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Egy kattintás, 
és naponta 

friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.
Tekintse meg 

KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
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Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”

épülettervezés, beruházás
lebonyolítása, építési mûszaki

ellenõrzés, felelõs mûszaki
vezetés, projektvezetés, 
teljeskörû ingatlanfejlesztés.

Balassa Béla építészmérnök, 
a specialista. +3630/9019013,

balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

†Bagonyai Attila 
(1964. 10. 28. – 2010. 01. 08.)

Elhunyt Bagonyai Attila nem-
zetközi sakkmester, nemzetközi
versenybíró és szakedzõ, az
Aquaprofit NTSK technikai ve-
zetõje, ifjúsági edzõje és elnöksé-
gi tagja, a fáradhatatlan sakkozó.

Pénteken reggel kaptam a döbbe-
netes hírt, hogy Attila szervezete éj-
félkor feladta a küzdelmet, távozott
közülünk, hatalmas ûrt hagyva ma-
ga után az országos és a kanizsai
sakkozásban. Már több hete küz-
dött a betegséggel, tudtuk, hogy
alig van esély a gyógyulásra, hiszen
állapota mindvégig válságos volt és
lélegeztetõgép tartotta életben.
Mégis mindannyian reményked-
tünk, hogy élni akarása segíti meg-
vívni élete legnehezebb játszmáját
és felépül a súlyos betegségbõl.
Végtelen szomorúsággal tölt el
bennünket, hogy ebben a méltatlan
küzdelemben alulmaradt, a gyász
kimondhatatlan édesanyja, rokon-
sága, sakkozótársai, barátai, tanít-
ványai és ismerõsei számára. Alig
múlt 45 éves, tetterõs, fáradhatatlan
fiatalember volt, akinek szinte tel-
jes életét a sakk töltötte ki. Váro-
sunkban született, és már a Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnáziumban töltött
évei alatt kitûnt tehetségével, a ka-
nizsai sakkozás legígéretesebb fia-
talja volt. 1981-ben a csapat legif-
jabb tagjaként nagy szerepe volt az
akkori egyesületünk OB II-be való

feljutásában. Már az elsõ évben
gárdánk egyik legjobb pontszerzõje
volt, akinek a tehetségét felfedezték
az akkor sokkal erõsebb zalaeger-
szegi és tapolcai klubok is. Sakkpá-
lyafutásában elõször a ZTE (ma
Csuti), majd a katonaság és ezzel a
Mereszjev SE következett. Tapol-
cán a sok versenyzés mellett fiata-
lokat edzett, és ettõl fogva ez meg-
határozója lett életének. 1988-ban
visszatért Nagykanizsára és több
vargabetû már nem volt sakkpálya-
futásában. 1990-ben 11 partiból 8,5
ponttal segítette csapatunkat az él-
vonalbeli szerepléshez. Pakson
2004 augusztusában teljesítette a 3.
normát is, így megkapta a nemzet-
közi mesteri címet. Magas szintû
sakktudása mellett korán kitûnt jó
szervezõi képességével, és az õ öt-
leteként elindult Batthyány-kupát,
az ország ma is legerõsebb diákver-
senyét tavaly már a 21. alkalommal
rendeztük meg. Nagykanizsán az
iskolai sakkoktatást haláláig irányí-
totta, szinte egyedülálló módon az
országban, s emellett a Nagykani-
zsai Ifjúság Sakkozásáért Alapít-
vány kuratóriumi tagsági posztját is
betöltötte. Õ volt sakkegyesületünk
egyetlen fõállású „munkatársa”,
élete teljesen összefonódott a sak-
kal. Csapatunk technikai vezetõje
lett, edzette a fiatalokat, a Magyar
Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságá-
nak munkájában is aktívan részt
vett. Számos feladata mellett leve-
lezõn lediplomázott Budapesten a
Semmelweis Egyetem testnevelési
karán, és szakedzõi képesítést,
majd nemzetközi versenybírói mi-
nõsítést szerzett. Számtalan ifjúsági
sakktábort, ifjúsági sakkversenyt
szervezett. Oroszlánrészt vállalt sa-
ját edzõtermünk és szakkönyvtá-
runk létrehozásában. Játékosként,
szervezõként és elnökségi tagként
is elévülhetetlen érdemei vannak a
két bajnoki címünk, a négy ezüst-
és négy bronzérem elérésében, ki-
váló, megszakítás-nélküli 20 éves
élvonalbeli szereplésünkben. Nincs
olyan személy a hazai sakkozásban,
aki a nevét ne ismerné, szakmai tu-
dását, ifjúsági nevelõmunkáját ne
értékelné nagyra, ne a dicséret
hangján szólna róla. Szinte felso-

rolni is lehetetlen lenne a rengeteg
jó eredményt, nemzetközi és orszá-
gos sikert, melyeket tanítványai a
korosztályos hazai- és világverse-
nyeken elértek. Végtelen türelem-
mel, bámulatos pedagógiai érzék-
kel, nagy empátiával edzette a fiata-
lokat, akikkel sikerült a sakkot
megszerettetnie. Nagy részben Atti-
lának köszönhetjük, hogy ma a
sakknevelõ-egyesületek rangsorá-
ban is az elsõk vagyunk, hogy váro-
sunk az utánpótlás-nevelés felleg-
vára lett. Munkáját a megyében és
országosan is jutalmazták: 2003-
ban a „Megye Ifjúsági Sportjáért”
kitüntetést vehette át, majd két or-
szágos elismerés következett,
2003-ban „A legdinamikusabban
fejlõdõ utánpótlás neveléséért”,
2006-ban a „Magyar Sakkozá-
sért”. Rendkívül szorgalmas, tu-
dását mindig frissítõ, új ötletekkel
elõálló, õszinte és fanyar humorú
ember volt. A sakk mellett a foci
és a zene is sokat jelentett számá-
ra. Társai mindenben számíthat-
tak rá, még az idegenekkel is se-
gítõkész volt. Attila távozása pó-
tolhatatlan veszteség a kanizsai és
a magyar sakkozás, az utánpótlás-
nevelés számára. Én személyében
egy nagyon jó barátot és egy kö-
zeli „munkatársat” vesztettem el,
akivel mindig segítettük egymást.
Amikor utoljára beszéltem vele,
éppen a mentõautóba szállt be és
a telefonba alig hallhatóan mond-
ta, hogy tüdõgyulladása van ma-
gas lázzal, és viszik a kórházba.
Valószínûleg az utolsók között
beszélhettem vele, pár nap múlva
már csak az intenzív osztályról
kaphattuk a híreket az állapotáról.
A Csuti elleni bajnoki kettõsrang-
adón mindenki azzal foglalkozott,
hogy mi lehet Attilával, itt lenne a
helye a csapatban. Emlékét ke-
gyelettel megõrizzük, Bagonyai
Attila nemzetközi sakkmestert
egyesületünk és a Városi Sakk-
szövetség saját halottjának tekin-
ti. Családja, barátai és ismerõsei
úgy emlékezhetnek rá, mint kivá-
ló, tisztességes emberre, akire
bármikor számíthattak.

Nádasi Tamás elnök
Városi Sakkszövetség
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

2010. január 23-án, szomba-
ton rendezi a Batthyány Gimná-
zium a „Batthyány Középiskolá-
ért” Alapítvány bálját az István
Fogadó bálteremmé varázsolt
nagytermében. 

Immár hagyománnyá vált ez a
rendezvény, mert tizenhetedik al-
kalommal vehet részt az iskola
sok támogatója a jótékonysági
célú zártkörû estélyen. A helyszín
–  amely a 7-es fõútvonal mellett
Sormáson található – a vendégse-
reg még minõségibb és hangula-
tosabb ellátását szolgálja.

A bál nyitányaként Balogh
László igazgató köszönti a közön-
séget, segítségére Zimány Linda
konferanszié lesz. Elõreláthatólag
Marton István polgármester nyitó-
beszéde után Cseresnyés Péter al-
polgármester mond pohárköszön-
tõt. Ezt követõen a Hot Party
Orchestra tánczenekar szórakoz-
tatja a közönséget, majd a BLG
Táncegyüttes nyitótánca színesíti a
programot. Az étkek is különlege-
sek lesznek. A mûsorban fellép a
Kanizsa Big Band, valamint a
gimnázium végzõs diákjai tánc-
produkcióval. 

Vendégeinek jó hangulatához
meglepetésekkel is hozzájárul a
Batthyány. 

A bál bevétele az iskola tanulói-
nak külföldi és belföldi tanulmány-
útjait, a tehetséggondozás támoga-
tását és az eszközfejlesztést szol-
gálja.

– A bál igényességével, minõségi
színvonalával talán jó példa arra,
hogy 17. alkalommal is lehet a jóté-
konysági célt megfelelõ módon szol-
gálni – mondta Balogh László igaz-
gató.

K.H.

AAllaappííttvváánnyyii bbááll aa BBaatttthhyyáánnyy””-éérrtt 

Nagykanizsán van egy 40
éves lakótelep, szinte a város
szívében, melynek állapotára
szeretném felhívni szíves figyel-
mét és kérni hathatós segítsé-
gét.

Elkészült ugyan egy játszótér
évekkel ezelõtt, melynek szüksé-
gessé lett aszfaltozása során a
játszótérhez vezetõ járdák vál-
tak töredezetté és a ráfolyó sár
miatt síkossá, balesetveszélyes-
sé. A játszótér gyenge kerítése
nem bírta a terhelést, hiszen er-
re a játszótérre nem csak a la-
kótelepi gyerekek, hanem a kör-
nyéken élõk is szívesen járnak.
A tiltás ellenére kutyákkal be-
járnak a játszótérre. Közterület-
felügyelõket itt nem látni.
Egyetlen homokozónkra a kis-
mamák saját pénzbõl (18.000
Ft) csináltattak fedelet. Tavasz-
tól õszig pedig randalírozó fiúk-
lányok szennyezik a kisgyerekek
játszóterét: boros és pálinkás
üvegek, csikkek, sörös dobozok,
szemét. Természetesen mi, lakók
takarítunk utánuk. Rendõrjárõr
igen ritkán jár errefelé.

A város egyik legjobban mû-
ködõ óvodája elõtt a járda élet-
veszélyesen rossz állapotban
van, már több baleset volt a
gödrök miatt. Az óvodakerítés
mellett 50 méteres hosszban
földút van, ahol nincs megold-
va a csapadékvíz elvezetése, így
a sár az útra folyik. A járdák ál-
lapotán kívül rendkívül rosszak
az úttestek is (csatorna eltömõ-
dések miatt az úttesten áll a
víz). A lakótelepi fák egy része
megöregedett, egy része pedig
a felújított házak falát veszé-
lyezteti. 

Tisztelt Polgármester Úr!
Szíves figyelmébe ajánlom la-

káscímemet, és ha idõpontot tud
adni, szívesen elmegyek Önért
autóval, hogy személyesen be-
mutassam lakótelepünket, me-
lyen 240 család él. 

Nagykanizsa, 2010. január 8.

Tisztelettel:
Sipos István, 

Nagykanizsa, Corvin 10/A. 
(negyven éve a Corvin 

lakótelepen élõ lokálpatrióta)

TTiisszztteelltt 
PPoollggáárrmmeesstteerr ÚÚrr!!

Február 5-ig tekinthetõ meg
a HSMK Õsze András Galériá-
jában a Kanizsa Fotóklub
tizenkilenc alkotójának, het-
vennyolc fotográfiáját bemuta-
tó Rögzített fény címû kiállí-
tása. 

A tárlatot nagyszámú érdeklõ-
dõ jelenlétében Kovácsné Miko-
la Mária igazgatóhelyettes kö-
szöntõje után Kõfalvi Csilla, a
Magyar Plakát Ház vezetõje nyi-
totta meg. Közremûködött Nagy-
kanizsa Város Vegyeskara, Haj-
dú Sándor karnagy vezényleté-
vel. 

Kõfalvi Csilla megnyitó beszé-
dében kiemelte: 

– A fotográfiát a széles közön-
ség és a laikusok gyakorta a pil-
lanat mûvészetének tartják. A fo-
tográfia az a mûvészeti ág, amit
tudatosan vagy kevésbé tudato-
san a világon a legtöbben mûvel-
nek. Akik azonban a képet, mint
alkotást élhetik meg, akár mint
annak készítõje, akár mint nézõ-
je, pontosan tudják, hogy a foto-
gráfia készítésének mindig van
egy rejtett dimenziója, az „idõ”.
Egy jól sikerült kép története
nem abban a pillanatban kezdõ-
dik, amikor a fotográfus kinyitja
a gépét, és nem ott végzõdik,
amikor elkattintja azt. A Rögzí-

tett fény címû kiállításon nincs
olyan kép, amin ne látszódna az
az idõ, amit a fotográfus a kattin-
tás elõtt a létrehozandó kép bûv-
körében tölt el. Ahogy minden itt
látható képen elolvasható az a
történet is, ami a fotográfust a
kép létrehozásához elvezette.
Ezek a képek itt körülöttünk
számtalan ilyen történetet mesél-
nek. Megmutatják magukat, tör-
téneteiket és így együtt megmu-
tatják közös létezésüket, idejüket.
Az igazi mûalkotások természeté-
hez tartozik – folytatta Kõfalvi
Csilla –, hogy ahány befogadó-
juk van, annyi mûalkotás jön lét-
re. Ahányan megnézik ezeket a
képeket, annyiféle történetet ala-
kítanak tovább. Tudjuk, hogy
minden mûalkotás üzenet. Mitõl
tud egy fotográfia maradandó
üzenetté válni, mitõl tud egy pil-
lanat makulátlanul megõrzõdni?
Ez az a titok, ami elválasztja
egymástól a fényképet és a fo-
tográfiát. Ez az, ami elválasztja
egymástól a kattintást és az al-
kotást. A kiállítás alkotásain vé-
gigtekintve nyilvánvaló, hogy a
Kanizsa Fotóklub fotográfusai
sokat tudnak, éreznek errõl a ti-
tokról. Üzeneteket küldenek a lé-
tezésükrõl, és üzeneteket külde-
nek a mi idõnkrõl is. Az autonóm
fotómûvészet a nemzeti kulturá-

lis örökség része. Résztvevõ
megfigyelést követel az alkotó-
tól és a nézõtõl, nem pusztán
tárgyak, szokások, eltûnõben
lévõ anyagi kultúránk, vilá-
gunk, életünk megannyi apró
mozzanatának kimerevített fo-
tóit láthatjuk a kiállításon. Bi-
zonyosan vannak mély dolgok,
amelyek a mûvészet fényében
sokkal világosabban érthetõk,
mint a tudomány fényében.
Mondják, hogy némely tenger
vize holdfényben világosabb,
mint napfényben. Minden kö-
zösség ereje az embereiben van
– hangsúlyozta. – Hogy képe-
sek-e alkotó kezdeményezések-
re? Hogy kultúránk fennmarad-
e, az nem utolsósorban az itt élõ
emberek félretolt, de a múltunk-
ban ott gyökerezõ öntudatától is
függ. Milyen fogalmakkal hatá-
rozzuk hát meg a magunk iden-
titását ebben a változó világ-
ban? Milyen igazodási és tájé-
kozódási pontokat találhatunk?
Ezen kérdésekre keressük a vá-
laszt a fotókiállításon látható
alkotások non-verbális eszköze-
ivel, és ezen gondolatokkal
ajánlottuk a „Rögzített fény”
címû kiállítást mindazoknak,
akik kiváncsiak a válaszra.

B.E.

