszterelnöknek is írt levelet, akitõl arra várt

választ, hogy miért nem helyes az
a megállapításuk, hogy politikai
okból hurcolták el apáikat? Az öt
hónap múlva érkezett válaszlevél
azt tartalmazta, hogy forduljanak
az Igazságügyi Hivatalhoz, amit
õk már rég megtettek. Senki sem
írt egy szót sem arról, hogy nem a
saját akaratukból mentek hozzátartozóik a világháborúba, hanem politikai okból. Ha így lenne, akkor
mindenkinek járna kárpótlás.
B.E.

Statisztikai számjel: 20646484724057120

KANIZSANET 2000 INFORMATIKAI KHT.
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT
KÉSZÍTÕ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2007. ÉV
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése
Elõzõ év
Tárgyév
b
c
d
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
27063
24392
1. Közhasznú mûködésre kapott támogatás
0
0
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésbõl
c.) helyi önkormányzattól
0
d.) egyéb szervezettõl
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
26250
24088
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
813
304
6.Aktivált saját teljesítmények értéke
0
a.) saját termelésû készletek állományváltozása
b.) saját elõállítású eszközök akt.értéke
14.
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
27671
15814
15.
C. ÖSSZES BEVÉTEL
54734
40206
16.
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
33520
25682
17.
1. Anyagjellegû ráfordítások
16563
10418
18.
2. Személyi jellegû ráfordítások
13223
12673
19.
3. Értékcsökkenési leírás
2288
2127
20.
4. Egyéb ráfordítások
1108
152
21.
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
314
312
22.
6. Rendkívüli ráfordítások
24
23
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
25582
15571
24.
1. Anyagjellegû ráfordítások közhasznú mûködésre kapott tám.
18295
12377
25.
2. Személyi jellegû ráfordítások
4250
1802
26.
3. Értékcsökkenési leírás
1557
1091
27.
4. Egyéb ráfordítások
1134
99
28.
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
322
202
29.
6. Rendkívüli ráfordítások
24
30.
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
59102
41253
31.
G. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
-4368
-1047
32.
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0
33.
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
2089
243
34.
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
-6457
-1290
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
35.
A. Személyi jellegû ráfordítások
14474
36.
1. Bérköltség
10128
37.
ebbõl: - megbízási díjak
38.
- tisztelet díjak
562
39.
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
1000
40.
3. Bérjárulékok
3346
41.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
42.
ebbõl: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt
illetve átadott támogatás
0
Elõzõ év(ek) módosításai: 0
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Új diák-p
polgármester
A hagyományokhoz híven,
minden év tavaszán megrendezik
a Városi Diákparlamentet, ahol
az általános- és középiskolák létszámarányosan, száz tanulóként
két fõvel képviselhetik magukat.
A Diákparlament az a fórum,
ahol a diákok elmondhatják prob-

lémáikat. Ezek szerint sokkal
több, a Vasember Kupához hasonló vetélkedõt szeretnének, mert
ott a kupa végére már barátokká
váltak, és jól összekovácsolódtak
az iskolák. A szórakozási lehetõségek között felmerült a mozi hiánya. Problémaként jelölték meg
az iskolák között elfajult verseny-

szellemet, amit szeretnének megszüntetni.
A diákpolgármester-jelöltek között fölényesen nyert Bella Katalin, a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
10. osztályos tanulója. Õ vette át a
stafétabotot Szabó Máté eddigi diákpolgármestertõl. Munkáját két
alpolgármester segíti. A szintén
Mezõ-gimis Lesták András, és a
Rozgonyis Rudolf Nikoletta.
B.E.

Statisztikai számjel:20532446703257120
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT
KÉSZÍTÕ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2007. év

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETÕ KHT.
8800 NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.
adatok eFt-ban

Sorszám- A tétel megnevezése
Elõzõ év
a
b
c
1.
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE
899417
2.
1. Közhasznú mûködésre kapott támogatás
44002
3.
a.) alapítótól
4.
b.) központi költségvetésbõl
41199
5.
c.) helyi önkormányzattól
1309
6.
d.) egyéb szervezettõl
1494
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
198400
8.
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
651069
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
5946
11.
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
0
12.
a.) saját termelésû készletek állományvált.
13.
b.) saját elõállítású eszközök akt.értéke
14.
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
66119
15.
C. ÖSSZES BEVÉTEL
965536
16.
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
934397
17.
1. Anyagjellegû ráfordítások
550062
18.
2. Személyi jellegû ráfordítások
368850
19.
3. Értékcsökkenési leírás
12227
20.
4. Egyéb ráfordítások
2240
21.
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
1018
22.
6. Rendkívüli ráfordítások
23
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
68690
24.
1. Anyagjellegû ráfordítások
40437
25.
2. Személyi jellegû ráfordítások
27115
26.
3. Értékcsökkenési leírás
899
27.
4. Egyéb ráfordítások
164
28.
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
75
29.
6. Rendkívüli ráfordítások
30.
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
1003087
31.
G. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
-37551
32.
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0
33.
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
-2571
34.
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
-34980
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
35.
A. Személyi jellegû ráfordítások
0
36.
1. Bérköltség
37.
ebbõl: - megbízási díjak
38.
- tiszteletdíjak
39.
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
40.
3. Bérjárulékok
41.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
42.
ebbõl: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás
(Elõzõ év(ek) módósításai: 0)

Tárgyév
d
544193
57528
51348
6000
180
480249
6416

77551
621744
567865
432926
120487
11412
2337
567
136
80925
61696
17169
1626
339
81
14
648790
-27046
0
-3374
-23672
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Postaláda
Tisztelt Képviselõ Úr!
Engedje meg, hogy Nagykanizsa 1. posta vezetõjének,
Iszakné Kolcsár Elvirának küldött levelére illetékességbõl válaszoljak.
Tájékoztatom, hogy a Magyar Posta Zrt. levélgyûjtõ
szekrény-állománya nem felel
meg a 79/2004 (IV.19.) Kormányrendeletben foglalt, levélgyûjtõ szekrényekre vonatkozó
elõírásoknak, valamint az EU
által meghatározott telepítési
feltételeknek (elérési távolság,
bedobó nyílás magassága, mozgáskorlátozottak általi megközelíthetõség, C4 méretû boríték
sérülésmentes elhelyezésére alkalmas bedobó nyílás.) Az elõírásoknak való megfelelés érdekében valamennyi eszköz cseréje szükségessé vált.
A magánlevelezés folyamatos
csökkenése miatt a jelenleg felszerelt eszközök kihasználtsága
többségében alacsony. Fentiek
miatt kerül sor az állománycsökkenésre, illetve új eszközök
régi helyszínétõl való elmozgatására.
A levelében kifogásolt Corvin
utcai lakótelepen korábban felszerelt levélszekrény is e kérdéskörbe tartozik.
A telepítések elõtt a településen megmaradó levélszekrények
helyszíneit a Polgármesteri Hivatallal egyeztettük.
A telepítést követõen a településrész területi lefedettség szempontjából a jogszabályban meghatározott paramétereknek maradéktalanul megfelel, ezért
újabb levélszekrény telepítését a
Corvin utcában nem tervezünk.
Figyelembe véve az Ön és az
idõközben érkezett lakossági
megkeresést, egy levélgyûjtõ
szekrény áthelyezést kezdeményeztem a nagyobb forgalmú
Napraforgó térre.
Kérem, tájékoztatásom szíves
tudomásul vételét.
Üdvözlettel:
Schefferné Kenedli Ilona
hálózatszervezési
osztályvezetõ
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Veszélyes hulladékgyûjtés 2008.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes
hulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 30.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.
május 31.

