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8800 Nagykanizsa
Tel.: 06-93-311-396

06-30-508-4121

TISZTELT 
NAGYKANIZSAI POLGÁROK!

Tisztelettel meghívom Önöket az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 157. évfordulójának nagykanizsai rendezvé-
nyeire. Kérjük a város polgárait, hogy házaikat, lakóépületei-
ket szíveskedjenek fellobogózni az ünnep tiszteletére.

Litter Nándor, polgármester

ÜNNEPI PROGRAMOK
2005. MÁRCIUS 15.

9.00 Térzene (Deák tér)
Közremûködik: a Nagykanizsai Fúvószenekar, vezényel:

Ámon István
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.30 Koszorúzás a ’48-as honvéd gyalogezred emlék-

mûvénél
10.00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc hõseinek emlékére a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében. Köszöntõt mond: Bozóki András,

a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. A mûsor szereplõi:
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola
diákjai. Rendezõ: Dr. Gerencsérné Farkas Mária

15.00 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál, majd tisz-
telgés a városi köztemetõben található honvéd síroknál.
Közremûködnek: a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és
Karácsony József

18.00 Fáklyás emlékezõ séta. 
Útvonal: Sugár út – Erzsébet tér – Ady utca – Deák tér
19.00 „Búval, vigalommal…” A pécsi Szélkiáltó együttes

zenés, ünnepi estje a HSMK-ban. A belépés díjtalan.
Március 14-15. ART EU-phoria. Válogatás a Kárpát-me-

dence képzõmûvészeinek alkotásaiból, a HSMK galériájában
(a Lendvai Galéria-Múzeum  gyûjteménye)

Kérjük, koszorúzási szándékukat legkésõbb 2005. már-
cius 10-én 12 óráig szíveskedjenek jelezni a 93/500-709-es
telefonszámon.



NYUGDÍJASOK 
SZABADEGYETEME

A HSMK-ban a Nyugdíjasok
Szabadegyeteme soron következõ
programjaként Böröcz Zsolt tanár
számolt be nepáli úti élményeirõl.
Az érdeklõdõk bepillanthattak a tõ-
lünk távol élõ népek kultúrájába, a
hegyek között élõ emberek életébe,
hallhattak az Annapurna és többi
hegy sajátosságairól, történetérõl.
GYERMEK MESE-BESZÉD
A ZMMPI Szakképzõ Iskola és

az Apáczai Könyvkiadó, vala-
mint a Nemzeti Tankönyvkiadó
közösen hirdette meg a Gyermek
Mese-beszéd címû programsoro-
zatot, amelynek nagykanizsai
helyszíne a Mikkamakka Játéktár
volt. A Gyermekvarázs Alapít-
vány által  bonyolított programra
azokat a gyerekeket várták, akik
örömmel, szívesen mesélnek. 

FIDESZ 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Dr. Kolonics Bálint fideszes ön-
kormányzati képviselõ a szerdai
FIDESZ sajtótájékoztatón a pol-
gármster tevékenységét bírálta.  

– A Fidesz frakció be kívánja
tartatni a szocialista-szabadde-
mokrata városvezetéssel a törvé-
nyes mûködést, ezért a jövõben is
felemeli szavát – hangsúlyozta dr.
Kolonics Bálint. 

NEM NYERT
A Térségi Integrált Szakképzõ

központra beadott nagykanizsai
pályázatot nem támogatta a pá-
lyáztató. Mint a kihirdetett ered-
ményekbõl kiderült, térségünkben
a zalaegerszegi központtal beadott
konzorciumi pályázatot nyerte el
a valamivel több mint egymilliárd
forintot, amely az oktatás feltét-
eleinek javítására fordítható. 

MOZGÁSKOTTA
A Hevesi óvoda a városban el-

sõként vezette be a Magyar Moz-
gáskotta-módszert, eszközeinek

használatát. A részképesség zava-
rokkal küzdõ gyermekek fejlesz-
tését is szolgáló eszközt fejlesztõ-
je, Magyar Gábor mutatta be az
óvodapedagógusoknak.  

ÉVES BESZÁMOLÓ
A Nagykanizsai Cukorbetegek

Egyesülete az elmúlt héten tartotta
éves beszámoló közgyûlését, ame-
lyen Poszavecz József elnök be-
számolt az egyesület tevékenysé-
gérõl, további terveirõl. Rostás Já-
nos, az ellenõrzõ bizottság mun-
káját, Gazda Zoltánné a pénzügyi-
gazdasági helyzetet, illetve terve-
ket ismertette. A közgyûlést leve-
zetõ dr. Vargovics Miklós titkár
kiemelte a pályázati lehetõségek
kihasználásának fontosságát. A
több, mint 50 résztvevõ az elhang-
zott beszámolókat elfogadta, s
egyetértett az új tagdíjakkal. 

RAJZPÁLYÁZAT 
A Polgári Védelem Napjához

kapcsolódóan a szervezet helyi ki-
rendeltsége ,,Milyen veszély lesel-
kedik ránk lakókörnyezetünkben”
címmel hirdetett rajzpályázatot az
általános iskolás gyerekek körében.
Az oktatási intézményekben lefoly-
tatott elõzsûrizés után 98 pályamû
érkezett be a Polgári Védelemhez,
ahol Kustár Zsuzsa iparmûvész és
Lengyák István rajztanár választotta
ki a kategóriák legjobbjait.

Díjazottak: I. korcsoport: 1. Árva
Dávid (Hevesi), 1. Tárnok Zsófia
(Bolyai), 2. Ivanics Alexandra (Új-
udvar), 3. Milasin Sára (Bolyai). II.
korcsoport:1. Kiss Rudolf (Újud-
var), 2. Ter Krisztián (Piarista), 2.
Tusai Beatrix (Hevesi), 3. Béli
Krisztina (Hevesi). III. korcso-
port:1. Dara Klaudia (Hevesi), 1.
Szirkovics Alexandra
(Zalaszentbalázs), 2. Erdélyi Barna-
bás (Bolyai), 3. Orosz Viktória (Bo-
lyai). Különdíjak: Téma kategóriá-
ban Szinyeri Kornél (Rozgonyi),
grafikában Rózsa Bálint (Rózsa) és
kerámiában Pergetz Kinga (Bolyai).

A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
A költségvetésrõl tartott sajtótá-

jékoztatót Budai István, a Pénz-

ügyi Bizottság elnöke és Kereskai
Péter, a bizottság tagja. Budai Ist-
ván elmondta, hogy az idei év
költségvetésének összeállításakor
– melybe a beérkezett javaslatok
egy részét is beépítették – a város-
ban lakók közérzetének javítása,
az életkörülmények jobbítása illet-
ve a befektetés-ösztönzés is a fõ
szempontok között szerepelt. A
nagy összegû felhalmozású célú
hitelállomány talán kissé feszítet-
té, de végrehajthatóvá teszi a költ-
ségvetést. A város költségvetés-
ének egyensúlya a mûködési költ-
ségek emelkedése mellett is bizto-
sítható, s a felhalmozási kiadások
felhalmozási bevételekkel és fel-
halmozási hitellel történõ finanszí-
rozása lehetõvé teszi a város va-
gyonának gyarapodását. Kereskai
Péter kiemelte: az elsõdleges cél a
város intézményhálózatának biztos
mûködtetése. 2005-ben hosszú tá-
vú programokat jelentõ beruházási
célok is megfogalmazódhattak, a
város jelenlegi anyagi kondíciói
erre lehetõséget nyújtanak. A leg-
utóbbi közgyûlésen elfogadott
közbeszerzési tervnek megfelelõen
indulhat a munka. Nem cél a kö-
vetkezõ önkormányzatok eladósí-
tása, a hitelekre az elõrelépés érde-
kében van szüksége a városnak. 

ALÁDÚCOLTÁK
A téli fagy, és az idõjárás többi

viszontagsága is megviselte a Fõ
út 9. szám alatti ház utcai hom-
lokzatán lévõ erkélyt. Mivel a
tartószerkezet mostanra erõsen
megroggyant, az életveszély el-
hárítása okán a százéves épület
erkélyét aládúcolták, a javításra a
tavasz folyamán kerülhet sor. . 

A TISZK PÁLYÁZATRÓL
Litter Nándor polgármester a

sikertelen Térségi Integrált Szak-
képzési Központra benyújtott pá-
lyázat kapcsán tartott sajtótájé-
koztatót. 

– Közösen döntöttünk, a fideszes
önkormányzati képviselõk is meg-
szavazták, egyetértettek azzal, hogy
Nagykanizsa önállóan pályázzon a

Térségi Integrált Szakképzési Köz-
pontra, hogy Nagykanizsa nem
csatlakozik Zalaegerszeghez. Azt
szerettük volna, ha a beruházás je-
lentõs része Nagykanizsán valósul
meg,  Az elõzõ ciklusban egyéb-
ként 1,5 milliárd állami forrás ér-
kezett a városba, eddig ez a támo-
gatás meghaladta az 5 milliárdot.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy
Nagykanizsának önállóan kell pá-
lyáznia, mert az 5 szakképzõ intéz-
ményünk jelentõs bázist jelent a
térségben. Az állam további pályá-
zatokat ír ki, közel 40 szakképzési
központ lesz az országban, bízom
abban, hogy a következõ pályáza-
tunk sikeres lesz.

– Évekkel ezelõtt döntöttünk a
város önálló oktatási koncepciójá-
ról, Nagykanizsa meg akar erõ-
södni a régióban, ezt bizonyította,
hogy a felsõoktatásban a veszpré-
mi egyetemmel mûködünk együtt.
A TISZK pályázatban tudtuk, hogy
versenyhátránnyal indulunk, hi-
szen Zalaegerszeg mögött ott állt
a Zala Megyei Közgyûlés, aki ma-
ga is mûködtet oktatási intézmé-
nyeket. Mögöttünk a szomszéd me-
gye állt. A következõ körben a pá-
lyázatnál, az elbírálásnál szerzett
tapasztalatok számunkra pozitívan
kamatoznak – fejtette ki Göndör
István országgyûlési képviselõ.

VÍVÓDÁSAIM
Nagy Tímea Radnóti-díjas vers-

mondó Vívódásaim címû irodalmi
estjét hallgathatta meg a verskedve-
lõ kanizsai közönség a Honvéd Ka-
szinóban. A nagykanizsai szárma-
zású, Szolnokon élõ versmondó
estjén közremûködött Horváth Ist-
ván, Gazda Zoltán és Farkas Tibor.

HÖLGYNAPI BÁL
Elsõ alkalommal, hagyományte-

remtõ szándékkal rendezték meg a
Hölgynapi bált a nagykanizsai
Hölgyklub szervezésében. Röst Já-
nos alpolgármester verssel és virág-
gal köszöntötte a hölgyeket, majd a
klub tagjaiból alakult Pántlika Nép-
tánc-együttes produkciójával indult
az igazi, hajnalig tartó mulatság,
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A Nagykanizsa-Miklósfai városrészben az önkormányzati válasz-
tások óta eltelt több, mint két év alatt történt néhány olyan fejlesz-
tés, esemény, mely jogos igényeket elégített ki. 

Nagyrészt a településen élve sok információval rendelkeztem és
rendelkezem a megoldásra váró problémákról, azonban ezeknek a
pontos ismeretéhez szerkesztettem egy olyan kérdõívet, melynek se-
gítségével a településrész mûködését, életét érintõ szinte minden kér-
désrõl megismerhetjük  a köz véleményét.  A kérdõívek kiosztásra ke-
rültek, melyeket kitöltésük után a feltüntetett helyeken elhelyezett
gyûjtõládákba kérek bedobni. Ennek határideje: március 8 . (kedd).  

Kérem, hogy aki valamilyen akadályoztatás miatt nem tudja lead-
ni az adatlapot, május 9-én (szerdán) szíveskedjen átadni az Önöket
felkeresõ Domján Jánosnak, vagy Baranyai Csabánénak.

Településrészünk jövõje szempontjából fontos adatgyûjtéshez kérem
az Önök támogató együttmûködését, a statisztikai pontosság érdeké-
ben a kérdõívek leadását, vagy a nevezettek részére történõ átadását. 

Közremûködésüket köszönöm: 
Sajni József, önkormányzati képviselõ

KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 
MIKLÓSFÁN

amelyre vendégeket is hívtak, hi-
szen a közel másfélszáz bálozó kö-
zött szórakoztak a Honvéd Kaszinó
nyugdíjas klubjainak tagjai, a kór-
ház nyugdíjasai, és a nagybakónaki
Örökifjak Nõklub képviselete is. 

HÚSVÉTI VÁSÁR
A húsvét az idén korai idõpontra

esik, s ehhez mérten nyitja meg
majd kapuit a szokásos helyen a
húsvéti vásár is. A Deák téren, a
Turul szobor mögött építik fel a
standokat,. A Via Kanizsa Kht. tá-
jékoztatása szerint a vásár március
29-ig várja az ajándékot keresõket.

A BAJCSAI VÁROSRÉSZRÕL
Polai József fideszes önkor-

mányzati képviselõ a bajcsai vá-
rosrész gondjairól beszélt sajtótájé-
koztatóján. Tavaly felvetette a
közgyûlésen, hogy a bajcsai város-
rész óvodájának használaton kívüli
helyiségeit megkaphassa klubfog-
lalkozás céljára a lakosság. A pol-
gármester más lehetõséget ajánlott:
a polgármesteri kirendeltséget he-
lyezzék át a kultúrházból az óvoda
külön bejáratú helyiségeibe. Így a
mûvelõdési házban ki lehetne ala-
kítani a teleházat. Az IKI-vel
egyeztetve abban állapodtak meg a
polgármesterrel, hogy a két kisebb
lakás kialakítását és az iroda áthe-
lyezését kellene megoldani. A köz-
gyûlésen kiderült, az irodát még-
sem kívánja áthelyeztetni. A két
lakás kialakítására és az iroda áthe-
lyezésére 10 millió forint szerepel
a költségvetésben. Polai József vé-

leménye szerint a két munkát
együtt kellene elvégezni. 

135 ÉVES 
POLGÁRI OLVASÓKÖR
Az Együtt Kiskanizsáért Egye-

sület és a Kiskanizsai Polgári Ol-
vasókör március 12-én szombaton
15 órától várja a Polgári Olvasókör
megalakulásának alkalmából szer-
vezett ünnepségre az érdeklõdõket.
A Móricz Mûvelõdési Házban zaj-
ló ünnepség díszvendége dr. Kul-
csár Gyula egyetemi adjunktus
lesz. A Kiskanizsáról elszármazott
orvos elõadását 15.30-tól hallgat-
hatják meg az érdeklõdõk a Halis
István Városi Könyvtárban.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesü-

let a nemzeti ünnep elõestéjén,
március 14-én, hétfõn 17 órakor
tartja ünnepi megemlékezését a
Petõfi szobornál, majd a résztve-
võk együtt vonulnak át a Kossuth
szoborhoz, az ünnepség másik
színhelyére. A szervezõk kérik,
hogy az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére egy-egy
szál virágot hozzon magával vala-
mennyi résztvevõ.

