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Kanizsa

A virágoskert, a téglagyár és
a többiek… Mármint ilyen fan-
tázianevû és más akadályok áll-
ták útját az ország minden
szegletébõl felpakolt lovasok-
nak, hogy aztán a legjobbak
büszkén örüljenek elõkelõ he-
lyezésüknek.

Az idén megrendezett (amúgy
tizenkettedik) nemzetközi és
nemzeti lovastusa versennyel

mérföldkõhöz érkezett a kanizsai
rendezvény, hiszen a szervezõk
(a Kanizsa Lovasklubbal az élen)
bizonyítani szerették volna, hogy
a Csónakázó-tó körüli helyszín-
nel nem véletlenül kandidálnak
(angol, holland és olasz pályázó-
val párhuzamosan) a jövõ évi if-
júsági Európa-bajnokságra.

A nemzetközi jelleg nem csupán
abból adódott, hogy cseh, német és
osztrák versenyzõk is érkeztek a
military-ra, hiszen a versenyt a
nemzetközi szövetség (FEI) német
delegáltja és cseh vezetõbírája
szemlézte, mellettük pedig szlovén
tapasztalat-gyûjtõk is érkeztek
Nagykanizsára.

A rekkenõ hõség alaposan meg-
viselte lovat és lovasát, de a legki-
tartóbbak és legjobbak jutalma az
egyik, ha nem a legszínvonalasabb
hazai megmérettetésen szerzett
gyõzelem lett.

Azzal nagy titkot nem áru-
lunk el, ha azt írjuk, a második

nap terepversenye izzasztotta
meg leginkább a résztvevõket,
de az ne tévesszen meg senkit,
hogy a díjlovaglás, vagy díjug-
ratás kisebb és belátható pályán
zajlott. Az egész pikantériája
abban állt, hogy a paripáknak
mindhárom számban „jól kel-
lett menniük” ahhoz, hogy a si-
ker garantált legyen. A külön-
bözõ csillagozású, vagyis ne-
hézségi fokot jelentõ kategóri-
ákban a helyiek közül a
nagyrécsei Enselle lovasa, Or-
bán Zsolt „A0 kezdõ ló”-ban
harmadikként zárt, de zalaira
bõvítve a kitekintõt, érdemes
megemlíteni, hogy a póka-
szepetki Egyed László összesí-
tésben a nemzetközi „CCI –
egycsillagosok” mezõnyében a
negyedik helyet szerezte meg, s
legjobb magyarként különdíj-
ban részesült.    

Polgár László

Elképzelhetõ, hhogy bbefutottak?
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Eltelt egy év, és a Halis István
Városi Könyvtár könyvtárosai
ismét autóbuszos kirándulást tet-
tek a kistérségbe. Így azok a
munkatársak is tapasztalatokat
szerezhettek a fejlesztésekrõl,
akik nem vesznek részt nap-mint
nap a mozgókönyvtári feladatel-
látásban. A társasághoz csatla-
koztak a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásából, a hivatal
gazdasági osztályáról. Rész vett
egy fõ azok közül is, akik az
internetes könyvtári munkát se-
gítõ diákok közé tartozik.

– Új fázisba került a könyvtári
ellátás – mondta indulás elõtt
Czupi Gyula könyvtárigazgató. –
Korábban azok a kistelepülések él-
tek a lehetõséggel, ahol nem volt
iskolai oktatás. Most három tele-
pülésen azt tanulmányoztuk, ho-
gyan tud beilleszkedni a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár által nyújtott
új mozgókönyvtári szolgáltatás a
már mûködõ ellátási rendszerbe. 

Ezúttal Nagyrécse, Galambok, Fel-
sõrajk és Gelse volt az útirány. Míg a
busz robogott, Szabadi Virág, Perényi
Ildikó és Bognár Csilla könyvtárosok
ismertetõt adtak egy-egy település tör-
ténetérõl, mûemlékeirõl, híres szülöt-
teirõl, az adott könyvtárról és a köl-
csönzési szokásokról. 

Az 1051 fõ lakosú Nagyrécse el-
sõ írásos említése 1264-bõl szárma-
zik. Az újkõkortól bizonyíthatóan
lakott hely. A késõ vaskor gazdag
anyaga a kelták jelenlétére utal. A
török 1566-ban és még késõbb is
többször földig rombolta, de újra-
épült. Jelenlegi neoromán stílusú
templomát a Három királyok tiszte-
letére Inkey báró építette 1752-ben.
Oltárképe azt a Szent László legen-
dát ábrázolja, amikor vizet fakaszt a

király a sziklából. A festményhez
Inkey László ült modellt, az õ arc-
képe néz szembe a padsorokban he-
lyet foglaló hívekkel. Nagyrécse ti-
zenháromezer kötetes könyvtárá-
ban a mozgókönyvtári szolgáltatás
igénybe vétele érdekében 2008.
márciustól negyvenhatan iratkoztak
be ebbe a kölcsönzõi csoportba. 

A következõ állomás Galambok
volt, ahol március 13-tól mûködik
az új mozgókönyvtári szolgáltatás
a Zalakarosi Kistérség Többcélú
Társulása finanszírozásában. Öt-
ezer-háromszáz kötetes könyvtára
iskolai és községi könyvtárként
funkcionál.

Valószínû, mindenki úgy gon-
dolta, ezen a kiránduláson még vé-
letlenül sem kerül szóba a gólya-
láb. Aki így gondolta, tévedett. A
társaság kívánságára a busz pilótá-
ja egy röpke negyedórára leparkolt
a galamboki halastónál. Mint tud-
juk, Nagykanizsa újkori történeté-
ben a gólyaláb, a gólyalábazás
összeforrt Czupi Gyula könyvtár-
igazgató nevével, a sáron járó se-
gédeszközt itt azonban nem õ hoz-
ta szóba. De térjünk vissza a halas-
tóhoz. Voltak, akik a halak útját fi-
gyelték, az igazgató a Pannonhát
Tájpark által emeltetett hirdetõtáb-
lát tanulmányozta valakivel, s a
közelben ekkor történt egy várat-
lan esemény. Néhányan, amint
megpillantották a villanypóznákra
emlékeztetõ cölöpkezdeményeket,
rögvest késztetést éreztek arra,

hogy rászálljanak. Szárnypróbál-
gatásuk némi meglepetést okozott
a többi könyvtáros körében, de va-
laki megnyugtatta a gólyalábon ál-
lókat: van a buszban gólyaláb!

Az út a kilencszáz fõs településre,
Felsõrajkra vezetett, ahol Felsõrajk
önkormányzata megbízásával, a
Pacsai Kistérség Többcélú Társulá-
sa keretében a Halis István Városi
Könyvtár mûködteti március óta a
mozgókönyvtárat. A beiratkozás itt
is ingyenes, akárcsak a többi telepü-
lésen, és az olvasók egyúttal a kani-
zsai könyvtár tagjai is lesznek. 

Felsõrajk már a honfoglalás elõtt is
lakott hely volt. Az ásatások során
avar kori temetõre bukkantak a jelen-
legi falu északi részén. Nevét a Rajk
családról kapta. A község több elkü-
lönített mocsárszigeten élt, és nagy
katonai jelentõséggel bírt a török
idõkben. Az akkori Rajk a Nagykani-
zsáról Kapornakra, Kapornakról
Egerszegre, majd onnan a Bécsbe
menõ marhahajtó út mellett feküdt.
Az 1532-es török invázió után az ott
élõk földvárat építettek. 1997-ben
Vigh László polgármester ötlete alap-
ján elkezdõdtek a mai Rajki Vár fel-
építésének munkálatai. Az építkezés
mintegy másfél évet vett igénybe. A
várépítõ polgármester a kanizsai
könyvtárosokat a Rajki Zsigmond
Mûvelõdési Házban fogadta. Az épü-

let belsõ átalakításához két Szerbia-
Montenegróból érkezett vendégmû-

vész is hozzájárult, név szerint az az-
óta elhunyt Szalma László és
Csobanov Farkas Mária festõmûvé-
szek. A mûvész-duó az épület egyik
falára a Trianon elõtti Magyarorszá-
got festette meg, melyen természete-
sen megtalálható a jelenlegi ország-
határ is. A terem szemközti oldalán
egy török kori eseményt örökített
meg a szerb festõmûvész. A 3x3-as
táblakép azt a pillanatot ábrázolja,
amikor a kiváló balkezes kardforga-
tó, Rajki Imre párviadalra hívott egy
törököt, miközben egy másik a háta
mögé osont, s levágta a bajvívó bal

kezét. Szerencsére Rajk Imre életben
maradt, és elmenekült. Késõbb csalá-
di címerükben is megörökítették ezt
az eseményt. E történelmi jelentõsé-
gû festmény elõtt került elõ az az esz-
köz, amire néhányan már útközben
céloztak. Czupi Gyula könyvtárigaz-
gató gólyalábon jött be a terembe, s a
festmény elõtt adta át ünnepélyesen
Vigh Lászlónak, a várépítõ polgár-
mesternek, országgyûlési képviselõ-
nek a gólyalábat. Miután a társaság
megtekintette a várat, és a bátrabbak
felmásztak az õrtornyokba, már csak
egy állomáshely maradt hátra a kör-
útból. Gelse, ahol a Petõfi Sándor
Emlékkönyvtár megtekintése mellett
jutott egy kis idõ a lubickolásra is a
termálfürdõben.

Azzal a jó érzéssel térhettek vissza
munkájukhoz a résztvevõk, hogy egy
jelentõs múltú, fejlõdni kívánó és tu-
dó térség lakóit segítik könyvtári
munkájukkal az érvényesülésükben. 

Bakonyi Erzsébet
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Könyvtárosok aa kkistérségben
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A táborozó fiatalok ottjártunkkor
lelkesen mesélték élményeiket:
például a hûsítõ letenyei strando-
lást, vagy a horgászást és keszegsü-
tést a Mura folyónál, amely évek
óta immár nem elválasztja, hanem
sokkal inkább összeköti a zalai
horvátságot az anyanemzettel. Var-
govics Józsefné táborvezetõ, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke elmondta,
hogy a táborozás alkalmával sok fi-
gyelmet fordítottak az anyaország
kultúrájának és történelmének, va-
lamint a Mura menti horvátság
néprajzi értékeinek bemutatására.
Ennek jegyében a diákok a foglal-
kozásokon elkészítették és tanul-
mányozták Horvátország címerét,
megismerkedtek a régi Mura menti
lakodalmas szokásokkal és kellé-
kekkel, s leginkább a saját maguk
által készített díszes bokrétáknak
örültek. Egy másik szekcióban a
tamburás fiúk gyakoroltak, hogy a

táborzárón minél sikeresebben szó-
laltassák meg a leánykarral közö-
sen a szebbnél szebb Mura menti
és muraközi népdalokat. A vidám
hangulatban eltelt egy hét alatt a tá-
borozó fiatalok kézmûves foglal-
kozásokon vettek részt, továbbá
muraközi táncokat is tanultak. A
kanizsai HKÖ elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a gyerekeknek és felnõt-
teknek egyaránt élményekben gaz-
dag táborozást a Nemzeti és Etni-
kai Kisebbségekért Közalapítvány,
a két város kisebbségi önkormány-
zata, valamint Tótszerdahely tele-
pülési önkormányzatának támoga-
tásával lehetett hagyományteremtõ
céllal  megszervezni. Vargovics
Józsefné mosolyogva tette hozzá:
ha a gyerekeken múlna, jövõre már
akár húsz naposra lehetne tervezni
az általános iskolások horvát nép-
rajzi és nyelvi táborozását.