13.30- 13.40
13.50- 14.00
14.15- 14.40
14.55- 15.20
15.30- 16.10
16.20- 16.50
17.00- 17.30
17.40- 18.10
18.25- 18.40
9.00- 9.40
9.50- 10.20
10.35- 11.10
11.40- 12.30
12.45- 12.55
13.10- 13.20
13.40- 14.10
14.20- 14.50
15.00- 15.30

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta elõtti buszmegálló
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom elõtti parkoló
Palin, Szálfa u.
Napraforgó tér
Petõfi u. - Honvéd u. sarok
Kiskanizsa, Templom tér
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
Nagyrác utcai (volt) Iskola
HSMK parkoló
Miklósfa, ABC
Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Junger M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Sugár u. 1. szám alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/443-18/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/443/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett, valamint az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. május 9-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/443/2008., tárgya: építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Szilema-Bau Kft., 8800 Nagykanizsa, Felsõerdõ u. 82., ügyvezetõ: Lenkovics Tamás.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint az 1197., 1193., 1191. és 2434. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

2008.május 22.

A Gyermekvarázs Alapítvány
2007.évi közhasznúsági jelentése
2007.évi összes közhasznú tevékenység bevétele:
Ebbõl: közhasznú tevékenységbõl származó bevétel:
Pályázati támogatás:
Egyéb: 1 %, vállalati támogatás
Önkormányzati támogatás
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Ebbõl anyagjellegû ráfordítás:

2.836 eFt
1.974 eFt
350 eFt
465 eFt
40 eFt
2.493 eFt
2.441 eFt

Közlemény elõzetes vizsgálati
eljárás megindításáról
Értesítem az érintetteket, hogy az ALCUFER Kft. – Gyõr, Mészáros utca
13. – Nagykanizsa, Csengery utca 90/a. szám alatti 3778/4 hrsz-ú ingatlanán
hulladékkezelõ-telep létesítését tervezi. Az ÖKOHYDRO Kft. benyújtotta az
engedélyezõ hatóság (Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség) felé a tervezett beruházás elõzetes vizsgálati dokumentációját. A közlemény a felügyelõség hirdetõtábláján, illetve honlapján is
megtekinthetõ (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu).
A benyújtott vizsgálati dokumentáció Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Eötvös tér 16. 1. emelet 31. iroda) is megtekinthetõ
ügyfélfogadási idõben.
További tájékoztatást a 93/500-859 telefonszámon lehet kérni.
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

GYERMEKNAP
NAGYKANIZSÁN
2008. május 25. 13.00-2
20.00-ó
óráig
Töltse gyermekével ezt a napot a Thúry téri játszótéren!

Programok
13.00 Megnyitó
Pünkösdölés, népi hagyományok megelevenítése a Hétszínvirág Óvoda gyermekei által. Péter és a farkas mesejáték a Rózsa Óvoda elõadásában.
14.00 NTE Vívó Szakosztály játékos bemutatója, az érdeklõdõ gyermekek bevonásával. Tûzoltóság jármû bemutatója.
15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – helyszíni nevezéssel. Lufihajtogató
bohóc. Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do SE bemutatója. KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi vetélkedõk – helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendõrkapitányság szervezésében.
15.30 Miénk a színpad: Hevesi S. Általános Iskola kötélugró és tánc
bemutatója, Majorettek a Rozgonyi Úti Általános Iskolából, Péterfy
Sándor Általános Iskola fitness csoportja.
16.00 Íjászbemutató a gyermekek bevonásával.
17.00 Csörgõsipka bábszínház.
18.00 Csiporka és batu bohócok zenés gyermekmûsor.
19.00 Fitness, tánc és break bemutatók, karaoke.

Napközben
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza: szabadtéri játékok, aszfaltrajzverseny, Titanic óriáscsúszda, légvárak, mászófal, elektromos kisautók
és motorok. Kézmûves sor: gyöngyfûzés, gyöngyfa készítés, nyaklánc
fûzés, puzzle játék, horgászat, célba dobás, játékos tesztek nyereményekkel, arcfestés.
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!
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Nyilvános versenytárgyalás Nagykanizsa Megyei Jogú Város alábbi ingatlanaira
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz.
Helye
Kikiáltási ár
961
131/2
4372
2190/A/3
3817

Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
Magyar u. 18. beépítetlen terület
Alkotmány u. 160. kastély
Csányi u. 8. - iroda
Csengery u. 111. - telephely

11.300.000
23.630.400
65.000.000
10.700.000
6.264.000

Versenytárgyalások idõpontjai
Május
Június
Idõpont
28.
11. és 25.
09:30
28.
11. és 25.
10:00
28.
11. és 25.
10:30
28.
11. és 25.
11:00
28.
11. és 25.
13:00

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
szociális alapon történõ elnyerésére
LEGFELJEBB HAT FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Petõfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.284 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
LEGFELJEBB NÉGY FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/13. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 6.519 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Háztartás: az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, valamint a testvér;
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
CSERÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 12/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.551 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
Nagykanizsa, Rózsa u. 13. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.769 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.116 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ .
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhelyezésre
a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges
rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és
takarékosságra ösztönzéssel.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2008. május 30. Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá! Kattins rá!

www.kanizsaujsag.hu
Ami a z ú jságban v an, é s m ég t öbb...

Képviselõi fogadóórák
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2008. május 23-án pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.