HAGYOMÁNYÕRZÉS
A Pintyõke Fesztiválhoz kap-

csolódva hagyományõrzõ elõadást
tart a Pipitér Óvoda március 18-án
13-15 óráig. Elõadó: Budai Ilona
óvónõ, gyakorló pedagógus, nép-
dalénekes. Az elõadás témája töb-
bek között a hagyományõrzés le-
hetõségei a mindennapi munká-
ban, az ünnepkörök feldolgozása
és a játékfûzés.

MÁRCIUS 7.

ELÕZETES

FÓRUM, ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ
Patricia Gonzales az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

Kereskedelmi Osztályának vezetõje volt városunk vendége a múlt hé-
ten. A látogatás alkalmából az önkormányzat, a Nagykanizsai Keres-
kedelmi Kamara, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös
üzletember találkozót szervezett, ahol a jelenlévõk Gonzales asszony
elõadását is meghallgathatták. 

– Az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje van Magyarország-
gal szemben – hangzott el. – Jóllehet az USA hetedik a rangsorban a
Magyarországgal való kereskedésben, hiszen hazánk elsõsorban köz-
vetlen szomszédaival áll kapcsolatban, tõkeberuházás terén az Egye-
sült Államoké a vezetõ hely. 

Mindkét fél érdekelt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok
élénkítésében és kibõvítésében, a lehetõségek mind szélesebb körû ki-
aknázásában. A kialakítandó együttmûködés érdekében Patricia
Gonzales az általa képviselt szervezet nevében felajánlotta közremûkö-
désüket üzleti partnerközvetítésben, melynek értelmében az amerikai
cégek részérõl beérkezett üzleti ajánlatokat továbbítják a magyar cégek
felé, és az amerikai üzleti kapcsolatot keresõ helyi vállalkozások aján-
latait elhelyezik az amerikai adatbázisokban és eljuttatják a potenciális
partnercégekhez. A követség segít az esetleges találkozók, tanulmány-
utak szervezésében, bonyolításában is, akár a vízumok megszerzésé-
ben is segítséget remélhetnek a hozzájuk fordulók, amennyiben üzleti
célú kiutazásról van szó. Az üzletember találkozó második felében az
amerikai tulajdonú Honeywell Hõtechnikai Kft. tevékenységét ismer-
hették meg a cégvezetõ, Fülöp Attila segítségével a jelenlévõk. Meg-
tudhattuk, milyen jellegû beszállítókat, partnereket keres a kanizsai
vállalkozások között a cég helyi és brnoi gyárába. 

MÁRCIUS 9.

Bár még szállingózik a hó, az
utcán sétálva már érezzük a ta-
vasz leheletét. Közeledik márci-
us 15-e, az 1848-1849-es For-
radalom és Szabadságharc 157.
évfordulója. Kitûzzük kabátunk-
ra a piros-fehér-zöld kokárdát,
melyben a piros szín az erõt, a
fehér a hûséget, a zöld a re-
ményt jelképezi. A színhármas
elõször 1948-ban vált az ország
hivatalos jelképévé, a forrada-
lom egyik jelentõs eredménye-
képpen. Ma is ezeknek a színek-
nek a környezetében emlékezünk
nemzeti ünnepünkre. 

Az emlékezés eszembe juttatta
a Kanizsai Esték sorozat leg-
utóbbi elõadójának szavait.
Szabadkán hallott élményét osz-
totta meg kanizsai közönségé-
vel, mely így hangzott egy délvi-
déki magyar szájából: engem
nem az érdekel, hogy kitûzik-e
március 15-én a zászlót, hanem
az, hogy van-e pelenka a szárí-
tókötélen! 

Komoly, és mélyen igaz sza-
vak voltak...

FRANCIA KAPCSOLAT
A Comenius pályázat folyomá-

nyaként a Zsigmondy SZKI már hét
éve jó kapcsolatban van a Nantes-i
Lycée Nicola Appert szakközépis-
kolával. Ennek eredményeképpen
már ötödik alkalommal fogadnak
cserediákokat a francia városból,
melynek költségeit pályázatok révén
fedezik. Napjainkban az informati-
kusok nyelvi projektje zajlik, amely
áprilisban Nantesban folytatódik. A
francia küldöttség 22 diákja, és az
õket kísérõ három tanár a szakmai
programok után változatos szabad-
idõs programokon vettek részt.

A húsvétvárás és az ehhez fû-
zõdõ népi hagyományok ápolásá-
nak jegyében szervezi programját
a miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület. Március
20-án a Mindenki Házában kerül
sor az elsõ tojás ünnepére. Nem-
csak nézelõdni, tevékenyen köz-
remûködni is lehet aznap: lesz
többek között tojásfestés, aján-
dékkészítés. 

Aki már jártas a tojásfestés
mesterségében március 17-ig ne-
vezhet alkotásával az egyesület-
nél, s majd március 20-án 14 óra-
kor tudja meg nyert-e. 

TOJÁSÜNNEP

Kokárdák 
és pelenkák
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Kilencven évvel ezelõtt jött létre városunkban az elsõ önálló

belgyógyászati osztályt. Az azóta eltelt évtizedekben számos változá-

son ment keresztül a gyógyítás ezen ága, számos változást, átszerve-

zést, és költözést ért meg a kanizsai ellátás. A múltról és a jelenrõl be-

szélgettünk dr. Matoltsy Andrással, a belgyógyászati osztály jelenlegi

vezetõjével. 

– 1915-ben, vagyis kilencven évvel ezelõtt alakult meg az önálló belgyó-

gyászati osztály úgy, hogy az eredeti vegyes osztály sebészetre és belgyó-

gyászatra vált szét. A sebészeti osztály vezetõje Szekeres József maradt,

míg a belgyógyászaté Szabó Zsigmond lett. Az elsõ világháború és a jár-

ványveszély megkövetelte a bõvítést, hamarosan két, negyvenágyas föld-

szintes pavilon épült, amelyben már elkülönült a férfi- és nõbetegek ellátá-

sa. Szabó Zsigmond 1925-ig vezette az osztályt, õt Kreiner Zsigmond kö-

vette, aki 1944-ig volt az osztály fõorvosa. Ezt követõen négy évre Bittera

Zoltán nevezték ki, majd 1948-1964 között Szauter Béla vezette az osztályt,

majd Timaffy Miklóst nevezték ki.

– Hogyan változott az ágyszám ezekben az években? Milyen fejlõdés

figyelhetõ meg?

– Az ágylétszám 1919-ben 52 volt, 1935-ben 80, 1962-ben 90, 1964-

ben 105. 1951-ben a férfiakat, majd három év múltán, 1957-ben a nõket

is átköltöztették az úgynevezett B épületbe. 1965-ben a belosztályt ketté-

osztották, az I. Belgyógyászati Osztály vezetõje Timaffy Miklós maradt,

míg a II. Belgyógyászati Osztály élére Csermely Ferencet nevezték ki.

1974-ben a két belgyógyászati osztály az új fõépületbe költözött át, 64-

64 ággyal. Ekkor alakult meg a III., reumatológiai profilú belgyógyásza-

ti osztály Balogh Illés vezetésével, amely szintén az új épület földszintjén

kapott helyet harminc ággyal. 1976-ban Timaffy Miklós távozásával Se-

bestyén Miklós lett az I. belgyógyászat fõorvosa. 1978-ban a belgyógyá-

szati osztályok között névcsere történt, vagyis a régi egyes kettes lett, és

a kettesbõl egyes. 1993-ban Csermely Ferenc nyugdíjba vonulásával en-

gem ért a megtiszteltetés, hogy örökébe léphettem.

– Mikor került jelenlegi helyére a belgyógyászati ellátás?

– 1999. márciusában avatták fel a belgyógyászat jelenlegi épületét,

amely az 1885-ban átadott kórházépület alapjaira épült, de amit már

speciálisan belgyógyászati ellátásra terveztek. Sebestyén Miklós nyugdíj-

ba vonulását követõen 2001. január 1-jén összevonták a két osztályt, és

négy speciális részleget alakítottak ki. Az elsõ emeleten foglal helyet az

54 ágyas kardiológiai részleg a hat ágyas koronária õrzõvel, illetve a

másodikon 27-27 ággyal gasztroenterológiai- és az endokrinológiai-dia-

betológiai részleg. A földszinten kaptak helyet az ambulanciák, valamint

a kardiológiai és gasztroenterológiai laboratóriumok. A koronária õrzõ

részlegvezetõje Szabó Csaba, a gasztroenterológiai részlegé Bárány

László, az endokrinológiai-diabetológiai részlegé Késmárki Nóra. Jelen-

leg 18 orvos dolgozik az osztályon, ebbõl 11 szakorvos, hárman két szak-

vizsgával is rendelkeznek. 57 ápolónk, 12 segédápolónk és 13 asszisz-

tensnõnk van. Az épület hotelszolgáltatása kiváló, kis ágylétszámú, fürdõ-

szobás kortermeink vannak. A laboratóriumok tágasak, az ergometriás és

ultrahangos vizsgálók légkondicionáltak. A mai értelemben vett, modern

belgyógyászati struktúra alapjait Csermely Ferenc és Sebestyén Miklós

rakta le Kanizsán, a korszerû diagnosztikus laboratóriumi munka és a

szubspecializálódás megteremtésével, mindenkor ügyelve a belgyógyá-

szat holisztikus szemléletének megõrzésére. Célunk, hogy elõdeink példá-

ját kövessük. Betegeink visszajelzései, a lelkiismeretesen végzett munka és

tudományos eredményeink megerõsítenek bennünket abban, hogy az ál-

taluk megkezdett úton haladunk. Szeretnék tisztelettel fejet hajtani minden

elõdünk és valamennyi jelenlegi munkatársam áldozatos munkája elõtt.

Az elõdök dicsõsége fény az utódok számára. 

Az 1885-ben épített kórházakban még nem voltak osztályok. Kórhá-

zi szabályzat mûködött, és a kanizsai kórház szabályzata nagyon kor-

szerûnek számított. Amikor a kórház orvosai az akkori vezetõ, dr. Láz-

ár Dezsõ kandidátus fõorvos irányításával megpróbáltuk a nagykani-

zsai kórház régi dolgairól lefújni a port, nagyon sok érdekességgel ta-

lálkoztak. Ezeket idéztük fel dr. Szabó Csaba fõigazgató fõorvossal. 

– Milyen adatok kerültek elõ?

– Nagyon sok ilyen akad, de válasszuk ki közülük azt, amikor a négy

irgalmas nõvér, egy férfi ápoló, egy-egy háziszolga, szolgáló, mosó-

nõkbõl álló személyzet és 14 beteg költözött át a régi épületbõl az újba.

A színvonalasan felszerelt épületben  52 ágyon, vegyesen kezelték a

betegeket. Ilyen információkat csak a napi sajtóból lehetett utólag ki-

deríteni. Kötelességünknek tartjuk a hagyományápolást. A rendszer-

váltás óta sikerült elérnünk, hogy Szekeres József neve kapjon egy ki-

csit nagyobb glóriát. Az irodámban látható róla készült képeket is mi

kutattuk föl, nem voltak meg a kórházban. Büszkék vagyunk rá, mert

amikor 120 évvel ezelõtt ide felköltözött a kórház, õ volt az elsõ igaz-

gatója, és 26 éven keresztül irányította az intézményt. Sebész

doktor volt, sok érdekesség fûzõdik a nevéhez.

Bánokszentgyörgyön, késõbb Pogányszentpéteren gazdatisztként

mûködõ kisbirtokosi nemesi családból származott, az apja ‘48-as

honvédtiszt volt. Németországban, egy neves sebész klinikáján

tanult éveken keresztül. Azt is tudjuk, hol lakott, akár emléktáblá-

val is meg lehetne jelölni a Bajza utca és a Batthyány utca ke-

resztezõdésénél lévõ földszintes házat. A viszszaemlékezések sze-

rint halála után ott ravatalozták fel. Itt van eltemetve a kanizsai

köztemetõben, sírját a kórház gondozza. A családja elkerült Kanizsá-

ról, a fõvárosba. Azért alapítottuk a Szekeres József-díjat, hogy ne fe-

lejtõdjön el a neve. Halála után a hozzátartozói azt kérték, hogy senki

ne kölcsön pénzt koszorúra, hanem megsegítõ szándékkal, jó célra

használják fel. Azért is szívügyünk Szekeres József, mert valamikor azt

hitték az emberek, munkásmozgalmi harcos volt. A mi feladatunk volt

megértetni a közvélekedéssel, hogy egy példaértékû orvos volt, és a ró-

la elnevezett utca nevét nem kell megváltoztatni. Az 1992-ben alapított,

és a nevével fémjelzett díjjal, a város egészségügyéért tevõ embereket

díjazzák a Város Napján.

– Hogyan folytatódott a Szekeres József által elindított fejlõdési vo-

nalat folytatni?

– Az ágyak száma 52-rõl 650-re növekedett, a 14 fõs személyzet pedig

950 fõre bõvült. A nagykanizsai kórház az 1885-ös ideköltözéstõl kezdve

folyamatosan fejlõdött. Mondhatnám, 10-15 évenként mindig épült vala-

mi a kórházhoz. Az átvezetés folyamatos. Arra kell figyelni, hogy ezután

is ugyanígy menjen tovább, mert a fejlõdésben nincs megállás... 

KÖTELESSÉGÜNK A HAGYOMÁNYÁPOLÁS

AZ ELÕDÖK DICSÕSÉGE 

FÉNY AZ UTÓDOK 

SZÁMÁRA



A ma Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza nevet viselõ költ-
ségvetési intézmény 1885. március 13. óta, azaz 120 éve mûködik je-
lenlegi helyén. Igaz címe és bejárata többször változott. Elõször a Kos-
suth téren volt a bejárata, majd a bõvítés során a Semmelweis utcába
került, és 1974-ben a fõépület átadásakor a dr. Szekeres József utcába
került.  Az 1885-ös kórházépület avatása elõtt is volt már Nagykani-
zsán egészségügyi intézmény, csak még nem kórháznak hívták. Mint
akkoriban a világban mindenütt, így nálunk is a szerve-
zett egészségügyi ellátás az elesettek ápolása, az
aggok gondozása területén indult meg és
mindez a jótékonykodó, segítõ egyházak
szervezési és földrajzi közelségében. 