Gelencsér Gábor

Kanizsa – KKrónika2008. június 26. 3
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Dobro ddosli! –– HHorvát nnéprajzi ttábor TTótszerdahelyen

A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat – a letenyei ki-
sebbségi grémiummal együttmûködve – egyhetes hagyományõrzõ és
néprajzi tábort szervezett általános iskolásoknak, akik a tanév alatt
hetente csak egy órában tanulták a horvát nyelvet. A táborozás ide-
ális helyszíne volt Tótszerdahelyen a hajdani Fedák-kúria, amely a
teljes felújításnak köszönhetõen szállodai színvonalú ellátást nyúj-
tott a gyerekeknek.

Egy új szakma meghonosítását
kezdték el a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI közelmúltban ünnepélyesen
átadott fazekasmûhelyében.

– Egyre több igény mutatkozik
környezetünkben a hagyományos,
egyedi fazekastermékekre, s ehhez
szakemberek kellenek – mondta ava-
tóbeszédében Merksz Andor, az in-

tézmény igazgatója. – Az iskola
megpróbált nyitni egy olyanfajta
képzés elindításával, ami kihat a
környezetünkre. Az induláshoz a
csáktornyai testvériskolától kaptak
szakmai alapot és támogatást. A be-
ruházáshoz szükséges pénzhez egy

interreges pályázat alapján jutottak.
A kilencmillió forintos eszközfejlesz-
tést EU-s forrásból valósították meg,
az építészeti részt pedig az iskola ön-
erõbõl biztosította. Az alagsor, a
pincehelyiség átalakítása mintegy
27-28 millió forintba került. Menet
közben sok segítséget kaptak vállal-
kozóktól, kollégáktól és a tanulóktól
– jegyezte meg az igazgató. 

Anyári szünetben kerámiatábor in-
dul általános iskolások számára heti
váltással. A tanmûhely nemcsak az is-
koláé, hanem a városé. Mindenki szá-
mára nyitott, szeretettel várják a kö-
zépiskolásokat és a felnõtteket egy-
aránt – egészítette ki Merksz Andor.

A fazekasmûhely eddigi alkotá-
saiból Tér, idõ, forma címmel nyílt
kiállítás a Magyar Plakát Házban.
A kiállítást Balogh László önkor-
mányzati képviselõ, az OKISB el-
nöke nyitotta meg. (B.E.)

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola

(Nagykanizsa, Platán sor 3.)

FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörökbe:
- PORTÁS, TAKARÍTÓ, KONYHAI KISEGÍTÕ

Jelentkezés írásban, elérhetõség megjelölésével

Fazekasmûhely aavató éés kkiállítás
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A napokban ülésezett a
Romlottvár alapítványának
kuratóriuma.

A tagok abban reményked-
nek, hogy dr. Cseke Ferenc
szándékát tovább tudják éltetni,
illetve elképzeléseit meg tudják
valósítani.

E szerint a Romlottvár Nagy-
kanizsa történelmének neveze-
tes emlékhelye lesz. Olyan tu-
risztikai lehetõséget fog biztosí-
tani, amely a város iránti érdek-
lõdést tovább növeli, az itt élõ-
ket pedig megerõsíti a hagyo-
mányok õrzésében. 

A kuratóriumban is változás
állt be, elnöke Deák-Varga Dé-
nes, tagjai Száraz Csilla, Kar-
mazin József, Kovács Sándor és
dr. Horváth György lett.

Keresik
a jjövõ úútját
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A gazdasági és közlekedési mi-
niszter rendelete értelmében jú-
nius 1-jétõl váltható a harminc
napos bérlet a volántársaságok
jegyirodáiban.

Az elõzményekrõl Halász Gyu-
la önkormányzati képviselõtõl
megtudtuk, 2005-ben kezdemé-
nyezte a bérletek érvényességi ide-
jének megváltoztatását. Akkor a

Volán Egyesülések Társasága nem
támogatta a kezdeményezését, így
nem lett belõle rendeletmódosítás.
A képviselõ azonban nem adta fel,
a GKM-hez fordult, és hosszas le-

velezés után, végül pont került az
ügy végére azzal, hogy 2008. feb-
ruárjában megjelent a gazdasági és
közlekedési miniszter 4/2008.
(II.29.) számú rendelete, mely sza-
bályozza a harminc napos bérlet
bevezetését.

A politikus véleménye szerint
fontos módosításról van szó, hi-
szen a fizikai állományú dolgozók
10-én kapják kézhez a fizetésüket,
míg a bérletek csak 5-éig érvénye-
sek. Az 5-10-éig terjedõ idõszak-
ban nagyon sok család került ne-
héz helyzetbe, mert nem tudták
megvásárolni a bérleteiket. Most
tárgyhónapon belül bármikor ki-
váltható a harminc napos bérlet. 

Mivel ez nem helyi-, hanem or-
szágos ügy, ezért kellett miniszté-
riumi szabályozás, hangsúlyozta

Kanizsa – AA mi üügyeink 2008. június 26.4

Itt aa hharminc nnapos bbuszbérlet

A Rehabilitációs Osztály számá-
ra négy darab mágneses lepedõt és
párnát, két darab mágneses szettet,
valamint négy mágneses cipõbetét
szettet ajándékoztak hatszázhar-
mincezer forint értékben. Az ado-
mányozás dokumentumainak alá-
írását követõen Dr. Fliszár Mária
osztályvezetõ fõorvos adott tájé-
koztatást a mágneses terápia hatá-
sairól. Az ÁNTSZ által is elismert
mágneses terápia többek között ja-
vítja a vérkeringést, megoldást
nyújthat különféle egészséggel
kapcsolatos problémákra, mint
például az álmatlanság, migrének,
krónikus fáradtság, depresszió,
stressz, izomsorvadás, izületi
gyulladások, izületi fájdalmak
csökkentésére.

B.E.
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A budapesti székhelyû BIOTECH Kft. adományának köszönhetõen
újabb eszközökkel gyarapodott a Kanizsai Dorottya Kórház.  A kft.
anyavállalata Csáktornyán található, s a legközelebbi városként Nagy-
kanizsát választották abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a kór-
háznak és a beteg embereknek.

A nemzeti értékek ápolása és
megõrzése érdekében végzett
munkássága elismeréseként a
POFOSZ Nagykanizsai Elnök-
ségének felterjesztésére a Politi-
kai Foglyok Országos Elnöksé-
ge, a POFOSZ Hazáért Érdem-
kereszt Ezüst fokozatát adomá-
nyozta Marton István polgár-
mesternek.

A kitüntetés átadásán jelen
volt Csabai Hugó a POFOSZ Or-
szágos Elnökség tagja, a
POFOSZ Zala Megyei Elnöke,
Vitéz Bartal György András a
POFOSZ Zala Megyei elnökhe-
lyettese, valamint Vitéz Nagy Ot-
tó a POFOSZ Zala Megyei El-
nökség tagja.

Hazáért ÉÉrdemkereszt
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Adományt kkapott aa rrehabilitációs oosztály

A harminc napos bérlet eddigi
tapasztalatairól Horváth Ferencné
helyi forgalmi vezetõt kérdeztük.

– Nagykanizsa helyi közlekedé-
sében önkormányzati képviselõi
kezdeményezésekre április végén
született meg az a 24/2008-as szá-
mú önkormányzati rendelet,
amely lehetõvé tette, hogy június
1-tõl bárki vásárolhat harminc

napos érvényességû bérletjegyet,
melynek az a kitétele, hogy a vá-
sárlás napját követõ bármely
naptól lehet kérni az érvényesíté-
sét. Érvényessége attól a naptól a
következõ hónap azonos napját
megelõzõ nap 24 óráig szól. A
váltás napja tehát nem lehet kez-
dõ nap, csak az azt követõ bár-
mely nap. Június 4-én kezdtük

árusítani a harminc napos bér-
leteket a szolgálati helyeinken.
Jelen pillanatban még nagyon
csekély iránta az érdeklõdés,
pedig propagáltuk a lehetõsé-
gét. Bízunk benne, a nyári sza-
badságok ideje alatt talán na-
gyobb lesz a forgalom. A jövõ-
ben, a nyomdai gyártást követõ-
en lehet majd vásárolni har-
minc napos nyugdíjas- és tanuló
bérletet is.

Halász Gyula.
A városatya szeretné, ha minél

többen élnének a lehetõséggel, hi-
szen a szolgáltató, a Zala Volán ré-
szérõl ez egy plusz, családokat segí-
tõ lehetõség. Mód van arra továbbá,
hogy akár a nyugdíjasok vagy a di-
ákok is éljnek ezzel a lehetõséggel. 

A bérletvásárlás módjáról a kép-
viselõ elmondta, a jegypénztárak-
nál harminc napos bérletet kell kér-
ni, ahol rábélyegzik a bérlet kivál-
tásának és érvényességi határidejé-
nek idõpontját. Ez egyfajta utazási
szabadságot jelent a busszal közle-
kedõknek, hiszen akkor váltják ki a
bérletet, amikor akarják. 

Egy helyi indíttatású ügyet sike-
rült országos üggyé emelni: a ren-
delet értelmében júniustól minden
volántársaság illetékességi terüle-
tén kötelezõ a harminc napos bér-
let kiadása.

B.E.

A nnyugdíjasok éés aa ttanulók iis vvásárolhatnak…

Legutóbbi közgyûlésén alap-
szabályt módosított a Dél-zalai
Vízmû Zrt. tulajdonosi köre.

Elfogadták Nagykanizsa javas-
latát, miszerint az eddigi 80% + 1
szavazat helyett a legtöbb kérdés-
ben elegendõ lesz az 50% + 1 sza-
vazat. Ez nem vonatkozik az egy-
séges vízdíjra illetve a cég privati-
zációjára. Itt továbbra is az eredeti
voksolás szerint dönthetnek a tu-
lajdonosok.

A kanizsai javaslat annyiban
módosult, hogy a szükséges sza-
vazatokat legkevesebb tizenkét
településnek kell támogatnia.

Alapszabályt
módosított aa VVízmû
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Tisztelt Szabadhegyi Ingatlan Tulajdonosok!
Az elmúlt idõszakban többen is jelezték Hivatalunknak, hogy a

Szabadhegy városrészben lévõ ingatlanok házszámozása nem
egyértelmû, több helyen hiányos. Így az oda érkezõk nehezen
tudnak tájékozódni. A probléma egyik forrása, hogy a volt zártkerti
házszámozások több helyen fellelhetõk, az új épületekre pedig a
házszámok nem minden esetben kerültek kihelyezésre.

Arról is értesültünk, hogy néhány ingatlan tulajdonosa nem tudja
ingatlanának házszámát.

Az egyes ingatlanok házszámozása megtörtént a mellékelt
táblázat szerint.

Mivel a házszámozásra vonatkozó részletes szabályokat orszá-
gos jogszabály nem állapít meg, arra vonatkozó helyi szabályzat
összeállítását a Hivatal megkezdte. E szabályok elfogadásáig
tisztelettel kérjük az érintett tulajdonosokat, hogy ingatlanaikon jól
látható helyen a házszámot a csatolt táblázat adatai alapján elhe-
lyezni szíveskedjenek!