Hõsök Napja – Május 25. (vasárnap)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2008. május 25-én (vasárnap) 16.00 órakor a HÕSÖK Napja
alkalmából rendezendõ megemlékezõ ünnepségre.
Marton István, polgármester
Idõpont: 2008. május 25. (vasárnap)
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
15.30 Térzene. Közremûködik a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekara
16.00 Ünnepélyes zászlófelvonás. Közremûködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Kanizsa Lovasklub huszárjai.  Himnusz  Vers: Tulman
Géza tanár.  Köszöntõ: Cseresnyés Péter alpolgármester.  Vers: Jerausek István
önkormányzati képviselõ.  Ünnepi beszéd: Erdõs László nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke.  Ökomenikus ima az elesett hõsökért.
Közremûködnek a történelmi egyházak képviselõi  Koszorúzás  Szózat

A Zalaerdõ Zrt. tájékoztatója
Értesítem az érintetteket, hogy a Részvénytársaságunk által kezelt erdõterületeken az 1996. évi LIV. tv. - Erdõtörvény - 82. § (2) bekezdése szerint az erdõkezelõ
által megbízottak, illetve a vadászati jogot gyakorlók kivételével csak a mellékelt
térképen kijelölt utakon szabad kerékpározni, motorral, illetõleg gépjármûvel közlekedni. Az utakról letérni csak gyalog megengedett. Lovagolni csak külön megállapodás alapján kijelölt úton szabad. Quad használatát az erdõterület egészén megtiltjuk. Szomszédos erdõgazdálkodó és mezõgazdasági vállalkozó részére elõzetes
megegyezés esetén egyéb utak kijelölésétõl nem zárkózunk el.
A tilalom megszegõi a 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 112. § (2) bekezdésében meghatározott erdõrendészeti szabálysértést valósítják meg, mely 10.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható. A tilalom megszegõi ellen eljárást kezdeményezünk.
Az erdei térképek a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 107. szoba) megtekinthetõk.

20.qxd

2008.05.21.

8

10:34

Page 8

Kanizsa – Hirdetés

Meghívó
Esterházy Péter
felolvasása
Semmi mûvészet
címû új regényébõl
a Halis István Városi
Könyvtárban

2008. május 25-én

(vasárnap)
16 órakor
A program ingyenes.
A Strém Kálmán emléknap
és a nagykanizsai Ünnepi
Könyvhét rendezvénye.
További információ:
http://www.nagykar.hu/esemenynaptar/1/1597.html

2008.május 22.

A fekete
földrész

VIVERE Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Tel.: 06-30-256-2655,
e-mail: vivere.alapitvany@chello.hu
Adószám: 19272571-1-20

Közhasznúsági jelentés
2007. évrõl
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
Pénzügyi rendezett bevételek
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
SZJA 1 %
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
Egyéb bevétel
C. Tényleges pénzbevételek
731
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 798
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 740
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások

Elõzõ év
731
731
232
232
60
439
667
727
669
58

Tárgy év
667
667
237
237
430

58

Jelentésünket az 1997. évi CLVI törvény Ksztv. 19 § /5/ bekezdése
szerint közzé tesszük.

Statisztikai számjel: 21429426913357120
Cégjegyzékszáma: 20-14-000039 31

NAGYKANIZSAI GAZDASÁGFEJLESZTÕ KHT.
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT
KÉSZÍTÕ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2007. ÉV
adatok eFt-ban

Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

A tétel megnevezése
Elõzõ év
b
c.
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
18471
1. Közhasznú mûködésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésbõl
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb szervezettõl
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
15610
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
2861
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
a.) saját termelésû készletek állományvált.
b.) saját elõállítású eszközök akt. értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
486
C. ÖSSZES BEVÉTEL
18957
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
22331
1. Anyagjellegû ráfordítások
5779
2. Személyi jellegû ráfordítások
9984
3. Értékcsökkenési leírás
1863
4. Egyéb ráfordítások
4697
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
8
6. Rendkívüli ráfordítások
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
588
1. Anyagjellegû ráf. közh. mûk. kapott támogatás
152
2. Személyi jellegû ráfordítások
263
3. Értékcsökkenési leírás
49
4. Egyéb ráfordítások
124
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
22919
G. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
-3962
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
-102
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
-3860

Tárgyév
d
9965
3730
3730

6235

9965
6059
783
493
2725
2058
0

6059
3906
0
3906

Május 29-én csütörtök délután fél ötkor kezdõdik az Afrika-nap
programsorozata a
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány és a Magyar
Földrajzi Társaság Zala Megyei Osztálya közös szervezésében.
A rendezvény célja, hogy
megismertesse a közönséget a
fekete földrész népeinek változatos kultúrájával, valamint a 1920. századi magyar-afrikai kapcsolatok fejlõdésével. A program
bevezetéseként megnyílik Szilasi
Ildikó antropológus Emberek
Kongóban címû fotókiállítása,
közremûködik az Orff Ütõegyüttes. Magyar utazók és felfedezõk Afrikában címmel Kubassek János, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója tart
elõadást, Szilasi Ildikó afrikanista pedig Torday Emil Afrika-utazó etnográfus utazásait méltatja,
továbbá saját tudományos kutatóútjairól is beszél elõadásában.
Torday egyébként 1900-ban lépett elõször Afrika földjére és elsõ afrikai útjáról értékes néprajzi
gyûjteménnyel és mondák, továbbá szájhagyományok gazdag
anyagával tért vissza 1904-ben
Belgiumba.
Az Afrika-nap programjának
egy másik fontos mérföldköveként G. Németh György, a Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság elnöke tart filmvetítéssel egybekötött elõadást Benyovszky
Móric madagaszkári expedíciójáról és az ottani emlékhelyekrõl.
Az elõadáshoz kapcsolódva kerül
sor a Benyovszky-terem ünnepélyes névadására az Afrika-nap
programjainak
helyszíneként
szolgáló Honvéd Kaszinóban. Az
eseményen – amelyet a Benyovszky-család egyik tagja is
megtisztel jelenlétével – köszöntõt mond Kirner Zoltán becsehelyi plébános, ghánai misszionáriusok közremûködésével. Az Afrika-nap kísérõ programjaként
megtekinthetõ a budapesti Afrika-Magyar Egyesület információs standja, valamint helybéli utazási irodák standjai is.
G.G.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Szurcsik-g
galaxis lakói a Petró Galériában