Errõl az idõrõl keveset tudunk. Azt
azonban igen, hogy már a mai Zrí-
nyi utcában az 1690-es években
mûködött ispotály. Akkor a Zrínyi
és Ady utcák sarkán lévõ mai
Honvéd Kaszinó helyén egy Szent
Márton kápolna állt, s mellette a
korábbi Piért raktár, ma a Fõiskola
kapuja helyén volt az elsõ ispotály.
A korai években még orvos nélkül.
Orvosi ellátást is biztosító intézmény do-
kumentumokkal igazolhatóan csak a XVIII.
század végén mûködött Nagykanizsán.
Tersánczky József, aki önmagát „orvos és szabadhegyi
birtokos”-nak nevezte, 1887-ben kiadott monográfiájában arról is
említést tesz, hogy 1849-ben az ispotály (Õ már kórháznak nevezte!)
igazgatója Tárnok Alajos volt. A város hamar kinõtte a 24 ágyas kórházát
és szükség volt egy nagyobbra, melyet már új helyen kellett felépíteni.
Hosszas, mintegy évtizedes elõkészítés után közadományokból és a város
által felevett hitelbõl kezdõdött meg az építkezés, melynek során épület
fel a mai kórházi „A” épület, a belgyógyászati épület elõdje.

Az épülethez és 120 éves története sok érdekes momentumot tartal-
maz. Például ebben az épületben volt évekig a Jézus Szíve Plébániához
tartozó kórház-kápolnában látható faragott oltár, ami a kórház átadása-
kor a Szent Márton kápolnából került a kórház imaházába. Vagy például

a Szent Márton kápolna harangja az eredeti kórházépület harangtornyá-
ba került. Azonban ebbe szinte évente belecsapott a villám, s a többszöri
újjáépítés után a kórház udvarába egy haranglábra szerelték át. A kórház
kápolna megépítéséig ott volt, s onnan került pár évre az Úttörõ térre,
majd a Sáncban magtárból átépített templom tornyában talált végleges
lakhelyre 1941-ben. Az 1885-ben felavatott 40 ágyas kórháznak, mely-
nek még nem voltak osztályai, csak egyetlen orvosa volt: dr. Szekeres

József. Ez a kórház óriási fejlõdésen ment át. Elõször két
osztályra (sebészet és belgyógyászat), majd négy

osztályra szakosodott. Újabb épületek épül-
tek, s az ágyszám is lépésrõl lépésre bõ-

vült. 
A 120 év változásait csak terjedelmi

okokból nem lehet felsorolni. Ezek
már ismertek leírásokból, a mai
változások pedig szemünk elõtt
történnek. Egy ilyen változásnak
éppen napjainkban lehetünk tanúi,
hiszen napokon belül vesszük bir-

tokba az „E” épületet, mely a ko-
rábbi gyermekosztály helyén épült

teljesen újjá, s ad helyet a mozgásszer-
vi rehabilitációs osztálynak, a fizikoterá-

piának és a városból a kórházba beköltözõ
tüdõgondozónak és bõr- és nemibeteg gondozó-

nak.
A kórház fejlõdése itt sem áll meg, hiszen a kórház rekonstrukció foly-

tatódik a „B” épület felújításával. A felújítás alatt nem csak építészeti tatarozást
értünk, hanem a betegek kiszolgálását, komfort érzetét javító hotel szolgálati
fejlesztés mellett jelentõs egészségügyi szakmai gép-mûszer fejlesztésre is sor
kerül. A kórház szakmai fejlõdése, gép-mûszer ellátottság javítása és bõvítése a
betegek érdekét szolgálja, de minden kórházi dolgozó szívesen vállalja a válto-
zással járó újabb feladatokat. S ez a fejlesztés nem állhat meg az orvostudo-
mány és technika napjainkban tapasztalható hihetetlen fejlõdése mellett.  

Papp Péter
*A jubileum szónak az idegen szavak szótára szerint kettõs értelme van.

Az egyik: évfordulót ünnepel, a másik: örvend. Itt én mind a kettõt értem. 
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EGY CSENDES JUBILEUM*

A ma Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza nevet viselõ
költségvetési intézmény 1885. március 13. óta, azaz 120 éve mûkö-
dik jelenlegi helyén. A Hét Témájának összeállításában lapunk tisz-
telegni kíván a „csendes jubileum elõtt”. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház
Gyermekosztálya 1949-ben, Zala megyében
elsõként kezdte meg mûködését 50 ággyal,
akkor csecsemõ és gyermekosztály néven a
rövidesen átadásra kerülõ új épületszárny he-
lyén. Azóta több évtized telt el, több generá-
ció elhagyta az osztályt, illetve újak érkeztek,
és egy kórházi rekonstrukció kapcsán a Gyer-
mekosztály átkerült a fõépületbe. Szigethy fõ-
orvos úr 1958. és 1975. között dolgozott az
osztályon, Szakáll fõorvos úr nyugdíjba vonu-
lása után 1989-ben dr. Baranyi Enikõ vette át
az osztály vezetését. Az évtizedek alatt sokat
változott maga a gyermekgyógyászat szemlé-
lete és gyakorlata is.

– Az eltelt 56 év a múlt tiszteletére kötelez,
az idõszak követelményeinek is meg kell felel-
ni, de a régi nagyok mondásai alapvetõen nem
változtak, mindig igazak: ,,Mi kell az egészsé-

ges csecsemõnek? Tisztaság, anyatej és szere-
tet” – idézte Heim Pált dr. Baranyi Enikõ fõ-
orvos. – Egy olyan osztályt vehettem át, ahol
rendkívül becsületesen, tisztességesen dolgo-
zó, hivatástudattal rendelkezõ nõvérgárda és
egy fiatal orvosgárda fogadott.  Az utóbbi két
évtizedben látványosan felgyorsult a speciali-
zálódás folyamata, háttérbe szorult az általá-
nos gyerekgyógyászat. A ’90-es évek elejétõl
kezdtük el orvosaink képzését, hogy minél több
szakvizsgával rendelkezõ orvosunk legyen. 

A gyermekneurológia, tüdõgyógyászat, cu-
korbetegségek gondozása mellett hamarosan
egy helyett két neonatológus szakorvos erõsíti
majd az osztály szakmaiságát. A közeljövõ-
ben folytatódni fog a gyermek kardiológiai
gondozás. A szakosodás szempontjából fon-
tos lenne a gyermek bõrgyógyászat és nõ-
gyógyászat, valamint gyermekpszichiátria is.
Szakrendelõi szinten szeretnék, ha a közeljö-
võben befogadhatnák a gyermek infektológiát
és a védõoltásokkal foglalkozó szakrendelést.
1990 óta a gyermek intenzív szakasszisztensi
képzésre folyamatosan irányítják az ápoló

személyzetet, sõt egyre több a diplomás ápoló
vesz részt a team munkában.

-– A betegellátás gyermekbarát környezet-
ben zajlik, melyre a nagykanizsai szülõk büsz-
kék lehetnek. Önálló gyermekintenzív résszel
rendelkezünk, a szakrendelõben kultúrált fel-
tételek mellett zajlik a rendelés.   A Gyermek-
osztály alapítványának az utóbbi évek több si-
kert hoztak – fejtette ki dr. Baranyi Enikõ. –
A 2003-as alapítványi bál bevételét kiegészít-
ve egy nagy teljesítményû gyógyszeres inhalá-
ciós készülék került beszerzésre, valamint
gyarapodtak a gyomor-bélrendszeri betegek
körében gyakran indokolt vizsgálathoz szük-
séges hidrogén kilégzési készülékkel és egy 24
órás kórtermi monitorral. E hónap végén,
legkésõbb jövõ hónapban kerül átadásra az
egyik banktól pályázat útján elnyert összegbõl
vásárolt EKG monitor. A gyerekekkel, kis
betegeinkkel, de fõleg az osztályon hosszú
idõt eltöltõkkel egyfajta bensõséges kapcsolat
alakult és alakul ki az osztály dolgozói, a
gyermek és annak családjaik között, amely
nemegyszer barátsággá is változik. 

GYERMEKEINK 
GYÓGYÍTÓI
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
közterületek és közterület jellegû területek használatának elõírásairól az alábbi
rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
1.§.

(1) A rendelet célja a közterületek használatának városképi, városrendezési,
környezetvédelmi, ellátási, valamint közlekedésbiztonsági szempontok figye-
lembevételével történõ szabályozása.

(2) Közterületet rendeltetéstõl eltérõen használni a tulajdonos önkormányzat
és a kérelmezõ közötti közterület-használati megállapodás alapján lehet.

(3) A közterület-használati megállapodást – a tulajdonos képviseletében – a
Via Kanizsa Kht. köti meg.

(4) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a Via Kanizsa
Kht. közterület-használati megállapodást csak az elsõ fokú építési hatóság jog-
erõs építési engedélyezõ határozata alapján az abban meghatározott feltételek-
kel köthet.

(5) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület-használathoz szak-
hatósági hozzájárulás szükséges, melyet a kérelmezõnek kell beszereznie.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA
2.§.

(1) A rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város (továbbiakban: város) köz-
igazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni közterületnek nem minõsülõ terüle-
tekre is, ha arra a rendelet kifejezetten felhatalmazást ad.

(3) A mûemléki ingatlanokkal összefüggõ eljárásokra külön jogszabály ren-
delkezései az irányadóak.

A RENDELET SZEMÉLYI HATÁLYA
3.§.

A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
4.§.

(1) E rendelet alkalmazásában közterületnek minõsül:
a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként, továb-

bá közterületi jelleggel (pl. közút, járda, tér, park, zöldterület stb.) nyilvántartott
belterületi földrészlet;

b) a belterületi földrészletek, illetõleg építmények (pl. épületárkádok alatti
járda, alul- és felüljárók közterület-használatra átadott része, tulajdonviszony-
októl függetlenül).

(2) E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület rendeltetésszerû használata különösen: a közterületnek minõsü-

lõ területeken közlekedés, pihenés, sportolás.
2. Járda: a közterületnek e gyalogosok közlekedésére szolgáló elkülönített ré-

sze. Ahol az úttesttel nincs elkülönítve, ott az ilyen közterületbõl a vele határos
ingatlanhoz csatlakozóan 1 méter széles területsávot kell járdának tekinteni.

3. Zöldterület: a város belterületének azon parkosított közhasználatú része –
függetlenül annak növényzettel borított mértékétõl –, melynek rendeltetése a
közlekedési utak lehatárolása, az emberi környezet esztétikusabbá tétele.

4. Plakát, reklám, hirdetmény: figyelemfelhívásra alkalmas közlés, informá-
ció, amely valamely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (áru) ér-
tékesítését, vagy más módon történõ igénybevételét, a vállalkozás nevének
megjelölését, tevékenységének népszerûsítését, továbbá az áru vagy árujelzõ,
tevékenység megismertetését, kelendõségének növelését szolgálja.

5. Reklám- és hirdetõ berendezés: reklám-, hirdetõ- és cégtábla, építmény,
utcabútor, a KRESZ-ben, illetve a közlekedési ágazati szabványban nem sze-
replõ tábla, plakáthordozó, valamint egyéb eszköz, amely reklám, hirdetmény
elhelyezésére szolgál, illetve azt közvetíti.

6. Út: jármûvek közlekedésére szolgáló közterület; közút: az állami tulajdon-
ban lévõ országos közutak és önkormányzati tulajdonban lévõ helyi közutak,
valamint közforgalom elõl el nem zárt magánutak.

7. Mobil hirdetõ berendezés: 
* Közúti jármûveken önálló tartószerkezetre elhelyezett reklámtábla, plakát

vagy egyéb hirdetmény (önálló tartószerkezetnek minõsül a tetõcsomagtartó és
a jármû rakfelületén e célból elhelyezett tartószerkezet is)

* A reklámozott üzlet nyitva tartási ideje alatt kihelyezett megállító tábla
* „szendvicsember” hirdetõ táblái
* belépõdíjas rendezvények alkalmi hirdetése
* nonprofit rendezvények alkalmi hirdetése
8. Hirdetõ: Akinek az érdekében a plakát (hirdetmény) kihelyezésre került,

illetve aki a plakát (hirdetmény) kihelyezését megrendeli.

9. A közterület rendeltetéstõl eltérõ használata:
– Kereskedelmi tevékenység, árubemutatás,
– Hirdetõ tevékenység,
– Építési és bontási munkálatok, valamint építési anyagok tárolása,
– Házi tüzelõanyagok tárolása (tûzifa, szén, brikett, egyéb szilárd halmazál-

lapotú ömlesztett vagy zsákos kiszerelésû tüzelõanyagok),
– Jármûvek tárolása, amelyet külön rendelet szabályoz.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM
5.§.

(1) A rendeltetéstõl eltérõ közterület-használatot kérelem benyújtásával kell
kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetésétõl eltérõ célra kívánja
használni. A kérelmet a tevékenység megkezdése elõtt legalább 8 nappal kell
benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét (elnevezését), személyazonosító adatait, állandó lakó-

és székhelyének címét, telefonszámát;
b) a kérelmezõ vállalkozó vagy gazdasági társaság adószámát és bankszám-

laszámát;
c) a közterület használat célját, idõtartamát;
d) a közterület-használat módját és helyének pontos meghatározását, szükség

esetén helyszínrajzzal, fotóval kiegészítve;
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat

(mûködési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) megnevezését és számát;
f) az élelmiszerekkel kapcsolatos vendéglátó-ipari és kereskedelmi tevékeny-

ség gyakorlásához a kérelmezõnek a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat, valamint az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás
hozzájárulását csatolni kell;

g) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes
mûszaki vizsgáját bizonyító okiratot.

(3) A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
(4) A kérelmet a Via Kanizsa Kht-nak címezve kell benyújtani.
(5) Nem köthetõ közterület-használati megállapodás:
a) az idegenforgalom szempontjából jelentõs közterületekre kereskedelmi te-

vékenység végzésére, kivéve a 11.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott
eseteket;

b) városképi, mûemléki és környezeti követelményeket nem kielégítõ közte-
rület-használatra,

c) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkeresztezõdések, csomópontok
beláthatóságát, közúti jelzõlámpákat takaró) berendezések és anyagok elhelye-
zésére;

d) sátorgarázs elhelyezésére;
e) göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz vagy ra-

kodáshoz kapcsolódó.

A KÖZTERÜLETEN ELHELYEZHETÕ ÁRUSÍTÓHELYEK 
LÉTESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

6.§.
(1) Tartós elárusítóhely (pavilon) elhelyezésére csak a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság által meghatározott, pályázatban megjelölt helyre
és számban köthetõ közterület-használati megállapodás. A pályázati eljárás sza-
bályait a rendelet 9.§-a szabályozza.

(2) Tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére a közterület-használati megál-
lapodást legfeljebb 5 éves idõtartamra lehet kötni, mely idõtartam – indokolt
esetben, közös megegyezéssel – meghosszabbítható.

(3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével –
kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút mellett a közút forgalom-
biztonságát érintõ kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelõjének hozzájá-
rulása esetén végezhetõ.