Bízunk benne, hogy az ingatlan tulajdonosok segítségével a
városrészben tapasztalt házszámozási anomáliák feloldásra kerül-
nek. Segítõ közremûködésüket ezúton is megköszönöm.

Nagykanizsa, 2008. június 12.
Marton István, polgármester

Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan

Alsószabadhegyi u. 13466/95 152. Alsószabadhegyi u. 13466/16 129.
Alsószabadhegyi u. 13466/94 150. Alsószabadhegyi u. 13466/17 127.
Alsószabadhegyi u. 13466/93 148. Alsószabadhegyi u. 13466/20 125.
Alsószabadhegyi u. 13466/88 146. Alsószabadhegyi u. 13466/39 123.
Alsószabadhegyi u. 13466/86 144. Alsószabadhegyi u. 13466/40 121.
Alsószabadhegyi u. 13466/85 142. Alsószabadhegyi u. 13466/41 119.
Alsószabadhegyi u. 13466/84 140. Alsószabadhegyi u. 13466/42 117.
Alsószabadhegyi u. 13466/83 138. Alsószabadhegyi u. 13466/43 115.
Alsószabadhegyi u. 13466/82 136. Alsószabadhegyi u. 13466/44. 113.
Alsószabadhegyi u. 13466/81 134. Alsószabadhegyi u. 13466/45. 111.
Alsószabadhegyi u. 13466/80 132. Alsószabadhegyi u. 13466/47. 107-109.
Alsószabadhegyi u. 13466/79 130. Alsószabadhegyi u. 13466/96. 105.
Alsószabadhegyi u. 13466/78 128. Alsószabadhegyi u. 13466/132. 103.
Alsószabadhegyi u. 13466/77 126. Alsószabadhegyi u. 13466/103. 101.
Alsószabadhegyi u. 13466/75 124. Alsószabadhegyi u. 13466/51. 99.
Alsószabadhegyi u. 13466/74 122. Alsószabadhegyi u. 13466/52. 97.
Alsószabadhegyi u. 13466/127 120. Alsószabadhegyi u. 13466/53. 95.
Alsószabadhegyi u. 13466/72 118. Alsószabadhegyi u. 13466/116. 93.
Alsószabadhegyi u. 13466/71 116. Alsószabadhegyi u. 13466/117. 93/A.
Alsószabadhegyi u. 13466/70 114. Alsószabadhegyi u. 13443/5. 91.
Alsószabadhegyi u. 13466/69 112. Alsószabadhegyi u. 13440/18 89.
Alsószabadhegyi u. 13466/68 110. Alsószabadhegyi u. 13440/17. 87.
Alsószabadhegyi u. 13466/67 108. Alsószabadhegyi u. 13440/16. 85.
Alsószabadhegyi u. 13466/65 106. Alsószabadhegyi u. 13440/15. 83.
Alsószabadhegyi u. 13466/64 104. Alsószabadhegyi u. 13440/14. 81.
Alsószabadhegyi u. 13466/63 102. Alsószabadhegyi u. 13440/13. 79.
Alsószabadhegyi u. 13466/62 100. Alsószabadhegyi u. 13440/12. 77.
Alsószabadhegyi u. 13466/61 98. Alsószabadhegyi u. 13435/2. 75/C.
Alsószabadhegyi u. 13466/60 96. Alsószabadhegyi u. 13440/24. 75/B.
Alsószabadhegyi u. 13466/59 94. Alsószabadhegyi u. 13440/9. 75.
Alsószabadhegyi u. 13466/58 92. Alsószabadhegyi u. 13440/10. 75/A.
Alsószabadhegyi u. 13466/56 90. Alsószabadhegyi u. 13440/7. 73.
Alsószabadhegyi u. 13443/6 88. Alsószabadhegyi u. 13440/6. 71.
Alsószabadhegyi u. 13443/7 86. Alsószabadhegyi u. 13440/5. 69.
Alsószabadhegyi u. 13403/25 84. Alsószabadhegyi u. 13440/4. 67.
Alsószabadhegyi u. 13403/55 82. Alsószabadhegyi u. 13440/3. 65.
Alsószabadhegyi u. 13403/52 80. Alsószabadhegyi u. 13440/2. 63.
Alsószabadhegyi u. 13403/51 78. Alsószabadhegyi u. 13440/1. 61.
Alsószabadhegyi u. 13403/21 76. Alsószabadhegyi u. 13425/9. 57-59.
Alsószabadhegyi u. 13403/47 74. Alsószabadhegyi u. 13424/4. út
Alsószabadhegyi u. 13403/19 72. Alsószabadhegyi u. 13424/2. út
Alsószabadhegyi u. 13403/18 70. Alsószabadhegyi u. 13424/1. 53.
Alsószabadhegyi u. 13403/17 68. Alsószabadhegyi u. 13422/17. 51.
Alsószabadhegyi u. 13403/44 66. Alsószabadhegyi u. 13422/16. 49.
Alsószabadhegyi u. 13403/43 64. Alsószabadhegyi u. 13422/15. 47.
Alsószabadhegyi u. 13403/40 62. Alsószabadhegyi u. 13422/3. 45.
Alsószabadhegyi u. 13403/13 60. Alsószabadhegyi u. 13422/4. 43.
Alsószabadhegyi u. 13403/36 58. Alsószabadhegyi u. 13422/5. 41.
Alsószabadhegyi u. 13403/35 56. Alsószabadhegyi u. 13422/6. 39.
Alsószabadhegyi u. 13403/32 54. Alsószabadhegyi u. 13422/7. 37.
Alsószabadhegyi u. 13403/31 52. Alsószabadhegyi u. 13422/8. 35.
Alsószabadhegyi u. 13403/8 50. Alsószabadhegyi u. 13422/9. 33.
Alsószabadhegyi u. 13403/7 48. Alsószabadhegyi u. 13422/10. 31.

Alsószabadhegyi u. 13422/11. 29.
Alsószabadhegyi u. 13422/12. út
Alsószabadhegyi u. 13422/13. 27.

Polai József a 15. sz. választó-
kerület önkormányzati képviselõjé-
nek fogadóórája 2008. június 27-én
elmarad.

Ezúton tájékoztatjuk a választó-
polgárokat, hogy Balogh László,
Bene Csaba, Bicsák Miklós,
Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Atti-
la, Tóth Nándor önkormányzati
képviselõk fogadóórája július-au-
gusztus hónapban elmarad. 

Megértésüket köszönjük!

Fogadóórák

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink fi-
gyelmét, hogy 2008. július 1-jén
(kedden) Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala
zárva tart!

Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

Zárva ttart

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése pályázatot hirdet
a a Hevesi Sándor Általános Is-
kola (Nagykanizsa, Hevesi u 2.)
igazgatói álláshelyére. 

Pályázati feltételek: szakirányú
felsõfokú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell: 
Szakmai önéletrajz, az intéz-

mény vezetésére vonatkozó szak-
mai program, szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési elkép-
zelések, végzettséget igazoló ok-
irat hitelesített másolata, 3 hónap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint nyilatko-
zat, amelyben a pályázó hozzájá-
rul, hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba bete-
kintsenek.

Illetmény: KJT szerint. 
Az állás 2008. augusztus 1. nap-

jától 2013. július 31. napjáig 5 tan-
évre szól. 

A pályázatok benyújtásának
határideje: a közzétételtõl számí-
tott 30 nap. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: a közzétételtõl szá-
mított 90 napon belül. 

A pályázatot 3 példányban kell
eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Mûvelõdési és Sportosz-
tályára (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) Szmodics Józsefné (Tel.:
93/500-800) részére. A borítékra rá
kell írni: Hevesi Sándor Általános
Iskola vezetõi pályázat. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság személyes meg-
hallgatásra hívja meg a pályázó-
kat.

Pályázat
igazgatói hhelyre
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Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan

Cseresznyés u. 13466/21. 2. Cseresznyés u. 13466/38. 1.
Cseresznyés u. 13466/24. 4. Cseresznyés u. 13466/37. 3.
Cseresznyés u. 13466/25. 6. Cseresznyés u. 13466/36. 5.
Cseresznyés u. 13466/28. 8. Cseresznyés u. 13466/35. 7.
Cseresznyés u. 13466/29. 10. Cseresznyés u. 13466/34. 9.
Cseresznyés u. 13466/30. 12. Cseresznyés u. 13466/33. 11.
Cseresznyés u. 13466/31. 14.
Harmat u. 13472. 2. Harmat u. 13475. 1.
Harmat u. 13532. 4. Harmat u. 13474. 3.
Harmat u. 13533/6. 6. Harmat u. 13473/3. 5.
Harmat u. 13533/8. 8. Harmat u. 13473/2. 7.
Harmat u. 13533/3. 10. Harmat u. 13473/1. 9.

Harmat u. 13535. 11.
Harmat u. 13536. 13.

Hegybíró u. 13466/13. 1.
Hegybíró u. 13466/12. 3.
Hegybíró u. 13466/101. 5.
Hegybíró u. 13466/10. 7.
Hegybíró u. 13466/105. 9.
Hegybíró u. 13466/8. 11.
Hegybíró u. 13466/7. 13.
Hegybíró u. 13466/6. 15.
Hegybíró u. 13466/130. 17.
Kanyar u. 13471/8. 2. Kanyar u. 13470. 1.
Kanyar u. 13477/1. 4. Kanyar u. 13477/4. 3.
Kanyar u. 13471/5. 6. Kanyar u. 13477/3. 5.
Kanyar u. 13471/4. 8. Kanyar u. 13476. 7.
Kanyar u. 13471/3. 10.
Kanyar u. 13471/6. 12.
Kanyar u. 13471/7. 14.
Pásztor u. 13440/20. 1.
Pásztor u. 13440/21. 3.
Pásztor u. 13440/22. 5.
Szabadhegyi u. 13405/1. 18. Szabadhegyi u. 13529. 19.
Szabadhegyi u. 13405/2. 20. Szabadhegyi u. 13528. 21.
Szabadhegyi u. 13406. 22. Szabadhegyi u. 13527. 23.
Szabadhegyi u. 13407/1. 24. Szabadhegyi u. 13526. 25.
Szabadhegyi u. 13407/4. 26. Szabadhegyi u. 13525. 27.
Szabadhegyi u. 13408/1. 28. Szabadhegyi u. 13524/2. 29.
Szabadhegyi u. 13408/4. 30. Szabadhegyi u. 13524/1. 31.
Szabadhegyi u. 13408/3. 32. Szabadhegyi u. 13522/6. út
Szabadhegyi u. 13409. út Szabadhegyi u. 13523. 33.
Szabadhegyi u. 13410. 34. Szabadhegyi u. 13522/4. 35.
Szabadhegyi u. 13411/1. 36. Szabadhegyi u. 13522/5. 37.
Szabadhegyi u. 13411/2. 38. Szabadhegyi u. 13522/1. 39.
Szabadhegyi u. 13412. 40. Szabadhegyi u. 13521/1. 41.
Szabadhegyi u. 13413. 42. Szabadhegyi u. 13519. 43.
Szabadhegyi u. 13414. 44. Szabadhegyi u. 13518. 45.
Szabadhegyi u. 13415. 46. Szabadhegyi u. 13517. 47.
Szabadhegyi u. 13416. 48. Szabadhegyi u. 13516. 49.
Szabadhegyi u. 13417. 50. Szabadhegyi u. 13515. 51.
Szabadhegyi u. 13418. 52. Szabadhegyi u. 13514. 53.
Szabadhegyi u. 13419. 54. Szabadhegyi u. 13513. 55.
Szabadhegyi u. 13420/1. 56. Szabadhegyi u. 13511. 57.
Szabadhegyi u. 13420/2. 58. Szabadhegyi u. 13510. 59.
Szabadhegyi u. 13421. 60. Szabadhegyi u. 13509. 61.
Szabadhegyi u. 13424/1. 62. Szabadhegyi u. 13508. 63.
Szabadhegyi u. 13424/4. út Szabadhegyi u. 13507. 65.
Szabadhegyi u. 13425/8. 64. Szabadhegyi u. 13506. 67.
Szabadhegyi u. 13426. 66. Szabadhegyi u. 13505. 69.
Szabadhegyi u. 13427. 68. Szabadhegyi u. 13503/3. út
Szabadhegyi u. 13428. 70. Szabadhegyi u. 13503/2. 73.
Szabadhegyi u. 13429. 72. Szabadhegyi u. 13503/1. 75.
Szabadhegyi u. 13430. 74. Szabadhegyi u. 13502. 77.
Szabadhegyi u. 13431. 76. Szabadhegyi u. 13501. 79.
Szabadhegyi u. 13432/1. 78. Szabadhegyi u. 13500. 81.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése pályázatot hirdet a
Rozgonyi Úti Általános Iskola
(Nagykanizsa, Rozgonyi u 25.)
igazgatói álláshelyére. 