FFoottóókklluubb:: ÜÜzzeenneetteekk aa mmii iiddõõnnkkrrõõll iiss
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Ut unum sint! – Hogy egyek
legyenek! – Jézus szavaival
kezdte II. János Pál pápa híres
ökumenikus enciklikáját, mely-
lyel a Krisztusban hívõk egysé-
gére hívott. 

A nagy keresztény családról
megismételte egyik elõdje mondá-
sát: Ami bennünket egyesít, sokkal
erõsebb annál, mint ami elválaszt.
Sokatmondó, mennyire átélte en-
nek valóságát a nagy többségében
katolikus Lengyelországból érke-
zett egyházfõ. Lelkipásztori útjai-
nak sokezer kilométerén mindig
megtalálta a módját, hogy talál-
kozzon más keresztény egyházak
képviselõivel is. Ha komolyan tö-
rekszünk az Atyával, a Fiúval és a
Szentlélekkel egyesülve az evan-
gélium szerinti életre, úgy köny-
nyebben tudjuk elmélyíteni a köl-
csönös testvériséget is! – ezt a taní-
tását sokan nem felejtik. Amikor
tehát idén a katolikusok bizalom-
mal várják Karol Wojty³a boldog-
gá avatását, az iránta való tisztelet-
ben egyáltalán nincsenek egyedül.

A keresztények egységéért tar-
tandó imahét nagykanizsai alkal-
mai idén a következõk: január 17-
én, vasárnap 17 órakor a Felsõ-
templomban Hella Ferenc refor-
mátus lelkipásztor beszél. A hét
napjain – mindig este 6-kor – a kö-
vetkezõképpen: hétfõn az evangé-
likus templomban Dr. Páhy János
kiskanizsai plébános prédikál,
kedden az Alsótemplomban Deme
Dávid evangélikus lelkész szolgál,
szerdán a reformátusoknál a pia-
rista Németh Gábor hirdet igét.
Deméné Smidéliusz Katalin evan-
gélikus lelkészt csütörtökön a Pia-
rista kápolnában hallgathatjuk.
Pénteken Kiskanizsa vendége lesz
Tomanek Péter káplán a Felsõ-
templomból, ugyanonnan Sifter
Gergely káplán szombaton a
Csengery utcai evangélikus temp-
lomé. Az ökumenikus imahét zá-
róeseményén, január 24-én, vasár-
nap 17 órakor a Kálvin téri refor-
mátus templomban Vereb Zsolt pi-
arista atya mond beszédet.

K.H.

KKöözzeelleeddééss 
öönnffeellaaddááss
nnééllkküüll

A nyugdíjas klubok és szerve-
zetek vezetõinek részvételével
megbeszélést tartott az Idõsügyi
Tanács, a Civil Kerekasztal
Egyesület és a Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Szervezetének Zala
Megyei Csoportja. 

A napirendi pontok sorában Fe-
hér Imre, a Zala Megyei Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Szervezetének
elnöke ismertette az Idõsügyi Aka-
démia kanizsai elõadásainak idõ-
pontját és témáit. Büki Pálné, az
Idõsügyi Tanács társelnöke a beér-
kezett felmérõlapok alapján össze-
gezte a klubok véleményét és ja-
vaslatait, valamint megbeszélték a
felmerült problémákat. Balogh Ist-
ván, a Civil Kerekasztal alelnöke a
kresz szabályok változásával kap-
csolatos elõadásra, és a februári jó-
tékonysági estre hívta fel a klubve-
zetõk figyelmét.

Fehér Imre elmondta: a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával 2010 januárjában or-
szágos képzéssorozat indul Idõsek
Akadémiája címmel. A képzés cél-
ja, hogy a Parlament által elfoga-
dott Idõsügyi Nemzeti Stratégiát a
társadalom széles körével megis-
mertesse. Az akadémia országos
hálózatként hét régióban indít kép-
zéseket. Kétéves lobbytevékeny-

ség eredményeként a megyei szin-
tû rendezvény lebonyolítása Nagy-
kanizsára került. Az elõadások
idõpontja: február 4., március 4.,
és március 25.-e, csütörtök, dél-
elõtt 10 óra. Helyszín: Honvéd Ka-
szinó Tükörterme. Az elõadásokon
150-160 fõ részvételére számíta-
nak, akik majd a megszerzett tu-
dást továbbadhatják közösségük
tagjainak. Városunkban az akadé-
mia megszervezésében a fent em-
lített három szervezet vesz részt. 

A képzéssorozat a következõ te-
rületeket érinti: bevezetés az Idõs-
ügyi Nemzeti Stratégiába; Az idõ-
sek helyzete ma, Magyarországon;
Gazdasági aktivitás, foglalkozta-
tás, öngondoskodás és életútterve-
zés, Nyugdíj és a nyugdíjrendszer
fenntarthatósága; Szociális szol-
gáltatások, Élethosszig tartó tanu-
lás, fejlõdés; Társadalmi részvétel
és megbecsültség, generációk kö-
zötti kapcsolat, Esélyegyenlõség,
fellépés az ageizmus ellen; Egész-
ségi állapot, egészségügyi ellátá-
sok, szolgáltatások, Mindennapi
aktivitás, önmegvalósítás az idõs-
korban. 

A találkozó befejezõ részében
Büki Pálné összegezte az idõsügyi
klubok felmérõlapjaira érkezett
válaszokat. Bár az Idõsek Hete
nem az Idõsügyi Tanács rendezvé-

nye, a többség az Idõsek Hetével
kapcsolatban azt írta, térjenek vissza
a hagyományokhoz, és ismét mu-
tathassák be képzõmûvészeti alko-
tásaikat. Hiányolták az egészség-
napot, és felvetõdött az is, hogy fi-
atalok mondják a köszöntõket. A
megjelentek egyetértettek abban,
hogy ismét legyen sportnap, s ha
szükséges, a versenyzõk számától
függõen a klubok befizetik a neve-
zési díjakat. Elhangzott, a kultúr-
csoportok megérdemlik, hogy le-
hetõséget kapjanak a bemutatko-
zásra, fellépésre õsszel, az Idõsek
Hetén a HSMK színpadán. Ezen
kívül szívesen adnának mûsort a
peremkerületek rendezvényein is.
Terveik között szerepel: szeptem-
berben egy nosztalgiavonatot indí-
tanak Pécsre, az Európa Kulturális
Fõvárosa programsorozatának
megtekintésére. Nemcsak meglá-
togatják a Múzeumok Éjszakája
rendezvényt, hanem szükség ese-
tén akár segítenek is. Eddig kima-
radt az Idõsügyi Tanács munkájá-
ból a kisebbségi önkormányzatok-
kal való kapcsolattartás, amit a kö-
zeljövõben pótolni fognak. A klu-
bok képviselõi észrevételeikkel a
közös munkát, a közösségi életet
segítették.

B.E.

IIddõõsseekk AAkkaaddéémmiiáájjaa KKaanniizzssáánn

A Thúry György Múzeum
helytörténeti tárgyi gyûjteménye
fõként ajándékozás útján, 2009-
ben 221 tárggyal gazdagodott. A
múzeumbarátok – közöttük
Tarnóczky Attila, Dr. Károlyi Atti-
la és Steinhardt László –, számta-
lan alkalommal adott át a gyûj-
teménynek tárgyakat és doku-
mentumokat, segítve ezzel a mú-
zeum gyarapítását, a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány munká-
ját. 

Kunics Zsuzsanna muzeoló-
gus elmondta, Steinhardt László
nemcsak rendszeres látogatója a
kiállításoknak, saját gyûjtemé-
nyébõl is rendezett kiállítást a
múzeum munkatársainak segít-
ségével. Édesapja születésének
100. évfordulója apropóján, ok-
tatástörténeti és helytörténeti ér-
téke miatt fontos családi iratokat
és tárgyakat ajánlott fel tavaly.

Például 1888. évi nagykanizsai
és 1908. évi Zala vármegyei eb
bárcákat, „Szép magyar beszéd
– Zala” emlékplakettet, édesap-
ja, Steinhardt László szentmik-
lósi (Miklósfa) tanító II. világ-
háborúban használt katonai sap-
káját, tiszti csákóját, keretezett
tanítóintézeti tablóképét, s a
Bagolasáncon felavatott hõsi
szobor leleplezésekor, 1936-ban
készített keretezett díszokleve-
let. Továbbá Levente jelvényt,
katonai jelvényt, alumínium
Pajtás jelvényt. Az oktatástörté-
neti anyagok az intézmény gyûj-
teményébe bekerültek, aki ku-
tatni akarja, a család engedélyé-
vel megteheti. 

A történeti dokumentációs és a
történeti fotótár 275 irattal és fotó-
val gazdagodott. Steinhardt László
a már említettek mellett összesen
76 iratot ajándékozott a gyûjte-
ménynek. Így édesanyja, Nyerki

Erzsébet 1906-1919 között hasz-
nált emlékkönyvét, nagyapja,
Steinhardt István tanító hagyatéká-
ból a Bagolasáncon 1903-ban tar-
tott iskolaszéki ülések jegyzõköny-
veit. Édesapja (aki egykor miklós-
fai iskolaigazgató volt) hagyatéká-
ból egy nagyobb irategyüttest, az I.
éves tanítónövendék Betûvetés,
mûvészeti írás füzetét (1924-25), a
somogyszentmiklósi iskola 1942-
43. évi évzáró jelentését, adókive-
tési és bevételi fõkönyvét, pénztári
naplóját (1948). Továbbá az 1950-
es években használt, a Magyar If-
júság Népi Szövetsége Úttörõ
Mozgalom kiadásában megjelent
színes oktató képeket, „A magyar
gyermekek forrón szeretik Rákosi
Mátyást” feliratú színes plakátot, s
az 1960-as évekbõl származó, a já-
rási pedagógus szakszervezettel
kapcsolatos iratokat.

B.E.
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A keddre összehívott, s meghi-
úsult rendkívüli közgyûléssel
kapcsolatban tartott másnap
délután sajtótájékoztatót Mar-
ton István polgármester. 

Elöljáróban azt is elmondta, a
kórház volt fõigazgatója munka-
ügyi perében a Zala Megyei Bíró-
ság mint másodfokú bíróság 11
millió 697 ezer forintot ítélt meg a
felperesnek. Az összeget a kórház
a rendelkezésnek megfelelõen ha-
táridõn belül átutalta Dr. Kovács
József bankszámlájára. A jelenlegi
fõigazgató levélben kérte a polgár-
mestert, hogy a fent jelzett összeg
kórház részére történõ kiegyenlíté-
sérõl intézkedjen. Amennyiben a
Legfelsõbb Bíróság – várhatóan
kedvezõen módosítja az ítéletet –,
az összeget visszautalják. Marton
István újságírói kérdésre megje-
gyezte, nem hajlandó közgyûlés
elé terjeszteni a kérést, hiszen az
elmúlt évben félmilliárd körüli
összeget kapott a kórház.

Visszatérve a sajtótájékoztató
témájára, az idei év elsõ közgyû-
lését kedd este 18.30 órára hívta
össze Marton István, és a decem-
beri utolsó soros ülés két napirendi
pontjával kapcsolatban akart kvázi
vétójogával élni. Az önkormány-
zati törvény szerint a testületnek
kötelezõ jelleggel újból meg kell
tárgyalni a napirendeket, ha három
napon belül él a felterjesztési jogá-
val, és 15 napon belül összehívja a
közgyûlést. A közgyûlés azonban
nem volt hajlandó napirendre ven-
ni a MÁV NTE Sportcsarnok meg-
vásárlásának ügyét, illetve az Ipari
Parkban lévõ földterület áron aluli
eladása ellen emelt vétóját. A pol-
gármester ezzel kapcsolatban két
felelõst említett meg. Az egyik a
jegyzõ, hisz a hivatalban lévõ mû-
ködési zavarok az õ tevékenységé-
nek az eredményei. Ha gyakorolta
volna a személyes ellenõrzési
funkcióját, akkor a nyáron nagy
port felvert 6 millió forintos sik-
kasztás sem történt volna meg, és a
pályázattal kapcsolatos 600 millió
forint sem veszett volna el. Marton
István szerint tevékenységének zö-
mét a jegyzõ az õ ellehetetlenítésé-
re fordítja a Fidesz és az SZDSZ
koncepciója alapján. A keddi rend-
kívüli közgyûlés elõtt is azt kellett
volna neki mondani, hogy igenis,
meg kell tartani, tárgyalni kell ró-
la. Ehelyett semmit sem szólt, az

SZDSZ és a Fidesz koalíció felhá-
borodottan kivonult és elhagyta a
termet, ahelyett, hogy napirendre
vette volna a két fontos kérdéskör
megtárgyalását. 

„A földterület-értékesítés elvi
jellegû döntés lett volna. A város-
nak komoly esélye lenne 40 millió
forintért megvenni a MÁV NTE
Sportcsarnokot a hozzá tartozó
földterülettel együtt, még mielõtt
másnak eladják. Ráadásul a szom-
szédságában sportlétesítmény van,
és a mûködtetésébõl származó be-
vételek jelentõs felújítási lehetõsé-
get is biztosítanak, amihez csak
megfelelõ vezetés kell. Ideje lenne,
ha a jegyzõ segítené, és nem aka-
dályozná a munkámat. Az lett vol-
na a kötelessége, hogy leír egy 5-6
soros rendeleti javaslat-tervezetet,
amely azt tartalmazta volna, hogy
amit a polgármester úr gondol, az
tartalmilag jó, de formailag ki kell
egészíteni. A területértékesítésnél
az volt a gondom, hogy az Ipari
Parkban lévõ legértékesebb terü-
letet óhajtották a 2008-2009-es ár
alatt értékesíteni 2010-ben. Aki ve-
lem tárgyalt kétszer, annak el-
mondtam, hogy ez így nem megy,
Cseresnyés úrnál ez a szándék vi-
szont támogatásra talált. Errõl
mindenki azt a következtetést von-
ja le, amit akar, és tud. Gúzsba köt-
ve elég nehéz táncolni, de nem si-
kertelen.”

Szintén újságírói kérésre felol-
vasta a jegyzõnõ legújabb törvé-
nyességi észrevételét és jelzését is:
„Az önkormányzati törvény szerint
a képviselõtestület a polgármesteri
kezdeményezést köteles érdemben
tárgyalni. A jegyzõnõ ott volt, és
nem szólt. Ha nem cinkos összeka-
csintás lett volna Cseresnyés Pé-
terrel, akkor az év elsõ közgyûlése
nem eredménytelenül zárul, vala-
milyen döntést a testület hozott
volna.”

Marton István megjegyezte:
ugyanabban a témában nem hívhat
össze közgyûlést. Önálló képvise-
lõi indítvány alapján összehívhat-
ná, de ezt nem teszi meg, hanem
beperli a testületet. 

Újabb kérdésekre válaszolva el-
mondta, a nyári hatmilliós sikkasz-
tás ügye megy a maga úján, a rend-
õrség vizsgálódik. 

A 600 milliós pályázat elbukásá-
val kapcsolatban azt válaszolta,
amikor megtudta mi történt, írás-
ban azonnal felszólította a jegyzõt,
hogy vizsgálja ki, és tegye meg a
személyi felelõsségre vonással
kapcsolatos észrevételeit. Dr.
Tuboly Marianna húsz napos ha-

táridõvel egy osztályvezetõt és két
jogászt bízott meg az ügy kivizs-
gálására. A polgármester felfogása
szerint két papírt kellett volna
megnézni. Az egyik a beérkezõ,
amely november 27-én, pénteken
lett lepecsételve a hivatalban, a
másikat december 1-jén hétfõn ad-
ták le a szakosztályhoz. Ez utóbbi
dátumhoz igazították a 15 napot.
Ráírták a 16-át, és annak rendje-
módja szerint el is küldték. Remé-
li, az újonnan felálló testületbe a
városért tenni akaró elkötelezett,
és már bizonyított emberek kerül-
nek be, mert ami most folyik töb-
bek részérõl, az gyalázat az õ sze-
mében. 