(4) Az üzlettel rendelkezõ vállalkozó (kereskedõ) árukészletét – közterület-
használati megállapodással – az üzlet homlokzatával érintkezõ közterületen
idényjelleggel árusíthatja.

(5) Az üzlettel rendelkezõ vállalkozóval (kereskedõvel) az üzlet homlokzatát
meghaladó területre, továbbá a közterületre nyíló kapualjba vagy udvarra is
köthetõ közterület-használati megállapodás, amennyiben a kérelem az alap pro-
fillal megegyezõ tevékenység folytatására irányul.

(6) Az üzlettel nem rendelkezõ vállalkozó (kereskedõ) közterületen (3) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével a szükséges hatósági engedélyek, a
közterület kezelõjének hozzájárulása esetén megkötött közterület-használati
megállapodás és a külön jogszabály alapján közterületen árusításra megenge-
dett termékeket értékesíthet.

AZ IDEGENFORGALOM SZÁMÁRA JELENTÕS KÖZTERÜLETEK
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

7.§.
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(1) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott I. díjövezetben foglalt
közterületekre kitelepülõ vendéglátó-ipari egységek bútorzatát, valamint mobil
és megállító-táblákat a közterület-használati megállapodást megelõzõen zsûriz-
tetni kell a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal.

(2) Az idegenforgalom számára jelentõs közterületeken indokolt esetben (pl.
kulturális találkozók stb.) 15 napnál nem hosszabb idõre kulturális, sport és po-
litikai célú rendezvények, árubemutatás és ezekhez kapcsolódó alkalmi vásár
engedélyezhetõ.

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL 
VÉGEZHETÕ TEVÉKENYSÉGEK

8.§.
(1) Nem kell közterület-használati megállapodás:
A) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút

(járda) területének elfoglalásához;
B) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának célját szolgáló beren-

dezések elhelyezéséhez;
C) a közterületen, illetõleg az alatt vagy felett elhelyezett közmûvek hibael-

hárítása érdekében végzett munkához;
D) az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetõ-berendezés (fényreklám), cég-

és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT PÁLYÁZTATÁSA
9. §

(1) Azokon a területeken, ahol az igények meghaladják a rendelkezésre bo-
csátható közterület nagyságát, a használatba adó az igénybe vehetõ közterülete-
ket kijelöli, meghirdeti és a jelentkezõk között versenytárgyalás alapján dönt.

(2) A használatba adó a médián keresztül 1 hónappal korábban közzé teszi
azokat a közterületeket, valamint tevékenységek listáját, melyekre pályázati el-
járás keretében kíván megállapodást kötni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a.) a hasznosításra meghirdetett közterület helyét, méretét, rendeltetését, fel-

szerelését, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megnevezését;
b.) a közterület-használat célját és az ott folytatható tevékenység megjelölé-

sét;
c.) a közterület használat idejét, idõtartamát, jellegét;
d.) a közterület-használati alapdíj összegét;
e.) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és határidejét;
f.) a pályázati jogosultak körét;
g.) a pályázati tárgyalás helyét és idõpontját, a bíráló bizottság tagjainak

megjelölését, a bírálat fõbb szempontjait.
(4) A pályázati ajánlatot a VIA Kanizsa Kht-hez írásban kell benyújtani. A

Pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat, valamint a kiírásban meghatá-
rozott egyéb adatokat:

a.) a pályázó nevét, címét, tevékenységét és az annak gyakorlására jogosító
okirat másolatát;

b.) pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(5) Pályázati tárgyalást egynél több pályázat beérkezése esetén kell tartani,

legkésõbb a pályázatok benyújtási határidejét követõ 15 napon belül. A tárgya-
láson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az elõírt tartalom-
mal és határidõben nyújtotta be.

(6) A pályázati tárgyaláson a pályázók, a használatba adó vezetõje vagy
megbízottja, a bíráló bizottság tagjai (a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság) delegáltjaiból
álló 2-2 fõ, valamint a jegyzõkönyvvezetõ vesz részt. A tárgyalásról jegyzõ-
könyvet kell készíteni és azt a pályázók részére meg kell küldeni, mely tartal-
mazza:

a.) a pályázók nevét, címét, tevékenységi körét;
b.) a legmagasabb összegû közterület-használati díjra tett ajánlatát összegét,

az ajánlatot tevõ pályázó adatait és az utána következõ legmagasabb ajánlatot
tevõ adatait és ajánlatának összegét.

(7) A pályázati tárgyalást követõen a bíráló bizottság a résztvevõk közül ki-
hirdeti a pályázat nyertesét és egyben a pályázók között felállított sorrendet.

(8) Ha a pályázat nyertese bejelenti, hogy a közterületet nem veszi igénybe, a
pályázati tárgyaláson részt vett soron következõ pályázó jogosult a közterület-
használatra.

(9) Azonos feltételek esetén a helyi vállalkozó elõnyben részesülhet.

A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTÕL ELTÉRÕ HASZNÁLATA
10. §

(1) A használó köteles a használat befejezését követõen az igénybe vett terü-
letet az eredeti állapotnak megfelelõen visszaadni.

(2) A használó köteles a használatra átadott területet és annak közvetlen kör-
nyékét folyamatosan tisztán tartani, a használatból keletkezett hulladékot össze-
gyûjteni és eltávolításáról naponta gondoskodni.

(3) Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó – a közte-
rület-használati megállapodás elõfeltételeként – az (1) és (2) bekezdésben meg-
határozott kötelezettsége biztosítékaként, azzal arányosan – a használatba adó

által megállapított mértékû óvadékot köteles elõzetesen megfizetni. Az óvadék
összege csak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésére
használható fel.

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
11.§.

(1) Üzlettel rendelkezõ vendéglátók az üzletük elõtti közterületet – kerthelyi-
ség céljára – csak közterület-használati megállapodás birtokában vehetik igénybe.

(2) Az üzlettel rendelkezõ kereskedõk az üzletük elõtti területet profiljuknak
megfelelõ árubemutatásra, árusításra csak közterület-használati engedély birto-
kában vehetik igénybe.

(3) Kereskedelmi céllal mozgóboltot, egyéb mobil alkalmatosságot üzemel-
tetni csak az engedélyezõ hatóságnál beszerzett engedélyt követõen lehet.

(4) A város kiemelt területein (I. díjövezet) árubemutatásra a hirdetett üzlet
elõtt üzletenként legfeljebb 2 m2 közterület vehetõ igénybe.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG
12.§.

(1) Reklámhordozót csak az úttest területén kívül, az útburkolat szélétõl mi-
nimum 0,6 méter távolságra lehet elhelyezni.

(2) Nem helyezhetõ el reklámhordozó bármely KRESZ- és útbaigazító tábla
elõtt és után – a menetirány szerinti oldalon – 10 méter távolságon belül, illetve
csomópont, szintbeli gyalogátkelõhely és minden esetben vasúti átjáró elõtt és
után 30 méter távolságon belül.

(3) Azokon a helyeken, ahol a reklámhordozó mögül gyalogos léphet az útra,
a reklámhordozó csak a megállapodásban meghatározott olyan magasságban
helyezhetõ el, hogy a gépjármû vezetõje alatta elláthasson. A járda felett rek-
lámhordozó minimum 2,5 méter magasságban helyezhetõ el.

(4) Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet közelében, annak nyitva
tartási ideje alatt lehet közterületen, ha a megállapodásban meghatározott kivi-
telben gyártották le, és a megállapodásban leírtak szerint helyezték el.

(5) A vetített/hangos reklám közterületrõl látható/hallható alkalmazása, illet-
ve a mobil reklám- és hirdetõ-berendezés, valamint a plakáthordozó és a plakát
elhelyezés engedélyköteles.

(6) E rendelet melléklete szerinti I. díjövezet területén 2 m2-nél nagyobb fe-
lületû óriásplakátok ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 éves idõtartamra, enge-
déllyel létesíthetõk. Az építtetõnek az építésügyi hatóság felszólítására, a hatá-
rozat kézhez vételétõl számított 30 napon belül – kártalanítási igény kizárásával
– a reklámhordozót el kell bontania, annak környezetét az eredeti állapotnak
megfelelõen kell visszaállítani.

(7) A plakátok, egyéb nyomtatott formában kiadott hirdetmények csak a 3.
számú mellékletben arra kijelölt hirdetményhordozó berendezéseken helyezhe-
tõk el.

(8) Amennyiben a plakátragasztó helyeken üres felület található, azokon la-
kossági hirdetmény a rendelet elõírásainak betartásával díjtalanul elhelyezhetõ,
legfeljebb 210mm x 297mm nagyságú (A/4) méretben.

(9) A plakátok, hirdetmények az aktualitásuk elvesztését követõen felülra-
gaszthatók. A plakátragasztó felületekrõl minden hónap utolsó hetében a plaká-
tok kihelyezését engedélyezõ szervnek el kell távolíttatni a felgyülemlett, aktu-
alitásukat vesztett plakátokat. A plakátok eltávolítását követõen a hordozófelü-
letet az eredeti állapotának megfelelõen kell visszaállítani.

(10) Aktuális plakátokat egymásra ragasztani (rátakarni) nem szabad. Ez alól
kivételt képeznek az ingyenes lakossági hirdetmények, melyek felülragaszthatók.

(11) A plakátokon jól olvashatóan meg kell jelölni a hirdetõ nevét, címét,
vagy más elérhetõségét, a plakát aktualitásának végnapját pontos dátummal (év,
hónap, nap).

(12) Választással, szavazással kapcsolatos plakátok díjtalanul a meglévõ üres
plakátragasztási helyeken és az e célra készített mobil plakáthelyeken is kihe-
lyezhetõk. Ezek eltávolításáért a választási, szavazási eseményt követõ 15 na-
pon belül a kihelyezõ, illetve a plakáton szereplõ személy felel.

(13) Az engedélyesnek az építésügyi hatóság felszólítására a határozat kéz-
hezvételétõl számított 30 napon belül – a kártalanítási igény kizárása mellett – a
reklámhordozót el kell bontania, annak környezetét az eredeti állapotnak meg-
felelõen kell visszaállítani.

(14) A hangos reklám este 22.00 órától reggel 8.00 óráig nem üzemeltethetõ.
Kivételt jelent ez alól a rendkívüli állapot és vészhelyzet.

(15) Reklámok, hirdetmények elsõsorban magyar nyelven jelentethetõk meg.
A magyar nyelvû hirdetmény mellett azzal azonos tartalommal más nyelvû szö-
veg is feltüntethetõ.

(16) Eseti jelleggel reklámok, illetve hirdetmények a rendelet 4. számú mel-
lékletében részletezett helyeken közterület-használati megállapodás alapján ve-
hetõk igénybe.

PLAKÁT ELTÁVOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

13. §.
(1) A közterületrõl maradéktalanul el kell távolítani a rendelet 3. számú mel-

lékletében megjelölt hirdetményhordozó berendezéseken kívül – szabálytalan
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módon – elhelyezett plakátokat, egyéb nyomtatott hirdetményeket. Ennek telje-
sülése érdekében a plakát (hirdetmény) kihelyezõjét és a hirdetõt egyetemlege-
sen kell kötelezni.

(2) A hirdetõ a szabálytalanul kihelyezett plakátot, egyéb nyomtatott hirdet-
ményt a felszólításra 3 napon belül köteles eltávolítani, s amennyiben kötele-
zettségének nem tesz eleget, a polgármester határozattal kötelezi az eltávolítás-
ra. Ha a kötelezett a megadott határidõn belül nem teljesíti a plakát(ok) eltávolí-
tását, úgy a polgármester a kötelezett költségére azt elvégezteti.

14.§.
(1) Tilos olyan reklámhordozók elhelyezése, amelyek összetéveszthetõk a

közúti jelzésekkel vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel,
csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát, vakítják az út használóit vagy
olyan módon (pl. KRESZ-ben alkalmazott színkombináció, betûtípus és jelzés-
rendszer alkalmazásával) terelik el figyelmüket, hogy az veszélyezteti a közle-
kedés biztonságát.

(2) Tilos reklámot elhelyezni közúti jelzésen, annak tartóelemén vagy bár-
mely más, a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésen,
úttartozékon.

15.§.
a) Rögzített reklám- és hirdetõ berendezések közterületrõl látható – felsõbb

szintû jogszabály által nem szabályozott – helyen és módon történõ elhelyezé-
séhez 1 m2-t meghaladó méret esetén építési engedély szükséges. Az önálló be-
tûkbõl és szimbólumokból kialakított hirdetés méretének meghatározásakor az
önálló betûk által elfoglalt, négyszöggel határolható felület az irányadó. Az en-
gedélyezési eljárást az építési engedélyezési eljárásról szóló hatályos jogsza-
bály elõírásai szerint kell lefolytatni.

b) Az építési engedélyt, illetve a közterület-használati megállapodást vissza
kell vonni, és a használót a reklámhordozó eltávolítására kell felszólítani, ha:

c) a reklámhordozó, illetve közterület-használat a közlekedés biztonságát
kedvezõtlenül befolyásolja;

d) az útszakaszon a forgalmi körülmények jelentõsen megváltoznak;
e) a használó vagy megbízottja tisztántartási, karbantartási vagy felújítási kö-

telezettségének felszólításra sem tesz eleget;
f) használó a reklámhordozó méretét a megállapodásban rögzítettektõl eltérõ-

en megváltoztatta,
g) használó a reklámhordozót nem a megállapodásban foglaltaknak helyezte el.

16.§.
A reklámhordozó tulajdonosának, kezelõjének gondoskodni kell a reklám-

hordozók karbantartásáról, az elavult reklámok eltávolításáról a közterület
szennyezése nélkül, a közterület eredeti állapotnak megfelelõ helyreállításáról.

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI MUNKÁLATOK
17.§.

(1) Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tar-
tós tárolása. A város kiemelt területein, a rendszeres autóbusz forgalom által
igénybe vett utakon és az ehhez csatlakozó közterületeken, valamint a mûemlé-
ki környezetben elhelyezett ilyen anyagokat 24 órán belül, egyéb területekrõl
pedig 3 napon belül kell a kijelölt törmelék-lerakóhelyre elszállítani.

(2) Közterületen építési anyagot tárolni, amennyiben az építési telken belül
erre nincs lehetõség, kérelmére a lehetõ legkisebb hely- és idõigénnyel, a meg-
állapított díj ellenében lehet, a gyalogos és jármûforgalom akadályozása nélkül,
a beláthatóság biztosításával.

(3) A város kiemelt területén bontott anyagot, törmeléket csak konténerben
szabad tárolni.

(4) Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldterület, növény-
zetben kár keletkezik, annak helyreállításáról a használó 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni.