Szurcsik József Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása látható május 31-ig a Petró Galériában.
– Hogyan talált rá erre a fajta
ábrázolásmódra, a félprofilban ábrázolt szoborszerû fejekre?
– A kiállítás megnyitására Császár László barátomat kértem fel,
aki az elmúlt rendszerben emigrációba kényszerült. Hollandiába

költözött, ahol a határon túli magyarságnak egy hangos folyóiratot
készítettek, Hangár címmel. Ennek
a hangos folyóiratnak a borítóját
bízta rám. Azon gondolkodtam,
milyen formát találhatnék a téma
kifejezésére, ráadásul hogyan mutassam meg azt, hogy az emberek
az információt egymás fülébe súgva, a suttogó propaganda által
tudják továbbadni. Így kanyarodtam vissza az egyiptomi mûvészet-

hez. Itt felmerült, hogy mi volt az
az erõ, ami több ezer éven át a mûvészetet szinte változatlan módon
megõrizte? Erre egyetlen válasz
van, a hatalom maga. A hatalom
ereje volt képes megtartani. Ez volt
az az alaptétel, ami miatt a profilábrázolást kezdtem alkalmazni.
Hiszen mirõl beszéltünk itt is? Az
egyén és a hatalom viszonyáról. Az
elnyomó rendszerek hatalmáról,
amelyben az egyén kevésbé volt
képes kiteljesedni, ráadásul a határon túl élõ magyarok kulturális
viszonya sokkal zártabb volt az
anyaországgal. Ezért döntöttem
ennél. Végül hosszú évekig megmaradt ez a profil. A mai napig
rám ragadt ez a férfiprofil, amitõl
nem kívánok szabadulni, de idõrõl-idõre újabb ötletek, témák merülnek fel, amit ezekkel az arcokkal
tudok elmeséltetni. Tele vagyok
olyan mondanivalókkal, amelyeket
nem tudok elhagyni. Az itt látható
képeim közül az elsõ 94-ben készült, a legutolsó pedig idén. A legújabb mûvekben, a kör alakú képeimben szintén benn van, hogy a mai

Közkincs-kkerekasztal a kistérségben
A nagykanizsai kistérség területén szép számú oktatási és közmûvelõdési intézmény mûködik,
emellett számos önszervezõdés
található, nemcsak a térség központjában, Nagykanizsán, hanem
a környezõ kistelepüléseken is.
Ezen szervezõdések jellemzõen
helyi jelentõségûek, a helyi hagyományok ápolására, a szabadidõ hasznos eltöltésére irányulnak. Ezen szervezeteknek, szervezõdéseknek általában csekély lehetõségünk van a bemutatkozásra,
egymással való kapcsolattartásra,
bár a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása minden év tavaszán a nagykanizsai Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központtal
együttmûködve megrendezi a
Kistérségi Mûvészet Fesztivált.
Azon települések kivételével,
ahol mûvelõdésszervezõt foglalkoztatnak, nem alakult ki a kultúrával és közmûvelõdéssel foglalkozó szervezetek, személyek öszszefogása, információkkal történõ
ellátása, segítése. A kistérség eddig elkészült és elfogadott fejlesz-

tési dokumentumaiból is hiányzik
a közmûvelõdéssel, kultúrával
kapcsolatos elképzelések felvázolása, erre vonatkozó cselekvési elképzelések megfogalmazása.
2007. májusában a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft., a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, a Halis
István Városi Könyvtár, a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, az
Értékközvetítõ és Környezetvédõ
Kanizsa Alapítvány, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház, a
Thúry György Múzeum, a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, a
Kortárs Mûvészetpártoló Alapítvány valamint a Cserfõ Jazzland
Közhasznú Alapítvány együttmûködésében kulturális tervezési folyamat kezdõdött a nagykanizsai
kistérségben,
a
Közkincs
Kerekasztal üléseinek keretében.
A kerekasztal résztvevõi 450.000
forintos támogatást nyertek a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, mint az
Oktatási és Kulturális Minisztéri-

um által kijelölt támogató által kiírt „Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, mûködésének támogatása” program pályázati kiírásnak megfelelõen történõ lebonyolításához.
A Közkincs-kerekasztal alapításának célja az átfogó kulturális
fejlesztés, az egyes térségi szintek
fejlesztéseinek átlátható és ellenõrizhetõ formában történõ összehangolása. Ez a program a napi teendõk szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás,
a közkultúra intézményei és a mûvelõdõ közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylõi között a kölcsönös felelõsségen alapuló együttmûködést. A program keretében a
társulás koordinálásával létrejött
egy Kulturális koncepció, melyet
Nagy Csaba, az Értékközvetítõ
Kanizsa Alapítvány munkatársa
készített el.
A közmûvelõdési koncepció elkészítésének vállalt feladat célja,
hogy a jövõben újszerû, a térség
lakóinak életkörülményeit javító,

kor embere annak érdekében, hogy
a bûn és a bûnözés, a rossz dolgok
ne tudják megzavarni a saját intim
világát, zárakat, rácsokat, lakatokat, falakat, szinte magánbörtönt
épít önmagának. Igen ám, de ezzel
együtt a jó dolgok is kívül rekednek.
Ez egy óriási csapda, mert a saját
magam mozgásterét szûkítem le, a
saját magam lehetõségeit csökkentem, képtelen leszek a végén szeretni, és a nyitottságról már lassan
nem is beszélhetünk. Ha valamirõl,
akkor igazán errõl szólnak ezek a
mûvek. Nem negatív, ijesztõ képek,
egy pici íz-cseppet akarok tenni ebbe a „nagy levesbe”, hogy ne féljünk boldogok lenni, és ne féljünk a
sok-sok nehézség ellenére nyitottak
maradni. Képesek legyünk a szeretetünket kinyilvánítani és a másokét
elfogadni.
A Petró Galéria nyereménysorsolásán Szirmai Imréné pécsi lakosnak kedvezett a szerencse, õ vihette haza a mûvész egyik szitanyomatát.
Bakonyi Erzsébet

a kulturális intézményrendszert
mindenki számára közelebb hozó
kezdeményezések születhessenek
valamint erõsödjön a kistérségi
szintû összefogás a közmûvelõdés
területén is. Az elérendõ cél, hogy
bárki megismerhesse a kulturális
örökség javait, ezek jelentõségét,
igénybe vehesse a nyilvános
könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közmûvelõdési intézmények szolgáltatásait, a közösségi
színtereket, gyarapíthassa mûveltségét, közösségeket hozhasson
létre, s mindehhez szakmai segítséget kaphasson. Szándékunk e
területeken belül egy olyan stratégia létrehozása, mely egybecseng
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-13. közötti idõre létrehozott közmûvelõdési stratégiájának fõbb elvárásaival. A térség
közkincseinek feltárása, összegyûjtése és bemutatása hozzájárul
a turisztikai vonzerõ növeléséhez
is.
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TECHNIKA AUTÓSISKOLA
NAGYKANIZSA, KIRÁLY ÚT 47., TELEFON: 06-93-312-394
Email: technikasulink@freemail.hu, WEB oldal: www.technikaautosiskola.hu

Arany István

Kõmûves Tibor

Németh Attila

Elekes Lajos

Májlinger László

Oláh Gyula

Hajmási Ottó

Miértcz Lajos

Porosznyák Imre

Koller Gyula

Mojzes Sándor

Vörös István

GYORSÍTOTT, KEDVEZMÉNYES TANFOLYAMAINKAT KÉT HETENTE
INDÍTJUK NYÁRON IS!
AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA A MI SIKERÜNK
A KÖZLEKEDÕK BIZTONSÁGA KÖZÖS ÉRDEKÜNK

18 ÉVE AZ ÚTON TÁRSAK VAGYUNK

Beke Ivett

Képzés minden kategóriában

Kovács Tibor
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Kanizsa – Ez + Az

2008. május 22.