„Lejáratás vagy városérdek?”
címmel tartott sajtótájékoztatót
Fertig István, a Fidesz elnökségi
tagja, valamint Karádi Ferenc
önkormányzati képviselõ múlt
csütörtökön.

– A legrosszabb emberi tulaj-
donságok a gyûlölködés, a rosszin-
dulat, az önhittség és a bosszú.
Mérhetetlen károkat tudnak okozni
az emberi kapcsolatokban és a
közgyûlés munkájában is – vezette
be a témát Fertig István. – Nem
meglepõ az MSZP és polgármes-
terük, Marton István módszereit is-
merve, de felháborító, hogy egy
ilyen evidens, nyilvánvaló, a leg-
nemesebb városérdeket szolgáló jó
döntést is arra használ fel ez a dí-
szes társaság közös erõvel, hogy
Cseresnyés Pétert és a Fidesz frak-
ciót befeketítsék, lejárassák.

– Az, hogy a decemberi közgyû-
lésen többséggel megszavazott ha-
tározatokat újra visszahozza az
MSZP által támogatott Marton Ist-
ván megtárgyalásra, mert nem az
õ szája íze szerint történt a döntés,
az már nem lep meg senkit. – foly-
tatta Karádi képviselõ. – Az vi-
szont, hogy egy, az egész világon
ismert cég Nagykanizsára telepü-
lését akadályozhatja meg ezzel a
makacs, minden észérvet nélkülözõ
magatartással, az már nem hagy-
ható szó nélkül. A közvélemény
azért tud keveset errõl a lehetõség-
rõl, mert az érvényes rendelkezé-
sek szerint zárt ülésen került meg-
tárgyalásra és elfogadásra az ipa-
ri park egyik területének nyílt ver-
senytárgyaláson történõ értékesí-
tése. Hangsúlyozni szeretném,
hogy nyílt, mindenki számára el-
lenõrizhetõ versenytárgyalásról,

és annak is területre vonatkozó in-
duló, kikiáltási áráról döntött a
közgyûlés, a felelõsen és okosan
gondolkodók jelentõs többségének
szavazatával. Egy 60 milliós tétel-
nél abba sikerült belecsimpasz-
kodnia az MSZP-nek és a polgár-
mesterüknek, hogy a hivatalos ér-
tékbecslõ szakember miért csök-
kentette egy, a területen keresztül
futó – és így a beépítést nehezítõ –
kábel, valamint a rossz gazdasági
helyzet miatt kb. 6%-kal a kikiáltá-
si árat. Mindannyian tudjuk, hogy
ez a nevetséges indok csak és kizá-
rólag a javaslat megtorpedózását
szolgálja. Egy versenytárgyalás
úgy zajlik, hogy a kikiáltási ár
csak a legalacsonyabb árat jelenti,
amelyen az értékesítés megtörtén-
het. A résztvevõk felfelé fognak li-
citálni, így biztosan az elérhetõ
legmagasabb piaci ár fog érvénye-
sülni.  Azért mondtam el kétszer is
a nyílt versenytárgyalás szót, mert
az utóbbi idõszak tapasztalatai azt
mondatják velem, hogy nem áll tá-
vol a szándék a bajkeverõktõl,
hogy a szokásos korrupciós vádat
egy sokat sejtetõ félmondattal,
esetleg egy megegyezés szó hang-
súlyozásával azonnal rásüssék az
általuk lejáratni kívánt személyre.
A szándékunk kristálytiszta. Adjuk
el a területet a legjobb árat ajánló-
nak, hogy minél elõbb indulhasson
a beruházás. Azt hiszem, hogy ezt
kéne elõsegítenie minden hatás-
körrel rendelkezõ résztvevõnek ez
ügyben. Mi lehet a következménye
a polgármester makacsságának? A
vagyoneladás 2010-es bevétele sú-
lyos tízmilliókkal lehet kevesebb. A
jelentõs helyi adóbevétel marad-
hat el a következõ években. A leg-
fontosabb talán mindannyiunk
számára az a negatív hatás, amely
a remélt sok új munkahely létreho-
zásának elmaradását jelentheti.
Megteheti-e azt a mai gazdasági
helyzetben Marton István, hogy
nem törõdve ezekkel a mindenki
számára égetõen fontos szempont-
ok,kal, szabotálja a végrehajtást?
Úgy látszik igen. Nagykanizsán az
MSZP jogász kettõsének hathatós
támogatásával „trükkök százait
alkalmazva”, csak azért mennek
minden észérv ellenére a határozat
ellen, mert az elõterjesztõt úgy hív-
ják, hogy Cseresnyés Péter. Ebben
az esetben nem számít a város ér-
deke, nem számít a munkanélküli-
ség, nem számít a város sanyarú
pénzügyi helyzete? Számukra egy
dolog lényeges csak, Cseresnyés
Péter nevéhez pozitív, a város éle-
tét jó irányba befolyásoló döntés

MMaarrttoonn IIssttvváánn bbeeppeerrllii
aa tteessttüülleetteett

„„HHooggyy aazz oollvvaassóó 
iiss éérrttssee……””
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nem kapcsolódhat. Az eredményes
akció után aztán összepacsiznak a
kocsmában, és elégedetten dör-
zsölgetik a tenyerüket – ”megcsi-
náltuk”, ahogy a nagy elõd mon-
daná. Siralmas a helyzet, de sajnos
ez a szomorú igazság. Remélem, a
következõ választások idején kellõ-
en megbûnhõdnek ezekért a tette-
kért mindazok, akik ezt a csapatot
támogatják törekvésükben. A
FIDESZ-KDNP frakció nevében
ígérhetem, hogy minden rendelke-
zésre álló törvényes eszközzel élni
fogunk annak érdekében, hogy az a
határozat, amelyik világosan és
tisztán rendelkezik arról, hogy
Nagykanizsán lehetõsége legyen
egy jelentõs befektetõnek letele-
pedni, érvénybe léphessen. Én to-
vábbra is abban bízom, hogy a
szóban forgó világcég képviselõi,
az ebben az ügyben szükséges
egyetemes, magasabb szinten gon-
dolkodva, a kicsinyes érdekeken
túllátva nem állnak el attól a szán-
dékuktól, hogy Nagykanizsán épít-
sék meg egyik telephelyüket.

Kilenc beteget kezeltek az el-
múlt két hónapban a Kanizsai Do-
rottya Kórházban vírusinfekció
vagy annak gyanúja miatt. –
mondta el tegnap Prof. Dr. Bátorfi
József kórházigazgató Marton Ist-
ván polgármesterrel és Brünner
Szilveszterrel, a kórház intenzív
osztályának fõorvosával közösen
tartott sajtótájékoztatóján.

A megszólalás apropóját a múlt
héten történt sajnálatos esemény,
az említett kilenc beteg egyikének,
Bagonyai Attila nemzetközi sakk-
mesternek a halála, s annak körül-
ményei adták. Mint azt több sajtó-
orgánum is hírül adta, a sakkmes-
ter halála elõtt kétszer is jelentke-
zett a Kanizsai Dorottya Kórház
Sürgõsségi Betegellátó Osztályán
felvételre – lázasan, influenzasze-
rû tünetekkel, de mindkét alkalom-
mal hazaküldték. A kórházigazga-
tó ehhez hozzátette, hogy a két
esetben nem ugyanaz az orvos fo-
gadta Bagonyai Attilát, az elsõ
esetben minden szakszerû volt,
röntgenvizsgálatot végeztek,
gyógyszert kapott és instrukciók-
kal látták el. A második eset kap-
csán a történteket egy öt fõs vizs-
gálóbizottság fogja átvilágítani,
melynek elnöke Dr. Székely István,
a kórház minõségbiztosítási veze-
tõje. Azt a részmunkaidõs orvost,
aki másodszor fogadta a beteget,

felfüggesztették, s ha a vizsgálat
azt bizonyítja, hogy vétett, a kór-
ház felbontja a vele kötött megbí-
zási szerzõdést.

Marton István polgármester sze-
rint, ha kétszer elõfordult ilyen
eset, az kételyeket vet fel, s min-
denképpen átfogó vizsgálatra van
szükség.

A fent említett kilenc beteg kö-
zül négyen már gyógyult állapot-
ban vannak. Négy azoknak a szá-
ma is, akik sajnálatos módon nem
élték túl a betegséget, közülük egy
esetében bizonyosodott be, hogy
H1N1-gyel fertõzõdött, egy fiatal
férfi a hagyományos, A-típusú inf-
luenzában hunyt el, a sakkmester
és a Kanizsai Dorottya Kórház kö-
telékében dolgozó doktornõ szero-
lógiai vizsgálatának eredménye
még nem érkezett meg. A lassan
két hónapja a kórházban fekvõ ta-
nárnõ állapota javulást mutat, az õ
szervezetében is kimutatták a vizs-
gálatok a H1N1 jelenlétét. A sajtó-
tájékoztatón elhangzott, hogy
egyikük sem volt beoltva.

A védõoltás fontosságát hangsú-
lyozta Dr. Brünner Szilveszter, s
hozzátette, hogy ha olyannál ész-
lelnek influenzaszerû tüneteket,
aki nem volt beoltva, minél elõbb,
48-72 órán belül antivirális keze-
lést kell alkalmazni. Minderre fel-
hívták a háziorvosok figyelmét is.
Dr. Bátorfi József újságírói kérdés-
re elmondta, hogy szakmai okok
miatt nem teszi kötelezõvé a kór-
ház dolgozóinak a védõoltást, mert
vannak olyan betegségek, melyek
esetében kifejezetten ellenjavallt
ennek az injekciónak a beadása.

„Cseresnyés Pétert felesleges
tovább feketíteni! ... mint ahogy az
õt kiszolgáló Fidesz frakciót is,
hisz annyi épp elég, hogy közgyû-
lési és közéleti tevékenységüket az
érdeklõdõk figyelemmel követhe-
tik...” – hangzott el Horváth István
frakcióvezetõ és Polai József kép-
viselõ sajtótájékoztatóján, majd
így folytatódott: „A zavarkeltést
célzó híresztelésekkel szemben
pedig le kell szögeznünk, Marton
István az önállóan mûködõ Kani-
zsáért frakciónak a tagja, emellett
pedig Nagykanizsa Megyei Jogú
Város, és nem pedig lobbycsopor-
tok polgármestere. Bármely napi-
rendi pont újratárgyaltatása min-
den polgármesternek törvény által

biztosított joga, jelen esetben – il-
letve minden olyan alkalommal,
amikor a  határozat városérdeket
sért – ez egyben erkölcsi köteles-
sége is. Nagykanizsa város elemi
érdeke, hogy a helyben mûködõ és
az ide települni kívánó vállalko-
zókhoz kiszámítható és tisztessé-
ges partnerként viszonyuljon. A
város épp ezért dolgozta ki az el-
múlt években a munkahelyterem-
tést pártoló rendszereit, és árulja
korlátozott számban meglévõ terü-
leteit kedvezményes, 4000 forintos
négyzetméter áron, miközben ezek
értéke – a város eddigi ráfordítása
– közel kétszerese ennek. Ugyan-
akkor példátlan és káros eljárás,
hogy Cseresnyés Péter a zajló, és a
megegyezés irányába mutató tár-
gyalásokat, valamint az önkor-
mányzat vonatkozó rendeletét -
hunvaldista háttéralkukkal - meg-
torpedózva, még ennél is olcsób-
ban herdálná el az ipari park leg-
frekventáltabb területét egy induló
kisvállalkozás számára. Ez nem
csupán a már mûködõ vállalkozá-
sok körében okozna jogos felhábo-
rodást és morálvesztést, de azt az
érzést erõsíti, hogy a Fidesz-
SZDSZ koalíciónak köszönhetõen
minden közgyûlési döntés megvá-
sárolható. Ennek erkölcsi követ-
kezményei beláthatatlanok, anyagi
vonzata pedig a jövõre vonatkozó-
an százmilliós veszteségekre rúg-
hat. Az csak hab a tortán, hogy az
érintett képviselõk vállalhatatlan
döntésüket a soron kívüli közgyû-
lésen „törvényesíthették” volna,
ám ehelyett inkább veszekedtek,
majd sértõdötten kivonultak, így a
jegyzõ tudatos asszisztálása mel-
lett fenntartották a törvénysértõ ál-
lapotot...”

„Nehéz indulat nélkül arra a
rosszindulatú, valótlanságokkal te-
letûzdelt, vádaskodó sajtótájékoz-
tatóra bármit is válaszolni, amely a
károkozásról és a rombolásról
szól. Mindez azoknak a szájából
hangzik el, akik nem szavazták
meg az ipari parkban egy terület
versenytárgyaláson történõ értéke-
sítését.  Minden kimondott szó hi-
teltelen tõlük, hiszen nem szavaz-
tak meg egy olyan javaslatot,
amely a munkahelyteremtés egyik
azonnali lehetõségét jelentheti a
nagykanizsai munkavállalók szá-
mára.  Ez az igazi károkozás, azzal
megkoronázva, hogy a polgármes-
terük a versenytárgyalást szándé-

kosan nem írta ki a lehetõ legrövi-
debb idõn belül.

A fidesz frakció tagjait ez ügy-
ben az a felismerés motiválta,
hogy minden elvesztegetett nappal
nagyobb a kockázata annak, hogy
a beruházó nem Nagykanizsát vá-
lasztja az új telephely megépítésé-
nek helyszínéül. 

Horváth Istvántól és Polai Jó-
zseftõl az a matematikai fejtegetés,
amely a károkozás mértékét taglal-
ja, egy rémtörténetbe illõ adat, de a
tényekhez szikrányi köze sincs. A
valóságban a hivatalos értékbecslõ
4000 forint helyett  3760 forintban
határozta meg a négyzetméteren-
kénti árat, és ez a mérték lett a ki-
kiáltási ár. Ezt az értékkülönbséget
egy év építmény és iparûzési adó-
jából kamatostól kapná meg a vá-
ros. A beruházás munkahelyterem-
tõ vonzatát már nem is említem.
Sajnálom, hogy ezt az egyszerû
képletet nem akarják megérteni a
„kanizsáért frakció” tagjai és a
szocialisták.

A FIDESZ-KDNP frakció véle-
ménye szerint a nyilatkozatokból
ez ügyben elég volt, most már te-
gye mindenki a dolgát. A polgár-
mester azonnal intézkedjen a ver-
senytárgyalás kiírásáról annak ér-
dekében, hogy a város ne egy
„flextronics-történettel” legyen
gazdagabb, hanem egy Nagykani-
zsán beruházó nagyvállalattal.”
(Karádi Ferenc)

KKöözzééppppoonnttbbaann 
aa kkóórrhháázz

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerrtt
ffeelleesslleeggeess ttoovváábbbb 
ffeekkeettíítteennii

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A Kanizsai Kulturális
Központ

(8800 Nagykanizsa, 
Széchenyi tér 5-9., Pf: 164.)

bérleti formában 
éves üzemeltetésre kiadja 

a HSMK földszinti 
kávézóját, 

valamint színházi büféjét.

Pályázati határidõ: 
2010. január 20. 10 óra

A pályázat leadási helye: 
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ, gazdasági iroda 

8800 Nagykanizsa, 
Széchenyi tér 5-9. 

Információ:
06-30/429-8668

EEggyy nnyyiillaattkkoozzaatt
mmaarrggóójjáárraa
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. január 14.6

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. január 22-én
(pénteken) 16,00 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.).