(5) Nagykanizsa közigazgatási területén belül végzett építési, felújítási, bontási
munkálatok során keletkezett hulladék, törmelék elhelyezésérõl a munkák engedélye-
sének dokumentummal kell rendelkeznie, melynek meglétét és betartását a Közterü-
let Felügyelet és az Építéshatósági Osztály munkatársai bármikor ellenõrizhetik. A
dokumentum kizárólag a törmeléket befogadó által kiállított nyilatkozat vagy számla
lehet, melynek tartalmaznia kell a törmelék mennyiségét, az elhelyezés idõpontját.

EGYÉB HASZNÁLATI MÓDOK
18. §.

(1) Cirkuszi sátor felállítására, a kapcsolódó létesítmények (lakókocsik, ketre-
cek stb.) elhelyezésére a Cirkusztéren (Nagykanizsa, Camping út) kerülhet sor.

(2) Film- és televízió felvételek céljára használt és emiatt a forgalom elõl
idõszakosan lezárt területeken lévõ üzletek, közintézmények megközelítését a
használónak kell biztosítani, ennek meghiúsulása esetén az ebbõl eredõ károkat
a károsult részére a használónak meg kell téríteni.

(3) A közút nem közlekedési célú használatához mellékelni kell az érintett
útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezettel történt egyeztetési jegyzõ-
könyvet, a Rendõrkapitányság, valamint az útkezelõ hozzájárulását.

(4) Taxi kiállás céljára használati megállapodás csak erre a célra kijelölt köz-
területre köthetõ. A taxi kiállási helyeken minden közterület-használati megál-
lapodással rendelkezõ taxis alanyi jogin, érkezési sorrendben, a KRESZ elõírá-
sait betartva használhatja.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE, 
A MEGFIZETÉS MÓDJA ÉS MENTESSÉGEK

19.§.
(1) A közterület-használati díjak legalacsonyabb mértékét a rendelet 1. szá-

mú melléklete, a díjövezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjtételek
használati módonként nem vonhatók össze. A használatba adó a melléklet sze-
rinti díjaktól a megállapodásban felfelé eltérhet.

(2) A kérelmezõ (használó) a közterület-használati díjat a megállapodás alá-
írását követõ 8 napon belül, de legkésõbb a közterület-használat megkezdéséig
használatba adó számlájára köteles befizetni. A fizetési kötelezettség átutalással
is teljesíthetõ.

(3) Használó a díj befizetését köteles a használatba adónál igazolni, aki az
igazolással egyidejûleg a megállapodást záradékkal látja el.

(4) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint a te-
vékenység folytatásához szükséges engedélyeket (pl. vállalkozó, mûködési en-
gedély stb.) a helyszínen tartani, és azokat az önkormányzat ellenõrzéssel meg-
bízott szerve, a Közterület Felügyelet, a használatba adó képviselõje, a szakha-
tóságok vagy a rendõrség ellenõrzése esetén kérésre felmutatni.

(5) Megállapodás nélküli közterület-használat esetén használatba adó kétsze-
res használati díj felszámítására jogosult, melynek megfizetése iránti követelést
fizetési meghagyás útján érvényesítheti. Amennyiben a közterületet használó
megállapodás nélkül, vagy a megállapodástól eltérõ módon használja használat-
ba adó (a felszólításban foglaltak nem teljesülése esetén) a használó költségére
a reklámhordozót jogosult eltávolítani, majd ezt követõen 30 napig - díj ellené-
ben – tárolni. A 30 nap leteltével a ki nem váltott reklámhordozót használatba
adó szabadon felhasználhatja.

(6) Késedelmes díjfizetés esetén a késedelmi kamat a felszámítás idõpontjá-
ban érvényes – a közterület-használati díjra vetített – hatályos jogszabályok
szerinti mértékû.

(7) A közterület használati díj megfizetése szempontjából minden megkez-
dett m2, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek mértékegy-
ségének megfelelõ nap, hét és hónap egésznek számít.

20.§. 
(1) A használatba adó fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt

adhat, ha a használó igazolja, hogy a díj egyösszegû megfizetése családi, jöve-
delmi, vagyoni vagy szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos
megterhelést jelentene számára.

(2) A használatba adó indokolt esetben méltányosságból az 1. számú mellék-
letben meghatározott közterület-használati díjat 50 %-ig mérsékelheti.

(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) választási kampány, népszavazás idején a bejegyzett pártoknak és más tár-

sadalmi szervezetek helyi csoportjainak és a választáson indulóknak az általuk
elhelyezett reklámhordozók és választási kampánnyal összefüggõ tevékenysé-
geik után (kivéve kereskedelmi tevékenység);

b) jótékonysági tevékenységet végzõ természetes vagy jogi személyek;
c) egészségvédelmi, környezetvédelmi rendezvények és vallási ünnepek

után;
d) közcélú, sport és kulturális rendezvények után,
e) mûvelõdési házak rendezvényei után;
f) nonprofit rendezvények alkalmi hirdetése után.
(4) A (3) bekezdés szerinti közterület-használat esetében a 10. §., valamint

jelen rendelet közterület helyreállításra vonatkozó egyéb rendelkezései alkal-
mazandók.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

21. §. 
A közterület rendeltetésszerû használatra elõírt rendelkezések betartásának

ellenõrzését a Közterület Felügyelet gyakorolja, valamint alkalmazza az e ren-
deletben foglalt jogkövetkezményeket (figyelmeztetés, helyszíni bírság kisza-
bása, szabálysértési eljárás kezdeményezése)

SZABÁLYSÉRTÉSEK
22.§.

(1) Szabálysértést követ el az, és 30.000 Ft-ig terjedõ – a szabálytalan állapot
megszüntetéséig ismételhetõ – pénzbírsággal sújtható, aki

a) Tartós elárusítóhelyet (pavilont) helyez el közterületen közterület-haszná-
lati megállapodás nélkül.

b) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével –
kereskedelmi tevékenységet folytat.

c) A külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett terméke-
ken kívül esõ terméket értékesít.
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d) Elmulasztja bejelentési kötelezettségét az e rendelet alapján 48 óránál
hosszabb ideig tartó közterület-használati megállapodás nélkül végezhetõ tevé-
kenységre.

e) A közterület használatát befejezve a területet nem állítja vissza az eredeti
állapotnak, vagy a közterület-használati megállapodásban foglaltaknak megfe-
lelõen.

f) Nem gondoskodik folyamatosan a használatra átadott terület tisztításáról, a
keletkezett hulladékok összegyûjtésérõl és eltávolításáról.

g) A 3. számú mellékletben meghatározott hirdetési felületeken kívül közte-
rületen plakátot (hirdetményt) helyez el.

h) A plakáton (hirdetményen) nem jelöli meg a hirdetõ azonosításra alkalmas
adatait (nevét, címét, egyéb elérhetõségét, a plakát aktualitásának végnapját
pontos dátummal).

i) Este 22.00 órától reggel 8.00 óráig tartó idõszakban hangos reklámot üze-
meltet.

j) A választással, szavazással kapcsolatos plakátjait a választási, szavazási
eseményt követõ 15 napon belül nem távolítja el.

k) Közúti jelzésen, vagy annak tartó elemén, úttartozékon bármilyen reklá-
mot helyez el.

l) A bontásból, tatarozásból származó hulladék anyagát a közterületrõl három
napon belül nem szállítja el.

m) Az építési anyagot közterületen a gyalogos és jármûforgalom akadályozá-
sával helyezi el.

n) A közterület, zöldterület használata során keletkezett kár helyreállításáról
15 napon belül nem gondoskodott.

o) Nem tudja hitelt érdemlõen igazolni építési, bontási munkák során kelet-
kezett hulladék megfelelõ elhelyezését.

p) A taxi kiállókat személyfuvarozás céljára közterület-használati megállapo-
dás nélkül használja.

(2) Szabálysértés esetén a közterület felügyelõ helyszíni bírságot szabhat ki,
illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet az elkövetõvel szemben.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
23.§.

Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamat-
ban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésének 65/2001. (XII. 19.) számú rendelete.

Nagykanizsa, 2004. december 14.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ Litter Nándor, polgármester

A kihirdetés napja: 2004. december 21.

1. számú melléklet
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK LEGALACSONYABB MÉRTÉKE

sorsz. közterület-használat célja mértékegység fizetendõ használati díj (ÁFA nélkül)
I. II. III.  díjövezet

1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdetõ berendezés Ft/m2/hó 900 600 400
2. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló elõtetõ, árnyékolószerkezet, építõipari védõtetõ Ft/m2/hó 400 300 100
3. Önálló hirdetõ berendezés (hirdetési felület nagysága szerint)

- rögzített Ft/m2/hó 1500 1000 500
- elõmozdítható Ft/m2/hó 2000 15001 1000
- belépõdíjas rendezvények Ft/m2/hét 600 500 400

4. Közvilágítás kandelláberen lévõ hirdetõberendezés Ft/m2/hó 3000 2000 1000
5. Járdafelületre festett reklám Ft/m2/hó 2000 1000 500
6. Reklámhordozó személyek közterületen történõ tartózkodása („szendvicsember”) Ft/m2/nap 1000
7. Hangos reklám Ft/m2/nap 5000
8. Kerékpártároló elhelyezése reklámhordozóval Ft/m2/hó - 800 500
9. Üzlet elõtti árubemutatás és árusítás Ft/m2/hó 4000 2000 1000
10. Az üzlet mûködéséhez szükséges terasz, elõkert Ft/m2/hó 1000 600 300
11. Árusító és egyéb építmény Ft/m2/hó 2000 1000 500
12. Árusító asztal, pult, kézikocsi, büfékocsi (alapterület kétszerese) Ft/m2/hó 1200 900 600
13. Totó-, lottó-, sorsjegy-, újság, könyvárusítás Ft/m2/hó 1500 1000 500
14. Idényjellegû, ünnepekhez kapcsolódó árusítás (fenyõ, koszorú, trombita, virág, stb.) Ft/m2/nap 1200 1000 200
15. Alkalmi mozgóárusítás (pattogatott kukorica, fagylalt, vattacukor) Ft/m2/nap 1000 800 200
16. Üzletek árutároló konténere Ft/m2/nap 500
-17. Tüzelõanyag tárolás (fa, szén, göngyöleg, stb.) Ft/m2/nap 30* 20* 10**
18. Építõanyag és törmelék elhelyezése Ft/m2/nap 20* 15* 10**
19. Építési céllal a kivitelezési munkához felhasznált állvány elhelyezése Ft/m2/nap 200 150 100
20. Út- és járdabontás, valamint lezárása építési célra Ft/m2/nap 100 80 60
21. Zöldterület bontás, valamint lezárása építési célra Ft/m2/nap 50
22. Közút részleges vagy teljes igénybevétele egyéb célra (közcélú rendezvények kivételével) Ft/m2/nap 200 150 100
23. Taxik állomáshelye Ft/gk/hó 3000
24. Elõlépcsõ Ft/m2/év 15000 12000 10000
25. Cirkuszi tevékenység Ft/nap - 30000 -
26. Mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde, dodgem, stb.) Ft/m2/nap - 100 80
27. Film-, video-, hang- és tv-felvétel eseti megállapodás szerint
28. Egyéb célú, az elõzõekben fel nem sorolt közterület-használati kérelem esetén A díj mértékét a fenti díjövezetenkénti minimális és 

maximális összegek között a használatba adó állapítja meg

1Módosította: 3/2005.(II.4.) önkorm.rend. Hatályos: 2005.02.15

2.sz. melléklet

DÍJÖVEZETEK
I.díjövezet

Katona J. utca, Kórház utca, Kossuth tér, Eötvös tér, Rozgonyi utca, Magyar
utca, Báthory utca, Autóbusz-állomás, Király utca, Zrínyi utca által határolt te-
rületek.

II.díjövezet

Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület, Csónakázó-tó

III.díjövezet
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Fakos, Miklósfa és Sza-

badhegy területe.

3.sz. melléklet

RÖGZÍTETT PLAKÁTRAGASZTÓ-HELYEK JEGYZÉKE

Belváros

a) Deák tér 3. – 2 m2 hirdetõtábla
b) Deák téri taxi bejárat – 2 m2 hirdetõtábla
c) Eötvös tér 1. – 6 m2 falon lévõ hirdetõtábla
d) Széchenyi tér – 2 m2 hirdetõtábla
e) Rozgonyi utca 13. – 6 m2 falon lévõ hirdetõtábla
f) Teleki utca – Kórház utca DK-i sarok – 9 m2 hirdetõoszlop
g) Zrínyi utca KÖGÁZ parkoló – 9 m2 hirdetõoszlop
Keleti városrész

a) Városkapu krt. 3. – 2 m2 hirdetõtábla
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b) Városkapu krt. 7. – 2 m2 hirdetõtábla
c) Városkapu krt. buszmegállóval szemben – 2 m2 hirdetõtábla
d) Kazanlak krt. 3. – 2 m2 hirdetõtábla
e) Kazanlak krt. 4. – 2 m2 hirdetõtábla
f) Kazanlak krt. 11. – 2 m2 hirdetõtábla
g) Kazanlak krt. Jerikó fagyizó mellett – 2 m2 hirdetõtábla
h) Hevesi utca ABC parkoló mellett – 1 m2 hirdetõtábla
i) Platán sor 5. – 2 m2 hirdetõtábla
j) Platán sor 10. – 2 m2 hirdetõtábla
k) Platán sor büfé mellett – 2 m2 hirdetõtábla
l) Rózsa utcai pékáru bolt elõtt – 2 m2 hirdetõtábla
m) Kórház utca – Szekeres J. utca csomópont – 2 m2 hirdetõtábla
Déli városrész
a) Csengery utca uszoda mellett – 9 m2 hirdetõtábla
b) Ady utca 16. – 2 m2 hirdetõtábla
c) Ady utca 33. – 2 m2 hirdetõtábla
d) Ady utca 42. – 2 m2 hirdetõtábla
e) Ady utca Kanizsatrend elõtt – 9 m2 hirdetõoszlop
f) Ady utcai vasúti átjáró – 2 m2 hirdetõtábla
g) Ady utca teniszpályával szemben – 2 m2 hirdetõtábla
h) Ady utca Cserháti SZKI-val szemben – 9 m2 hirdetõoszlop
i) Ady utca Bécsi korzó – 2 m2 hirdetõtábla
Kiskanizsai városrész
a) Hunyadi téri labdarúgópálya mellett – 2 m2 hirdetõtábla
Északi városrész
a) Magyar utca – Árpád utca csomópont – 2 m2 hirdetõtábla

4. sz. melléklet

IDEIGLENES PLAKÁTRAGASZTÁSI HELYEK LÉTESÍTHETÕK 
AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN:

* a Vásár utcai autóbusz pályaudvar területén a Zala Volán Rt. hozzájárulá-
sával,

* az autóbusz decentrumok területén a Zala Volán Rt. hozzájárulásával,
* az autóbusz megállók 10 méteres környezetén belül,
* a vasútállomás területén a MÁV Rt. Hozzájárulásával,
* önkormányzati szervezetek épületeinek 10 méteres környezetében, kivéve

választással, népszavazással összefüggõ alkalmakkor,
* 300 m2 bruttó alapterületet meghaladó kereskedelmi egységek 10 méteres

környezetében,
* közvilágítási kandellábereken az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

hozzájárulásával.

