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A HÉT TÉMÁJA:
BALESETEK

(A kép illusztráció)
Idõrõl idõre beszámol lapunk a baleseti statisztikák alakulásáról, és az adatok mögött megbúvó okokról is. Az
idén a rendõrség beszámolóját követõen döntöttünk úgy, egy kicsit többet szentelünk ennek a kérdésnek, és az
adatok közzététele mellett beszámolunk a tudomány legújabb vívmányairól, szólunk arról, mit is jelent az ittas
vezetés, vagy mit tegyenek a szülõk a közúti közlekedés során. Szolgálunk néhány jó tanáccsal a kerékpárosoknak és a notórius gyorshajtóknak is. Reméljük, minden olvasónk talál érdeklõdésének megfelelõ írást.
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FEBRUÁR 16.
EGYÜTTMÛKÖDÉS
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával folytatott tárgyalást a helyi együttmûködésrõl. A megyei kamara elutasította az együttmûködésre tett ajánlatot, melynek lényege, hogy a
Nagykanizsán mûködõ két kamarai
iroda tevékenységének egyesítésével valósult volna meg a teljes délzalai térség vállalkozóinak egységes kiszolgálása. Az ülésen részt
vett Röst János alpolgármester és
Cserti József térségi elnök is. A két
kamara közti levélváltásokat követõen a megyei kamara elnöke válaszában közölte, hogy ,,a két kamara
együttmûködését a továbbiakban
az egyesülés keretEi között tartja
megvalósíthatónak”, s indítványozza, hogy a kamarák elnökségei
együttes ülésen tárgyaljanak errõl.

FEBRUÁR 18.
THÚRYS SZALAGAVATÓ
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola 8 végzõs osztályának-4 szakközép és 4 szakmunkás-közel 250 tanulójának szalagavatójára került sor a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.

FEBRUÁR 22.
KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS
Kedden tartotta éves beszámoló
megyei küldöttközgyûlését a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesülete, mely a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége átszervezõdése következtében az országban elsõként alakult meg 2003. év végén. Az
egyesület önálló jogi személyiséggé alakulása óta eltelt teljes egész
esztendejének értékelésével kezdõdött a rendezvény, majd a közhasznúsági jelentés elfogadására
került sor. A Felügyelõ Bizottság
jelentésének elfogadását követõen
a 2005. év fõ célkitûzéseit vala-

mint az idei költségvetés irányszámait tárgyalták meg a küldöttek.
Elfogadásra került a szervezeti és
mûködési szabályzat is, majd a
közgyûlés három fõbõl álló jelölõ
bizottságot választott tagjai sorából. Mint azt Kovács Béla, az
egyesület elnöke elmondta: az
önálló jogi személyiséggé, illetve
a kiemelten közhasznú minõsítésû
és besorolású egyesületté válással
ugyan megnõtt a felelõsség és
megszaporodtak a feladatok is,
mégis örömmel láttak neki a munkának, hiszen ugyanakkor lehetõségeik is bõvülni látszanak. A legfõbb feladatként az elnök a sorstársak érdekeinek képviseletét említette, s mint mondta, igyekeznek
minden pályázati lehetõséget megragadni, amivel bármi módon javíthatják helyzetüket, könnyíteni
tudják hétköznapjaikat. Nagy gondot fordítanak egészségük megõrzésére is, mint ahogy programjaik
között szerepelnek kulturális és
szórakoztató rendezvények, kirándulások valamint oktatással, képzéssel kapcsolatos események is.
Komoly erõfeszítéseket tesznek
rokkant sorstársaik foglalkoztatásának elõmozdítása érdekében is.

ELÕZETES
BOX GÁLA
Hetedik alkalommal rendezi
meg a Kanizsa Boksz Klub éves
gáláját, ami vasárnap 15.30-kor a
MÁV NTE sportcsarnokban kerül megrendezésre, ahol az ünnepélyes megnyitó után átadják a
Kanizsa Ökölvívásáért Díjat. A
közönség ezután öregfiúk mérkõzéseket láthat, ahol a klub tíz évvel ezelõtti csapattagjai öklöznek
egymással. Ezt követõen a Pécsrõl érkezõ kick-boxosok bemutatójára kerül sor, majd a nézõkön
egy ütõgép segítségével lebonyolítják a „Nézõtér legnagyobb ütõje” versenyt. Ezt követi a Kanizsa BK-PVSK csapattalálkozó,
majd Bunyós Pityu bemutatkozása és koncertje.