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti a Kanizsa TV Kft. üzemeltetésében lévõ PANASONIC
VIDEOMIXER készülékét. Kikiáltási ár: 60.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-
kodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). A versenytárgyalás idõ-
pontja: 2009. január 22. 11 óra.

Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724, a
készülék megtekinthetõ a Kanizsa TV Kft. székhelyén (8800 Nagykanizsa, Su-
gár u. 8., tel.: 93/787-050)

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. értesíti az önkormány-
zati bérlakások bérlõit, hogy 2010. január 15-én hatályba lép az önkormányzati
bérlakások elidegenítésérõl szóló 48/2009. számú önkormányzati rendelet. E ren-
deletben szabályozottak szerint a bérlakások egy meghatározott köre megvásárol-
ható. A lakás megvásárlására azok a bérlõk jogosultak, akik határozatlan idõre
szóló bérleti szerzõdéssel rendelkeznek, a bérleti jogviszonyuk rendezett, nincs
bérleti díj, illetve közüzemi díj-hátralékuk, továbbá a lakásra szolgálati jelleg
vagy bérlõkijelölési jog nincs feljegyezve. A megvásárolható ingatlanok körét a
fenti rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Azon bérlõk, akik élni kívánnak a
megvásárlás lehetõségével, a vételi szándékukat írásban kell megtenniük. Szemé-
lyes ügyintézés a Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet 22-es számú irodájában tör-
ténik. További részletekrõl, valamint a rendelet teljes szövegérõl irodánkban, a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap 7-9. oldalán, vagy az alábbi honlapokon lehet tá-
jékozódni: www.nagykanizsa.hu (Város mûködése/Önkormányzat/Rendeletek)
vagy a www.nkvg.hu (Ingatlanok rovatban), www.kanizsaujsag.hu/Közérdek to-
vábbá a Polgármesteri Hivatal (Nk., Erzsébet tér 7.) I. emelet 5. sz. irodájában.

FFeellhhíívvááss nnaaggyykkaanniizzssaaii llaakkáássbbéérrllõõkknneekk

Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, 0265,
0273/1, és 0273/2, hrsz.  alatti ingatlanok telekalakítási ügyében. Szám: 6 / 2265-
19/ 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érin-
tetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/2265-18/2009. számú
Nagykanizsa, 0265, 0273/1, és 0273/2, hrsz-ú alatti ingatlanok telekalakítása ügyében
a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tá-
jékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2010. január 4-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2265/2009., tárgya: Nagykanizsa, 0265,
0273/1, és 0273/2, hrsz-ú alatti ingatlanok telekalakítása. A kérelmezõ ügyfél neve:
HM Infrastruktúrális Ügynökség, 1476 Budapest, Pf.: 246.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telek-
határú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 0265., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagyka-
nizsa, 0273/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 0273/2., hrsz-ú ingatlan tulajdo-
nosai, 1. Nagykanizsa, 0272., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 2. Nagykani-
zsa, 0229., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 3. Nagykanizsa, 0274/1., hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 4. Nagykanizsa, 0278., hrsz-ú ingatlan tulajdono-
sai (hirdetmény útján), 5. Nagykanizsa, 0264/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény
útján), 6. Nagykanizsa, 0264/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 7. Nagyka-
nizsa, 0263/10., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 8. Nagykanizsa, 0263/9.,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 9. Nagykanizsa, 0263/8., hrsz-ú ingatlan tu-
lajdonosai (hirdetmény útján), 10. Nagykanizsa, 0263/7., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hir-

detmény útján), 11. Nagykanizsa, 0263/6., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján),
12. Nagykanizsa, 0263/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 13. Nagykanizsa,
0263/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 14. Nagykanizsa, 0263/3., hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 15. Nagykanizsa, 0263/2., hrsz-ú ingatlan tulajdo-
nosai (hirdetmény útján), 16. Nagykanizsa, 0263/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdet-
mény útján), 17. Nagykanizsa, 0262., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 18.
Nagykanizsa, 0261/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 19. Nagykanizsa,
0261/9., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 20. Nagykanizsa, 0260., hrsz-ú in-
gatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 21. Nagykanizsa, 0258., hrsz-ú ingatlan tulajdono-
sai (hirdetmény útján), 22. Nagykanizsa, 0257., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény út-
ján), 23. Nagykanizsa, 0256., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 24. Nagyka-
nizsa, 0243/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 25. Nagykanizsa, 0241.,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 26. Nagykanizsa, 0266., hrsz-ú ingatlan tu-
lajdonosai (hirdetmény útján), 27. Nagykanizsa, 0267., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdet-
mény útján), 28. Nagykanizsa, 0268., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján), 29.
Nagykanizsa, 0270., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján).

Az egyes tulajdonosok részére a határozat közlése hirdetményi úton történik
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben

meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bár-
milyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja." Erre
figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A határozat ellen a
közléstõl számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigaz-
gatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy –– 66//22226655-1199//22000099..

Meghívó
A Kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia szeretettel várja Önöket

2010. január 23-án, szombaton, 18 órai kezdéssel a Kiskanizsai Általános
iskola aulájában rendezendõ farsangi bálra. 

Fellépnek: Zalagyöngye táncegyüttes, Árvácska dalkör, Tulman Géza vers-
mondó. A zenét a Húros duó szolgáltatja. A belépõjegy ára vacsorával: 4000 Ft.
A rendezvény bevételét a kiskanizsai templom felújítására ajánljuk fel! A tombo-
lán értékes nyereményeket sorsolunk! A rendezvény ideje alatt büfé mûködik!

Belépõjegyek a templomban Horváth Lászlónénál (30/3362-353), valamint
Simon Zoltán (20/9170-912) és Szilajka Ferenc (20/7704-182) egyházközségi
tagoknál vásárolhatók. Akik nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni a bá-
lon, azok pártolójegyet válthatnak ugyancsak a fent nevezett képviselõtestüle-
ti tagoknál, s ezzel õk is templomunk megújítását támogatják.

Kérem, hogy akiknek a tombola-sorsolásra felajánlásuk van, ugyancsak je-
lezzék a fentieknél vagy bármely egyházközségi tagnál.

TTiisszztteelltt OOllvvaassóókk!!

2009 karácsonya elõtt adtuk át a Kanizsa Antológia 10. kötetét,
melyben nagy örömünkre ötven alkotó írását olvashatják az érdek-
lõdõk. A sok értékes mûvet több száz írásból válogattuk ki, s illesztet-
tük egy kötetbe. Ezúton is gratulálunk minden alkotónak, és boldog új,
alkotásokkal teli esztendõt kívánunk.

A 10. Antológiában azonban a szerkesztés folyamán – minden jó
szándékunk ellenére – néhány írás sérült, módosult szerzõik szándékai
ellenére. Elnézést kérünk a szerzõktõl a hibákért, s ígérjük, az idei
kötetekben jobban figyelünk a pontos megjelentetésre. 

Tóthné Kantó Katalin (költõként Kárpáti Kantó Katalin)  köl-
teménye és tanulmánya, Kósa Pál verse olyan mértékben sérült, hogy
újra fogjuk közölni e mûveket a 2001-es antológiában a szerzõk által
eredendõen beadott szövegek szerint, mint ahogy Dr. Polgár József
írását is, amely szerkesztés technikai bonyodalmai miatt maradt ki.
Tõlük szintén elnézést kérünk e hibáinkért. Ez utóbbi kapcsán kérjük,
hogy lehetõleg ne érülékeny floppyn, hanem CD-n adják le írásaikat
idén, szívesen segítünk ennek technikai lebonyolításában is. Kérjük
minden szerzõ megértõ segítségét.

Tisztelettel: Kardos Ferenc (szerkesztõ)
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KözlönyKanizsai
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA

Tartalomjegyzék:
48/2009. (XI.09.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 48/2009. (XI.09.) számú rendelete

az önkormányzati tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl

Nagykanizsa
2010. január 14.

1. szám

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 48/2009. (XI. 09.) számú ren-
delete az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások  elidegenítésérõl 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ltv.),
valamint a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (l) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ lakások elidegenítésének szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§.
A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed a határozatlan idõre bérbe adott lakásra, amelynek tulaj-
donosa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.

E rendelet hatálya - a Ltv. 85/F. §-ban meghatározott elõvásárlási jog gyakorlásával
vásárolt lakás kivételével - kiterjed a határozatlan idõre bérbe adott lakásra, amelynek
tulajdonosa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

2. §.
A jogosultak köre

(1) A bérbeadott önkormányzati lakásra elõvásárlási jog illeti meg:
a) a bérlõt,
b) a bérlõtársakat egyenlõ arányban,
c) a társbérlõt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában,
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokonát, valamint

örökbefogadott gyermekét.
(2) Társbérlet esetén a közösen használt lakóterületet az (l) bekezdés c) pontjában

említett arányban kell figyelembe venni.
(3) A lakást az (1) bekezdés b) pontjában említettek az ott írtaktól eltérõ arányban is

megvásárolhatják.
(4) A bérleti jog folytatására irányuló tartási szerzõdés esetén a lakás megvásár-

lásához az eltartó hozzájárulása szükséges.

3. §.
Az el nem idegeníthetõ ingatlanok

(1) Nem idegeníthetõek el:
a) az 1990. szeptember 1. napját követõen önkormányzat pénzeszközökbõl létesített

vagy szerzett lakások,
b) az olyan területen fekvõ önkormányzati lakások, melyek az Önkormányzat dön-

tése alapján átalakításra, korszerûsítésre, felújításra, bontásra kijelölt épületben vannak,
vagy  tilalmat rendezési tervi okok indokolják,

c) a bérlõkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási joggal érintett
lakások,

d) a jogszabály alapján szolgálati lakásnak minõsülõ lakások.
e) a mûemléképületben lévõ lakások, kivéve a mûemléki hatóság és a város köz-

gyûlése együttes hozzájárulásával, külön jogszabály rendelkezéseinek figyelembe
vételével,

f) határozott idõre, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakások,
g) az elidegenítési tilalommal terhelt lakások, pénzügyi követeléssel terhelt lakások,
h) a nyugdíjasok házában lévõ lakások,
i) a mûteremlakások,
j) azok a lakások, amelyek bérlõinek a bérleti szerzõdése felmondás alatt áll, illetõ-

leg lakbér,  közüzemi díj tartozásuk van.
k) valamely közintézmény, közellátást biztosító egyéb intézmény -iskolák, óvodák,

kulturális intézmények, irodaházak, kórház területén lévõ lakások, orvosi rendelõknél
lévõ- bérlakások, függetlenül a bérleti szerzõdés tartalmától.

(2) Az a.), b), e), i). pontokban felsorolt lakások jegyzékét  az 1. és 2. számú mel-
léklet tartalmazza.

(3) A c), d), f), g), h), j), k). pontokkal érintett lakások nyilvántartási adatok szerint
értelmezendõek, ezek a lakások a tilalmi listán nincsenek felsorolva.

4.§.
A lakások elidegenítésére vonatkozó eljárási szabályok

(1) A Közgyûlés az elidegenítés lebonyolításával a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.,-t bízza meg. A megbízás tartalmát külön megbízási szerzõdés
rögzíti.

(2) Az elõvásárlási jog jogosultja, illetõleg aki az elidegenítést kezdeményezi, erre
vonatkozó nyilatkozatát az elidegenítéssel megbízott szervezetnek adja be, aki a nyi-
latkozatot személyes átadás esetén a benyújtáskor, levélben  30. napon belül visszaiga-

zolja, egyúttal már ekkor közölheti,  hogy az elidegenítésnek a 3.§. szerint meghatáro-
zott kizáró oka fennáll-e.

(3) Az elidegenítéssel megbízott szervezet, amennyiben nem áll fenn a 3.§. szerint
meghatározott eladást kizáró ok, meghatározza a lakás forgalmi értékét, majd a 6.§.
szerinti kedvezmények figyelembevételével kiszámítja a lakás vételárát, meghatározza
a fizetési feltételeket.  Az eladási ajánlat megtétele elõtt a forgalmi értéket a
3/2009.(II.11.) számú önkormányzati rendelete (vagyonrendelet) 14. §. 1. bek. szerinti
hatáskörrel rendelkezõvel egyezteti, ezután kerülhet sor az eladási /ár/ajánlat
megtételére, majd a bérlõ elfogadó nyilatkozata után az adásvételi szerzõdés
megkötésére. Az adásvételi szerzõdést az elidegenítéssel megbízott szervezet készíti
elõ. Az adásvételi szerzõdések aláírására a Közgyûlés a polgármestert hatalmazza fel. A
polgármester az eladott lakásokról negyedévente beszámol a közgyûlésnek.

(4) Az eladási ajánlatban rögzíteni kell: 
a.) a lakás beköltözhetõ és lakott forgalmi értékét, a vételárát, 
b.) a szerzõdés kötésekor fizetendõ vételár-részlet mértékét,
c.) a részletfizetés idõtartamát és a szerzõdéses kamat mértékét,
d.) a vételárengedmény, illetõleg a vételárhátralék megfizetésére adott engedmények

feltételeit, és mértékét,
e.) az ajánlati kötöttség idejét.
(5) A lakás vételárát a beköltözhetõ forgalmi értékbõl kiindulva, a kedvezmények

figyelembevételével kell megállapítani. A forgalmi értékbecslés munkadíja bruttó
30.000 Ft., amit a vásárlás kezdeményezõje (bérlõ) fizeti meg, miután a (2) bekezdés
szerinti visszaigazolás megtörténik  arról, hogy a  3. §. szerint meghatározott kizáró ok
nem áll fenn.  Az értékbecslési munkadíj a megvásárlás létrejöttével a fizetendõ vételár-
ba nem számít bele, a bérlõ vagy a vele egy tekintet alá esõk részérõl történõ elállás
esetén az nem térítendõ vissza.

(6) Az értékesítéssel kapcsolatosan felmerült további költségek közül az adásvétel
elõkészítésével, és ha szükséges, társasházzá való alakítás elõkészítésével felmerülõ
költségek, továbbá az adásvételi szerzõdéssel felmerülõ ügyvédi költség az önkor-
mányzatot terheli. A vevõt terheli az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel felmerülõ
eljárási díj, továbbá; amennyiben a vevõ tulajdonjoga, haszonélvezeti joga bejegyzése
során illeték kiszabására kerülne sor, annak megfizetése.

(7) A 4.bekezdés e) pontja szerinti ajánlati kötöttség ideje 90 nap.    
Az ajánlati kötöttséget a (9) bekezdésben említett okok fennállása esetén -a szük-

séges eljárás kimenetelétõl függõ hatállyal- ki lehet zárni.
(8) Az adásvételi szerzõdést az eladási ajánlatot elfogadó vevõvel az eladásra már

elõkészített, társasházzá alakított illetve önálló helyrajzi számmal rendelkezõ, földhi-
vatalnál bejegyzett, rendezett jogi helyzetû- lakás  esetén az elfogadó nyilatkozat
átadásától számított 30 napon belül meg kell kötni.

(9) Eladásra nem elõkészített ingatlan esetén; amennyiben az elsõ adásvételi
szerzõdés megkötése elõtt az ingatlant társasházzá kell alakítani, vagy  az ingat-
lanon bármilyen, szakhatósági eljárással vagy külsõ közremûködõ igénybevételé-
vel járó ingatlan-nyilvántartási változást kell eszközölni (megosztás, önálló
helyrajzi szám alá vonás, térképhelyesbítés, tulajdoni helyzetet érintõ bármi vál-
toztatás), az eladási ajánlatban tájékoztatni kell a vásárlást kezdeményezõt, hogy
ezek az elõkészítõ munkálatok bonyolítási idõigénye, illetve az eljárás végered-
ménye bizonytalan. 