Egységes szerkezetbe foglalva
Lezárva: 2005. február 10.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program ke-
retében 2005. március hónapban Nagykanizsa városban élõ asszo-
nyok szervezett emlõszûrése folytatódik.

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat
várják, akik a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak.

A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
Március 16-17. (szerda, csütörtök) Dr. Kremzner István, Március

21-22. (hétfõ, kedd) Dr. Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütör-
tök) Dr. Béres Katalin, Március 29-30. (kedd, szerda) Dr. Pongrácz
Katalin, Március 31. (csütörtök) Április 4. (hétfõ) Dr. Hámori Zsolt
körzetéhez tartozó páciensek.

Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápoló-
nõ vagy védõnõ személyesen felkeresheti õket az idõpont egyezteté-
se miatt. Rendelési idõ: 

Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda:  8.00-16.00-ig
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghí-

vólevélben megjelölt idõpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Inté-

zete, Megyei Szûrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185

FELHÍVÁS
A SZERVEZETT EMLÕSZÛRÉSRE BEHÍVÓT

KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választó-

kerület polgárait várja fogadóóráján 2005. március 16-án szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakói-
nak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) március 12-én (szombaton)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál találha-
tó Stílus Bútorházban. 

A Veszprémi Egyetem a Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. szám
alatti, kihelyezett képzési hely épületét felújítja. A felújítás a fûtési
rendszert, a külsõ nyílászárókat, a villamos hálózatot, az elõadóter-
met, valamint az emeleti rész szakipari munkáit tartalmazza. 

A nyílt közbeszerzési eljárás megindítására az Ajánlati Felhívás a
Közbeszerzési Értesítõ 23. számában, 2005. február 25-én megje-
lent. A részletes feltételek a felhívásban megtekinthetõk.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa
Rozgonyi – Hunyadi u. sarkán tervezett beépítés megvalósítására 

BEFEKTETÕI PÁLYÁZATOT ír ki.
A „pályázati feltételek” kivehetõk munkaidõben a Polgármesteri Hi-

vatal ( II. emelet 15. sz. ajtó, tel: 500-771) irodájában.
A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje 2005. március 21.

(hétfõn) 10 óra.
Nagykanizsa MJV polgármestere

Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390. 
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160. 
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379. 
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225. 
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264. 
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060. 
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.  
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438. 
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735. 
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdõ/2896.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait: 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a Kor-
mány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben
meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása elõtt igény-
felmérést végez. VÁRJUK: 1. Olyan gyermeket nevelõ személyek, csalá-
dok jelentkezését, akik jelenleg, és elõreláthatólag az elkövetkezendõ idõ-
szakban (is) albérletben fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és
lakhatásukhoz, állami illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak
igénybe venni. Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály
(Nagykanizsa Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását. 2.
Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik hajlandó-
ak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján, piaci bérle-
ti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni. (a bérbeadás ma-
gánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a vállalkozások társasági
adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan vállalkozók, gazdasági társa-
ságok jelentkezését, akik különbözõ finanszírozási konstrukciókat felhasz-
nálva – önkormányzati ingatlanokat megvásárolva – azokat bérlakásokká
átalakítva, felújítva hosszabbtávon bérleti szerzõdést kötnének az önkor-
mányzattal.  A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az
Ingatlankezelési Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.

IGÉNYFELMÉRÉS
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A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, 

– bokan_peter@nagykanizsa.hu, 

– vargaeva@nagykanizsa.hu, 

– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, 

– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. 
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ 
BEJELENTÉSÉRÕL

Fõ feladatok:

Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápolása Szlové-
nia és Horvátország területén, a kialakult együttmûködéshez kap-
csolódó pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, a kht. mû-
ködéséhez tartozó ügyvezetõi és adminisztrációs feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
legalább középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv leg-
alább középszintû ismerete.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: határon átnyúló kapcsola-
tok, B típusú jogosítvány, kulturális területen szerzett gyakorlat, pá-
lyázatírási tapasztalat, angol nyelvtudás. 

Az ügyvezetõi kinevezés idõtartama: 2005.05.01. – 2006.04.30.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2005. március 31. 16 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 30.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármester-

éhez, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alá kell beküldeni. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a munkakör betöltésére vonatkozó
elképzeléseket (legfeljebb kettõ oldal terjedelemben), érvényes er-
kölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló
okiratok másolatát és a szakmai önéletrajzot.

A választott ügyvezetõ munkaideje heti 40 óra. A foglalkoztatás
munkaviszony keretében történik, bérezés megegyezés szerint, a
Kht költségvetése terhére.

(A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgár-
mesteri Kabinetnél a 93–500–776-os telefonszámon.)

A DRÁVA-MURA TÉRSÉGFEJLESZTÕ KHT. 
TAGGYÛLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET 

A DRÁVA-MURA TÉRSÉGFEJLESZTÕ KHT. 
ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 8:30
2190/A/3. – Csányi u. – 8.10.700.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 9:00 
11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 9:30 
163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa – 2005.04.08. 10:00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI 
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON

ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT

A parlament 2004. évben néhány ponton jelentõsen módosította a
gépjármûadóról szóló törvényt. A változások a következõk:

1.) Az adó alanya: a gépjármû azon tulajdonosa, üzemben tartó ese-
tén üzemben tartója, akinek/amelynek a nevére – a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett
nyilvántartás év elsõ napján fennálló állapota szerint – a forgalmi en-
gedélyt kiállították.

2.) Az adóztatási feladatokra az az önkormányzati adóhatóság jogosult:
– a magánszemély adóalanyok esetében: ahol a – a polgárok szemé-

lyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett – lakcíme van ;

– a nem magánszemély adóalanyok esetében (ide értve az egyéni
vállalkozót is):  ahol a hatósági nyilvántartásba (gépjármû nyilvántar-
tás) bejegyzett lakcíme, székhelye illetve telephelye van.

3.) Súlyos mozgáskorlátozottak adómentessége: a súlyos mozgás-
korlátozottak tulajdonában álló gépjármûvek adómentességében az
elõzõ évekhez viszonyítottan nincs változás. Õk továbbra is mentesek
a saját tulajdonú egy személyszállító gépjármû után.

Ha a súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában nincs gépjármû, akkor a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyt – írásbeli nyilatkozata alapján – rendszere-
sen szállító, vele ugyanazon önkormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkezõ, a PTK. 685.§-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozójá-
nak, élettársának vagy szerzõdés alapján tartásra kötelezett személynek
mint adóalanynak a tulajdonában álló személyszállító gépjármû adómentes.
(Közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mos-
toha- és neveltgyermek, örökbefogadó- mostoha- és nevelõszülõ, testvér).
Az adómentesség igénybevételérõl adóbevallást kell tenni. (Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Iroda. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.fsz.11. A fenti okok,
valamint az adatszolgáltatás megváltozott idõpontja (az adatszolgáltatás
idõközbeni megváltozása) miatt az elsõ félévi gépjármûadó befizetési lapo-
kat (csekk) a többi helyi adóval kapcsolatos befizetési laptól eltérõen, csak
késve tudjuk kézbesíteni. A befizetési lapok várható kézhezvételi ideje már-
cius közepe, az értesítésen közölni fogjuk az elsõ félévi befizetési határidõt.
A késedelemért szíves elnézésüket  és megértésüket kérjük.

Adóügyi Iroda

TÁJÉKOZTATÓA 2005. ELSÕ FÉLÉVI 
GÉPJÁRMÛADÓ FIZETÉSÉRÕL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazga-
tási Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyûlés
52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben
az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi elõírások léptek életbe.

A rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elõ min-
den ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. áp-
rilis 30-ig tehetik meg postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében. Az erre
szolgáló bejelentõlapot a portán, vagy az 1. emelet 110. számú helyi-
ségben lehet kitölteni, leadni.

A bejelentésnek tartalmaznia szükséges az eb tulajdonosának nevét,
állandó lakcímét, illetve az eb fajtáját, színét, tartási helyét.

A bejelentõlapot nyomtatott nagybetûkkel kérjük, szíveskedjenek ki-
tölteni. A kitöltött bejelentõlap csak a kutyatulajdonos aláírásával
együtt érvényes.

Közigazgatási Osztály

TÁJÉKOZTATÓ

VÁLTOZIK A MUNKAREND
A Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. sz.

épülete) 2005. március 18-án, pénteken – hétfõi munkarend sze-
rint – 16 óráig, 2005. március 19-én, szombaton – pénteki mun-
karend szerint – 12,30 óráig tart nyitva.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ
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Gondolták volna, hogy az óvodások között min-
den harmadik apróság esetében mutatkozik olyan
egészségügyi probléma, amely ha most még nem is
jelentkezik konkrét betegségként, könnyen azzá vál-
hat egy idõ múlva? Pedig az Attila úti Óvodában az
orvosi vizsgálatok ezt mutatták: a gyerekek 30 szá-
zaléka túlsúlyos, asztmás vagy testtartása gerinc –
illetve mellkasi deformitás kezdeti jeleit mutatja. 

Mit lehet tenni ellene? A válasz a legtöbb esetben
ennyire egyszerû: egészséges életmódot kellene foly-
tatni, aminek egyik legfontosabb eleme a sok mozgás.
Ez persze vonatkozik gyerekre, felnõttre egyaránt. Az
alapvetõ különbség annyi, hogy amíg mi felnõttek sza-
badon határozzuk meg, mit eszünk, mennyit sporto-
lunk, sétálunk, addig gyermekeinkre ez nem jellemzõ,
hiszen mi irányítjuk, befolyásoljuk õket. Mi mondjuk
például reggelente: gyere, pattanj az autóba, mert elké-
sünk – miközben szinte odalátunk az ovi udvarára. Azt
is mi, felnõttek tanítjuk nekik: ne menj le a térre, mert
hideg van vagy éppen meleg, most meg a szél fúj, in-
kább ülj le a tv elé, csak ne ugrálj és ne futkozz.

Az Attila úti óvoda 2003-ban csatlakozott az
Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához, ahol
alternatív programként a gyógytestnevelés bevezeté-

sét vállalták. Mint azt Kovács Jánosné, az óvoda ve-
zetõje elmondta, mindehhez elõször az anyagi és a
személyi feltételeket kellett elõteremteni. A Zala
Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert 90 ezer,
valamint az önkormányzattól kapott 30 ezer forint-
nak köszönhetõen nemrégiben vehették birtokukba a
gyerekek a bordásfalat, és a gimnasztika ballokat –
ezek olyan nagy gumilabdák, amelyekre rá lehet ül-
ni, feküdni, és segítségükkel a legkülönfélébb torna-
gyakorlatok végezhetõk. Horváth Judit személyében
olyan óvónõ irányítja a kicsik mozgását, aki a Ka-
posvári Egyetemen elõször indított szakon szerzett
gyógytestnevelõ diplomát, s ezzel a 3-12 éves kor-
osztály számára tud szakmai segítséget nyújtani. A
szakember hetente három csoportban délelõttönként
foglalkozik a kiemelt gyerekekkel. A szülõk kérésére
délután is van lehetõség fakultációs foglalkozásra. 

Ott jártunkkor az intézmény tornatermében bemuta-
tó foglalkozás zajlott: a kicsik önfeledten terelgették a
labdát, nyújtogatták vagy éppen feszítették izmaikat.
Vidáman követték a gyógytestnevelõ utasításait, mi-
közben a speciális gyakorlatoknak köszönhetõen ész-
revétlenül megdolgoztatták minden porcikájukat. 

Sz. M.

ALTERNATÍV GYÓGYTESTNEVELÉS
Az Erzsébet téren a parkoló

gépjármûvek miatt amúgy is
szûkre szabott járdán egy kerék-
páros majdnem nekihajtott egy
idõs hölgynek. Szerencsére csak
súrolta, mire a hölgy udvariasan
megjegyezte, vigyázzon jobban.
A férfinak több sem kellett. „Te
k..., k..., miért nem vigyáztál, te!”
– ordította dühösen. A hölgy is-
mét nyugodtan válaszolt, mire a
férfi leugrott a kerékpárjáról, s
az asszony felé rohant kiabálva,
õt hibáztatva. A járókelõk döb-
benten nézték a jelenetet. Mivel
attól tartottak,  a feldühödt férfi
megüti az asszonyt, kérték, ne
szóljon semmit... 

Történt mindez a legforgal-
masabb idõpontban, délben, egy
ismert szállodánk közelében. A
járdára nincs felfestve a kerék-
párutat jelzõ sárga vonal, és a
gyalogos sem közlekedett vissza-
pillantó tükörrel a kezében... 

Bakonyi Erzsébet

INDULATAINK 

A sormási székhelyû Zala Megyei Cigányok Ér-
dekvédelmi és Kulturális Egyesülete (CÉKE) mint
fõpályázó, valamint partnere, a nagykanizsai székhe-
lyû Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület
(EURIFE) diszkriminációellenes programsorozatot
szervez Zala megyében. A Karaván Projekt elneve-
zésû program egyik állomása a nagykanizsai Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház, ahol az
elõítéletek elleni képzések folynak. 

A második, február 4-én megtartott elõadáson
Ódor László, a program menedzsere a Zala megyei
roma közösségekrõl, szervezeteikrõl, szervezõdési
szintjeikrõl, fejlõdésükrõl, és a kulturális életükrõl
beszélt. Az elõadáson három könyvet ajánlott elolva-
sásra a hallgatóságnak. A ‘90-es évek elején megje-
lent, A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus
kultúra, vagy a szegénység kultúrája címû könyv azt
sugallja, hogy a magyarországi romák kultúrája nem
önálló roma kultúra, hanem a társadalom peremén
élõk alsóbb rétegének a kultúrája, vagyis a szegény-
ség és a nyomor a könyv kiindulópontja. A Cigány-
nak születni tanulmánykötet nagyon sok félreértést
eloszlat, aki elolvassa, könnyen rájöhet arra, hogy
miért nem fogják a cigányok elfoglalni a Kárpát-me-
dencét, illetve miért nem fogják meghaladni a ma-
gyar lakosság számát, annak ellenére, hogy eléggé
elterjedt ez a köztudatban. A Cigányok Magyaror-
szágon címû könyv statisztikai felméréseket tartal-
maz. A Zala megyei romák az országos felmérések-
ben jelentõs eltéréseket mutatnak a roma etnicitás
összetételét tekintve az országos átlagtól. Három na-
gyobb roma népcsoportot különböztetünk meg ha-
zánkban. A romungro, vagy magyar, az oláh és a be-
ás cigányokat. Amit homogén közegként próbálunk
kezelni, úgy mint cigányság, ilyen nem létezik. Ha

megismerjük közöttük az alapvetõ különbségeket,
akkor talán meg is tudjuk valósítani a kommunikáci-
ós kísérletet, elkerülve például azt, ha egy oláh ci-
gánnyal találkozunk, akkor felkészülhetünk a hangos
beszédre, mert az õ esetükben az nem a veszekedés
és agresszivitás jele. 