¢ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
¢ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
¢ Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

TÉRINFOMATIKAI KONFERENCIA
Negyedik alkalommal rendezték meg a nagykanizsai Térinformatikai Konferenciát a Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvényt szervezõ Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola a téma jeles képviselõit: szoftverfejlesztõ cégeket, illetve a térinformatikát
alkalmazó civil szervezeteket, intézményeket hívott meg annak érdekében, hogy diákjait a legújabb vívmányokról informálja.

Ünnepélyes keretek között adták át február 21-én a Kanizsa Pékség
Sütõipari és Kereskedelmi Rt., Fõ úton kialakított látványpékségét és
kávézóját. A meghívott vendégeknek Polgár Ervin cégvezetõ elmondta: nem egészen két hónap alatt sikerült a kellemes, mediterrán
jellegû üzletet létrehozni, mellyel egy megújulási hullámot is szeretnének elindítani, hiszen a termékek 80 százaléka eddig nem volt kapható az üzleteikben. Szongoth János, a fõvárosi SemiramiS cég vezetõje elmondta, Magyarországra olyan kávékultúrát kívántak elhozni,
ami tõlünk kissé nyugatabbra már elfogadott. Litter Nándor polgármester gratulált a cég vezetésének.

Építõipari szakmai napot tartottak február 22-én az Építõiparosok és
Díszítõk Országos Ipartestülete szervezésében a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Intézetben. Antalics Dezsõ mûszaki igazgatóhelyettes elmondta, a végzõs diákok mellett a gyakorlati bemutatóra meghívták a
képzésben érintett cégeket is. A tanulók a tananyagaikhoz szorosan
kapcsolódó szakmai fogásokat, a legújabb anyagokat és a legmodernebb technológiákat ismerhették meg.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szõlõsi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelõs vezetõ: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztõ Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu
Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
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A GAZDAGOK GAZDAGODTAK…

PÁRTHÍREK

A Zala Megyei Munkaügyi Központ és a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal az idei évben is megrendezte a polgármesterek és a jegyzõk
hagyományos fórumát. A Halis István Városi Könyvtárban tartott tanácskozás elején Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ
igazgatója ismertette a tavalyi évre szóló gazdasági mutatókat, és a
munkanélküliség adatait. Kiss Ambrus kitért a munkaadókat jellemzõ
magatartási-szemléletbeli sajátosságokra, nevezetesen a téli elbocsátásokra, arra, hogy a munkáltatók többsége az államra hárítja át a téli
munkahiányból származó problémákat azzal, hogy munkavállalóik jórészét ilyenkor nem foglalkoztatják. A munkaügyi központ igazgatója
elõadásának második felében a pályázati lehetõségeket ismertette. Dr.
Doba István, a Közigazgatási Hivatal fõosztályvezetõhelyettese az uniós csatlakozás során, illetve az azóta eltelt idõben történt jogharmonizációs folyamatokról és a hivatal az önkormányzati költségvetések ellenõrzésével kapcsolatos teendõikrõl szólt. Somos Béláné kirendeltségvezetõ a Nagykanizsát és környékét érintõ munkanélküliségekkel kapcsolatos adatokat ismertette. Jelenleg a megyében ezen a területen a
legmagasabbak a munkanélküliség mutatói – 9,7 százalék, 3700 fõ. A
munkanélküliség csökkenését a városban megtelepedni kívánó két
nagy kereskedelmi egységtõl, az autópálya építéstõl, az önkormányzati
beruházások elindításától, és a karosi gyógyturizmustól remélik.