Állás

Horoszkóp

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

varrómunkás
varrógép mûszerész
kárpitos
kõmûves
ács-állványozó
jármûalkatrész eladó
villanyszerelõ
cukrász
szakács
felszolgáló
hûtõházi raktáros
fogászati asszisztens (4 órás)
szervíz-technikus
gyártósori összeszerelõ
idegenforgalmi referens

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
fõiskola

70.000 – 100.000 Ft
90.000 – 120.000 Ft
80.000 – 120.000 Ft
90.000 – 170.000 Ft
150.000 Ft
megegyezés szerint
70.000 – 80.000 Ft
86.000 Ft
90.000 – 150.000 Ft
90.000 – 150.000 Ft
86.000 Ft
60.000 Ft
100.000 Ft
70.000 – 90.000 Ft
100.000 – 150.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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III.21.–IV.19. Kos

ÚJ
frekvencia!
FM
95,6 MHz
Tekerjen át
Ön is!

Mostanában úgy érzi, nem úgy alakulnak a dolgai, ahogyan eltervezte.
Mintha belefáradt volna az örökös szélmalomharcba. Pihenje ki magát, és járjon tovább a megkezdett úton.

IV.20.–V.20. Bika
Kitartó munkája meghozhatja végre az
eredményeket. A Vénusz jótékony hatása
érzelmi életét is pozitívan befolyásolja.
Gondolkodjon új munkahely keresésén,
vagy vállalkozás beindításán.

V.21.–VI.21. Ikrek
Izgága, ingerült lehet ezekben a napokban. Nincs megelégedve a lehetõségeivel. Mielõtt elkapkodna és elrontana valamit, törõdjön bele az adott helyzetbe,
és várjon. A türelem rózsát terem.

VI.22.–VII.22. Rák
Szép napokra számíthat. Anyagi gondjait
minden nagyobb erõfeszítés nélkül letudhatja, csak gondolkodjon higgadtan.
Töltsön több idõt a párjával, és teljesítse
idõnként az õ kívánságát is.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A következõ napokban számíthat a Jupiter segítségére, de azt is tudnia kell, hogy
a sült galamb nem fog mindjárt az ölébe
pottyanni. Az eredmény érdekében aktivizálnia kell magát.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy kis kikapcsolódás jót tenne a lelkivilágának. Vegye komolyan szabadsága megtervezését, és keressen egy romantikus
üdülõhelyet. Ott pedig gyûjtsön maga köré
vállalkozó kedvû bohém barátokat.

IX.23.–X.22. Mérleg
A csillagok jótékony hatását élvezheti
ezen a héten. Használja ki ezt a helyzetet,
és töltse tevékenyen a napokat. Ha segítséget kérnek öntõl az ismerõsei, ne utasítson vissza senkit sem.

X.23.–XI.22. Skorpió
Élénk fantáziájának senki sem tud gátat
szabni. Önbizalma a csúcson jár, ezt a
helyzetet érdemes a hozzátartozóinak kiaknázni. Gondoljon rájuk is, vonja be
õket ötletei kivitelezésébe.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Kiváló üzleti érzékkel tud lavírozni ismerõsei között. Kreativitása szinte határtalan,
bármilyen vállalkozásba fog, minden pénzt
hoz a házhoz. Túlfûtött érzelmeinek azonban néha nem árt egy kis hidegzuhany.

XII.22.–I.20. Bak
A csillagok állása könnyeddé, kiegyensúlyozottá teszi a hétköznapjait. Bár mások
számára unalmasnak tûnhetnek, ne törõdjön velük. Felváltva lazítson és dolgozzon, s majd eljön a pihenés ideje is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Akaraterõben és elszántságban nem szenved hiányt, nem panaszkodhat önre a családjában senki sem. Hullámvölgybe a
bolygók hatása miatt kerül, ahonnan egy
új szerelem könnyedén kiemelheti.

II.20.–III.20. Halak
Az elkövetkezõ napokban szinte úszhat a boldogságban. A Vénusz jótékony hatását folyamatosan maga mögött érezheti. Érdemes több
idõt szentelnie a nagy õ felkutatására, mert ez
az idõszak szerencsét hoz a szerelemben is.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk-án a Turulmadárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Elcserélném nagykanizsai, másfél
szobás, 44 m2-es földszinti, önkormányzati lakásomat egyszobás,
gázas, önkormányzati lakásra. Tel.:
30/958-7390 (6240K)
A Csónakázó tónál, a Szeszfõzde
közelében a szalagkorlátnál 1000 m2
telek kis faházzal eladó. Víz, villany
van. Érd.: 30/9975-375 (6241K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2.
szám alatt egy és fél szobás irodának
és orvosi rendelõnek is alkalmas, felújításra szoruló lakás eladó. Érd.:
93/325-787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület Túraajánlata
Május 25. CSÓ-FU-TÓ-NAP
Indulás 7.50-kor helyijáratú autóbusszal a Kalmár utcából, érkezés 15 órakor gyalog. Útvonal: Csónakázó tó büfé – gát –
198 m. pont – Csákányházi kereszt - Csótó büfé. Táv: 10 km
Indulhat bárki nemre, korra
való tekintet nélkül. Minden
résztvevõ emléklapot kap.