Pályázati feltételek: szakirányú
felsõfokú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell: 
Szakmai önéletrajz, az intézmény

vezetésére vonatkozó szakmai prog-
ram, szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, végzettséget
igazoló okirat hitelesített másolata, 3
hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, valamint nyilatko-
zat, amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában közre-
mûködõk a pályázatba betekintsenek.

Illetmény: KJT szerint. Az állás
2008. augusztus 1. napjától 2013. júli-
us 31. napjáig 5 tanévre szól. 

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: a közzétételtõl számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a közzétételtõl számított 90 napon
belül.

A pályázatot 3 példányban kell el-
juttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sportosztályá-
ra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-
800) részére. A borítékra rá kell írni:
Rozgonyi Úti Általános Iskola veze-
tõi pályázat. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság személyes meghallga-
tásra hívja meg a pályázókat.

Pályázat
igazgatói hhelyre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése pályázatot hirdet a Köz-
ponti Rózsa Óvoda (Nagykanizsa,
Rózsa u 7.) óvodavezetõi álláshelyére. 

Pályázati feltételek: felsõfokú is-
kolai (egyetemi vagy fõiskolai szintû)
végzettség és szakképzettség. A meg-
felelõ felsõfokú iskolai végzettségek és
szakképzettségek a következõk: óvo-
dapedagógusi, konduktor-óvodapeda-
gógusi. Öt év szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai önéletrajz, vezetõi program,
végzettséget igazoló okirat hitelesí-
tett másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: KJT szerint. 
Az állás 2008. augusztus 1. napjától

2013. július 31. napjáig 5 nevelési évre
szól.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: a közzétételtõl számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a közzétételtõl számított 60 napon
belül.

A pályázatot a Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Mûvelõdési és
Sportosztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) Szmodics Józsefné
(Tel.: 93/500-800) részére kell be-
küldeni.

Pályázat -
óvodavezetõ
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Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan

Szabadhegyi u. 13432/2. 80. Szabadhegyi u. 13499. 83.
Szabadhegyi u. 13433. 82. Szabadhegyi u. 13498. 85.
Szabadhegyi u. 13434. 84. Szabadhegyi u. 13497. 87.
Szabadhegyi u. 13435. 86. Szabadhegyi u. 13496. 89.
Szabadhegyi u. 13436. 88. Szabadhegyi u. 13495. 91.
Szabadhegyi u. 13437. 90. Szabadhegyi u. 13494. 93.
Szabadhegyi u. 13438. 92. Szabadhegyi u. 13493/10. ?
Szabadhegyi u. 13439. 94. Szabadhegyi u. 13493/9. 95.
Szabadhegyi u. 13442. 96. Szabadhegyi u. 13493/8. 97.
Szabadhegyi u. 13443/1. út Szabadhegyi u. 13493/12. 99.
Szabadhegyi u. 13443/2. út Szabadhegyi u. 13493/6. 101.
Szabadhegyi u. 13443/3. 102. Szabadhegyi u. 13493/5 103.
Szabadhegyi u. 13444. 104. Szabadhegyi u. 13493/4. 105.
Szabadhegyi u. 13445. 106. Szabadhegyi u. 13493/3. 107.
Szabadhegyi u. 13446/2. 108-110. Szabadhegyi u. 13493/1. út
Szabadhegyi u. 13447/2. 112-114. Szabadhegyi u. 13492. 109.
Szabadhegyi u. 13448. 116-118. Szabadhegyi u. 13490/3. 111.
Szabadhegyi u. 13450. 120. Szabadhegyi u. 13490/2. 113.
Szabadhegyi u. 13431/6. 122. Szabadhegyi u. 13489/1. 115.
Szabadhegyi u. 13451/5. 124. Szabadhegyi u. 13489/3. 115/A.
Szabadhegyi u. 13452. 126. Szabadhegyi u. 13488. 117.
Szabadhegyi u. 13453/1. 128/A. Szabadhegyi u. 13486/5. 119.
Szabadhegyi u. 13453/2. 128. Szabadhegyi u. 13486/6. 119/A.
Szabadhegyi u. 13454/2. 130. Szabadhegyi u. 13486/1. 121.
Szabadhegyi u. 13455. 132. Szabadhegyi u. 13485/2. 123.
Szabadhegyi u. 13456/1. 134. Szabadhegyi u. 13485/1. 125.
Szabadhegyi u. 13456/2. 136. Szabadhegyi u. 13484. 127.
Szabadhegyi u. 13457. 138. Szabadhegyi u. 13483. 129.
Szabadhegyi u. 13458/1. 140. Szabadhegyi u. 13482. 131.
Szabadhegyi u. 13459. 142. Szabadhegyi u. 13481. 133.
Szabadhegyi u. 13460. 144. Szabadhegyi u. 13480/2. 135-137.
Szabadhegyi u. 13466/32. út Szabadhegyi u. 13479/3. 139.
Szabadhegyi u. 13466/3. 146. Szabadhegyi u. 13479/2. út
Szabadhegyi u. 13461. 148-150. Szabadhegyi u. 13479/1. 143.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13478/2. 145.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13478/1. 147.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13469/4. 149.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13469/8. 151.

Szabadhegyi u. 13469/2. 153.
Szabadhegyi u. 13469/1. 155.

Tersánczky u. 13466/97. 4. Tersánczky u. 13466/15. 1.
Tersánczky u. 13466/96. 6. Tersánczky u. 13466/18. 3.
Tersánczky u. 13466/13. 8. Tersánczky u. 13466/19. 5.
Tersánczky u. 13466/12. 10. Tersánczky u. 13466/22. 7.
Tersánczky u. 13466/100. 12. Tersánczky u. 13466/23. 9.
Tersánczky u. 13466/10. 14. Tersánczky u. 13466/25. 11.
Tersánczky u. 13466/104. 16. Tersánczky u. 13466/27. 13.
Tersánczky u. 13466/8. 18. Tersánczky u. 13464/2. 15.
Tersánczky u. 13466/7. 20. Tersánczky u. 13464/1. 17.
Tersánczky u. 13466/6. 22. Tersánczky u. 13463. 19.
Tersánczky u. 13466/129. 24. Tersánczky u. 13462. 21.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti az alábbi ingat-
lanát:

649/79.hrsz-ú, Ipari Parki beépí-
tetlen terület, 34.200.000 Ft + áfa ki-
kiáltási áron. A versenytárgyalás idõ-
pontjai: július 2. és július 16. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykani-
zsa Régió Ipari Park Kft (8800
Nagykanizsa, Garay u. 21.) Érdek-
lõdni a fenti címen és a következõ te-
lefonszámon lehet: 93/310-256.

Versenytárgyalás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az
épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendeletének 3.§ (5) pontja
értelmében 30 napra közhírré teszem a helyi védettség kimondá-
sára irányuló alábbi javaslatokat: 

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének
VÉDETT ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:

- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József fõ-
herceg laktanya régi melléképületei (4 db épület)

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1.

Mellékletének VÉDETT ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába fel-
vételre javasolt:

- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai
homlokzat

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének
EGYÉB MÛALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:

- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) ön-
töttvas kút (áthelyezhetõ)

- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.)
öntöttvas kút

- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.)
öntöttvas kút

- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) ön-
töttvas kút

- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.)
öntöttvas kút

- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.)
öntöttvas kút

Hirdetmény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése pályázatot ír ki az építé-
szeti örökség helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyeré-
sére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2008. évben 3 mil-
lió Ft.

A támogatás célja a Nagykani-
zsa városképét meghatározó épített
értékek megmentése, azok felújítá-
sa, restaurálása. A támogatásra az
épületek, építmények tulajdonosai
és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének az építészeti örökség
helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X.
1.) számú rendelete tartalmazza,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõ-
építészi Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet
beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható
még a www.nagykanizsa.hu honla-
pon is.)

A pályázatokat 2008. augusztus
15-ig lehet beküldeni, vagy szemé-
lyesen benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött,
vagy benyújtott pályázatok vesznek
részt az elbírálásban. A borítékra
kérjük ráírni: Helyi értékvédelem
támogatása 2008. 

A kiíró a pályázatokat szeptem-
ber 30-ig bírálja el.

Pályázati ffelhívás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti az alábbi ingat-
lanait:

984; 987; 986/1. hrsz-ú Erzsébet
tér északi tömbjét, 90.000.000 Ft ki-
kiáltási áron. A versenytárgyalás idõ-
pontja július 2.10 óra. 649/118. hrsz-
ú Ipari Parki beépítetlen területet
7.646.000 Ft + áfa kikiáltási áron. A
versenytárgyalás idõpontja július 2.
11 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongaz-
dálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdek-
lõdni a fenti címen és a következõ te-
lefonszámon lehet: 93/500-724

Versenytárgyalás
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásá-

nak módosítása
- Petõfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek

u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerék-
párút)

- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petõfi u. által határolt tömb sza-

bályozásának módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petõfi utca közti átkötõ út tervezett nyomvonalának

korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minõsítése )
- Az ipari park belsõ kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási

szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb sza-

bályozásának módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabá-

lyozásának módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. elõírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figye-

lemmel 2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnoká-
ban, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hiva-
talba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

Nagykanizsa MMJV SSzabályozási
Terve éés HHelyi ÉÉpítési SSzabályzata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének tá-
mogatása,  melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatéko-
nyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzé-
sét, állapotának javítását,...stb.).

A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerve-
zet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi

Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. 
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellá-

tási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályá-
zati adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, szék-
helyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támo-
gatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság

bírálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.