(10) A eladási /árajánlatban az ajánlati kötöttséget a (9) bekezdés szerinti esetek fen-
nállása esetén a szükséges eljárás kimenetelétõl függõ hatállyal kell rögzíteni.  

(11) Az elsõ adásvételi szerzõdés megkötését megelõzõen -az egylakásos, illetõleg az
egy helyiségbõl álló épület kivételével- az épületet társasházzá kell alakítani. Ettõl a
leendõ tulajdonosok egységes eltérõ akarata esetén el lehet térni. A társasház alapító
okirat tervezetébe a leendõ tulajdonostársakat be kell vonni. Az alapító okirat ter-
vezetének meg kell felelnie a leendõ tulajdonostársak akaratának.

(12) A bérlakásra fennálló bérleti jogviszony az adásvételi szerzõdés megkötésének
idõpontjában szûnik meg, ettõl az idõponttal köteles elszámolni a volt bérlõ a  bérbea-
dóval, és közüzemi szolgáltatókkal, továbbá: ha már mûködik az adásvétel idõpon-
tjában; a társasházzal.

5.§.
A forgalmi érték megállapításának a módja

(1) Az önkormányzati lakás forgalmi értékét a hasonló adottságú lakások helyi for-
galmi értéke alapján kell megállapítani, különösen:

a) az épületen belüli fekvése,
b) az épületen belüli lakások száma, az épülethez tartozó földrészlet, a közös

használatra  szolgáló helyiségek és közös használatra szolgáló területek nagysága, 
c) az épület felszereltsége, mûszaki állapota, építése felújítása óta eltelt idõ,
d) a lakás alapterülete és komfortfokozata szerint,
e) a lakottság ténye miatt,  jelen rendelet 6.§.(1.) bek. szerint kell meghatározni.  
(2) A vételár megállapításakor a forgalmi értékekbõl le kell vonni a bérlõnek a lakás-

ra fordított és meg nem térített értéknövelõ beruházásainak az értékét. Értéknövelõ
beruházás levonásának igényérõl a vételi igény benyújtásakor kell a bérlõnek nyi-
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latkoznia, a szükséges igazolások egyidejû átadásával.  

A megállapított forgalmi értéket azok az értéknövelõ beruházások csökkentik, amely:
- a bérlõ megbízásából vagy a kivitelezésében valósult meg és,
- a lakás átalakítására, korszerûsítésére irányult és,
- a kivitelezéshez a tulajdonos, vagy kezelõ hozzájárult, és külön jogszabály által

meghatározott esetben az építési engedély kiadása megtörtént, és;
- A beruházásokat igazoló számlákat a bérlõ a bérbeadó részére benyújtotta, de annak

értékét a bérbe adó bérbeszámítással, vagy egyéb módon a bérlõ részére nem térítette
meg.

(3) A forgalmi értéket egy adott épületben, az azonos típusú lakások esetében
általában azonos elvek alapján kell meghatározni.

(4) A forgalmi érék meghatározásnál az 5.§. (1) bekezdés a-d. pontjaiban foglaltak
részben irattári, nyilvántartási adatokból, szükség szerint a helyszíni szemle adataiból
tevõdik össze. Azon - leltár szerinti - felszerelésekkel és berendezési tárgyakkal  kell szá-
molni, amelyek a lakás -jogszabályban elõirt- rendeltetésszerû használatához már eredeti-
leg is, vagy azok pótlására beépítésre, felszerelésre kerültek, és a lakás esetleges leadása
esetén a bérbeadó leltári tárgyként megkövetelhet.  Figyelmen kívül kell hagyni azokat a
leltáron kívüli berendezési és felszerelési tárgyakat, (pl. páraelszívó, kiegészítõ konyhabú-
tor, redõny, riasztó, biztonsági zár, klíma, stb.) amelyek a bérlõ tulajdonát képezik, vis-
zonylag egyszerû beavatkozással leszerelhetõk vagy megszüntethetõk, és a beépítéssel nem
váltak a lakásleltár részévé.

(5) A lakás forgalmi értékét a fenti elvek figyelembevételével, elõször beköltözhetõ
állapot feltételezésével kell meghatározni. A lakottság ténye az eladási ár meghatározása
során a beköltözhetõ forgalmi értékhez viszonyítva, százalékban (%) meghatározott
kedvezmény, árengedmény formájában nyilvánul meg.

A kedvezmény, árengedmény mértékét jelen rendeletben szabályozottak szerint kell
kiszámolni. 

6.§.
Kedvezmények, árengedmények, fizetési feltételek

(1) A lakottság ténye miatt, a határozatlan idõre bérbe adott lakás esetén, ha a lakást
a 2. §. (1) bekezdésben felsorolt elõvásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a részére
beköltözhetõ forgalmi értékbõl 20 % kedvezményt kell adni; azaz a lakott forgalmi
érték a beköltözhetõ forgalmi érték 80 %-a.

(2) A lakás vételára egy összegben, vagy részletfizetéssel egyenlíthetõ ki. 
(3) Részletvásárlás választásánál az elõvásárlási jog jogosultja kérelmére 15 éves rés-

zletfizetési kedvezményt kell adni.
(4) A részletvásárlás esetén a szerzõdéses kamat mértéke évi 12 %.
(5) Részletvásárlás választása esetén az elsõ vételár-részlet megfizetése után fenn-

maradó hátralékra a havonta fizetendõ részleteket egyenlõ mértékben kell megállapí-
tani. Az egyenlõ mérték elve alapján a kamat a futamidõ alatt nem változik.

(6) Az elõvásárlási jog jogosultja a szerzõdés megkötésekor a megállapított vételár
20 %-át - elsõ törlesztõ részletet - egy összegben köteles megfizetni. 

(7) Ha az elõvásárlási jog jogosultja  a vételárat a szerzõdés megkötésekor egy
összegben megfizeti, akkor a beköltözhetõ forgalmi értékbõl további 10 % kedvezmény
illeti meg, ez esetben a vételár a lakás beköltözhetõ forgalmi értékének a 70 %-a.

(8) Ha az elõírt 20 %-os mértékû elsõ törlesztõ részletet meghaladóan többletfizetést
teljesít, akkor ezen többletfizetés 10%-a vételárkedvezményként beszámításra kerül.

(9) Ha a vevõ a részlettörlesztés idõszakában, a 15 éves futamidõ lejárta elõtt, rend-
kívüli törlesztéssel a még hátralévõ vételárat egy összegben kiegyenlíti, a fennmaradó
tõketartozásból - a kamatkülönbözet felszámításával - a kedvezmény mértéke 10 %.

(10) Az elõvásárlási jog gyakorlója a vagyoni és jövedelmi helyzete alapján az
alábbi kedvezményeket igényelheti, ha a jövedelme, és vagyoni helyzete alapján
megfelel a pénbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 14/2006. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 8.§-ban foglaltak-
nak:

a) a  (3) bekezdésben rögzített 15 éves idõtartamra szóló részletfizetési kedvezmény
megnövelése  20 éves idõtartamra,

b) a  (4) bekezdés szerinti szerzõdéses kamatot évi 1 % -al történõ csökkentése,
c) az (5) bek.szerinti, 20 %-os mértékû elsõ törlesztõ részlet mértékének 2 %-al

történõ csökkentése.
(11) A kárpótlásra jogosult - ameddig az 1991. évi XXV.  törvény hatályos - az 1991.

évi XXV.  törvény alapján õt megilletõ - saját jogon szerzett- kárpótlási jegyeket az
állam tulajdonában álló, illetõleg az e törvény kihirdetése után az állam tulajdonából az
önkormányzat tulajdonába ingyenesen kerülõ lakás értékesítése során fizetõeszközként
névértékben felhasználhatja.

7.§.
A részlettörlesztés idõszakára vonatkozó szabályok

(1) A részletfizetés esetén az önkormányzat javára a vételár hátralék és járulékai ere-
jéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint a vételár teljes megfizetésének
idõtartamára elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

(2) Az ingatlan további jelzáloggal kizárólag az önkormányzatot követõ rangsorban,
és csak akkor terhelhetõ meg, ha a felvett jelzáloghitel az épület, illetve a lakás
felújításával van összefüggésben.  A felvett hitelösszeg nem haladhatja meg a bejegyzett
jelzálog induló összegének a 70 %-át.

(3) A jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az ingatlant tartozás
átvállalással nem lehet elidegeníteni.

(4) A részlettörlesztésnek az elõírt törlesztési határidõn belüli kiegyenlítése esetére a
kiegyenlítés idõszakában még fennálló, a hátralévõ kamatokkal növelt tõketartozás

együttes összegébõl a 6.§ (9) bekezdés vonatkozó része szerinti engedmény illeti meg.
(5) A vételár megfizetéséhez önkormányzati lakástámogatás nem vehetõ igénybe.
(6) Három havi törlesztõ részlet elmaradása esetén az önkormányzat, vagy a részlet

beszedéssel megbízott a részletfizetési kedvezményt -eredménytelen felszólítást követõen-
azonnali hatállyal felmondhatja, és a hátralévõ teljes vételár hátralék és járulékainak
egyösszegû megfizetését követelheti.  Az így történõ vételár kiegyenlítés nem minõsül
rendkívüli törlesztésnek, ezért a  6.§. (9) bekezdés szerinti engedmény nem illeti meg.

8.§.
Az elidegenítésbõl származó bevételek felhasználása

A lakások elidegenítésébõl származó bevételek felhasználása az Ltv. 62.§.(1-5)
bekezdése szerint történik.

9.§.
Elidegenítésre történõ kijelölés

(1) A közgyûlés a jelen rendelet 3. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat elide-
genítésre kijelöli.

(2) A kijelölt ingatlanok közöl azon határozatlan idõre szóló bérleti szerzõdéssel ren-
delkezõ lakásbérlõk élhetnek a vétel lehetõségével, amelyek  nem esnek a jelen rendelet
3.§. tiltó hatálya alá.

10.§.
Záró rendelkezés

(1) E rendelet 2010. január 15. napján lép hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ltv., valamint a Polgári

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Nagykanizsa, 2009. október 29.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ
Marton István polgármester

1. számú melléklet:

Városépítészeti, gazdasági és városérdek miatt nem elidegeníthetõ lakások 

Sorszám/Cím                   Lakásszám  Megjegyzés
1. Ady u. 1./udvari/ 1 Tömbrehabilitációra javasolt.
2. Ady u. 3. /udvari/ 1 Tömbrehabilitációra javasolt.
3. Ady u. 5./udvari/ 3 Tömbrehabilitációra javasolt.
4. Bajcsy-Zs.38/a 2 Orvosi rendelõ, gyógyszertár épületében 

vannak, átépítés.
5. Bajza u. 13. 5 A telek végét az útnyítás érinti. 

Üres értékesítése javasolt.
6. Bartók B.u.1. 47 Mûszaki okok miatt kiürítve. Eladás alatt.
7. Bartók B. u. 6-8. 1+1 Mûteremlakás.
8. Csengery u. 19. 3 Rehabilitáció javasolt,

+ mûszaki és gazdasági ok 
9. Csengery u. 117. 187 /Ligetváros/ mûszaki és gazdasági-jogi 

okok miatt.
10. Deák tér 2. 4  Udvari szárnyépület mindkét oldala,

tömbrehabilitáció javasolt.
11. Deák tér 5. udvari 1 Tömbrehabilitációra javasolt. 

Intézmény területén van.
12. Deák tér 6. 5 Tömbrehabilitációra javasolt, 

+ mûszaki és gazdasági ok.
13. Dózsa Gy.u. 73-75. 104 Rehabilitációra javasolt. Mûszaki, jogi okok.
14. Eötvös tér 11. 6 Tömbbelsõ rehabilitációra javasolt.
15. Erzsébet tér 1. 2 /Vasemberház/ 

Mûemlék, önkormányzati érdek
16. Erzsébet tér 10./udvari/ 2 Tömbrehabilitációra javasolt. 

Mûszaki és gazdasági okok.
17. Erzsébet tér 11.                  7   Mûemlék, mûszaki, gazdasági és városérdek.
18. Báthori u. 5. és 7. 12+12 /Erzsébet tér 11, Magyar u.2./ 

Volt átmeneti szálló.Városi tartaléklakások 
céljára + mûszaki, gazdasági ok.

19. Erzsébet tér 14-15. 1 Nyomdaépület és környezete, rehabilitáció 
javasolt.

20. Erzsébet tér 16. 2 Erzsébet tér észak, mûemléki környezet    
tömbrehabilitáció, annak befejezéséig a tilalom 
indokolt.

21. Erzsébet tér 17. udvari   1 Erzsébet tér keleti oldal - Múzeum tér  
tömbrehabilitáció érinti.

22. Fõ u. 8 - Zrínyi u. 35. 47 Bazárudvar, mûemlék és mûemléki 
környezet, városérdek.

23. Fõ u. 13 udvari 1 Tömbrehabilitáció javasolt + mûszaki és 
gazdasági ok.

24. Fõ u. 15.udvari 4 Tömbrehabilitáció javasolt + mûszaki és 
gazdasági ok.

25. Fõ u. 17.udvari 3 Tömbrehabilitáció javasolt + mûszaki és 
gazdasági ok
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26. Fõ u.21. 6 Tömbrehabilitáció javasolt. Intézménnyel 

egy épületben van.
27. Hunyadi u. 16. 7 Rehabilitáció javasolt + mûszaki 

és gazdasági ok kiürítés.
28. Jókai u. 52. 2 Mûteremlakások.
29. Király u. 19. 1 Rehabilitáció, a vásárcsarnok és Király u. 

között.
30. Király u. 37. 7 Rehabilitáció javasolt + mûszaki 

és gazdasági ok.
31. Kölcsey u. 11. 4 Rehabilitáció javasolt + mûszaki 

és gazdasági ok.
32. Magyar u. 7. 6 Rehabilitáció javasolt + mûszaki és 

gazdasági ok. Erzsébet tér Észak 
tömbrehabilitáció befejezéséig.

33. Magyar u. 76. 3+11 Romos, mûszaki ok miatt elbontva.
3 db Üres eladásra.

34. Petõfi u. 42. 7 Rehabilitáció javasolt + mûszaki 
és gazdasági ok.

35. Rákóczi u. 27. 3 Részben romos. Rehabilitáció javasolt,
+ mûszaki ok.

36. Sugár u. 8. 1 Intézménnyel egy épületben. 
Önkormányzati, gazdasági ok.

37. Teleki u. 2-10. 31 Rehabilitáció, útnyítás + mûszaki ok.
38. Teleki u. 14. 1 Intézmény területén van.
39. Tripammer 3. 3 Garázslakások. Mûszaki, városépítészeti, 

gazdasági okok miatt eladásra nem alkalmas.
40. Zrínyi M.u. 43. 4 Udvari. Tömbehabilitáció + mûszaki 

és gazdasági ok.
41. Alkotmány u. 91-93. 2 Rehabilitáció javasolt + mûszaki 

és gazdasági ok.
42. Palin, Elek major 7 lakás Rehabilitáció javasolt + mûszaki 

és gazdasági ok.

2. számú melléklet:
Jogszabályi okok, illetve gazdasági okok miatt 

nem elidegeníthetõ ingatlanok:

Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
1990.évi XXXIII.tv. (vagyonátadási törvény) hatálybalépését -1991. szeptember 1- követõen:

- önkormányzati eszközökbõl létesített, vásárolt 
- önkormányzati tulajdonba került ingatlanok,
- állami támogatással létesített, vagy vásárolt ingatlanok.