2005. A FEJLESZTÉSEK ÉVE
– A költségvetési az önkormányzat életében az egyik legfontosabb feladat.
A tervezés idõszakában a pártok és intézmények vezetõivel, képviselõivel történt egyeztetés, majd ezt követte a költségvetési tervezet összeállítása. A költségvetési vita során számos új javaslat került beemelésre. A költségvetés
koncepciójában a prioritást a városfejlesztés kapta – kezdte a pénteki sajtótájékoztatót Halász Gyula, az SZDSZ frakcióvezetõje, melyet Röst János alpolgármesterrel és Kereskai Péter önkormányzati képviselõvel közösen tartott. Röst János elmondta, hogy 2002-ben csõdközeli állapotban vették
át a várost a Fidesz vezette jobboldali többségtõl, a Fidesz kormány
gazdaságilag megfojtotta Kanizsát. 2003. az irányváltás és a stabilizáció, 2004. a sebességváltás és a fejlesztések elõkészítésének éve volt,
2005. az elõzés és fejlesztések éve lesz. Kereskai Péter kifejtette: – Három alapvetõ célt fogalmaztunk meg az idei költségvetés kapcsán, a város és az intézményeinek biztonságos mûködtetése, a lakosság komfortérzetének javítása és a munkahelyteremtést segítõ, gazdaságélénkítõ
fejlesztéseket. 2005-ben a helyi adók nem emelkednek, márciustól pedig
nem kell szombatonként parkolási díjat fizetni majd a belvárosban. Idén
közel 4 milliárd forint fordítódik fejlesztésekre és mintegy 500 milliós
beruházással fûtésrekonstrukción megy keresztül az intézményrendszer.
PLAKÁTRÓL ÉS ÜGYNÖKMÚLTRÓL
Az MSZP nagykanizsai szervezetének február 18-án tartott sajtótájékoztatóján Böröcz Zoltán elnök két témát vetett fel. Az egyik jelenség elõrevetítheti egy olyan választási kampány eljövetelét a 2006-os választások kapcsán,
ami nem kívánatos. Egy új, Kanizsán nagy számban kiragasztott, tartalmából és stílusából ítélve: nem elsõsorban a tájékozott, gondolkodó embert
megszólító plakát tesz fel kérdést a szocialistáknak. A plakát mosolyra fakasztó, azt a kérdést teszi fel: mi jön még szocialisták? Sörgyár, Bútorgyár,
Hidroplasztik, Tejüzem, Üveggyár. A válaszunk az, mondta Böröcz Zoltán,
mi szocialisták, ismerjük a múltat, és tudjuk, mi jön még. A plakáton látható
gyárak neve mellé még hozzátette, hogy ÉPGÉP, Gyõri Szeszipari Vállalat,
és az összes tanácsi vállalat. Ezek a kanizsai vállalatok 1990-1994. között
felszámolódtak az átgondolatlan privatizációs folyamatok során. Magyarországon 1990-1994. között MDF többséggel jobboldali pártok kormányoztak,
és ebben az idõben FIDESZ-SZDSZ koalíció irányította a várost. Ez a múlt.
A jövõrõl a mi jön még szocialisták? – kérdésre az a válasz adható, hogy a
Kanizsa Üveggyár Kft. csõdjét számtalan helyi üzembezárás követheti,
amennyiben a szocialistáknak nem sikerül a FIDESZ által hosszú évekre kinevezett Járai Zsigmond vezette monetáris tanács politikáját befolyásolni. A
másik téma az utóbbi hetekben felborzolta a közvéleményt. Azt javasolják a
polgármesternek, a következõ soros közgyûlésen kérje fel a közgyûlés minden tagját, írják alá azt a nyilatkozatot, hogy nem voltak a BM III/III-as fõcsoportfõnökségének sem nyilvános, sem pedig szigorúan titkos tisztjei, részükre jelentést nem adtak, és tõlük pénz formájában ellenszolgáltatást nem
kaptak. Megnyugtatná Kanizsa közvéleményét, hogy nekünk nem kell rettegni egy olyan jelenségtõl, amit számtalan önkormányzat megélt.
FIDESZ-KÉRDÉSEK
Hétfõn délután dr. Csákai Iván képviselõ tartott sajtótájékoztatót
„Hogy’ kerül a csizma az asztalra” címmel. Kedden délután Cseresnyés Péter tett fel kérdéseket sajtótájékoztató keretében. A képviselõ
tudni szeretné, tett-e valamit a városvezetés azért, hogy ne növekedjék
a munkanélküliség? Megtettek-e mindent, hogy a munkahelyet teremteni képes vállalkozóknak vonzó legyen Nagykanizsa? Súlyának megfelelõen, és egy koncepció mentén kezeli-e a városvezetés az ipari park
terülte adta lehetõségeket? A képviselõ véleménye szerint mindhárom
kérdésre nem a válasz. A képviselõ a fenti kérdésekre vonatkozó,
fideszes koncepciót firtató kérdésünkre általánosságban az ipari park
fejlesztését hangsúlyozta, ám konkrét lépéseket, terveket nem fogalmazott meg. A Fidesz helyi szervezetének február 18 -án tartott sajtótájékoztatóján Gyalókai Zoltán elnökségi tag arra hívta fel a figyelmet,
hogy a 2005-ös költségvetés sem tartalmaz megfelelõ mértékû vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtõ, vagy segítõ beruházásokat.