Május 23. 19 óra
Rock Klub
SELF DESTRUCTION EGYÜTTES
koncert. Belépõdíj: 400 Ft
Május 24. 18 óra
Szellõk szárnyán, Tóth Éva és Leblanc
Gyõzõ önálló mûsora

2008.május 22.

eladó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956os telefonszámon.(6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab
tetõtéri, 46 m2 galériás, két szobás,
cirkós lakás a Deák tér 10-ben 9,49
millió Ft-ért eladó. Akár önrész nélkül is. Tel.: 30/901-9013 (6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi ház
kis telekkel, garázzsal eladó. Érd.:
30/590-3945 (6247K)
Nk-án a Bartók Béla utca 6. szám
alatt egyedi fûtéses, 1,5 szobás lakás
eladó vagy kiadó. Érd.: 30/416-1779
(6250K)

gokat, stb.! Érd.: 20/555-3014
(6083K)
Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár: 9.500
Ft. Érd.: 30/2627-496 (6202K)

SZOLGÁLTATÁS
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6211K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6221K)
Fürdõkád, zuhanytálca felújító

zománcozás helyben, beépített állapotban, fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)
Biztonsági õr fegyveres vagy
fegyvertelen szolgálatot vállal Nagykanizsán vagy a környezõ településeken. Tel.: 20/254-2679 (6251K)

Hercules Lakásfenntartó Szövetkezet pályázók jelentkezését
várja szövetkezeti elnök tisztségre. Érdeklõdni: 70/323-9972

BÉRLET
Nk-án a Rózsa utcában 57 m2-es,
1+2 félszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 30/5628177 (6248K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó. Érd.: 30/590-3945 (6249K)

JÁRMÛ
1500-as Zsiguli kevés kilométerrel
eladó. Érd.: 93/314-956 (6244K)

VEGYES
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600
(6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újsá2008.05.31-ig vagy a készlet erejéig!

A Rozgonyi Polgári Egylet Opera- és Kártyaklubja május 22-én
15 órakor tartja foglalkozásait a
Medgyaszay Házban. Az operaszeretõk következõ összejövetele
május 29-én 16 órakor lesz, a
kártyakedvelõk ugyanaznap 15
órakor találkoznak újra.

Belépõdíj: 1500 Ft
Május 30. 10 óra
A KISKAKAS GYÉMÁNT
FÉLKRAJCÁRJA
zenés mesejáték
A szegedi Miniszínház elõadása
Belépõdíj: 300 Ft

Május 25. STRÉM KÁLMÁN EMLÉKNAP
19.30 óra A TRIO LIGNUM együttes hangversenye
Közremûködik Esterházy Péter

Május 30. 14 óra (Kiskanizsai Általános Iskola udvarán)
„MÁTYÁS KIRÁLY ÁLRUHÁBAN”
A Szegedi Miniszínház elõadása. Belépõdíj: 100 Ft
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NAGYKANIZSA S KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS
ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. (Fax: 516-796)

„KANIZSAINAK
LENNI JÓ!”

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRÕL

Fotókiállítás

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2007. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év - Cél szerinti juttatás nem volt.

a virágosításról és

Sorszám
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tétel megnevezése
b.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

01.
02.
04.
09.
11.
16.
17.
18.

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszköz
B. Forgóeszközök
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

19.
20.
23.
24.
25.
29.
31.
34.
37.
38.

D. Saját tõke
I. Jegyzett tõke
III. Tõketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
F. Kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

kertészeti vetélkedõ

Elõzõ év
c.
56345
2832
59177
58122
2832
60954
1777

Tárgyév
d.
50440
2835
53275
55167
55167
2835
2835
1892

2772
2772
8538
199
8339
14217
25527

2067
229
1838
3623
71
3552
25903
31593

8438
3000
122
5443
1650
1777
14477
14477
2612
25527

8546
5000
122
5316
1892
20880
20880
2167
31593

május 30-án
(pénteken)
15 órától
a Hevesi ABC elõtt.
Polgári Kanizsáért Alapítvány

(Elõzõ évek módosításai: -)

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE (Nagykanizsa, Garay u. 21. )
az alábbi NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁSOKAT HIRDETI önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. szám alatti 237 m2 alapterületû
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1440 Ft/m2/hó, a licilépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. május 26-án 9 és 10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. május 28. 9.30 óra. Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye,
kistárgyaló, I. emelet, Nagykanizsa, Garay u. 21.

3. Nagykanizsa, Erzsébet tér16. szám alatti 64 m2 alapterületû
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3360 Ft/m2/hó, a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. május 26-án 10 és 11 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. május 28. 10.30 óra. Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye,
kistárgyaló, I. emelet, Nagykanizsa, Garay u. 21.

2. Nagykanizsa, Erzsébet tér10. szám alatti 76 m2 alapterületû
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó, a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. május 26-án 9 és 10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. május 28. 10 óra. Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye,
kistárgyaló, I. emelet, Nagykanizsa, Garay u. 21.

3. Nagykanizsa, Csengery u. 4. szám alatti 152 m2 alapterületû
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó, a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. május 26-án 10 és 11 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. május 28. 11 óra. Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye,
kistárgyaló, I. emelet, Nagykanizsa, Garay u. 21.)

A bérleményekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 93/311-241, illetve a 30/2273-192-es telefonszámokon
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Aquaprofit NTSK: Idegek csatájában
Nem mindennapi körülmények
között dõlt el az NB I-es (Szabó
László csoport) sakk csapatbajnokság a fõvárosi utolsó fordulóban. Az Aquaprofit NTSK együttesénél mivel mással, mint az esélyek latolgatásával volt elfoglalva
mindenki, mert bár három pontos
hátrányban voltak az éllovas
egerszegi Csutival szemben, titkon azért az arannyal kacérkodtak
a csapat játékosai, vezetõi és támogatói. S láss csodát, a bravúr
majdnem összejött az elegáns
szálloda Hadrianus-termében, hi-

szen a kanizsai egység mondhatni
huszáros hajrát kivágva, nagyon
elkalapálta az ötödik Kazincbarcikai Városi Sakk Klub legénységét. A 10,5:1,5-es végeredmény
azt jelentette, hogy Polgár
Juditék mindent megtettek a végsõ siker érdekében, s ha Andrei
Istratescu nyert helyzetbõl nem
adja döntetlenre, akkor… No, de
tudjuk, a sportban sincs sok értelme feltételes módban gondolkodni, így csupán a reménykedés maradt, hogy a Csuti elõbb öt partiból nem szerez három, majd há-

rom játszmából két pontot. Végül
ezt a szívességet a szomszédvár
nem tette meg, így õk hatodszor
lettek bajnokok, míg a kanizsai
Aquaprofit hatalmas csatában,
90,5 pontot szerezve a második
helyen végzett a bajnokságban –
mindössze féllel elmaradva az elsõ pozíciótól. Szégyenkezésre
nincs tehát ok, ráadásul az
Aquaprofit második csapata is
biztosan harcolta ki a bentmaradást a másodosztályban.
Polgár László