Pályázat 22008. éévi EEgészségvédelmi
Alap ttámogatásának eelnyerésére

A HSMK Premier Táncklub Egyesület 2001-ben alakult a Zala Megyei
Bíróság PK.60.008/2001/19. bejegyzés alapján. 

Közhasznú szervezet 2005. október 18-tól. 

A PREMIER TÁNCKLUB EGYESÜLET
2007. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA (KIVONAT)

2007. évi összes közhasznú tev. bevétele: 651.000 Ft
Támogatások: 194.000 Ft
Központi költségvetési 94.000 Ft
Helyi önkormányzati 100.000 Ft
Közhasznú tev.-bõl származó bevétel: 265.000 Ft
Egyéb bevétel: -
Tagdíj: 192.000 Ft
2007. évi közhasznú tev. ráfordításai: 646.000 Ft
Befektetett eszközök: 0 Ft
Forgóeszközök: 5.000 Ft
Tárgyévi eredmény: 5.000 Ft
Saját tõke: -
Tárgyévi eredmény: 5.000 Ft
Források összesen: 5.000 Ft

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

Adószám: 18969348-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évrõl

adatok eFt-ban
elõzõ év tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3261 608
Pénzügyileg rendezett bevételek 3261 608
C. Tényleges pénzbevételek 3261 608
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2429 1038
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 2429 966
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások - 72
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 832 -430

SORMÁS KULTURÁLIS EGYESÜLET
8801 Sormás, Fõ út 1. 

Adószám: 18964398-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évrõl

adatok eFt-ban
elõzõ év tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1215 624
Pénzügyileg rendezett bevételek 1215 624
C. Tényleges pénzbevételek 1215 624
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1354 771
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 1354 771
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -139 -147

A fesztivál keretében a Kanizsai Kulturális Központ valamint a
Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület 

az alábbi programokra vár jelentkezõket:

Dalvetélkedõ a "Kanizsa Bordalnoka 2008." címért, 14 év feletti
énekesek részére bor témájú népdallal vagy mûdallal. Az énekest egy

hangszerrel lehet kísérni. Idõtartama max. 5 perc lehet. 
Nevezési határidõ: augusztus 22.

Dödölle és tájjellegû étkek fõzõversenye, 3 fõs amatõr és profi
csapatok részére. Nevezési határidõ: augusztus 22.
Játékos ügyességi vetélkedõ 3 fõs csapatok részére a 

"Dödölle királyok" címért. Nevezési határidõ: augusztus 22.
Jelentkezés és részletes tájékoztatás a HSMK-ban (93/311-468),

a Tourinform irodában (93/536-077) 
és Prikryl Józsefnél (30/2616-198)

5. KKANIZSAI BBOR ÉÉS DDÖDÖLLE FFESZTIVÁL
Augusztus 229-330. - EErzsébet ttér
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Az immár harmadik alkalommal
megrendezett Múzeumok Éjszaká-
ján Száraz Csilla igazgató köszön-
tötte a Thúry György Múzeum in-
ka-udvarrá alakult, három oldalról
épületekkel körbezárt terét bené-
pesítõ felnõtt- és gyermek kincske-
resõket, kézmûveseket, inka fej-
díszkészítõket, szövõket, pánsíp-
faragókat. A múzeum e különleges
ünnepe nagyon jól sikerült. Éjfél
után két órakor zárták be a kapu-
kat, és több mint kétezer-négyszá-
zan keresték fel a programokat
melyekkel az idei Szentivánéjt is
igyekeztek emlékezetessé tenni. 

– Valaha az embernek két ünne-
pe volt – kezdte Száraz Csilla igaz-
gató az Inka-udvar megnyitásán. –
Télen a leghosszabb éjszaka vége,
nyáron a leghosszabb világosság
nappala. A legtöbb fény és a legke-
vesebb sötétség idejét, az év legrö-
videbb éjszakáját õsidõk óta min-
den nép számon tartotta, virrasz-
tással és tûzgyújtással ünnepelte.

Szentivánéj titokzatos értelmû
és hatású népi virrasztás: a fény, az
élet, a szerelem, a termékenység
ünnepe. Még a 20. században is a
határban rakott nagy tûz mellett
töltötte az éjszakát az egész falu
énekkel, szertartásos táncokkal ün-
nepelve az élet diadalát. Európa
számos vidékén napjainkban is él a
nyárközépi tûzgyújtás szokása.
Bár a nyári napforduló tûzünnepét
már évszázadok óta Szent Iván
napjának elõestéjén tartják, éppen
ezért a legtöbb ember szemében
keresztény ünnepnek számít. Két-

ségtelen tény azonban, hogy a ma
is élõ szokás a kereszténységet
messze megelõzõ korokból ered.

Amikor az ember még mágikus
összhangban élt a természettel, a
nyárközépi tûzgyújtással minden
bizonnyal a napot próbálta támo-
gatni a sötétséggel vívott harcá-
ban. A régi korok emberei a tüzet –

gyakorlati haszna mellett – a vilá-
gosság, a tisztaság, az egészség, az
elevenség, a szenvedély, a szere-
lem és az örök megújulás jelkép-
ének tekintették.

– Június 21-én este a Nap fiaié,
az inkáké a fõszerep a múzeumban.
Véletlen egybeesés, de az inka ka-
lendárium szerint is ezen a napon
tartják a Nap ünnepét, az Inti
Raymit. Mottónknak is ezt válasz-
tottuk: Capac inti illarymin! Újjá-
született õfelsége a Nap! 

Nehéz volt választani a jobbnál
jobb programok közül. Míg a
Nagykanizsai Amatõr Csillagász
Egyesület bemutatója folyamato-
san zajlott, a Los Andinos Együt-

tes zenélt, a gyerekek nagy átélés-
sel indián totemállatokat és címer-
állatokat vágtak, hajtogattak papír-
ból szorgalmasan. A legkisebbek
homokvárat építettek és indián tár-
sasjátékkal ismerkedtek. A Városi
Könyvtár inka olvasósátorral,
mozgókönyvtári szolgáltatásokkal
várta az olvasókat. Az izgalmakkal

teli Kincskeresõ kalandtúra ered-
ményhirdetése közel huszonkét
órakor fejezõdött be hangulatos
fáklyafényben, s máris egy új
program vette kezdetét.

A fenti címmel jelzett idõszaki
kiállítást szintén Száraz Csilla
múzeumigazgató ajánlott a kö-
zönségnek: – Kiállításunk és
egész esténk programja Dél-Ame-
rikába kalauzol el bennünket, egy
távoli földrész civilizációjának
fejlõdését bemutatva. Az egykori
inka civilizáció örökségével és
annak késõi utódaival való megis-
merkedésre nyit újabb távlatokat.
A kerámiák, textilek, használati
vagy kultikus eszközök egy távoli
világ elmúlt idõszakának gondo-
latvilágát, ábrázolásmódját, hie-
delemrendszerét tükrözik. Megje-
lenítésük, megformálásuk bizo-
nyítja technikai ismereteiket és
nem utolsó sorban kézügyességü-
ket. A kiállításnak helytörténeti

Kanizsa – MMúzeumok ééjszakája 2008. június 26.10
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A múzeumok éjszakáján nem-
csak a meleg nyári idõ, hanem a
Calcutta Trió muzsikája, dél-in-
diai táncok, gasztronómiai be-
mutató és egzotikus-misztikus
képzõmûvészeti tárlat varázsolt
hamisítatlan indiai hangulatot
az Erzsébet téri „kiskastélyba”. 

Szép számban érkeztek az ér-
deklõdõk egészen a hajnali órákig,
hogy megcsodálják azt a szeptem-

berig nyitva tartó kiállítást, ame-
lyen elõször  láthatja a nagyérde-
mû a város díszpolgárának – Brun-
ner Erzsébet festõmûvésznek – a
tavasszal Indiából hazaérkezett ké-
peit, pontosabban a 650 festményt
számláló hagyaték egy részét. A
tárlat érdekessége, hogy korabeli
fotográfiák révén bepillantást
nyerhetünk anya és leánya életébe,
vándorlásaiba és mûhelymunkájá-
ba, a huszadik század elsõ felébe
tett idõutazással.

Természetesen a tárlatrendezõk
nem feledkeztek meg Nagykanizsa
másik jeles szülöttérõl – Z. Soós
István festõmûvészrõl sem, akinek
zsánerfestményeibõl is szép kiállí-
tás nyílt a múzeumok éjszakáján A
csend festõje mottóval.                   

Az „indiai éjszakára” ellátoga-
tott Bethlenfalvy Géza professzor
is Budapestrõl, aki éveken át tar-
totta a kapcsolatot Brunner Erzsé-
bet festõmûvésszel Delhiben. A
tavasszal Indiából a szülõvárosba
hazatért képek bemutatója kap-
csán a professzor elismerõen szólt
a tárlat rendezésérõl: – Erzsébet
boldog lenne, ha itt lehetne és lát-
ná, hogy a képeit milyen fantaszti-
kus szakértelemmel és szeretettel
állították ki ezen ünnepi alkalom-

mal. Tényleg öröm nézni, hogy a
képek milyen szakértelemmel van-
nak rendbehozva, mert az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy Erzsébet
nem eléggé vigyázott a képekre, de
nem is lehetett ott nagyon vigyáz-
ni, mert a monszun megviselte a
festményeket. Meg kell említeni
azt is, hogy jól sikerült a tárlat
anyagának válogatása is, hiszen
anya és leánya annak idején sok
témát dolgozott fel, egyrészt az in-
diai személyiségekrõl, másrészt az
ottani tájakról, a különbözõ misz-
tikus és vallási élményekrõl,
ugyanis a dalai lámától kezdve a
különbözõ indiai szentekrõl is
vannak képeik. De ugyanúgy meg-
örökítették a magyar, japán és itá-
liai tájakat is, tehát ez volt nagy
kihívás a tárlatrendezõk részérõl,
hogy egészében mutassák be ezt a
sokrétû munkásságot. A mostani
kiállításnak az egyik nagy érdeme,
hogy az egészrõl ad egy átfogó ké-
pet. Nagyon nehéz feladat lehetett
ezt így összeállítani, és csak gra-
tulálni tudok a kiállítás szervezõ-
jének, nemkülönben a város veze-
tésének, hogy ezt a remek tárlatot
finanszírozta. 

Gelencsér Gábor

Misztikus IIndia –– úúj BBrunner-ttárlattal

Egy ééjszaka aa TThúry mmúzeumban

Újjászületett
õfelsége aa NNap

A NNap ffiai eegykor éés mma.
Az iinkák ttündöklése
és bbukása
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A II. Igric Fesztiválon, a több
kontinens népzenei kultúráját
egyesítõ Makám együttes nyúj-
totta talán a legkiemelkedõbb
produkciót. Életre keltek a ke-
let-európai régió dallamkincsei,
eggyé forrt a tér és az idõ. Közös
dalfüzérbe foglaltattak a jazz, a
balkáni folklór és különbözõ
népzenei tradíciók stílusjegyei.
A többnyire hat és hétnyolcad-
ban íródott dalok közzé szerve-
sen illeszkedett néhány lírai dal.
A nagysikerû koncerten meg-
nyílt a változatos dallamkincse-
ket rejtõ kútfõ, így a közönség
tetszése szerint meríthetett a
sokszínû népi kultúrák zenei ele-
meinek változatos szintézisébõl.
A koncert után a zenekar vezetõ-
jével, zeneszerzõjével Krulik Zol-
tánnal beszélgettünk.