Cím /épület/önkormányzati tulajdonú lakások száma

Ady u. 63 1 db Attila u. 12. 2 db
Attila u. 14. 2 db Bartók B.u.5. 2 db
Bajza u. 9. 1 db Bajza u. 9/a. 1 db
Teleki u. 2 3 db Berzsenyi u. 3. 1 db
Berzsenyi u. 9. 1 db Berzsenyi u.10. 1 db
Berzsenyi u.12. 1 db Berzsenyi u.14/A. 1 db
Corvin u. 6. 1 db Csengery u. 39. 1 db
Csengery u. 78. 1 db Csengery u. 87. 1 db
Csengery u. 117. 72 db Csokonai u. 6. 1 db
Dózsa Gy.u. 142. 44 db Fõ u. 13.I/1. 1 db
Garay u. 1. 1 db Garay u. 5. 1 db
Garay u. 6. 1 db Garay u. 7. 2 db
Garay u. 10-12 3 db Irtás u. 8. 2 db
Kazanlak krt.3. 2 db Kazanlak krt.7. 1 db
Kazanlak krt.9. 1 db Kazanlak krt.14. 1 db
Kazinczy u. 1. 2 db Kodály Z.u.5. 1 db
Kodály Z.u.8. 2 db Kossuth tér 22. 1 db
Liszt F.u.3. 1 db Magyar u. 17. fsz-4. 1 db
Magyar u. 30. 1 db Munkás u. 1. 1 db
Munkás u. 2. 1 db Munkás u. 6. 2 db
Munkás u. 7. 1 db Nagyrác u. 22/B 10 db
Munkás u. 10. 2 db
Postakerti u. 23. 2 db Postakerti u. 31. 1 db
Platán sor 5.A. 1 db Rózsa u. 11. 1 db
Rózsa u. 1. 1 db Rózsa u. 14. 1 db
Rózsa u. 13. 4 db Rózsa u. 21. 2 db
Rózsa u. 18. 1 db Teleki u. 3 .A. 2 db
Teleki u. 1. 1 db Teleki u. 3 .B. 2 db
Teleki u. 13. 1 db Városkapu krt. 4. 2 db
Városkapu krt. 6. 1 db Városkapu krt. 8. 2 db
Városkapu krt. 10. 7 db Zemplén Gy.u. 1/A. 2 db
Zemplén Gy.u. 3.A-B. 2 db Zemplén Gy.u. 5/A-B. 5 db
Zemplén Gy.u. 7/A-B. 3 db Zemplén Gy.u. 9/A-B. 9 db
Zemplén Gy.u. 11/A-B. 3 db Zrínyi u. 37. 1 db

3. sz. melléklet
Elidegenítésre kijelölt épületek

Sorszám/Cím bérlakás Sorszám Cím bérlakás 
1. Ady u. 11. 6 db 39. Csengery u. 39. 1 db 
2. Ady u. 20. 5 db 40. Csengery u. 52. 1 db
3. Ady u. 22. 5 db 41. Csengery u. 56. 7 db
4. Ady u. 26. 2 db 42. Csengery u. 58 2 db
5. Ady u. 32. 2 db 43. Csengery u. 61. 7 db
6. Attila u. 6. 14 db 44. Csengery u. 63. 4 db
7. Attila u. 8. 4 db 45. Csengery u. 66. 5 db
8. Attila u. 10. 9 db 46. Csengery u. 68. 3 db
9. Babóchay u. 3. 3 db 47. Csengery u. 74. 2 db
10. Babóchay u. 48.a 1 db 48. Csengery u. 2. 1 db
11. Babóchay u. 55. 1 db 49. Csengery u. 79. 1 db
12. Bartók B.u.3. 6 db 50. Csengery u. 88. 23 db
13. Bartók B.u.6. 19 db 51. Csengery u. 109. 7 db 
14. Bartók B.u.7. 12 db 52. Csokonai u. 2/a. 5 db
15. Bartók B.u.8. 19 db 53. Csokonai u. 6/a. 8 db
16. Bartók B.u.9. 7 db 54. Eötvös tér 8. 2 db
17. Bartók B.u.10. 15 db 55. Erdész u. 23. 2 db
18. Bartók B.u.12. 1 db 56. Erdész u. 27. 2 db
19. Batthyány u.16. 1 db 57. Erzsébet tér 8. 1 db
20. Berzsenyi u. 14/B. 6 db 58. Erzsébet tér 17. 1 db
21. Csányi L.u.9. 3 db 59. Erzsébet tér 20. 1 db
22. Csányi L.u. 16. 1 db 60. Erzsébet tér 21. 1 db
23. Csányi L.u. 20. 1 db 61. Fõ u. 2. 3 db
24. Csengery u. 2. 1 db 62. Fõ u. 4. 1 db
25. Csengery u. 6. 2 db 63. Fõ u. 9. 5 db
26. Csengery u. 12. 4 db 64. Fõ u. 23. 2 db
27. Csengery u. 13. 2 db 65. Hevesi u.1. 12 db
28. Csengery u. 14. 7 db 66. Hunyadi u. 23. 2 db
29. Csengery u. 15. 1 db 67. Katona J. 1. 2 db.
30. Csengery u. 18/B. 2 db 68. Kazanlak krt. 1. 9 db.
31. Csengery u. 25. 2 db 69. Kazanlak krt. 5. 12 db
32. Csengery u. 28. 2 db 70. Kinizsi u. 47. 1 db
33. Csengery u. 31. 1 db 71. Kinizsi u. 55. 4 db
34. Csengery u. 33/B. 1 db 72. Király u. 6. 1 db
35. Csengery u.33/C. 1 db 73. Király u. 13. 1 db
36. Csengery u. 35. 1 db 74. Király u. 30. 4 db
37. Csengery u. 36. 1 db 75. Király u. 34. 1 db
38. Csengery u. 38. 1 db 76. Kisfaludy u. 17/C. 3 db
77. Kisfaludy u. 33. 6 db 114. Rákóczi u. 52. 1 db
78. Kodály Z. u. 1-3. 36 db 115. Rozgonyi u. 2. 8 db
79. Kodály Z. u. 6. 7 db 116. Rozgonyi u. 3/a. 1 db
80. Kossuth tér 1. 2 db 117. Rózsa u. 15. 26 db
81. Kossuth tér 3. 7 db 118. Rózsa u. 22. 11 db
82. Kölcsey u. 8. 2 db 119. Sugár u. 2/A 2 db
83. Liszt F. u. 1. 7 db 120. Sugár u. 2/B 1 db
84. Liszt F. u. 2. 6 db. 121. Sugár u. 12 1 db
85. Liszt F. u. 6. 8 db. 122. Sugár u. 14 1 db
86. Liszt F. u. 8. 10 db 123. Sugár u. 16/D 2 db
87. Magyar u 23. 8 db 124. Sugár u. 43 1 db

125. Sugár u. 53. 1 db
88. Magyar u. 26-28. 2 db 126. Széchenyi tér 4. 1 db
89. Magyar u. 50. 1 db 127. Szemere u. 8/A. 1 db
90. Magyar u. 71. 4 db 128. Szemere u. 11. 2 db
91. Maort u. 21. 1 db 129. Szent Imre u.2. 1 db
92. Maort u. 23. 1 db 130. Teleki u. 9. 2 db
93. Maort u. 26. 2 db 131. Teleki u. 11. 2 db
94. Munkás u. 12. 8 db 132. Teleki u. 17. 1 db
95. Múzeum tér 1. 2 db 133. Teleki u. 24. 1 db
96. Múzeum tér 2. 1 db 134. Teleki u. 30. 2 db
97. Múzeum tér 5. 4 db 135. Teleki u. 48/A 1 db
98. Olaj u. 25. 1 db. 136. Városkapu krt. 9. 13 db
99. Papp Simon sétány 2.1 db. 137. Városkapu krt. 11. 6 db
100 Péterfai u. 37. 10 db 138. Városkapu krt. 14. 13 db
101. Petõfi u. 92. 2 db 139. Városkapu krt. 16. 10 db
102. Platán sor 4. 16 db 140. Vörösmarty u. 65. 3 db
103. Platán sor 5/B. 3 db 141. Zárda u. 1. 1 db
104. Platán sor 7/A. 6 db 142. Zárda u. 3. 4 db
105. Platán sor 8. 1 db 143. Zárda u. 5. 1 db
106. Platán sor 8/A. 4 db 144. Zárda u. 7. 1 db
107. Platán sor 9/A. 5 db 145. Zemplén Gy.u. 1/B. 29 db
108. Platán sor 9/B. 5 db 146. Zemplén Gy.u. 4. 15 db
109. Platán sor 9/C. 4 db 147. Zrínyi M.u. 28. 3 db
110. Rákóczi u. 5/C. 6 db 148. Zrínyi u.43 utcai ép. 3 db
111. Rákóczi u. 15. 4 db 149. Zrínyi M.u. 56. 3 db
112. Rákóczi u. 40. 2 db 113. Rákóczi u. 46. 3 db

Szerkeszti: a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa, Király u. 47. A szerkesztésért felelõs: Dóró János. Tördelés: Hársfalvi Tímea. Kiadja: a Kanizsa Újság
Kft., Nagykanizsa, Király u. 47. Felelõs kiadó: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Tel./fax: 93/312-305 

KANIZSAI KÖZLÖNY
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. január 14.10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakások-
ról szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.

a.) A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Bérleti díj összege: 30.888 Ft. d.) A la-
kás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. január 18. 8 - 9 óráig.

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1.Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.

a.) A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokoza-
ta: komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A
lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. c.) Bérleti díj összege:
61.472 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január 18.
9.15 - 10.15 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/1.

a.) A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A la-
kás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Bérleti díj összege:
51.136 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január 18.
10.30 - 11.30 óráig.

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 

1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz.3.

a.) A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: kom-
fortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: földszinti lakás. c.) Bérleti díj összege:  14.148 Ft. d.) A lakás ál-
lapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. f.) A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2010. január 19. 8 - 9 óráig.

CSERÉRE

1. Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. 2/1.

a.) A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: kom-
fortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület.  A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás . c.) Bérleti díj összege: 14.148 Ft. d.) A lakás
állapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti bérleti
szerzõdéssel megegyezõ. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január
18. 8- 9 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány
ugyanitt kapható! Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 29.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet továbbá az alábbi üres, önkormányza-
ti bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: elsõ emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920
Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: második emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.

a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,  komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em 7.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: II. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920
Ft

d.) A lakás állapota:  helyreállított 

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.

a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított 

9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: legfel-
jebb 60 hónap

10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 8.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: elsõ emeleti lakás.l c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920
Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított.

A szálláshasználati szerzõdés idõtartama legfeljebb 60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2010. január 18. 14 - 15 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán 
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 29.

PPáállyyáázzaatt üürreess,, ffeellúújjííttootttt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa  2010. január 14. 11

Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasház-
ban  megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérleté-
rõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakások
bérleti jogának elnyerésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
január 29. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2010. február 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának
elnyerése, határozott idõre. A bérlemények nem örökölhetõk!

A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti
díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igény-
bevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt fel-
ajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti dí-
ja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályá-
zó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség.

A lakások megtekinthetõk: 2010.  január 21. 15-16 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó

lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó
lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a
lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak ele-
get tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgya-
láson történõ licitálást elfogadja.

2.) Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos ön-
kormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bo-
csátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt lebontásra
kerülõ önkormányzati bérlakás bérlõje.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyug-
díj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymá-
solatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyisé-
geit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fény-
másolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát,
alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügy-
félszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pá-
lyázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pá-
lyázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A
pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5., 2.200.000
Ft, 2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft. A licitálás során a li-
citösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vo-
natkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgál-
tató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormány-
zati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon be-
lül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt-vel a bérleti szerzõdést ezen határidõn belül nem köti meg,
a bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookk
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai

Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Tör-

vénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: Ha-
tározatlan idejû (munkaviszonnyal együtt). 

A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szeke-
res J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési inté-
zet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú

iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellá-
tására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltétele-
ként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ ál-
tal) hitelesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem
régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gya-
korlat  igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továb-
bá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthet-
nek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a va-
gyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.) 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyúj-
tásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályá-
zati határidõ leteltét követõ 21 napon belül. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követõ 60 napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkor-
mányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
www.kszk.gov.hu honlap.

Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármester-
tõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kani-
zsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.

KKaanniizzssaa DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz ggaazzddaassáággii iiggaazzggaattóó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/ Versenytárgyalások idõpontjai
961./Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000 Ft + áfa / január 20., 09:00
131./Magyar u. 18. beépítetlen ter./20.525.400 Ft + áfa /január 20., 09:30
3817./Csengery u. 111/B. - telephely/5.350.050 Ft + áfa / január 20., 10:30
1188/3/A/5., 1188/3/A/6./Fõ út 7. irodák és manzard/25.760.000 Ft + áfa/
január 20., 11:00
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/17.100.000 Ft + áfa/ január 20., 11:30
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/20.770.000 Ft + áfa/ január 20., 13:00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdek-
lõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss
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Európában a fiatal nõk köré-
ben a második leggyakoribb da-
ganatos megbetegedés a méh-
nyakrák, s az esetek 99,7%-áért a
Human Papilloma Vírus (HPV) a
felelõs. Mindez így nagyon drasz-
tikusan hangzik, sajnos az is.
Évente 1200-an betegszenek meg
hazánkban ebben a betegségben,
s 500-an halnak bele. A szûrésre
mindössze a nõk 30%-a megy
el… A 2006 óta rendelkezésre ál-
ló oltóanyag megjelenése elõtt –
mellyel a HPV-fertõzés csaknem
100%-ban megelõzhetõ – csupán
a szûréssel (cytológia, colpo-
scopia) lehetett a korai elváltozá-
sokat diagnosztizálni, s ezek sebé-
szeti eltávolításával a gyógyult ál-
lapotot elérni. A szexuálisan aktív
nõk 50%-a élete folyamán átesik
a fertõzésen, a férfiak 25%-a
érintett. – A Human Papilloma
Vírusról, a méhnyakrákról s a le-
hetséges megelõzõ lépésekrõl Dr.
Orosházi Attila, a Kanizsai Do-
rottya Kórház Szülészet-Nõgyó-
gyászati Osztályának fõorvosa
tájékoztatta lapunkat.

– Sok nõ, életkortól függetlenül
ma sincs tisztában azzal, hogy
egyáltalán mi az a HPV, vagyis
Human Papilloma Vírus, s mi köze
van a méhnyakrák kialakulásához.

– Sajnos ez így van, annak elle-
nére, hogy a tájékoztatás folyama-
tos, hiszen nem csak a kórházak-
ban kaphatnak tájékoztatást a pá-
ciensek, hanem a védõnõktõl, rek-
lámanyagokból, a televízióból is
hallani lehet a HPV-rõl, illetve a
méhnyakrákról is, s óriási az
Interneten fellelhetõ információk
száma is. – fogalmazott Dr. Oros-
házi Attila. – A méhnyakrák kivál-
tója maga a vírus, mely az egyik
leggyakoribb szexuális úton terje-
dõ megbetegedés. Sokan azt gon-
dolnák, megfelelõ védekezési mód-
szer ellene a gumióvszer, ám ez
nem így van, mivel a vírus bõr-bõr
kontaktus útján is terjed.

– Az alkalmas módszer a meg-
elõzésre az elmúlt idõben váro-
sunkban is oly’ sokat emlegetett
HPV elleni oltóanyag, mely azon-
ban sokak számára az ára miatt
egyelõre elérhetetlen. Szóljunk né-
hány szót a vírusról és a vakciná-
ról.  