Olimpiai és világbajnokok társaságában
Bátran kijelenthetjük, ennyi
sportági nagyság, mint amennyi a
Zsigmondy-csarnokban összegyûlt
az országos birkózó szabadfogású
serdülõ bajnokságon, nem mostanában lesz Nagykanizsán. Hegedûs Csaba szövetségi elnöktõl
Repka Attiláig olimpiai és világbajnokok figyelték árgus szemekkel a fiatal tehetségek akcióit, s
maga a rendezés sem maradt elis-

merõ szavak nélkül. Szatmári
Zsolt, a Kanizsai Birkózó Sportegyesület vezetõedzõje ugyanakkor kissé csalódottan jegyezte
meg, hogy hazai szemszögbõl valamennyire elmaradtak a kitûzött
eredményektõl, bár a három ötödik
helyezés miatt nincs ok a szégyenkezésre. Steinhardt Márk 38 kgban, Ceglédi Zsolt 42 kg-ban, Tern
Krisztián pedig 59 kg-ban maradt

le alig a dobogóról. Ami biztos,
Kanizsa ezzel még inkább felkerült az itthoni birkózás térképére mindezt abszolút az itteni és eredményes utánpótlás képzésével.
Ahogy a tréner fogalmazott, mindezt úgy, hogy tehetségeiket nem
bújtatva igyekeznek minél elõbbre
jutni…
P.L.

Pólósaink maradtak a negyedikek
A legutóbbi hétvégén kettõs
meccsen szálltak vízbe a CWG
Kanizsa VSE OB I B-s vízilabdázói a szezon felsõházi rájátszásában. Elsõként a Restart-Cegléd
csapatát fogadták, s vívtak velük
rendkívül szoros meccset, de ami
a leglényegesebb, hogy 10-9-re
nyertek. Karácsony Tibor igazán
elemében volt, mivel a végig szo-

ros meccsen háromszor helyezte a
labdát az ellenfél hálójába. A második összecsapás már jóval
húzósabbnak ígérkezett, lévén
hogy évekig az OB I A csoportjában edzõdött Neptun VSE volt az
ellenfél. Fordulatokban nem volt
hiány a találkozó során, hiszen a
vendégek szinte végzetesen meglógtak már az elején. Szabó Gá-

Beindultak a régióban
Az utánpótláskorú úszók régiós bajnokságának második fordulóját Szombathelyen rendezték, ahol a kanizsai Dél-Zalai
Vízmû SE is szép számú, ráadásul eredményes küldöttséggel
képviseltette magát. Hederics
Hanna a legfiatalabbak között az
50 m és 100 m gyorsot is megnyerte, 50 m háton második lett,
emellett Karancz Aliz két elsõ
(200 m hát és gyors) és egy harmadik helyet (200 m vegyes)
szerzett. Zámodics Márk is kétszer zárt elsõként (200 m vegyes
és gyors), Abay Nemes Anna pe-

bor edzõ viszont felrázta övéit,
akik fel is jöttek egy találatra, viszont a legvégén gyõzött a rutin, s
a fõvárosiak 15-10-re nyerték a
mérkõzést. A kanizsai gárda egyegy gyõzelmével, illetve vereségével tartja negyedik helyét a tabellán.
P.L.

Négyévszak

dig aranyérmes lett 200 m gyorson, valamint második volt 200
m mellen. Zsiray Gergely is elsõként csapott célba 200 m pillangón, Kiss Dóra viszont korosztályában két ezüsttel gazdagodott
(200 m hát és gyors). Ács Gergõ
(200 m mell) és Szabadics Adrienn (200 m mell) is ezüstös volt
a vasi megyeszékhelyen, Trajer
Márk (200 m pillangó) és Kovács
Dorottya (200 m mell) pedig a
dobogó harmadik fokára állhatott.

Immár nyolcadik alkalommal
rendezte meg a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ a Négyévszak labdarúgó kupát, s ezúttal is
a Mindenki sportpályája volt a helyszín. A 18 éven aluli csapattagokat
tömörítõ együttesek, mint mindig,
ezúttal is nagy csatákat vívtak, s a
végeredmény hûen tükrözte az erõviszonyokat a futballban. Elsõ helyen végzett a Csapi iskola gárdája,
második lett a Csontdarálók legénysége, míg harmadikként a Citrom
Wild fantázianevû egység zárt.

P.L.

P.L.
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A csehek után, a lengyelek
elõtt. A csehországi Teplicében a
cselgáncs ifjúsági EB soros válogatóját rendezték meg, melyen az
NTE 1866 kiválósága, Mihovics
Szabina is tatamira lépett. A kanizsai dzsúdós 57 kg-ban huszonöt
társával alkotta a mezõnyt, s végül a
harmadik helyet szerezte meg. Szabina számára még egy komoly erõpróba következik, s azért sem a
szomszédba kell mennie, hiszen
Lengyelország lesz a helyszín. Valamivel alacsonyabb szinten a Déldunántúli korosztályos régiós bajnokság harmadik körét rendezték
Nagyatádon. Diák D korcsoportban
Vurginecz Alex (24 kg) harmadik,
26 kg-ban Huszár Máté második
lett. Huszár Martin (35 kg) a diák
B-ben bronzot szerzett, a diák A kategória viszont aranyos csoport volt
az NTE judokáinak, mivel Csöndör
Olivér (40 kg) és Lukovits Balázs
(66 kg) is nyert, Dabi Zsófia pedig
már a serdülõknél lett harmadik.
Nyolcadikként zártak. Úgy tûnik, a Kanizsa KK DKG East férfi
kosárlabda-csapatának használt a felpiszkálás, mert az NB I B keresztbejátszásának felsõ házában a két utolsó mérkõzését sikeresen abszolválták
Kasza Dánielék. Elsõként a Tiszaújvárosi Phoenix volt soron, õket Kovács Nándor edzõ tanítványai 88-79re gyõzték le, majd következett a Bajai Bácska gárdája 100-87-es végeredménnyel. Ahogy az elsõ találkozón, úgy a másodikon is Beck Attila
volt elemében pontgyártás terén, de
összességében az egész keret kitett
magáért nem csupán most, de az
egész idény folyamán. Hiszen ne feledjük, a NB I B húszas, teljes mezõnyét figyelembe véve ebben a szezonban a nyolcadik helyet szerezte
meg a Kanizsa KK DKG East legénysége, ami négyhelynyi javítást
jelent az elõzõ idényhez képest.
Már utazhatnak. Kis János, a
Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti
Kör elnöke számolt be sajtótájékoztatón arról, hogy az egyik kereskedelmi rádió nyereményjátékán az
idei pekingi olimpiára nyert utat
egyénileg, melyhez az egyes sportágak küzdelmeire belépõjegyek is
járnak. Mint késõbb kiderült, az
olimpiák történetének jeles ismerõje
nem egyedül utazik, mivel vele tarthat majd dr. Nádasy Miklós alelnök
is a távol-keleti helyszínre. Az egyénileg szót azért hangsúlyoztuk, mert
Kis Jánosékra még vár komoly feladat, hiszen a baráti kör számára
még következik az országos olimpiai vetélkedõsorozat döntõje júniusban.
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– Gyermekkoromtól fogva nagyon szeretem az irodalmat és nagy
kihívást jelentett számomra ez a
vers-és prózamondó verseny. Nagyon pozitív élményekkel térhetek
haza, hiszen egy rendkívül tehetséges mezõnyben mérettettem meg.
Arról, hogy mi otthon miként ápoljuk hagyományainkat, pozitívan
beszélhetek, hiszen rendkívül magas színvonalú irodalmi élet folyik
odahaza: mindez megmutatkozik a
különféle szavalóversenyek, továbbá író-olvasó találkozók szervezésében. Erre a döntõre is kárpátaljai
irodalmi mûvekkel készültem, mert