Nagykanizsán 3 ezer fõre tehetõ a cigány közös-
ség száma, és  mintegy 25 ezer fõ a megyében. .A
statisztika szerint 600 ezren, óvatos becslés szerint
800 ezren, a roma politikai közélet szereplõi szerint
közel egy millióan élnek Magyarországon. Van egy
olyan jelentõs réteg, amelyik azt mondja, ma Ma-
gyarországon minden harmadik ember rendelkezik
roma etnikai jegyekkel. 1893. óta nem tudták meg-
számolni a romákat és ebben a magyar közigazgatás-
nak nagy felelõssége van. Mindannyian tudjuk, je-
lenleg az etnikai hovatartozás kérdésének a fölvetése
állampolgári jogokat sért, azonban a problémájuk
kezeléséhez létfontosságú lenne. Zala megyében je-
lenleg 53 cigány kisebbségi önkormányzat mûködik.
Amikor a CKÖ-krõl beszélünk, gyakran szerepté-
vesztésbe kerülünk, mert a kisebbségi törvény meg-
határozza a szerepüket. A kulturális autonómia ápo-
lása a legjelentõsebb feladatuk, önkormányzatként
vannak aposztrofálva, de nem rendelkeznek önkor-
mányzati jogkörökkel, a kihívásoknak nem tudnak
megfelelni. Sokszor a települési önkormányzatok
egyfajta felelõsségáthárítást hajtanak végre. A roma
képzés megoldására a jelenlegi kisebbségi önkor-
mányzati rendszer alkalmatlan, ezért sokkal jelentõ-
sebb a szerepe azoknak a civil szervezeteknek, ame-
lyek általában a sikeresebb CKÖ-kbõl nõttek ki. A
magyar és a roma utaknak keresztezniük kell egy-
mást, a keresztutak a megoldások. 

B. Zs.

KÖZELÍTENI KELL EGYMÁSHOZ
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a Briliáns
ÉKSZERüzletben

2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a 
készlet erejéig!

Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ

Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia Hul-
ladékgyûjtõ Kft. 2005. márci-
us 14-én és 15-én is a hulla-
dékszállítási program szerint
végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás. 
Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladék-
gyûjtõ edényeiket!

Via Kanizsa 
Városüzemeltetõ Kht.

TÁJ ÉKOZTATÓ
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– Azt ígérte Lovrencsics Úr, hogy decemberben felkeresi szerkesz-
tõségünket! Vártuk, de nem érkezett meg, ezért eljöttünk mi...

– Másfél éve szórakozom a betegséggel, nehezen tudok kimozdulni
hazulról. Mivel kórházban voltam, a fiam és az unokám vette át he-
lyettem a díjat december 16-án, Budapesten. Nálam van egy nagy
anyag, a város építészetének történetérõl – mutatta lelkesen. – Lehet,
hogy idén ki is adjuk! Tervben van a múzeummal közösen egy másik
kiadványunk is. A város szobrairól, mûalkotásairól jelentetnénk meg
egy színes fotóalbumot a történeti leírásukkal együtt. Nem tud az em-
ber ezekrõl lemondani! Örülnék, ha mások is megismerhetnék a vá-
ros ezen értékeit. Kanizsának amúgy is szerencséje van, sok lokálpat-
rióta él itt, akik szeretik és támogatják a várost és kulturális értékei-
nek megõrzését. Nem igaz az, hogy az emberek közömbösek. A jó dol-
gokat támogatják! Mindazt az eredményt, amit a Városvédõ Egyesü-
letben 18 év alatt elértünk, sok ember munkájával jöhetett létre, mert
egy fecske nem csinál nyarat. Ezért fontos, hogy olyan feladatokat ál-
lítsunk magunk elé, ami a közösséget szolgálja, és ha még a megvaló-
sításában is részt vesznek, akkor nem csalatkozunk. A közös összefo-
gás eredményeként több, mint 130 millió forintos érték került a város
birtokába.

– Nem lehetett könnyû a feladat, hiszen meg kellett keresni, mi az,
ami hiányzik a városból, mi az, amit közösen meg lehet valósítani, és
mit kell tenni, hogy meg is valósuljon!

– Rengeteg munkát, idõt, utánajárást igényelt, sokat jártam saját
költségemen a várost és a környéket. Ha az ember tud másoknak örö-
met szerezni, akkor õ maga is tud örülni. Eddig 30 kiadványunk je-
lent meg, feldolgozásra került a város története a zsidó temetkezési
szokásoktól kezdve a bank történetéig. Múltunkról olyan információ-
kat gyûjtöttünk össze, és hoztuk kiadványainkban a lakosság tudomá-
sára, amit máshonnan nem szerezhettek volna meg.

– Országosan is dicséretet kapott az Aradi vértanúk szoborcsopor-
tért, pedig nem volt könnyû az indulás.

– Egy-két rosszindulatú ember felvetése miatt egy évet csúszott a
megvalósítása, és ezért másfél millió forinttal többet kellett fizetnünk.
A Pécsett láthatón kívül, Magyarország területén csak Nagykanizsán
van az aradi vértanúknak emlékmûve. Erre büszke lehet a város. Ta-
vasztól õszig tele van a csendes, szélvédett tér kisgyerekekkel, anyu-
kákkal és fiatalokkal. Õsszel elültettünk ezer rózsatövet, tavasszal
már csodálatos lesz a tér, a nyíló piros, fehér és sárga rózsákkal.
Hátha még a kopott piactér is eltûnik valamilyen megoldással, akkor
a város egyik legszebb tere lesz. Sokan dicsérik, és sokan jól érzik

magukat ott. Látni kell, hogy Kanizsa történelme, Magyarország tör-
ténelme, csak kicsiben. Ami Magyarországot érte a történelme során,
az Kanizsára is elért. Sok mindent meg kell mutatnunk, és meg kell
értetnünk a történelmünkbõl. Gondoljunk csak arra, 1886-ban, ami-
kor Kossuth Lajos hamvait hozták haza, a kanizsai vasútállomáson
rendezett ünnepségen bejelentették, hogy a következõ évben szobrot
állítanak Kossuthnak. Hát pont 100 év múlva mi állítottunk szobrot
Kossuthnak. Nem elég kinyilatkoztatni, átgondolt, megfontolt, megva-
lósítható koncepciókat kell felállítani. Ugyanígy voltam a várkapu
kérdésével. Dr. Cseke Ferenc pedagógus-helytörténész kezdeménye-
zésével, rengeteg rajzot átnéztünk, de egy sem felelet meg a valóság-
nak. Egész véletlen folytán, amikor a Külkereskedelmi Bankot építtet-
tem a pénzintézet megbízásából, a tervezõmérnöktõl megtudtam,
hogy egy kollégája a várkapuk történetével foglalkozik. Négy napon
belül megkaptuk a látványtervet. A város vezetõi már 1934-ben elha-
tározták, és egy velencei mérnökkel meg is terveztették a várkaput, de
nem készült el. Sokat kiálltam a várkapuért is! Olyan megjegyzéseket
kaptam, hogy az egyesület miért nem lakásokat építtetett helyette! 

– Nagyon szeretem az embereket – váltott másik témára
Lovrencsics Lajos, mielõtt bankigazgatói tevékenységére tértünk vol-
na rá a beszélgetésünkben. – Mondhatnám azt, boldog ember vagyok,
mert ha kimegyek az utcára, vigyáznom kell arra, hogy mindenkinek
visszaköszönjek! Sok kitüntetést, elismerést kaptam a 46 éves tevé-
kenységem során, s ezt annak köszönhettem, olyan munkatársakat si-
került nevelnem, akik segítették a munkámat. 

– Ne hagyjuk ki Letenyét sem.
– Szerettem Letenyét is, ifjúságom egy részét ott éltem, ott kezdtem

a bank szakmát, olyan múltat hagytam ott, amire emlékeznek az embe-
rek. Amikor Kanizsára kerültem, teljesen újjá varázsoltam a bankot.
Rengeteg fiatalt tanítottam, neveltem. Jó érzés, hogy a városban mû-
ködõ mind a 14 bankban megtalálhatóak a tanítványaim. Ma köszönik
meg, hogy két középiskolás osztályt vettem fel egy napon 1988-89-ben,
amikor még munkát sem tudtunk adni nekik, de tanítottuk õket, arra
számítva, hogy szakma lesz a kezükben. Ez is azt jelenti, hogyha meg-
adta a sors valakinek a lehetõséget az értékek megõrzésére, vagy bár-
mifajta fejlesztésre, tegye meg, mert a jövõt építi. Mint bankvezetõ, 10
évig voltam tagja a városi tanács végrehajtó bizottságának. Szorult
helyzetben nem a tanácselnök ment pénzt szerezni, hanem én, mert
tudtam, hogy az én kötelességem. Így volt ez pl. a 7-es elkerülõ sza-
kasz építésénél, és a Márvány ABC építésénél is. A Külkereskedelmi
Bank létrejöttével 18 ember  munkahelyet, és a város egy szép épületet
kapott. Büszke vagyok arra a tíz évemre is. Jó célok érdekében, jó em-
beri kapcsolatokkal, és nem visszaélve a helyzettel, csodákat lehetett
mûvelni. Annak idején a diplomadolgozatom vezetéselmélet, vezetés-
pszichológia volt. Azt mondtam magamban: hozzád, mint vezetõhöz,
bárki, bármilyen problémával bemegy, mielõtt választ adnál neki,
gondolatban ülj át a székébe, és akkor már rossz választ nem adhatsz.
Soha nem hagytam embereket bizonytalanságban. Tudtommal senki-
nek nem tettem rosszat. Nem tudtam elviselni, hogy a dolgozóimnak
iskola, vagy lakásproblémája legyen. Olyankor nem aludtam, de elin-
téztem. Engem sem ‘56-ban, sem a rendszerváltáskor nem tudtak ki-
kezdeni. A párt soha nem utasított, igaz, soha nem kérdeztem meg, mit
kell csinálnom a bankban. Ha megkérdeztek, volt véleményem. Meg
lehetett maradni becsületesnek, tisztességesnek.

– Hogyan telnek a napjai?
– Az elnökségi ülésünket követõen, a márciusi közgyûlést kell elõ-

készíteni. Jó érzés visszaemlékezni, jó, ha az ember elmondhatja, va-
lamit tett ezért a településért. Szeretem ezt a várost, annyi szépség,
jóság van benne. Fontos lenne a gazdaságra nézve is, ha az emberek
több megértéssel, sokkal többet tennének a városért. 

Bakonyi Erzsébet

MIELÕTT VÁLASZT ADNÁL, ÜLJ ÁT A SZÉKÉBE...

A településvédelem
és a település szépítés
területén végzett ki-
magasló tevékenysé-
ge elismeréseként
Kós Károly Díjat
a d o m á n y o z o t t
Lovrencsics Lajosnak,
a Városvédõ Egyesü-
let elnökének Dr.

Kolber István, regio-
nális fejlesztésért és
felzárkóztatásért fele-
lõs tárca nélküli mi-
niszter. A kitüntetése
kapcsán kopogtat-
tunk be a Városvédõ Egyesület köztiszteletben álló elnökének
otthonába. Munkában találtuk, kéziratokat olvasott éppen.
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VEGYES

BÉRLET

14 HIRDETÉSHIRDETÉS

INGATLAN
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3

szobás családi ház melléképületek-
kel, nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)

Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban  garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)

Nk-án Látóhegyen frekventált he-
lyen a Csótótól 15 percre telek gyü-
mölcsössel, fenyõvel, épülettel el-
adó. Víz, villany van. Érd.: 93/325-
759 (5507K)

Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)

Kacorlakon kétszobás, fürdõszo-
bás családi ház eladó. Érd.: 93/315-
861 (5520K)

Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szõlõ, normann fenyõvel, er-
dõvel eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/543-
3657 (5521K)

Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szõlõ és szántó, jó álla-
potú pincével, teljes felszereléssel
eladó.  Köves út, víz, villany van.
Ára: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)

Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos csa-
ládi ház 2000 m2-es telken eladó.
Ára: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/272-
5400 (5523K)

Kazanlak krt-on kétszobás, bú-
torozott lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/490-6066 (5524K)

Nk-án a keleti városrészben két-
szobás lakás kiadó. Érd.: 16 óra
után 93/324-613, 70/247-0497
(5525K)

Belvárosban garázs kiadó a Ki-
rály úton. Ár: 6000 Ft/hó. Érd.:
30/310-4294 (5526K)

Egyedülálló férfi Nk környéki
hegyen albérletet keres. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 93/322-537
(5530K)

Kagylótámlás, ovális, ágynemû-
tartós franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)

5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)

Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerû ál-
lapotban, 4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)

Kismama, csecsemõ, gyermek-
holmik, divatos tavaszi ruhák, láb-

belik, szoptató, fürdetõ, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerû álla-
potban eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)

3+2+1-es kék színû, plüss ülõ-
garnitúra, megkímélt állapotban el-
adó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/856-
3666 (5528K)

Volt kanizsai futballklubok jelvé-
nyeit keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi TE,
Olajmunkás SE, Dózsa SE, Építõk
SE, Kinizsi  SK, MAORT, MSE.
Tel.: 30/483-2953 (5531K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Ugyanitt használt autóal-
katrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

Bármilyen írott anyag (diploma-
munkák, szakdolgozatok, stb.) gépe-
lését, számítógépre vitelét  vállalom
rövid határidõvel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)

Érettségizett házibeteg-ápoló há-
zért, lakásért eltartási szerzõdést
kötne. Tel.: 30/270-8592 (5516K)

Nyerges, billencs teherautóra, C, E
kategóriás, belföldi árufuvarozói iga-
zolvánnyal rendelkezõ gépkocsiveze-
tõket felveszek. Érd.: 30/504-8560
(5519K)

APRÓHIRDETÉS

Tudósok és szakértõk egy csapata
érkezik az Antarktiszra, hogy felku-
tassanak egy, a jégréteg alatt rejtõzõ
õsi piramist. Azonban hamar rájönnek hogy ez a felfe-
dezés nem örömteli, sõt veszélyt jelent az egész emberi-
ségre. A piramis belsejében ugyanis két földönkívüli

fajra bukkannak, akik évezredek óta háborúznak egymással a mélyben.
Minden melyikük gyõz, mi csak veszíthetünk ...