– Értesüléseim szerint ma ez már
a harmadik koncertjük volt. Hogy
lehet ezt bírni? Profi koncertnek
voltunk részesei, a produkciónak
közelrõl sem volt hakni szaga.

– Ez így van, de ma ez volt az el-
sõ felnõtteknek szóló koncertünk.
Két gyermekeknek szóló koncer-
tünk volt ma a Városligetben, va-
lamint a Múzeumok Éjszakái ren-
dezvénysorozat keretein belül. Rit-
kán adódik úgy, hogy több koncer-
tet vállalunk egy napon, de néha
besûrûsödnek a meghívások. Ez
egyfajta kihívás, bár nem szeretem
ezt a kifejezést, talán inkább fel-
adat, hiszen ha szeretnek bennün-
ket az emberek, miért utasítanánk
el a meghívásukat. Egyébként is az
a célunk, hogy minél több ember-
rel találkozzunk.

– Az utolsó Makám lemez, az
Ákom bákom a legfiatalabb korosz-
tályt célozza meg. Manapság divat a
gyermekek részére lemezt készíteni?

– Nekünk már 2003-ban is ké-
szült egy hasonló lemezünk a
Szindbád. Ez az anyagunk felké-
résre készült. Az elején még ódz-
kodtam, nem voltam biztos ma-
gamban, hogy tudok-e a gyerekek
számára dalokat írni.  Aztán elme-
rültem a múltamban a gyermekko-
ri régi családi emlékeim közé, ez
volt az egyik ami inspirációt adott.
A másik pedig, hogy tematikusan
végighallgattam az addig megje-
lent hasonló lemezeket, Sebõ Fe-
rencet és a Kalákát kivéve nem

volt róluk jó véleményem. Meg kell
mondanom, elszomorított, hogy mi
a helyzet a gyermeklemezek terén.
Aztán elkészült a lemezünk, megle-
petésünkre olyan sikeres lett, hogy
a mai napig elõadjuk. Olyannyira,
hogy a jövõ héten Szlovákiában, a
magyarlakta településeken a
Szindbád anyagával lépünk a kö-
zönség elé. 

– Ma este több ország zenei kul-
túrájából hallottunk. Mi határozza
meg, hogy zeneszerzõként mikor
melyik kultúrkörbe nyúl?

– Nincs elõre elgondolt te-
matizálás. Inkább az van e mögött,
hogy nagyon sokféle zenét hallga-
tok. Természetesen a legmélyebben
a magyar népzene gyökerezik ben-
nem. Fiatalabb koromban meg-
érintett a Balkán, India, Afrika ze-
nei világa, így ezek a kultúrkörök

is bekerültek, a Makám érintettsé-
gébemint hívószavak. Ezekbõl a
kultúrákból olyan elemeket próbá-
lunk felvenni, amelyek rokonítha-
tók, összehozhatók a magyar nép-
zenével. Természetesen ennek
megvan az a veszélye is, hogy sok
minden összekeveredhet. Én azt
gondolom, hogy jó ízléssel és kellõ
alapossággal nagyon szép dolgo-
kat össze lehet hozni. Kodály Zol-
tán véleménye az európai klasszi-
kus zenét illetõen, hogy minél több
kultúrából jön az alkotó inspiráci-
ója, annál tartalmasabb, egyben
szebb lehet. 

– Ma este egy új dalt is hallhat-
tunk, Zarándok ének címmel. Mint
elhangzott, ez lesz a megjelenésre
váró újabb korong címe. Hogy áll
az új lemez felvétele, mit várha-
tunk tõle?

– A nyáron ezen a lemezen dol-
gozunk, reméljük õszre már stúdió-
érett lesz az anyag. A cím a vélet-
lennek köszönhetõ, mert egy mo-
sonmagyaróvári koncertünket
ezen a címen hirdettek meg. De a
véletlenek néha jól jönnek, mert
nagyon nehéz egy jó címet találni.
Azt hiszem a zarándoklás  jellemzõ
ránk. Zarándokolunk más népek
kultúrájához, mivel zenészek va-
gyunk, járjuk az országot, minden-
hova elzarándokolunk. Mint ahogy
ma este ide is Farkas Tibor meghí-
vására.

Czene Csaba

Makám: ZZarándoklunk
más nnépek kkultúrájához

jelentõsége is van – hangsúlyozta
–, hiszen a bemutatott kerámia-
anyagot a nagykanizsai születésû
szobrászmûvész, Õsze András
hagyta szülõvárosa múzeumára.
Õsze András 1962-ben költözött
Peruba, ahol a mûvészeti akadé-
mián tanított. Peruban vásárolta
azokat a tárgyakat, melyeket ké-
sõbb a Thúry György Múzeumnak
ajándékozott. A féltve õrzött régé-
szeti leleteink tavaly a Szépmûvé-
szeti Múzeum nagy volumenû in-
ka tárlatán is bemutatásra kerül-
tek.

Kiállításuk Õsze András archai-
kus dél-amerikai gyûjteménye
mellett Boglár Lajos néprajzkuta-
tó, a kulturális antropológia ma-
gyarországi alapítójának a tatai
Kuni Domokos Múzeumban õr-
zött, döntõen Brazíliában végzett
gyûjtéseibõl származó anyagot
vonultatja fel. A tárlat harmadik
elemét a folyosón és az elsõ te-
remben kiállított színes fotók ad-
ják, melyek az 1992-tõl 1997-ig
tartó kutatás során készültek Peru-
ban és Bolíviában. Készítõje Var-
ga András a szegedi Móra Ferenc
Múzeum kulturális antropológusa,
a jelen kiállítás megálmodója.
Varga András a budapesti Népraj-
zi Múzeum munkatársával, Gyar-
mati Jánossal a perui Tucume
mellett található piramismezõn
végzett kutatásokat, majd a bolívi-
ai Cochabamba-völgyben régé-
szeti, természetföldrajzi és kultu-
rális antropológiai megfigyelése-
ket. Ekkor készültek a gyönyörû
fotók.

A három forrásból származó
anyag jól illeszkedik egymáshoz.
Bemutatja az egykori inka civili-
záció régészeti leleteit, és a fotó-
kon a magukat az inkák leszárma-
zottainak valló mai perui indiáno-
kat. Boglár Lajos 20. században
gyûjtött brazíliai anyaga pedig azt
bizonyítja, hogy míg az egykori
inka társadalom a régi hagyomá-
nyokon alapulva folyamatosan
megújult, addig néhány száz kilo-
méterre tõlük a brazíliai indián
törzsek a mai napig õskori eszkö-
zöket használnak. Brazíliában
újabb, ezidáig ismeretlen, õskori
körülmények között élõ törzset
fedeztek fel. Ezzel szemben az in-
kák és közvetlen elõdeik valódi
civilizációt hoztak létre, város-
központjaikban éltek, építménye-
ik, templomaik lenyûgöznek ma
is minket, melyek közül elég csak
a mindannyiunk számára foga-
lommá vált Macsu Picsut említe-
ni.

– Hogy honnan ered a perui la-
kosság, az éppen olyan megfejthe-
tetlen titok, mint magának az
amerikai kontinensnek a benépe-
sülése. Õslénytani és régészeti
adatok alapján arra a következte-
tésre juthatunk, hogy az Andok el-
sõ lakói a Panama földszoros és a
mai Kolumbia felõl érkeztek. Már
ie. 6000 körül növényeket kezdtek
termeszteni, ezzel megjelent a
földmûvelés kezdetleges formája,
majd az állattenyésztés is elter-
jedt. Kukorica, dinnye, lopótök,
bab, burgonya, paradicsom a ter-
mesztett növények repertoárja. Ie.
2500. körül terjedt el az Andok
népei között a gyapot termesztése,
ami a szõttesek legfontosabb
alapanyaga lett.  A kerámiamû-
vesség mellett a szövés a legré-
gibb és az egyik legfontosabb ki-
fejezési formává vált a perui civi-
lizációk körében. Ie. 2700. után
épültek az elsõ templomok és kö-
zösségi épületek. Ezeket kõbõl és
szárított vályogtéglából építették
monumentálisra. Már az épüle-
tekbõl is sugárzik a központosított
hatalom, a fejlett, tagolt társadal-
mi struktúra, melynek élén az
uralkodó, az Inka áll, aki magá-
nak a legfényesebb égitestnek, a
Napnak a fia. Innen kiállításunk
címe is: A Nap fiai egykor és ma.
A kiállításban látható emberábrá-
zolásos edények is a tagolt társa-
dalomra utalnak. Egy-egy edény
képes mitológiai lexikon. Hibrid
és gyakran rémisztõ alakokat áb-
rázol. A fazekasok a kerámiákon
megformálták az állatok és növé-
nyek képmását. A kukoricát pél-
dául félelmetes szörnyszerû alak-
ként személyesítették meg az edé-
nyeken. A templomként szolgáló,
magas piramisszerû építmények
körül az egyszerû nép apró há-
zakban lakott, a föld termésébõl
élt, kézmûvességgel vagy halá-
szattal foglalkozott és a közeli
völgyek lakosságával kereskedett.
Az Inka Birodalom 1438-ig virág-
zott, amikor a spanyol hódításnak
esett áldozatul.

A kiállítás a múlt és a jelen Pe-
ruját mutatja be. Az elsõ terem-
ben az ásatásokon készült fotó-
kon és a maketteken bemutatott
kõépületek után egy „valódi”
épület belsejében, útvesztõjében
szemlélhetjük meg a régészeti le-
leteket. Idõutazás ez, melynek
végén, a múzeum folyósólyán a
jelen kor indiánjai között baran-
golhatunk.

Bakonyi Erzsébet
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Vicérõl, az erdélyi Mezõségbõl
érkezett delegációt fogadtak a
Halis István Városi Könyvtárban
megrendezett ünnepségen. A kani-
zsaiak nevében a mezõségi
Ördöngõsfüzes településsel is kap-
csolatot tartó Keppel Julianna
óvónõ köszöntötte Kerekes Zoltán
tanítót, a vicei Bástya Kollégiumot
fenntartó egyesület elnökét, Lapo-
hos Ella-Izabella iskolaigazgatót,
az egyesület alelnökét és Csite
Andrást, a Mezõségi Õrzõkör Ala-
pítvány kuratóriumi tagját.

A helyi támogatók – közöttük a
Halis István Városi Könyvtár, a
Hölgyklub, a Szociális Foglalkoz-
tató – kulturális mûsor keretében
adták át adományaikat a vendé-
geknek.