dagógus szeretnék lenni, de irodalmat is tanulok, mert nagyon érdekel, és a versek világán át mindig is
közel állt hozzám a szavalás és az
irodalom oktatása. Örülök annak,
hogy meghívtak erre a versenyre,
amelyen elsõ ízben vettem részt:
abszolút felszabadult hangulat jellemezte a döntõt, több versenyzõvel
összeismerkedtem és remélem,
hogy ápoljuk is majd velük a barátságot. Akik korábban is részt vettek
ezen a vers-és prózamondó versenyen, gyakran mondják, hogy már
szinte barátokként térnek vissza.
Most már talán nekem is lehet úgy

A míves szavalat díszbe öltözteti szívünket
A VIII. Kárpát-medencei
Csengey Dénes Vers-és Prózamondó Verseny döntõjének elõestéjén emlékterem avatással és
emlékkiállítással, valamint Erdélyi János A kétségbeesés méltósága címû filmjének vetítésével
tisztelegtek a fesztivál névadója
emlékének a nagykanizsai Honvéd Kaszinóban.
A másnap megrendezett és a
résztvevõk által várva-várt döntõre
harminchatan érkeztek meg a
negyven meghívott versenyzõ közül hazánkból és a Kárpát-medence magyarajkú régióiból – Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl, a
Vajdaságból, illetve a szlovéniai
Muravidékrõl. A versünnepet immár hagyományosan szervezõ
KKK-Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház igazgatója Farkas Tibor a
döntõ után elmondta, hogy aki itt
volt ezen a találkozón, gazdag élményekkel térhet haza, egyrészt,
mert mindenki elhozta azokat a
verseket és prózákat, amelyekkel
valamit ki akart fejezni akár saját
magáról, akár a környezetérõl,
vagy akár arról a területrõl és közösségrõl, ahonnan érkezett, és
ezeket a gondolatokat egy pódiumon közkinccsé téve mindenképpen gazdagította az itt lévõ közönséget. Feltétlenül említést érdemel,
hogy az esti gálamûsor alkalmával
több mint egymillió forint értékben osztottak ki díjakat és különdíjakat. A három kategória elsõ három helyezettje több mint hatszázezer forint díjazásban részesült, továbbá négyszázezer forint értékben különdíjakat is adományoztak
a támogatóknak köszönhetõen.
– Az idei verseny a gálamûsorral zárult és azt követõen kezdõdhet a számvetés arról: min kell vál-

toztatnunk két év múlva, és holnaptól már elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy mibõl teremtjük
meg a lehetõségét annak, hogy
megrendezzük majd a 9. Kárpátmedencei Csengey Dénes Vers-és
Prózamondó Versenyt – mondta
Farkas Tibor fõszervezõ.
A vajdasági és muravidéki szakembereket is magában foglaló zsûri elnöke Vándorfi László színmûvész-rendezõ ekként értékelt:
– Nagyon magas szintû versenyt
láthattunk, ami az elõzsûrizések kiváló minõségét bizonyítja. Ez a
harminchat versenyzõ magas szintû felkészültségrõl, szép beszédtechnikáról, jó versválasztásról és
ízlésrõl tett tanúbizonyságot. Ez
azt jelenti, hogy véleményem szerint õk letéteményesei annak, hogy
a magyar nyelvû elõadómûvészet a
jövõben is magas színvonalon
fennmaradjon. Nagyon kevés volt
az ismétlõdõ vers, vagyis széles
mûfaji skálát vonultattak fel a versenyzõk: a döntõ során volt vidámság, próza, magyar klasszikus,
vagy például egészen kortárs költõk mûvei határon innen és túlról.
Az is örvendetes tény, hogy amíg
korábban messzemenõen túlsúlyban volt a nõi versmondók létszáma, most viszont nagyon jó színvonalon elõadó ifjú és idõsebb férfi
versenyzõket is láthattunk-hallhattunk. Az elõzsûrizésben résztvevõ
szakemberek azt mondták, hogy a
mostani versenyre összességében
kevesebb volt a jelentkezõ, de nyilván itt a döntõben ez már nem érzõdött, hiszen aki ide eljutott, az
kiváló felkészültséggel és jó ízléssel, rendkívül magas színvonalon
mutatta be produkcióját.
Turi Gréta fõiskolai hallgató
Kárpátaljáról, a beregszászi régióból érkezett a döntõre:

nagyon fontos számomra saját irodalmunk ápolása, továbbá versmondóként értékeink továbbadása.
Történelem-angol szakos hallgató
vagyok a beregszászi fõiskolán, pe-

búcsúznom, hogy két év múlva szeretnék én is újra eljutni ide Nagykanizsára.
Gelencsér Gábor

Az idei vers-és prózamondó verseny végeredménye
Szépkorú kategória: 1. Mach András (Budapest) 2. Wahl László (Budapest) 3. Herbály Jánosné (Bugac). Felnõtt kategória: 1. Ságiné Nagy Tímea (Szolnok) 2. Nagy Gábor (Felvidék) 3. Fekete Ágnes (Vajdaság). Ifjúsági kategória: 1. Bajgár Ramóna (Nagykanizsa), 2. Varga Veronika (Zalaegerszeg) 3. Östör Dániel (Székesfehérvár) A legjobb erdélyi versmondónak elsõ ízben adományozott Fábián Ernõ díjat Kiss László kapta.