– Több, mint száz típusa ismert,

melyeket az úgynevezett onkogén
kockázat (rákkeltõ hatás) alapján
sorolnak be kategóriákba. A magas
onkogén kockázattal bírók – úgy
mint a 16-os és a 18-as – a felelõs
a méhnyakrákos esetek több, mint
70%-áért. Az alacsony onkogén
kockázatú, például 6-os és 11-es tí-
pus, a genitális szemölcsökért tehe-
tõ felelõssé, mely a serdülõkor
egyik leggyakoribb, rendkívül fáj-
dalmas, kellemetlen szeméremtesti
megbetegedése. Ezen kívül meg
kell említeni azt is, hogy a HPV
nemcsak a méhnyakrák és a gen-
itális szemölcsök kiváltásában ját-
szik szerepet, hanem a végbél da-
ganatok, egyéb nõi nemi szervi da-
ganatok (úgymint hüvely-, szemé-
remtest), valamint a fej-nyaki régió
daganatai közül a garat-gége-
nyelõcsõ tumorok egy bizonyos
százalékáért is felelõssé tehetõ.  A
vakcina ezek ellen nyújt védelmet.
Jelenleg két oltóanyag ismert, az
egyik a két komponensû, mely a 16-
os és a 18-es ellen, illetve a négy,
komponensû, mely mind a négy te-
hát a 6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus
ellen nyújt védelmet. A vakcinát a
vírus  fehérjeburkából állítják elõ,

tehát nem legyengített vírust fecs-
kendeznek a szervezetbe, így oltási
szövõdményként ritkán helyi tüne-
tekkel, úgymint bõrpír, oltás helyén
fellépõ minimális fájdalommal kell
számolnunk. Jelenleg 8 és fél éves
nyomon követéses vizsgálat, több
ezres mintavétel áll rendelkezé-
sünkre, melyek közül csupán egy
esetben mutatták ki a 16-os  típus-
sal történõ fertõzést az oltás után.
Ez mindenképpen kiváló eredmény-
nek számít, csaknem 100%-osnak.
Az oltást hat hónapon belül három
alkalommal, a 0., a 2. és a 6. hó-
napban kell beadni. A vakcina va-
lóban nem olcsó, hiszen háromszor
kell adni, s egyenként 30.000 fo-
rintba kerül. Mivel nemi úton terje-
dõ fertõzésrõl van szó, a szexuális
életüket még nem megkezdett fiatal
populáció, a 9-16 évesek oltása
lenne az elsõdleges, de természete-
sen a már szexuálisan aktív nõknek
is adható. Az õ esetükben azonban
egy elõzetes vírustipizálás szüksé-
ges. Amennyiben a két magas
onkogén kockázatú típus kimutat-
ható, folyamatos kontroll, rákmeg-
elõzõ állapot kialakulása esetén
mûtéti beavatkozás jön szóba. Ezt
követõen a vakcina beadható, hi-
szen az eredeti fertõzés után nem
alakul ki tartós immunvédelem.

– Beszéljünk a betegség kiala-
kulásáról, mely szerencsére egy
hosszan tartó folyamat.

– Abban, hogy a méhnyakrák ki-
fejlõdjön valakinél, a vírus tartós
jelenléte mellett több tényezõ (nem
megfelelõ higiénés körülmények,
hüvelygyulladás, több szülést kö-
vetõ méhszájseb, fogamzásgátló
huzamosabb ideig való szedése,
dohányzás) együttes fennállásának
is szerepe van. Szerencsére az ese-
tek többségében a vírus csak jelen
van, majd egy idõ után spontán el-
tûnik a méhnyak hámjából.

Dr. Orosházi Attila kifejtette
véleményét azzal kapcsolatban is,
hogy rendkívül fontos lenne a
vakcina már meglévõ védõoltások
sorába történõ beillesztése (in-
gyenessé tétele), mert ha ez nem
következik be, éppen az a réteg
lesz képleten megvásárolni,
mely leginkább veszélyeztetett
méhnyakrák tekintetében. Ezen
kívül további fontos kérdés,
hogy a biztos védettség tudata ne
csökkentse a szûrõvizsgálatokon
való részvételi hajlamot. A fõor-
vos minden nõnek javasolja a
rendszeres évenkénti nõgyógyá-
szati szûrést, mert a szakembe-
rek nem gyõzik eleget hangsú-
lyozni: nem akkor kell menni or-
voshoz, ha „már kész a baj”, ha-
nem a megelõzés legalább eny-
nyire lényeges, ha nem sokkal
fontosabb.  

Steyer Edina

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2010. január 14.12

Októbertõl új üzemeltetõje van
a plaza épületében mûködõ moz-
góképes komplexumnak, s a már
jól megszokott (illetve a legtöbbet
használt) nagyterem mellett ja-
nuár 7-tõl megnyitott egy másik,
kisebb terem is – korántsem
szimpla ötlettõl vezérelve…

– Újításunk lényege, hogy az új-
évtõl a mozinak létezik Nagykani-
zsán egy art-terme is – fogalmazott
Maresch Dániel, a CINENUOVO
Kft. ügyvezetõje. – Szándékos az
elõbbi megfogalmazás, de elsõként
arról, hogy az új terem megnyitásá-
val nagyobb lesz a kínálat, vagyis a
mûsorválaszték, ami roppant lénye-
ges a mozi szempontjából. Így
óránkénti kezdéssel fordulhatunk
közönségünk felé, s emellett szeret-
tük volna azt is, hogy olyan filmek
is eljuthassanak Kanizsára, melyek
eddig talán mûfajukból adódóan
nem voltak jelen a kínálatban.

– Mi a lényege az artmozi-
besorolásnak?

– Az artmozi kulturális intéz-
ménynek minõsül, melyet a 2004-
es, úgynevezett filmtörvény is ki-
mond. Ráadásul e meghatározást a
Nemzeti Filmiroda „ítélheti oda”,
bizonyos feltételek ellenében. Ilyen
például, hogy a mûsoridõ legalább
60 százalékában art-besorolású fil-
meket kell vetíteni, s naponta 18 és
21 óra között egy ilyen jellegû elõ-
adást mindenképp mûsorra tûzünk.

– Milyen filmek tartoznak a szó-
ban forgó art-csoportba?

– Valamennyi magyar filmet ide
veszik, s a pontos meghatározást
úgy lehetne megfogalmazni tágab-
ban, hogy a magasabb kulturális
értéket képviselõ alkotások szere-
pelnek ebben a kalapban. Ez jórészt
európai filmeket takar, szemben az
amerikai kultúrából érkezettekkel.

– Miként érinti az új mozis irány
beindítása a kanizsai filmrajongó-
kat?

– A nagyteremben továbbra is szó-
rakoztató, többségében amerikai fil-
meket vetítünk, amíg az új kister-

mében mûködik az art-mozi. Az 1.
számú termet nyitottuk meg erre a
célra, ami 66 férõhelyes, és itt a ré-
teg-, illetve a mûvészfilmeket tûzzük
mûsorra. Ez a kezdeményezés, bát-
ran állíthatom, hogy Nagykanizsa
történetében egyedinek mondható.
Mivel – sajnálatunkra – az önkor-
mányzat nem támogatta mûvész-mo-
zi létrehozását, ez év végéig az üze-
meltetési költségeken kívül egyéb
összegeket is ki kell gazdálkodnunk,
hogy ki tudjuk fizetni a terem kiala-
kításának teljes költségét. Ehhez
kapcsolódik lényegében az az elkép-
zelésünk, amely alapján egy évet ad-
tunk a kanizsai viszonyok ez irányú
felmérésére. Kalkulálva ez annyit je-
lent, hogy ha havi 1000 nézõt be tu-
dunk hozni az artmozis elõadásokra,
akkor a terem hosszú távon is meg-
marad. Ehhez persze elõttünk a fel-
adat, vagyis igyekszünk olyan fil-
mekkel elõrukkolni, melyeket egy-
szerûen nem lehet kihagyni.

P.L.

MMáárr „„aarrttmmoozziiss”” bbeessoorroolláássssaall iiss aa nnéézzõõkkéérrtt

HHooggyy ttiisszzttáánn lláássssuunnkk……
AA HHPPVV-rrõõll ééss aa mmééhhnnyyaakkrráákkrróóll sszzaakkmmaaii sszzeemmmmeell
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Horoszkóp

Pozitív, jó tulajdonságai erõsödnek fel a csil-
lagok állásának köszönhetõen. Használja ki
a váratlan lehetõségeket, és zavartalanul fo-
gadja el mások segítséget. A szerelemben is
legyen kezdeményezõ és határozott.

Ne elégedjen meg azzal, amit mások nyújta-
nak, határozottan fogalmazza meg ön is az
igényeit. Kezdje mindjárt a családjában, majd
menjen tovább. Ha magányos, adjon lehetõ-
séget rá, hogy belépjen életébe a szerelem.

Kiegyensúlyozott, harmonikus napokra
számíthat. Ez azonban nem riasztja el önt
attól, hogy folyton a munkájára gondoljon.
Legyen nyitott, mert a hétvége érdekes
meglepetéseket tartogathat a számára.

Jó fizikai, és kiegyensúlyozott lelkiálla-
potban van. Akár új munkahely, vagy köl-
tözés gondolata jár az eszében, ne halo-
gassa az idõt, bátran tegye meg az elsõ lé-
péseket, és gyõzze le az akadályokat. 

Az áremelések ellenére kedvezõ idõszakra
számíthat még januárban. Gond nélkül
megvalósíthatja a terveit, ha nem ragaszko-
dik megrögzötten az elveihez. Egy kis laza-
sággal könnyedén változtathat mindenen.

Az égiek pozitív sugallatával többre mehet,
mint a családja kézzelfogható támogatásá-
val. Véleményével akaratlanul is felvilla-
nyozza a környezetét, ezért megértéssel, és
ne indulatosan fogadja a reagálásukat.

Utazásra vágyakozik, pedig most jött vissza
a szabadságról. Egészségére fordítson több
figyelmet az eddigieknél. Keressen lehetõ-
ségeket a sportolásra, sétáljon, töltsön több
idõt a szabadban, fõleg azzal, akit szeret.

Ha a családja támogatására nem is, a Jupi-
ter segítségére biztosan számíthat. Ha
megújuláson, változtatáson töri a fejét, ne
gondolkodjon, vállalja fel a kockázatot. A
szerelem terén szép napokra számíthat.

A hosszú ünnepek után igazán kipihenten
folytathatja a munkáját. A csillagok állásá-
nak köszönhetõen kedvezõ lehetõségekre
számíthat anyagi téren, nyugodtan tervez-
het hosszú nyári vakációt a kedvesével.

Úgy érzi, valami újdonság feldobná hétköz-
napjait. A bolygóállások hatására érzékeny-
nyé, ingerültté válhat. Szabadidejét ne tölt-
se folyamatosan a családja körében. Keres-
sen új ismerõsöket, új társaságot magának.

Ne hagyja, hogy bárki lehangolja és elve-
gye a munkakedvét. Sikeresen telnek a
hétköznapjai, munkahelye sincs veszély-
ben. Céljait megvalósíthatja anélkül,
hogy komoly hitelt kellene felvennie.

Az ünnepek után nehezen rázódik vissza a
hétköznapokba. A munkához sincs igazán
kedve, õszinte megjegyzéseivel akaratlanul
megsért másokat. Hangulata kihat párkapcso-
latára is, ezért legyen megértõ és türelmes.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

2010-ben
is hallgassa
a Kanizsa

Rádiót
Minden kor 
kedvencei

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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VVEEGGYYEESS

IINNGGAATTLLAANN
Városközpontban három szo-

bás, 76 m2-es, egyedi fûtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.:
+3630/411-4010 (7107K)

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas la-
kás (pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)

Nagykanizsa belvárosában
700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telek eladó! Érd.:
+3630/227-3294 (7108K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nyara-
ló eladó. (Víz, szennyvíz, vil-
lany.) Érd.: +3630/227-3294 

Nk-án a Dózsa György 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79
m2-es, három szobás lakás eladó.
Irányár: 11,8 millió Ft. Érd.:
+3630/396-1910 (7130K)

Városkapu krt.-on egyedi
szabályozós, központi fûtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó.  Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlás-
sal, 1185 m2 udvarral áron alul el-
adó. Érd.: +3693/323-737,
+3620/417-2075 (7151K)

Vendéglátásra alkalmas (de
más célra is használható), kb.
100 négyzetméteres (két te-
rem, raktár, közlekedõ, sze-
mélyzeti- és nyilvános helyisé-
gek) üzlet teljes felszereléssel
kiadó. Érd.: +3630/227-3294
(7116K)

Egy szobás , 44 m2-es belvárosi
önkormányzati bérlakásomat 1,5-
2 szobás bérlakásra cserélném.
Érd.: +3630/4609-337 (7154K) 

Nk-án a Berzsenyi utcában I.
emeleti kétszobás, 55 m2-es, egye-
di fûtésû erkélyes lakás eladó.
Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7155K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt föld-
szinti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ ál-
lapotban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Corvin utcában egyedi fûté-
ses, másfél szobás lakás alacsony
közös költséggel sürgõsen eladó.
Érd.: +3630/358-1053 (7157K)

Keleti városrészben, csen-
des környezetben három szo-

bás lakásban egy szoba kiadó
egy fõnek. Négyemeletes,
központi fûtéses házban. A
szobák részben bútorozottak,
konyha fürdõ felszerelt. Ká-
beltévé, Internet van. Pékség,
bevásárlókp., buszmegálló a
közelben. Tel. +3630/847-
8816. (7165K)

Nk-án a Király út 19. szám
alatt garázs kiadó vagy eladó.
Érd.: +3620/934-9110 (7152K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi né-
pi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014 (6430K)

Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerû állapotban, jogtisz-
ta Windows Vista Homa Basic
szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó.
17” WXGA kijelzõ, Intel
CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB RAM,
wifi, WLAN, DVD író dual layer,

csatlakozók. Érd.: +3630/9932-
534 (7145K)

Készpénzért vásárolok porce-
lánokat, régi dísztárgyakat illetve
festményeket, sötét alapszínû
Zsolnay tárgyakat. Érd.: Nagyka-
nizsa, +3630/332-8422 (7153K)

Zsemlyeszínû kiscicámat kere-
sem! Szilveszter éjszaka veszett
el a Vörösmarty utca környékén.
Kérem hívjon: +3630/469-3069
(7158K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-
máló-, talp-, egyéb masszázs, fény-
terápia, méregtelenítés, stb. Hívás-
ra házhoz is megyek! Elérni és be-
jelentkezni a +3630/481-2323 tele-
fonszámon lehet (6273K)

Pedikûrt, manikûrözést vál-
lalok! Hívásra házhoz is me-
gyek. Tel.: +3630/620-2929
(7159K)

Január 18. 19 óra
Hevesi bérlet
Moliére: KÉPZELT BETEG - komédia
A Forrás Színház  (Gyõr) elõadása
Fõszereplõ: DÖRNER GYÖRGY
Belépõdíj: 2 500 Ft

Január 19. 19 óra
Bródy bérlet
George Feydeau-Maurice Hennequin: 
FOGAT FOGÉRT - vígjáték 
A budapesti Új Színház elõadása
Szereplõk: Hirtling István, Huszár Zsolt,
Rudolf Péter, Derzsi János, Pálfi Kata,
Fodor Annamária. Rendezõ: Valló Péter 
Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft

Január 20. 19 óra
Tim Rice - A.L.Webber:
JÓZSEF ÉS A SZÍNES, 
SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT -
musical. A Sziget Színház elõadása
Szereplõk: Petróczi Gábor, Pintér Tibor,
Berecz György, Mezõ Zoltán, Makrai Pál,
Rosta Claudia. Rendezõ: Pintér Tibor
Belépõdíj: 1 500 Ft

Január 21. 17.30 óra
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére

A HIMNUSZ KÖLTÕJE
Kölcsey-emléktúra képeslapokon

Kiállítás Gulyásné Raksányi Olga 
gyûjteményébõl. Megnyitja: Kovácsné
Mikola Mária intézményegység vezetõ
Megtekinthetõ: február 10-ig

KOMPI - PÖTTÖM KUCKÓ 
JÁTSZÓHÁZ
1-6 éveseknek. Nyitva tartás: hétfõ, pén-
tek 9-12 óra, 14-18 óra, szerda, szombat
14-18 óra. Ingyenesen látogatható!
Helyszín: Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) A játszóházi az Európai Unió
TÁMOP 3.2.3/08/2-0081 számú 
"KOMP-ok a túlsó partra" címû pályázat
támogatásából valósult meg.