Vice, a Mezõség északi részén,
Bethlentõl délre megbúvó, három-
százötven lelkes színmagyar falucs-
ka. Iskoláját a csökkenõ gyermek-
létszám miatt az elmúlt években a
bezárás fenyegette. Azt nem akar-
ták, hogy megszûnjenek a környezõ
települések kis létszámú iskolái,
ezért arra gondoltak, hogy a négy-
száz kilométerre lévõ Moldvából
hoznak csángó-magyar gyerekeket
Vicére. Így nagyobb esélyt adnak
nekik ahhoz, hogy emberré válja-
nak, és a helyi iskolájukat is meg-
menthetik a bezárástól, ami azért
járna drasztikus következmények-
kel, mert a vicei iskola gyûjtõiskola,
ahová húsz kilométeres távolságról
is érkeznek gyerekek. A legközeleb-
bi hasonló intézmény pedig Vicétõl
húsz kilométerre található, s ilyen
messzire már nem küldenék el a
szülõk a gyerekeiket. Valószínû, ro-
mán iskolákba iratnák be õket. Ezt
akarták megakadályozni, és ezért

hozták létre a Mezõségi Õrzõkör
Alapítvány segítségével a Bástya
Kollégiumot, amit Bástya bentla-
kásnak neveznek maguk között. Az
épületet díjmentesen kapták haszná-
latba Gergely István volt csíksom-
lyói plébánostól. Beköltözés elõtt
fel kellett újítani, most már lakható
állapotban van, de szükséges a bõví-
tése, mert jelenlegi tizenkét lakója
mellé még érkeznek gyerekek
ugyancsak Moldvából. Még sok

munka vár rájuk, tervük van bõven,
de a lehetõségeik szûkösek. 

– Aki hallott a moldvai csángó
magyarokról, tudja, nem éppen ró-
zsás a helyzetük, szociálisan na-
gyon rossz körülmények között él-
nek – jegyezte meg Kerekes Zoltán. 

Az utóbbi hónapokban nem en-
gedték bérmálkozni a fakultatív ma-
gyar oktatásra járó gyerekeket. Ke-
rekes Zoltán úgy érzi, amíg meg-
hallgatják õket, addig nincs baj. 

Egyre több csángó és szórvány-
ban élõ magyar gyermeket vesz-
nek keresztszülõi pártfogásba, így
anyagilag segítve a gyerekek föl-
nevelését. A Mezõségi Õrzõkör
Alapítvány várja magánszemé-
lyek és vállalkozások pénzadomá-
nyait.

Bankszámlaszám:
50800128-11039794. 

B.E.

Kanizsa – KKultúra 2008. június 26.12

Az iiskola éés aaz aanyanyelv vvédelme éérdekében

Kedves Olvasó!
A korábbi évek gyakorlatá-

nak megfelelõen a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap megjelenése a
NYÁR IDEJÉRE SZÜNETEL.

Utolsó lapszámunk július 3-án jele-
nik meg, a leállás utáni elsõ számun-
kat pedig augusztus 28-án olvashatják.
Ettõl az idõponttól lapunkkal ismét fo-
lyamatosan, hetente találkozhatnak
majd.

A leállás ideje alatt e-mail cí-
münkre várjuk leveleiket, észrevéte-
leiket. Friss híreinket a nyár ideje
alatt honlapunkon olvashatják.

NYÁRI SSZÜNET
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Horoszkóp

Akár plusz idõráfordításába sem kerül,
mégis komoly sikereket érhet el a hivatá-
sa terén. Sõt, a nyári szabadságán min-
den fáradtság nélkül megoldja a lakás
körüli apróbb felújításokat. 

A kánikulai forróság ellenére frissnek ér-
zi magát. Lehet, hogy mindez azért van,
mert korán lefekszik, és korán kel fel.
Sõt, visszatért régi jó szokásához, a va-
sárnapi ebéd utáni szunyókáláshoz. 

Új lehetõségekkel, új ismerõsökkel találkoz-
hat a szabadsága alatt. Bár jó emberismerõ-
nek tartja magát, nem árt, ha idõnként elõvi-
gyázatos. Sok az elfoglaltsága, a harmónia
érdekében a párjától se sajnálja az idõt.

Ha sok a szabadideje, és nincs pénze
nyaralásra, sajátítson el valami új tevé-
kenységet. Tanuljon például fazekassá-
got az egyik intézményünk nyári fazekas
táborában.

Utazáson töri titokban a fejét, de az anyagi-
ak gátat szabnak. AMars hamarosan elhagy-
ja az Oroszlán jegyét, s jobbra fordulhat
anyagi helyzete. Kikapcsolódni, felpezsdül-
ni mehet például a városi strandra is.

A nyári szabadságát most fordítsa élet-
szemléletének átalakítására. Küldje a régi,
jól bevált szokásait szabadságra, s újuljon
meg. A gondokat az idõ szele elhessenti, és
helyettük szebb napok kopogtatnak.

A csillagok segítik tervei megvalósítását.
Érdemes lenne valami másodálláson tör-
ni a fejét. A kritizálás és méltatlankodás
helyett inkább kérjen tanácsot, segítséget
a környezetétõl.

Pozitív eseményekre, munkalehetõségre
számíthat a közeljövõben. Ennek örüljön,
és lepje meg kedvesét egy utazással.
Mindkettejüknek jót tesz, hogy végre
hosszabb idõre kimozdulhatnak otthonról

A csillagok állása segíti abban, hogy te-
hetsége végre kamatozzon. Bár a kániku-
lai hõségben hajlamos a tétovázásra, ne
halogassa tovább a fontos ügyeit. Lépjen
a tettek mezejére.

Ha megoldja régóta aggodalmat okozó
problémáit, egy-kettõre megkönnyebbül.
Utazzon el egy fürdõhelyre, sétáljon so-
kat vízparton, és elfelejtheti végre válsá-
gokkal terhes idõszakát.

Energiatartalékát jól hasznosíthatja ebben a
forróságban. Könnyedén szót ért szomszé-
daival, munkatársaival. Egy valamire azon-
ban érdemes odafigyelnie. Ne vegye kötele-
zettségnek az otthoniak közötti társalgást. 

Váratlan események, érdekes lehetõsé-
gek bukkannak fel ön elõtt a szabadsá-
gán. Hogy mindennek az Uránusz-e az
oka, vagy az ön simulékony magatartása,
azt egyedül is eldöntheti.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Állás
nemzetközi tehergépk.-vezetõ szakirányú 82.800 – 140.000 Ft
teherautó szerelõ szakirányú 100.000 Ft
autószerelõ szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
CO hegesztõ szakirányú 105.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztõ szakirányú 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 200.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
pultos szakirányú 86.300 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
anyagmozgató 8. általános 80.000 – 95.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
gépésztechnikus technikum 300.000 – 320.000 Ft
munkavédelmi ügyintézõ technikum 100.000 Ft
környezetvédelmi mérnök fõiskola 100.000 – 120.000 Ft
gépészmérnök fõiskola 300.000 – 320.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-
dunántúli 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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
frekvencia!

FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!

Új SMS 
szám

06-30/
30-30-95-6
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JÁRMÛ ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

Kanizsa – AApró 2008. június 26.14

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

BÉRLET

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetmé-
teres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgá-
ri lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)

Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2.
szám alatt egy és fél szobás irodá-
nak és orvosi rendelõnek is alkal-
mas, felújításra szoruló lakás eladó.
Érd.: 93/325-787 (6242K)

Dupla garázs a Nagyváthy utcá-
ban eladó. Érd.: 18 óra után a
93/314-956-os telefonszá-
mon.(6245K)

ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab
tetõtéri, 46 m2 galériás, két szobás,
cirkós lakás a Deák tér 10-ben 8,99
millió Ft-ért eladó. Akár önrész nél-
kül is. Tel.: 30/901-9013 (6246K)

Kiskanizsán kétszintes családi
ház kis telekkel, garázzsal eladó.
Érd.: 30/590-3945 (6247K)

Nk-án az uszodánál kétszobás,
bõvíthetõ, napfényes, egyedi fû-
téses, részben felújított, kívülrõl
hõszigetelt udvari lakás garázs-
zsal, pincével eladó. Irányár: 5,3
millió Ft. Érd.: 20/9726-721
(6257K)

Nk-án a Corvin utcában két és fél
szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6258K)

Csónakázó tónál (a Szeszfõzde
közelében, a szalagkorlátnál) 1000

m2-es telek kis faházzal eladó. Víz,
villany van. Érd.: 30/9975-375
(6268K)

Nk-i másfél szobás, gázas, 44 m2-
es földszinti, önkormányzati lakáso-
mat egy szobás, gázas önkormány-
zati lakásra cserélném. Érd.:
30/958-7390 (6299K)

Nk-án csendes környéken tetsze-
tõs színekkel, burkolatokkal, telje-
sen felújított, 87 m2-es, kétszintes +
25 m2-es, tetõteres társasházi lakás
pincével, garázzsal, udvarral és
nagy kerttel eladó. Érd.: 30/555-
6575 (6253K)

Nk-án felújított, korszerûsített,
220 m2-es, négyszobás, polgári jel-
legû családi ház garázzsal, 70 m2-es
száraz pincével, udvarral, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/555-6575
(6274K)

Zalakaroson, a Panoráma utcá-
ban kis családi ház eladó. Megegye-
zünk! Tel.: 93/313-064 (6275K)

Nk-án, a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, földszinti, központi fûté-
ses lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/353-4194 (6276K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, ne-
gyedik emeleti, két szobás lakás al-
bérletbe kiadó. Érd.: 30/590-3945
(6249K)

Nk belvárosában a TANDEM au-
tókereskedés bérbe kiadó vagy épí-
tési teleknek eladó. Tel.: 30/481-
2323 (6260K)

Iharosban 75 m2 alapterületû he-
lyiség kereskedelmi célra kiadó.
Érd.: 70/313-7437 (6270K)

Belvárosi, egyszobás, egyedi fû-
téses lakás albérletbe kiadó. Érd.:
70/5799-455 (6277K)

1500-as zsiguli kevés kilométer-
rel eladó. Érd.: 93/314-956 (6244K)

Daewoo Matiz, fehér, 2001-es,
2009. szeptemberig mûszakival el-
adó. Tel.: 20/465-2574 (6262K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásá-
rolok régi dísz- és használati tár-
gyat, porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb.! Érd.: 20/555-3014
(6083K)

Tenyésztésre szánt mopsz 4 hóna-
pos kiskutyák családi okok miatt el-
adók. Érd.: 30/481-2323 (6263K)

Fuji FinePix S3000 digitális
fényképezõgép (ezüst színû) 3,2
MP, 6x optikai zoom, LCD 1,8",
beépített vaku, memóriakártya,
napellenzõ gyûrû, USB kábel, le-
írás, szoftver. Közelkép, mozgókép
felvétel, automatikus és kézi üzem-
módok. Irányár: 20.000 Ft. Tel.:
30/9932-534 (6264K)

170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített ál-
lapotban, fehérben, színesben.
Érd.: 20/475-1793, 82/423-691
(6142K)

Gépelést, illetve bármilyen szá-
mítógépes szerkesztést rövid határ-
idõvel vállalok. Tel.: 30/9932-534

Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és
felszolgálót felveszünk. Érd.: 30/555-
6585 (6255K)

Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAMOKAT
indítunk

2008. 06.30-án 8 órakor
délelõtti

2008. 06.30-án 16 órakor
délutáni elõadásokkal
személyautó, motor és 

segédmotor kategóriákban 

Elmélet (kresz) 10 nap!

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

NE HAGYD KI, 
JELENTKEZZ!

Június 26-30
NYÁRESTI SZERENÁD 

Minden hétköznap este, 
19 órakor

Július 14. 21 óra – HSMK
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ 

„BOLDOG IDÕ”
musical ZORÁN dalaira

A veszprémi Pannon Várszínház 
elõadása. Fõszerepben: 

Gazdag Tibor színmûvész
Belépõdíj: 2500 Ft

Július 6. HAGYOMÁNYOK NAPJA, KISKANIZSAI BÚCSÚ
Kirakodó vásár, gyermek és felnõtt programok, kuplé és sanzon est, búcsúi bál, 

sztárvendég MÁRIÓ. Helyszín: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és a Templom tér

KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet retrospektív képzõmûvészeti tárlata
(I.). Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

A CSEND FESTÕJE
Válogatás Z. Soós István festõmûvész

alkotói életmûvének zsánerfestményeibõl.
Megtekinthetõ: szeptember 15-ig

NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életútjáról. 

