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VERADOHNTNAGYKANIZSAN
Ujabb program helyszin6iil szolgiilt augusztus-5-6na Bogdiin Jiinos
Kciz,iiss6gi
H6z, hiszena KonszenzusAlapitvriny dltal bonyolitott mediritor k6pz6sutols6 el6tti dllomdsavolt, ahovaa tr6ningenr6sztvev6kkciziil
a duniintfliak 6rkeztek,akik megismerhedhettek
a kcizdss6gihiiz 6s a helyi cigdnykisebbs6gicinkormiinyzatmunkrijrival,programjaival.
- Maga a program 2003 augusztustibanindult. A kdpz.iskonfliktuskezeldst,pdhtizatir(ist, szdmitdgipesismereteket,kdzdssigJejlesztAst
ry-rtjtott. A treningnekaz orszdgminden tdjdril vannakrisztvev1i, kiiriilbeLiil
30 f6. Az elmlleti rdsz utdn, a mai napon keriilt sor a terepmunktiraky't
hebszinen,melr-nekldnyege,hog1,kdt jdl mffkijd6 kdzcissdgihdzat mutatatnak be, az egyik a nagykani1.sai
a mtisik a debreceni.Aki a medititor
kipzisen rlsat vett, az titvesziaz adott kdzdssdgihtiz vezet6islerepy't,igt'
hdz vezetdse- fejtette ki SzolnokFerenc
fenntarthatdvtivdlik a kdzc;ssdgi
a nelvl LKU medlatora.
,+ tepzesc6lja,m6g trjbbekkijzcitt,hogy a jciv6bena mediiitoroksegits6k
a csaliidok6s az iskola kdzdtti gcirdt.il6kenyebb
kommunikdci6t,az 6nkormiinyzatokkal6s miis krizrjss6giszolgiiltat6sokat
nyrijt6 int6zm6nyekkelva16kommunikdci6t,er6sits6ka kistdrs6giegyiittmrikdddseket
6s a civil r6szv6tel kibontakozdsdt.A legfontosabbelemei az 6rdekk6pviseletm6dja 6s
technikrii,szem6lyis6gfejleszt6s.
de a r6sztvev6kkijnyvviteli 6s pdnzi.igyi
ismereteket,v6llalkoziistantis elsajritithattak.
A programv6g6nelemzik 6s
6rt6kelika krizcismunkiit, majd a sikeresvizsgiit kijvet6enokieveletvehetnek et a hallsat6k.
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Augusztus 23-t6l egy hetes n6pismereti tiibort szetvez a Horvrit Kisebbs6giOnkormiinyzat a kanizsai horv6t gyerekek sziim6ra. A helyi
HKO a Magyarorsziigi Nemzeti 6s Etnikai Kisebbs6gek6rtKcizalapitvrinyt6l elnyert p6ly6zati p6nzb6l val6sithatja meg programjdt. A harmadik alkalommal megrendez6srekeriil6 csdktornyai t6borban 15 gyerek tiiltheti el kellemesen napjait. A programok kdzdtt szerepeltdbbek
krizcitt a gyerekek tdrt6nelmi 6s horviit nyelv ismereteinek b6vit6se.
horviit n6pdalok, n6pt6ncok tanul6sa 6s nem utols6 sorban a korny6kkel val6 ismerked6s.kirdndulisok.

Vdradds helye: Y6rad6 6llomds Nagykanizsa, SzekeresJ. u. 2-8.
Vdratuis iddpontja: augusztus 16-19-ig, 9.00-14.30 6ra kiiziitt.
Szeretettel vdrjuk minden kedves r6gi 6s rij v6rad6nkat, mindenkit, aki fgy drzi, segiteni kiviin beteg, mfitdtre vdr6 emberti{rsain. Segits6giiket kiisziinjtk!
Magyar Viiriiskereszt Vdrosi Szervezete

A jLilius 30-i V6r utcai cigriny holokauszt megemldkezestkcivet6en,a
nagykanizsaiCKO szervez6s6benkozel 50 roma 6s nem roma vehetett
reszt az 6venteAuschwitz-Birkenauban megrendez6srekeriil6 megenrl6kez€sen,melyen arra a kdzel hiiromezer crgdny szfumazasrtf6rfire, ndre,
gyereke 6s id6s embene eml6kemek akiket a birkenaui II. E triborbanv6geztek ki a ti4borfelszimol6sa alatt. A visszaeml€kezesen
tobb orszrigbol
1rkezett delegrici6 r6ua le tisztelet6t, Magyarorszigot dr. Gdncz Kinga
es6lyegyenl6s6giminiszter 6s Teleki LiszL6, a MEH romaiigyek6rt felel6s
politikai dllamtitkdr, 7.a1amegy€t pedig a kanizsai csoport kdpviselte. A
l6togarist a he$i cigriny kisebbs6gidnkormiinyzata TalaMegyei Ktjzgyf16st6ikapott 300.000 forintbol 6s a Nemzeti Kultunilis A1apt61elnyert
200.000forintb6l finanszirozt4 a hiiinyz6 osszegetaz utaz6k adrik cissze.
-- Sokat hallottam errdl az iltrdl, ds nagyon megrenditett, amit ldttam. A megeml€kezdst
kdvet6enAuschw*itzbanegy miz,eumotldtogattunk meg, ahol ldttuk a barakkokat, a kinz6eszkdzdket,azt a sok levdgott hajat, a sok cipdt, a gyerekruhdkat, a gdzkamrdk maradvtinyait nagyonfelkavar6 volt. A ldtottak a tdbbieket is megviseltdk,mlg azokat
is, akik mtir jdrtak ifi. 0rill6b hogy eljutottam erre a helyre, ha tehetem minden 6vben elmegyekmajd. Arra kdrem az embereket- roruikat
6s nem romdkat egyardnt -, hogy ndzzik meg, hogy hol 6s mennyit
szenvedtekezekaz emberek,6s g1:ijtsanakgyerty(it drtiik, emldkeuenek
rdjuk - mondta az egyik r6sztvev5.
Volt, aki a harmadik helyis6gutdn sirva ment ki, mert annyira felzaklattdk a ldtottak.
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NagykanizsaMegyei Jogf Vr{ros Kozgyfil6s6nek Szocidlis 6s Eg6szs6giigyiBizottsi4gaa
tdbbszcinjsen
m6dositon55/2000.(X[. 13.) szdmf helyi rendelet alapjin piiyazatot htrdet az
aldbbi