„VALÓSÁG ÉS KÉPZELET” - Kiállí-
tás Sass Brunner Erzsébet és Brunner 
Erzsébet Indiában, 1930-1936 között 
festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK" - 
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: január 31-ig

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: január 15-ig

Az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa 
(Nk, Bajcsy-Zsilinszky u. 67.)

felvételt hirdet 1 fõ iskolatitkár 
álláshely betöltésére. 

Feltétel: szakirányú képesítés, magyar állampolgárság, 
World, Excel, Internet felhasználói szintû ismerete. 

Bér: Kjtv. szerint. 
Szükséges: szakmai önéletrajz, végzettséget 
igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány. 

A benyújtás határideje: 2010.január 19.

Álláshirdetés - Iskolatitkár

Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbete-

gek Egyesülete január 29-én
pénteken a szokott idõben,
15.30-kor tartja klubfoglalkozá-
sát a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében. A diabetes mel-
litus syndroma kóroktana, epi-
demiológiája címmel tart elõ-
adást Dr. Sebestyén Miklós fõ-
orvos.

2010. január 23-án (szombaton) 
a Halis István Városi Könyvtárban 16 órakor

Andrásfalvi Bertalan tart elõadást 
A hagyomány értéke ma címmel. 

A belépés ingyenes. 
Rossz idõ esetén érdeklõdni: 30/253-5346
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… 20 esztendeje: a nõi kosár-
labda NB I B 16. fordulójában
Alba Regia Építõk (2.) – MÁV
NTE (5.) 79-80, a Lázár Béla
edzette kanizsaiaknál legeredmé-
nyesebbként Simonné Kránitz
Edit 29 pontig jutott. Az Olajbá-
nyász ifjúsági korosztályos atlétá-
ja, Jassó Anikó a KSI évadnyitó
fedett-pályás versenyén 400 m
síkfutásban harmadik lett. Kercs-
marics József nyerte a városi
sakkbajnokságot.

… 15 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I-ben Tatabánya (9.)– N.
Tungsram SE (5.; Krichenbaum
Tibor 11 gól) 23-24, majd Tungs-
ram (5.; Krichenbaum 9) – PMSC
(11.) 28-28. Az NVSE úszói a
szlovéniai Ravnéban hagyomá-
nyosan megrendezett versenyrõl
kilenc arannyal tértek haza (Ré-
vész Katalin 4, Holló Adrienn 3,

Major Zsófia 2). A nõi NB I B-s
kosárlabda rangadóján MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (2.) – Ika-
rus SC (1.) 56-71, majd Vágvölgyi
Tamás együttese a fõvárosban ja-
vított: TFSE (4.) – MÁV NTE (2.;
Pintér 19 pont) 66-68. A Cserháti
Szakközépiskola csarnoka felvette
Russay Olivér nevét.

… 10 esztendeje: A PNB labda-
rúgó teremtornájának egerszegi se-
lejtezõjén Balogh Attila megbízott
edzõvel Olajbányász FC (g.:
Szõcze, Kovács L.) – Dunakeszi 2-
3; Dunaferr – Olajbányász (g.:
Svélecz) 3-1; Kispest – Olajbá-
nyász (g.: Papp) 5-1. Kanizsán az-
nap született döntés arról, hogy
Németh Lajost bízzák meg az elsõ
osztályú futballcsapat irányításá-
val. A gárdához érkezett Popovics
Lajos, aki dunaújvárosi és szegedi
kitérõ után tért vissza a dél-zalai-

akhoz, s Mikler Lajos is új szerze-
ményként csatlakozott a gárdához,
míg a szerb Dragan Crnomar-
kovics távozott a Ferencvároshoz.
A Kovács Nándor vezette MÁV
NTE a nõi kosárlabda NB I B rá-
játszásában 75-73-ra kapott ki a
listavezetõ BEAC-tól. Silló Dáni-
el, a CWG-NVSE úszója Rav-
néban négy aranyával különdíjat
kapott a rangos rendezvényen.

… 5 esztendeje: a nõi asztalite-
nisz NB I A-csoportjában marato-
ni hosszúságú mérkõzésen a Ja-
kabfi Imre irányította Király In-
gatlanügynökség-Kanizsa Sör-
gyár SE 13:5-re kapott ki a KSI
otthonában. A férfi kosárlabda
NB I B-ben a Kanizsa KK DKG
East (6.; edzõ: Silló Zsolt) 83-72-
re gyõzte le a Pápa Hungarotel
KC együttesét.

P.L.

Asztalitenisz. A Celldömölkön
rendezett korcsoportos regionális
versenyen a serdülõ fiúk mezõnyé-
ben Szerdahelyi Péter (Kanizsa Sör-
gyár SE) nem talált legyõzõre, míg a
KSSE frissen leigazolt játékosa,
Táncos Dominika újonc egyéniben
harmadikként zárt. Abalatonszárszói
VII. Grand Gold Kupán a „sörgyári-
ak” közül Deák Noémi is jól szere-
pelt, hiszen mosonmagyaróvári tár-
sával, Orosz Sárával a serdülõ leány
párosoknál a dobogó harmadik foká-
ra állhatott, Táncos pedig serdülõ
egyéniben lett harmadik.  

Labdarúgás. A kanizsai után-
pótlás kevesebbet említett másik pó-
lusában is szép eredmények szület-
tek az elmúlt év õszén – a Nagykani-
zsai UFC-nél. A kiemelt korosztá-
lyos serdülõbajnokság II. osztályá-
nak Dél-nyugati csoportjában az
U13-asoknál az NUFC együttese ve-
zet 15 mérkõzés után 42 ponttal (117
rúgott góllal), néggyel többet gyûjt-
ve a Pécsi VSK és nyolccal a PMFC
II legénységénél. Az U15-ös korosz-
tályban a kanizsaiak a második he-
lyen telelnek (37 pont) a Kinderball
SE-Baja (42 pont) gárdája mögött.

Lábtoll-labda. A honi szövet-
ség megválasztotta 2009 legjobb
sportolóit, s a férfiaknál az elsõ
helyen (megosztva) Hartai Attila,
míg a hölgyeknél Prukker-Gozdán
Ágota végzett. Elõbbi lábtoll-lab-
dázó ötödik, míg utóbbi hatodik
alkalommal érdemelte ki a leg-
jobbnak járó elismerést.

Teremfoci. Eddig hat csapat ne-
vezésével kezdõdött mag a Lakófo-
ci II. tornája, s az NTE-csarnokban
már túl is vannak az elsõ fordulón az
együttesek. Külön hangsúly van az
eddig szón, hiszen a január 24-én
rendezendõ második körig folyama-
tosan jelentkezhetnek még az új
résztvevõk a webhazmester.hu olda-
lon, tájékoztatta lapunkat a szerve-
zõk részérõl Szentes Gábor. Az elsõ
játéknapon két gyõzelmet aratott az
Eötvös tér-Kórház utca legénysége,
de a Munkás utca 16. sem szakadt le
tõlük pontok terén. 

Úszás. A XIII. rövidpályás úszó
országos vidékbajnokságon valami-
vel kisebb létszámban ugyan az elter-
vezettnél, de a Délzalai Vízmû SE is
képviseltette magát úszóival Hódme-
zõvásárhelyen. A egyesület berkein
belül érvényesült is a papírforma, va-
gyis Abay Nemes Anna (1996-os szü-
letésû) gyûjtötte a legtöbb érmet
(igaz, a legtöbb számban is állt rajt-
hoz) három ezüsttel és négy bronz-
zal. Harmadik helyet szerzett még
Ács Gergõ (1995), Karancz Aliz
(1993) és Tihanyi László (1994) is.  

EEzz ttöörrttéénntt ((jjaannuuáárr 1144-2200))……

Bizonyos idõközönként egy kani-
zsai focista társaság útra kel, hogy
öregfiúk összejöveteleken bizonyít-
sa tudását, így legutóbb a Keszthe-
lyen megrendezésre került XIV. Ka-
rácsony Kupa nemzetközi tornán
szerepeltek az István Hotel néven
fut(balloz)ó labdarúgók. A nemzet-
közi mivolta a rendezvénynek abból
fakadt, hogy osztrák és szlovén

meghívottak is szerepeltek a neve-
zési listán, s a mezõny rangját csak
növelte, hogy számos, egykori NB
I-es labdarúgó is koptatta a parket-
tet. Példának okáért a (kis)kanizsai
származású Keller József is, aki vi-
szont (stílszerûen) a hévízi zöld-fe-
héreknél öltött szerelést Szûcs Mi-
hállyal együtt, de rajtuk kívül isme-
rõsen csenghet még Pecha László,

egykori Vasas labdarúgó neve is, a
„zetés” Galántai Tiborról és Páli
Attiláról nem is beszélve. De hogy a
kanizsaiak se maradjanak NB I-es
rutin híján, arról Csepregi András és
Kepe Tibor gondoskodott.

A torna lebonyolítása végül igen-
csak speciálisra sikeredett, s néha
még tán a pályán lévõk sem tudták,
hogy kivel és milyen tétért játszanak.
Az biztos, hogy a kanizsaiak gyõztek
le fõvárosi csapatot, s a jó erõkbõl ál-
ló BKV Elõrével 1-1-es döntetlent is
értek el, a negyeddöntõben azonban
a pilisszentivániak 1-0-ra gyõztek el-
lenük, ami a torna végét jelentette
Nincsics Istvánéknak. Mivel azon-
ban szinte a lehetõ legszûkebb vég-
eredménnyel kaptak ki ellenfelüktõl,
így az ötödik helyet elcsípték a kani-
zsaiak, a gyõzelmet pedig a házigaz-
da keszthelyiek szerezték meg.

A folytatás jövõre Keszthelyen
majdhogynem garantált, bár haza-
felé tartván még nem terveztek
ennyire elõre, mondván, március-
ban egy szombathelyi túra is bele-
fér a programba.    

P.L.

AA BBaallaattoonn-ppaarrttjjáánn ffoocciizzttaakk 

A csapatsportok képviselõi kö-
zül elsõként a Kanizsai Vadmacs-
kák kezdtek az új esztendõben,
Fuisz Viktóriáék a tabellán köz-
vetlenül elõttük álló PEAC-Pécs
együtteséhez látogattak a nõi NB

I-es amatõr bajnokság 11. fordu-
lójában. A találkozó nem a leg-
szerencsésebben kezdõdött, hi-
szen a hazaiak rögtön elhúztak el-
lenfelüktõl, s a késõbbiekben is
akadozott a csapatjáték a dél-za-

laiaknál. A vendéglátók végül 73-
55-re nyertek, így továbbra is
várni kell az elsõ Vadmacskák-
gyõzelemre, igaz, a már említett
Fuisz kitett magáért, hiszen egy-
maga 31 pontot szorgoskodott
össze. A KVSE elsõ itthoni mecs-
cse január 16-án lesz a Gyõr II el-
len 17 órától. 

JJoobbbb vvoolltt aa PPEEAACC
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A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Magyarorszá-
gon a fánk a 19. században terjedt el széles körben.  Hazánkban a fánk-
sütés hagyománya a Dunántúlról indult, és vált egyre több helyen szo-
kássá, hogy a vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó farsangkor édesség-
ként az asztalra kerülhessen ez a finom nyalánkság.

Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerû népi ételt, mint a fán-
kot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is
elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai. Megtapasztalhatjuk,
hogy a frissen sült ételek milyen kelendõ termékek a rendezvényre lá-
togató vendégek, turisták körében.

A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében felhívással
fordulunk a TEMI és a VOKE intézményeihez, az ország valamennyi
önkormányzatához és intézményeihez, Kistérségi társulásokhoz, szál-
lodákhoz, vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, vala-
mint a fánk készítésében jártas polgárokhoz, hogy közremûködésükkel
egy szórakoztató verseny keretében kiderüljön, hogy hol készülnek a
legfinomabb farsangi fánkok. 

LEGYENEK RÉSZESEI EGY GUINESS REKORDNAK!
A fánk csapatok versenye mellett idén is benevezzük 

a rendezvény résztvevõit egy Guiness Rekord kísérletre!
Rekordkísérlet: Egyszerre egy helyen a legtöbb fajta bemutatott

fánkkülönlegesség! Döntsük meg együtt a tavalyi rekordot!

A fesztivál fõszervezõje: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház

Nevezni és indulni lehet a következõ versenyszámokban, 
3 fõs csapatban az alábbi kategóriákban:

Hozott fánkkal: hagyományos 
és/vagy különleges fánk kategóriában

Helyben készített fánkkal:- hagyományos 
és/vagy különleges fánk kategóriában

Az asztalokat, székeket, a szervezõk biztosítják. Háziorvosi egészségügyi nyi-
latkozatról minden csapatnak gondoskodnia kell. Az asztalok, valamint a háttér
dekorálásáról minden csapat önállóan gondoskodik (figyelembe véve a saját helyi
kulturális jellegzetességeket). A standok dekorációját külön értékeli a zsûri! Faj-
tánként 1-1 darab fánkot a zsûrizéshez kérünk leadni. A csapatok a verseny befe-
jezése után a fánkokat a helyszínen értékesíthetik a látogató közönségnek, korlát-
lan mennyiségben, meghatározott egységáron. (Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján nagy a kereslet a fánkok vásárlása iránt.) A fánkok értékesítéséhez szükséges
csomagoló anyagokat (fólia, papírtálca) minden csapat hozza magával. Helyben
sütéshez villanysütõ berendezést, nyersanyagot, a készítéshez szükséges eszközö-
ket (terítõ, edények, konyharuha, olaj, liszt stb.) minden csapat hozza magával!

A versenyszámok gyõztesei részére - Serleg, oklevél, verseny-
számok II-III. helyezettjei részére - Serleg, oklevél, minden induló

részére - Emléklap, külön díjak.

Írásban személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben. 
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház 

(8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.) Telefon/fax: 06 93 311 195 
Mobil: 06 30 94 55 915, E-mail: voke@chello.hu , Web: www.kodalymk.hu

NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: 2009. JANUÁR 25-IG, ÍRÁSBAN 
(személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben)

NEVEZÉSI DÍJ: 500 FT/CSAPAT/ KATEGÓRIA
(A nevezési díjat postai rózsaszín csekken, 

vagy személyesen kell befizetni a fenti címre. 
A nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát)

FELTÉTELEK:

HELYSZÍN: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 78. 
MÁV NTE 1866 Sportcsarnok

DÍJAZÁS:

NEVEZÉS:

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS
II. Országos Farsangi Fánkfesztiválra

Nagykanizsa, 2010. február 13. (szombat) 11 óra
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