((RReennddõõrrsséégg  uuttccáájjaa))
TTeell..::  3300//665533--77996644

NNyyiittvvaa::
mmiinnddeenn  nnaapp  99--2211--iigg

AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!

DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!!DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!! EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

A KÕNIG KFT. Ûrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe

CUKRÁSZT vesz fel.  
Érdeklõdni: 93/314-471, vagy

a helyszínen.

JAZZ KLUB
2005. március 17-én

SZAKCSI-HORVÁTH DUÓ
Szakcsi Lakatos Béla – zongora

Horváth Kornél – ütõhangszerek
Helyszín: Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

Információ: Móricz Zs. Mûvelõdési Ház 93/319-202
Belépõjegy ára: 700 Ft

A rendezvény támogatói: 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A Nemzeti Kulturális Alapprogram

CUKORBETEGEK KLUBFOGLALKOZÁSA
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete – a megszokott min-

den hó utolsó pénteki napja helyett folyóhó 18-án, pénteken 15.30-
kor a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen a
2004 RENA Kft., (Budapest) tart bemutatót és tájékoztatót a dia-
beteses termékeirõl.

ALIEN VS. PREDATOR
A HALÁL A RAGADOZÓ ELLEN
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�� SPORSPORTHÍREK THÍREK ��
FELKÉSZÜLÉSI TORNÁK
Február 19-én felkészülési

mérkõzéseket játszott a CWG
Kanizsa felnõtt és gyermek csa-
pata a SISAK gárdája ellen.
CWG Kanizsa: Golecz, Hartai,
Csente, Kalmár, Kaszper G., Dá-
vid, Szabó D. Csere: Oláh, Szabó
Sz., Dobos, Szili, Magyar, Cserti.
Felnõtt felkészülési mérkõzések:
SISAK-CWG Kanizsa 9-13. Gól-
lövõk: Csente 4, Kaszper G. 4,
Szabó D. 3, Dávid 1, Kalmár 1.
SISAK-CWG Kanizsa 11-15.
Góllövõk: Csente 5, Kaszper G.
5, Szabó D. 4, Szili 1. Az esti
játszmában szintén a kanizsai pó-
lósok gyõzedelmeskedtek 11-10-
re. Góllövõk: Csente 3, Kaszper
G. 3, Szabó D. 3, Szabó Sz. 2.

Gyermek játszmák: SISAK-
CWG Kanizsa 20-4, gólok: Sashal-
mi 3, Bedõ 1, SISAK-CWG Kani-
zsa 12-6, gólok: Kovács K. 2, Kiss-
, Sashalmi-, Shriba-, Mikó 1-1.
CWG Kanizsa: Szabó, Kiss, Ko-
vács, Hegedûs, Sashalmi, Shriba,
Bedõ. Csere: Tóth A., Tóth R.,
Vitári, Mikó, Bácsai, Hohl, Havasi.

IX. CWG NEMZETKÖZI
TORNA

A Víz Világnapja alkalmából
rendezett IX. CWG Nemzetközi
Vízilabda Torna színvonalas mér-
kõzéseket hozott. Szombati mér-
kõzés: CWG Kanizsa-MAFC 10-
10. CWG Kanizsa: Kiss, Hartai,
Karácsony, Kalmár, Szabó Sz.,
Dávid, Szabó D. Csere: Oláh,
Golecz, Dobos, Szili, Magyar,
Cserti. Góllövõk: Szabó D. 6,
Karácsony és Kalmár 2-2. Vasár-
napi mérkõzések: CWG Kanizsa
Zagreb 8-9. Gólok: Kalmár 3,
Szabó D. 2, Oláh-, Dávid-, Ma-
gyar 1-1. CWG Kanizsa-SISAK
8-10. Gólok: Szabó-, Dávid 2-2,
Szili-, Kalmár-, Oláh 1-1. 

A torna végeredménye: 1.
Zagreb, 2. SISAK, 3. MAFC, 4.
CWG Kanizsa. A torna legjobb
kapusa Matesic (SISAK), a gólki-
rály Szabó Dénes (CWG Kani-
zsa), a legjobb játékos Kalmár
András (CWG Kanizsa). 

DIÁKOLIMPIA 
MEGYEI DÖNTÕ

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um tornatermében zajlottak le a
közelmúltban a lábtoll-labda me-
gyei diákolimpiai versenyek az
V-VI. korcsoportban, fiú és le-
ány egyéniben , illetve csapat-
ban. Nagykanizsáról Fekete
Zoltánné edzõ vezette Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Batthyány
Lajos Gimnázium, Deregi
Lászlóné tanítványai vettek részt. 

Az V. korcsoport eredményei:
Leány egyéni:1.Budavölgyi Ve-
ronika (Mezõ Gimn.). 2.
Dominkó Dóra (BLG). Fiú csap-
at:1. Cserháti SZKI (Csizmadia,
Tamás, Hartai Attila, Pölcz Ottó,
Szeiler Péter). Fiú egyéni.1.
Hartai Attila (Cserháti SZKI), 2.
Patyi Roland (Zsigmondy), 3.
Pölcz Ottó (Cserháti). VI. kcsp.:
Leány egyéni:1. Végh Dóra (Me-
zõ), 2. Bognár Kinga (Mezõ), 3.
Kele Tímea (Mezõ). Leány csap-
at:1. Mezõ Gimnázium I. (Bog-
nár Kinga, Budavölgyi Veronika,
Végh Dóra). Fiú egyéni: 1.
Balikó Attila (Zsigmondy), 2.
Kiss András (Zsigmondy). Fiú
csapat: 1. Zsigmondy SZKI
(Balikó Attila, Kiss András,
Patyi Roland).        

GYÕZELEM
Véget ért az alapszakasz a Kani-

zsa KK DKG EAST férfi kosarasai
számára. Utolsó meccsükön a Sió-
kosár U.K-val vívták az NB-I/B-
ben. Szoros mérkõzésen 84-88 (16-
16, 20-12, 15-16, 23-24) lett a vég-
eredmény. Ezzel a gyõzelemmel a
kanizsai gárda az alapszakaszban
az ötödik helyen végzett. Az egy-
más ellen elért eredményeket viszi
magával a csapat a keresztbeját-
szásra. Ha tartják a formájukat, elõ-
forulhat, hogy másodikok lesznek.

Kanizsa KK: Sági Péter 32/24,
Domonkos Adrás 5/3, Boldizsár
Gábor 3/3, Koma Dániel 14,
Millei Attila 12. Csere: Zsámár
Krisztián 9, Murvai Dániel 6,
Kiss Viktor 7, Széplaki József,
Silló Mátyás. 

MMáárrcciiuuss  1144..  hhééttffõõ

MMáárrcciiuuss  1155..  kkeedddd

MMáárrcciiuuss  1166..  sszzeerrddaa

MMáárrcciiuuss  1177..  ccssüüttöörrttöökk

MMáárrcciiuuss  1133..  vvaassáárrnnaapp

MMáárrcciiuuss  1122..  sszzoommbbaatt

MMáárrcciiuuss  1111..  ppéénntteekk

MÛMÛ SS OROR AA
Március 11 – Március 17-ig

VAGYONÕR TANFOLYAM
Sopronban 55.000 Ft-ért, 

OKJ vizsgával, hétvégén, részletfizetéssel. 
Tel.: 06-70-312-2678

06:30 Krónika 06:42 Hangos képúj-
ság 06:50 K'arc 07:14 Jelkép - re-
formátus 07:24 Mese 07:29 Krónika
07:41 Jövõ 7 07:53 Sport 08:05 Ad-
juk magunkat 08:17 Krónika 17:30
Tér-Erõ. A régiók, a vidékfejlesztés
magazinja 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - katolikus 18:30
Egészségmagazin 19:00 Krónika
19:15 Nyugat magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
K'arc 20:30 Hírháló 21:00 Hármas
fogat -gengszterkomédia 

06:30 Krónika 06:42 Hangos kép-
újság 06:50 Nyugat magazin 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:29 Krónika 07:41 K'arc 08:05
Adjuk magunkat 08:17 Krónika
08:30 Hírháló - az ország hírei
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
10:00 Szentföldi szent helyek 10:30
A Marslakók legendája 11:00 Pati-
kus magazin 11:30 A Kiskunhalasi
sóstó 17:30 Trendi 18:00 Az utolsó
magyarországi várbörtön 18:30
Stroryboard 19:00 Tv mozi 20:30
Hírháló 21:00 World Music
Awards 2004. Évismétlés: a díjki-
osztó gála filmje 23:00 Bence show
23:30 Különjárat 

06:30 Stroryboard 06:50 Tv mozi
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop
09:30 Egészségmagazin 10:00
Szentföldi szent helyek 10:30
Trendline 11:00 Trendi - élet-
módmagazin 11:30 Könyvtárak
kincsei Pécsett 17:30 Négy év-
szak Zselicben 18:00 Trendline
18:30 Válogatás a hét mûsoraiból
19:00 Tv mozi 20:30 Hírháló
21:00 Cyberjack - Gyilkos a jö-
võbõl - amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show

06:30 Zala magazin 07:00 TV mozi:
Adj király katonát - magyar film
17:00 Trendline 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:13 Mese: A fából
készült körhinta 18:18 Jelkép - ad-
ventista 18:30 Képújság 19:00 Kró-
nika 19:13 Jövõ 7 19:40 Adjuk ma-

gunkat 19:50 Krónika 20:01 Zala
magazin 20:30 Pápai történelmi játé-
kok és huszártábor 21:00 Vásott
kölykök nagy kalandja - családi film 

06:30 Krónika 06:40 Hangos kép-
újság 07:20 Jövõ 7 07:24 Jelkép -
adventista 07:34 Mese: A fából ké-
szült körhinta 08:04 Krónika 08:18
Zala magazin 08:05 Adjuk magun-
kat 08:17 Krónika 17:00 Magyar-
ország lenyomata: Ópusztaszer
17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:15 Mese: Csipike és Kukucsi 6.
rész 18:20 Jelkép - katolikus 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:15
Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jö-
võ 7 20:30 Kossuth nyomában
21:00 Skacok az õseim - amerikai
vígjáték 

06:30 Krónika 06:42 Hangos képúj-
ság 06:50 Házban ház körül 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese:
Csipike és Kukucsi  6. rész 07:30
Krónika 07:41 Jövõ 7 08:05 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00 Akarj
élni! Környezet, természet, egészség
17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14
Mese: A ló meg az egér 18:18 Jelkép
- evangélikus  18:30 Képújság 19:00
Krónika 19:15 Jövõ 7 19:25 Sport
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:04 Házban ház körül 20:30 A
veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum
21:00 Robbanáspont - angol-
kanadai-dél-afrikai film 

06:30 Krónika 06:40 Hangos kép-
újság 06:50 Jövõ 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese: A ló meg az egér 07:29 Kró-
nika 07:41 Házban ház körül 09:04
Krónika 08:05 Adjuk magunkat
08:20 Krónika  17:00 A
Szentjakabi apátság 17:30 Képúj-
ság 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Gordiuszi csomó 18:18 Jelkép - re-
formátus 18:30 Képújság 19:00
Krónika 19:10 K'arc 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jö-
võ 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló
21:00 Földindulás - amerikai ak-
ciófilm 

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

�� VVáállllaallaattii  ééttkkeezztteettéésstt  vváállllaalluunnkk
�� ÉÉttkkeezzééssii  jjeeggyyeett  eellffooggaadduunnkk
HHaavvii  ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377
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FIGYELEM!FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI 

bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.

ANGOL: 2005. április 15.

Jelentkezési határidõ: március 18.

A vizsgák sikerességi aránya 89 %!

A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETÕ!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253

E-mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORRHHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR

MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII  KKÖÖZZPPOONNTT  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII  KKÖÖZZPPOONNTT  

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311- 468 
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

MÁRCIUS 12. 10 ÓRA
ZALAI GYERMEKEK MÛVÉSZETI

TALÁLKOZÓJA
kistérségi bemutató

Mûvészeti ágak: vers- és prózamondás, néptánc és népi
játék, hangszeres zene, ének, klasszikus és modern tánc,

színjátszás és egyéb kategória
Belépõdíj: nincs

MÁRCIUS 13. 10 - 18  ÓRA
MÁRIA TERÉZIA PÉNZVERÉSE 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 

Nagykanizsai Csoportjának kiállítása
A programon belül éremcsere – érembörze, 

ingyenes árbecslés és szaktanácsadás

ÉLETERÕ JÓGA – JÓGASZINTÉZIS 
(kezdõ) tanfolyam indul a HSMK-ban 
április elején, 20 órás, heti 1 x 2 óra. 

Részvételi díj: 6000 Ft,  Vezeti: Jakabfy Sándorné ter-
mészetgyógyász, terapeuta. Jelentkezni lehet az információs

szolgálatnál március 30-áig.

Március 12. 18 óra
A FESZTIVÁL 
MEGNYITÓJA

Köszöntõt mond: Litter Nán-
dor polgármester

„ART EUphoria" – kiállítás
A Lendvai Galéria -Múzeum

gyûjteménye. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta

Március 12. 19 óra
MÁGA ZOLTÁN 

VILÁGHÍRÛ 
HEGEDÛVIRTUÓZ 
ÉS AZ ANGYALOK 

KONCERTJE
Belépõdíj: 900 Ft, nyugdíja-
soknak, diákoknak 600 Ft

Március 15. 19 óra
"BÚVAL,

VIGALOMMAL..."
válogatás a magyar és a világ-

irodalom verseibõl
A PÉCSI SZÉLKIÁLTÓ

EGYÜTTES 
HANGVERSENYE

Fenyvesi Béla: gitár, tamburi-
ca, furulyák, ének. Keresztény
Béla: gitár, ritmushangszerek. 
Lakner Tamás: hegedû, gitár,
mandolin, ének. Rozs Tamás:
nagybõgõ, cselló, gitár, ének

Március 16. 19 óra
MARICA GRÓFNÕ 

nagyoperett
A Sziget Színház 

elõadása
Rendezte: Maros Gábor

Belépõdíj: 1200 és 800 Ft

Március 17.
10 ÉS 14 ÓRA

VUK 
GYERMEKMUSICAL
A budapesti Fogi Színház 

elõadása. 
Belépõdíj: 400 Ft

Március 21. 19 óra
KONCZ ZSUZSA 

KONCERT
Közremûködnek: 

Závodi Gábor - gitár. 
Lengyelfi Miklós - basszusgi-
tár. Maróti Zoltán - billentyû-
sök. Tiba Sándor - dob, ütõ-

hangszerek
Belépõdíj: 2800 Ft

Március 30. 10 óra
HOLDFIA, NAPLÁNYA

a zalaegerszegi 
Griff Bábszínház 

elõadása 
Belépõdíj: 350 Ft

TAVASZI  MÛVÉSZETI 
FESZTIVÁL MÁRCIUSI PROGRAMJA