komfortfokozata: cisszkomfortos. A lakiis telepiil6sen beliili fekv6se: egydb vrirosi teriilet. A
lakris 6piiletenbeltili fekv6se:X. emeleti lakiis.
A lakrisb6rletidij osszege:12.692Ft + rezsi. A
lakiis iillapota: felfjitott. A b6rleti jogviszony
id6tartama:5 6v. A pilyazat benyfjtdsdnakheKett6 gyermekes csalddok r6sz6re:
lye 6s hatrirideje:2A)4. augusztus31. Polgrir- Nagykanizsa,
A Ia- mesteri Hivatal Szociiilis Osztrily Nagykanizsa,
Csengeryu. 117111/C.
kds alaptertlete: M m' , szobaszdm'. 2 szobis, Eotvos t6r 16. Pilyazati nyomtatviiny ugyanitt
komfortfokozata: osszkomfoftos.A lakds telepii- kaphat6.
l6sen beliili fekv6se: egydb viirosi tertiiet. A laCSERE - kisebb alaptertiletfi, legaldbb
k6s 6ptileten beliili fekv6se: fdldszinti lakds. A
komfortos iinkorm6nyzati b6rlakrist lead6k
lak6sberletidij 6sszege:7.894Ft + rezsi.A lakds rdszdre
- Nagykanizsa,Tnmpl6nGy. u. llB. X. em.
riilapota: fj 6pit6sf. A b6rletijogviszony id6twtama: 5 6v. A p6iy6aatbenyfjtrisrinakhelye 6s 61. A lak6s alapter0lete:64 m', szobasz{m:3
hatrirideje: 2004. augusztus31. Polgrirmesteri szobds, komfortfokozata: osszkomfortos. A laHivatal Szoci6lis Osztrily Nagykanizsa,Eotvos k6s telepiil6senbeliili fekv6se: egy6b v6rosi teriit6r 16. Pily azatinyomtatvriny ugyanitt kaphat6.
let. A lakr{s 6ptileten beliili fekv6se: X. emeleti
H6rom vagr tiibb, els6sorban halmozotlakris.A lak6sb6rletidij cisszege:12.692Ft + rctan s6riilt grermeket nevel6 csalddok r6sz6- zsi. A lakiis iillapota: feliijitott. A bdrleti jogvire:
szony id5tartama:5 6v. A pillylnat benyrijr6sri- Nagykanizsa,Teleki u. 3/A. X. em. 61. A
nak helye 6s hatr{rideje:20O4.augusztus31. Pollakds alaptertilele:64 m2,szobaszdm:3 szobiis, giirmesteri Hivatal Szocirilis Osztr4ly.Nagykani-
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zsa, Ecitvcis ter 16. P{lyazai nyomtafvdny
ugyanitt kaphat6.
A bizotts6ga3212N1.(YL27.) sziimri.a Garzonh6zafu6lsz6l6 helyi rendeletalapj6n p6\yazatot hirdet tovilbb6 a

Egy- vagy kett6 grermekes csalddok 16sz6re:
- Nagykanizsa,D6zsa Gy. u. 142/8. tet6t€r
11. A lakrisalapteriilete:40 m', szobaszrim:1 +
I f6l szobiis.komforfokozata: <isszkomfortos.A
lak6stelepiil6senbeliili fekv6se:egy6bviirosi teriilet. A lakis dpiileten beliili fekv6se: tet6t6ri lakds. A szrill6shaszn6lati
dij 6sszege:9.799 Ft +
rezsi + kotelez6 el6takar6koss6g,lakris r4llapota:
ij 6pit6sf. A szrill6shaszniilatiszerz6d6smaximdlis id6tartama: 60 h6nap. A p{lyazat benydjt6s6nakhelye 6s hatrirideje:2004. augusztus31.
PolgdrmesteriHivatal SzociiilisOsztdlyNagykanizsa, Eiitvos t6r 16. Pfllyazati nyomtawdny
ugyanittkaphat6.