Megtekinthetõ: augusztus 31-ig.

A Képzõmûvészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, vasárnap és hétfõn szünnap

Ha felsõfokú végzettsége van,
döntse már el, dolgozni akar vagy
pénzt keresni! Érd.: 70/313-7437,
20/936-7115 (6272K)
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A híd összeköt, s ez Eszter-
gomot a szlovákiai Párkánnyal
összekötõ Mária Valéria-híd
esetében sincs másképp. Vi-
szont e kecses ívû építménynek
sportbeli értelemben is van
szimbolikája, különösen a je-
lenleg is zajló labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság kapcsán. A
Duna fölött ívelõ átkelõ
ugyanis a közép-európai tér-
ség két (jelenleg!) legsutább
futballjával rendelkezõ orszá-
gát köti egybe. Ettõl függetle-
nül mindkét oldalon kivetítõk
csatája zajlott, hiszen alig volt
olyan kiszolgáló-egység, me-
lyeknek teraszán az esti órákra
ne csalogatták volna össznépi
meccsnézésre az embereket.
Olyan színvonalúval például,
mint a nem is oly rég lejátszott
horvát – német rangadó, ahol
egy 4,5  milliós ország futball-
válogatottja oktatta a 80 milli-
ós ellenfelet. Még az esztergo-
mi vasúti forgalmi irodából is
messzire hallatszott a képer-
nyõ nyújtotta élmény. Azóta
persze tudjuk, mi történt, de
idõben és helyben már köze-
lebb, Kanizsán a török – hor-
vát negyeddöntõ délelõttjén is
bukkantak fel vukovári, eszéki
rendszámú autók (tömve piros-
fehér kockás mezû rajongók-
kal), hogy a bécsi szurkolói zó-
na felé vegyék az irányt. Aztán
jött a dráma, éjfél környékén
pedig a bánatos üzenetváltá-
sok, de jellemzõ volt, egy a ma-
gyar futballban is ténykedõ já-
tékos-menedzser reakciója:
„Fájó a vereség, de semmi
gond, megyünk tovább, 2010-
ben a vb-n ismét bizonyítani
fogunk!”

Hát ilyen a mentalitásuk, s
amit írt, arra nagy valószí-
nûséggel lesz is esélyük. Mi
okosat fûzhetnénk ehhez?
Talán csak annyit, hogy el-
mondások szerint, ha ritka
szép és tiszta az idõjárás, az
esztergomi bazilikától belát-
hatók a Tátra-csúcsai. Vi-
szont, térben és idõben na-
gyon el kellene kalandoz-
nunk, hogy a mi futballunk
magaslatait valaha is meg-
lássuk…

Polgár László

Valéria-hhídi
portyázások

Évadzáró sajtótájékoztatójukat
kellemes hír bejelentésével kezd-
ték a Kanizsa KK-DKG East NB
I B-s férfi kosárlabda-csapatának
elöljárói. Mint kiderült, egyik el-
lenlábasukat hátrébb sorolták, így
az együttes végül – s most már
minden bizonnyal véglegesen – a
hetedik helyet szerezte meg. Az
egyesület utánpótlásának szak-
mai munkájáról is szó esett, s an-
nak vezetõje, Silló Zsolt önkriti-
kusan ismerte el, hogy az elmúlt
szezonban nem sikerült felnõni a

felnõttek szintjéhez, bár, tegyük
hozzá, a bajnoki rendszer anomá-
liáira is rámutatott. A különbözõ
korosztályokkal a legutóbbi
idényben Göncz Ferenc, Hartai
László, Lovkó Csaba, Silló Má-
tyás és Silló Zsolt foglalkozott s a
jövõben is hasonló felállásban
veszik fel ellenfeleikkel a küzdel-
met.

A felnõttek mezõnyében a hete-
dik helyen végzett gárda legjobb
pontátlaggal rendelkezõ játékosa
Szabó Balázs lett, akitõl rövid érté-

kelést kértünk elsõsorban önmaga
teljesítményérõl.

– Ez a pontvadászat azért lehe-
tett számomra sikeresebb, mert
jobban összerakott csapat állt mö-
göttem, mint az elõzõben. Na-
gyobb koncentrációval talán még
elõkelõbb helyet is el tudtunk vol-
na csípni, de összességében szerin-
tem nem produkáltunk rosszat.
Ami a személyes jövõmet illeti,
nem titok, hogy az NB I A csopor-
tos Kaposvár puhatolózott, de nem
nagyon szeretnék visszamenni hoz-
zájuk. Az is igaz, hogy a tavalyi év-
hez hasonlóan a Dombóvár is be-
jelentkezett, de ez is képlékeny do-
log, ráadásul jól is érzem magam
a kanizsai gárdánál.

P.L.

Elõrelépés, öönkritika, rragaszkodás
NÉVJEGY – Kanizsa Kosárlabda Klub – DKG

East. Alapítási éve: 1995. Színe: kék-fehér-piros.
Címe: 8800 Nagykanizsa, Vár út 5. Csarnoka: Rus-

say Olivér (Cserháti)-csarnok (350 férõhellyel). Elnök: Horváth Ba-
lázs. Edzõ: Kovács Nándor. Legnagyobb sikerei: NB I A csoportért
játszhatott (2003), NB I B 7. helyezés (2008).

Az Alpok-Adria U12-U19-es
asztalitenisz versenysorozat kani-
zsai állomásának helyszínén 18
egyesület, a magyarok mellett
szlovén és horvát klubok indítot-
ták ping-pongosaikat. A mezõny
erõsségére jellemzõ volt, hogy
nem csupán a házigazdáknak, va-
gyis a Kanizsa Sörgyár SE ver-
senyzõinek jutott babér. A vendég-

látók közül kiemelkedett Ladányi
Dóra, aki az U15-ös mezõnyben
lett elsõ, míg Kahotek Kristóf az
U19-esek között lett harmadik.

A Zala Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség szervezésében egy nem túl
hagyományos versenyt is rendeztek,
melynek lényege az volt, hogy a
megye legjobb férfi és nõi verseny-
zõi „ömlesztve” vettek részt. Az el-

sõ helyen Mariana Stoian, másodi-
kon Ladányi Dóra, míg harmadik-
ként Kahotek Kristóf végzett.

Idõközben az is eldõlt, hogy a
Kanizsa Sörgyár SE nõi extraligás
csapata a legfelsõ osztályban a szin-
te biztosra vett hatodik helyett a he-
tediken végzett. A Szuper Ligás in-
dulás ezzel még képlékeny, ráadásul
a csapat is teljes átalakulás elõtt áll-
hat, hiszen a három stabil játékos,
élen a légiós Mariana Stoiannal tá-
vozhat. Mozgalmas holtidény elõtt
áll tehát a 2005-ben létrehozott Ext-
raligában tavaly hatodik, idén hete-
dik helyen zárt dél-zalai klub.

P.L.

Ladányi jjátéka eegyre mmeggyõzõbb
NÉVJEGY – Kanizsa Sörgyár Sport Egyesület. Alapítási éve:

1957/2001 (a nõi szakág újraindulása). Színe: piros-fehér. Címe:
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. Terme: Bolyai János Általános
Iskola tornaterme. Elnök: Jakabfi Imre. Edzõ: Jakabfi Imre. Legna-
gyobb nõi sikerei: NB II-es bajnok (2003), NB I B-s bajnok (2004),
NB I Nyugati csoport bajnoka (2006), Extraliga 6. hely (2007), Szu-
per Liga (közép-európai bajnokság) 9. hely (2008).    

Nos, egy biztos, a Nagykanizsa
Demons ebben a bajnokságban
fennállása legjobb eredményét érte
el, hiszen legutóbbi hazai mérkõzé-
sén a Debrecen Honvéd Gladiators
csapatát múlta felül 36:13-ra. Ezzel
eldõlt, hogy a gárda nem esett ki a
Divízió I-es mezõnybõl, ráadásul ez
a gyõzelem eddigi legjobb tabellán
elfoglalt pozícióját is eredményez-

heti. A debreceniek elleni gyõzelem
ugyanis akár az ötödik helyre is rö-
pítheti a kanizsaiakat a közeljövõ-
ben záruló évadban. A feltételes
mód annak szól, hogy idõközben le-
játszották a Budapest Titans elleni
idegenbeli meccsüket is, melyen
28:14-re kikaptak. Érdekes módon a
találkozó felvezetése még úgy szólt:
„A kiesés elleni meneküléstõl a rá-

játszásba?” Mint kiderült, a ráját-
szásról szõtt elképzelések végül me-
résznek bizonyultak, de a lényeg,
hogy a bent maradás már a számítá-
sok szerint összejött. Az következõ
erõpróba most már a juniorok elõtt
áll, hiszen nekik nemsokára kezdõ-
dik a pontvadászat.

P.L.

Bentmaradtak
NÉVJEGY – Nagykanizsa Demons Amerikai Foot-

ball Klub. Alapítási éve: 2005. Szine: piros-fekete. Cí-
me: 8800 Nagykanizsa, Sikátor utca 32. Stadionja:
Mindenki sportpályája (5000 férõhellyel). Elnök: Bár-
dosi Gábor. Edzõ: Györek Ferenc. Legnagyobb sikere:

Divízió I-es 5. hely (2008)

ÚJRA MASSZÁZS 
A NAGYKANIZSAI 

USZODÁBAN!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ) Teljes testre, 30 per-
ces lazító masszázs 1000 Ft. Egyéb
szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
stb. masszázs. Hívásra házhoz is me-
gyek! Tel.: 30/481-2323
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NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDÕ EGYESÜLET
Adószám: 19267027-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
2007 évrõl

Jelentésünket az 1997. évi CLVI törvény  19.§-a alapján 
meghatározott beszámolási kötelezettségnek eleget téve tesszük közzé

adatok: ezer Ft-ban! 
Elõzõ év Tárgy év 

A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 1.207 333
I. Pénzügyileg rendezett  bevételek 1.207 333
Közhasznú  mûködésre kapott támogatás 780 - 

Ebbõl: - helyi önkormányzattól: 230 - 
- egyéb támogatóktól 556 -

Közhasznú tev.-bõl származó bevétel (SZJA 1 % ) 176 129 
Tagdíj és egyéb bevétel 251 204

B. Vállalkozási tevékenység bevétele: - - 

C. Összes bevétel 1.207 333

Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.169 406 

Tárgyévi pénzügyi eredmény 38 - 73

Az egyesület a 2007 évben kapott SZJA 1%-os támogatás összegét az alapí-
tó okiratában foglaltakkal összhangban használta fel az alábbi célokra: 

- 100 -100 eFt támogatást  nyújtott az Alsóvárosi templom felújításához és
a Thúry György Históriás Napok megszervezéséhez, 

- 10 eFt összegben támogatta a helyi tudományos kutatómunkát, a Meixner
Béla emlékülés  megrendezését 

Az egyesület ezúton is köszönetet mond minden támogatójának. 
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