MEGNYUGTATÓ KÖLTSÉGVETÉS
Február 17-én tartott sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester
megnyugtatóan beszélt a költségvetésrõl, utalt arra, hogy mindenféle fölösleges és értelmetlen kockázattól meg kell óvni a várost. Az intézmények mûködése biztosított, emberemlékezet óta nem volt ilyen mérvû
beruházás Nagykanizsán, és mindezekhez az állam által garantált feltételekkel, egyrészt fölvesznek 1,4 milliárd forint fejlesztési, a mûködéshez
pedig 312 millió forint hitelt. Újdonságként említette, hogy Nagykanizsa
minden újszülött gyermekét, és minden házasságot kötõ fiatal párt 10
ezer forinttal szeretnének köszönteni, s ezt az összeget, kereskedõ cégek
bevonásával meg is dupláznának.

ELÕTÉRBEN AZ EGÉSZSÉGÜGY
Február 18-án fogadónapot tartott Teleki László, országgyûlési képviselõ, ezúttal dr. Szabó Csabával, a kórház fõigazgatójával közösen.
– Még felkészült ember sem számít arra, hogy micsoda mélységei vannak az emberi problémáknak. Nagyon sokszor az információhiány van a
gondok hátterében. A legnagyobb tanúság számomra, hogy az információkat hozzáférhetõbbé kell tenni, hogy a nehéz sorsú emberek élete is
könnyebbé váljon. Õszinte örömömre szolgál, hogy nem panasznap lett
az egészségügy területével kapcsolatos fogadónap. A legfõbb gondok a
gyógyszerárakkal voltak kapcsolatosak, hiszen a családok jelentõsen terhelõdnek ezzel a kiadással. Elõkerültek szociális problémák, meg olyan
egészségügyi kérdések is, melyben nehézséget okoz, hogy hova forduljanak az érintettek – összegezte a tapasztalatokat dr. Szabó Csaba. Teleki
Lászlót az egészségügy területe mellett foglalkoztatási és oktatási jellegû
kérdésekkel is felkeresték az ügyfelek.

SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004-ben döntött arról, hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani kell, mely munka elkészült. A tervezési terület Szabadhegy területének középsõ-nyugati részén, a Pásztor és a Patak utcák folytatása
Alsó szabadhegyi utca Péterfai árok között. A tervdokumentációt a
vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel március 12ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Fõépítész Nagykanizsa
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OKTATÁS:
APRÓ LÉPÉSEK
Napjainkban már elsõsorban az
oktatási intézmények saját programjára van bízva, milyen módon,
milyen mennyiségben oktatnak
baleset-megelõzéssel összefüggõ
ismereteket. A körkérdésünkre
adott válaszokból kiderül, az óvodától a középiskoláig minden intézményben szó esik a legalapvetõbb közlekedési szabályokról,
normákról. Elkülönített tanóra
nincs erre, a megoldás változó,
míg a legkisebbeket inkább a napi
gyakorlat, séta, csoportos kirándulást megelõzõen oktatják ki a legalapvetõbb szabályokból, addig a
nagyok a balesetvédelmi oktatással együtt részesülnek ezen ismeretek átadásában, fõként osztályfõnöki órák keretében. Ez alól kivételt azok az intézmények jelentenek, ahol a jogosítvány bizonyos
típusainak megszerzése iskolai keretben történik. Különbözõ, oktatást segítõ kézikönyvek, filmek,
sokkoló adatokból, képekbõl öszszeállított oktatási programok közül választhatnak ma már az intézmények annak érdekében, hogy a
közlekedés legifjabb szereplõit a
legalapvetõbb szabályokra megtanítsák, de sajnos nap, mint nap tapasztaljuk, van még mit tenni.

TRAFIFÜRKÉSZ

RADARVÉDÕ

Lassan két éve, hogy nem tiltják útjainkon azoknak a készülékeknek a használatát, amelyek elõre jelzik a vezetõnek a traffipaxot,
vagy blokkolják a lézeres sebességmérõ jeleit. A tiltás feloldása után
már a nagy áruházak polcain is megtalálhatjuk a radarjelzõket. Ennek ellenére elenyészõ azoknak az autóknak a száma, amelyben
megtalálhatóak ezek a készülékek. Ennek egyik oka, hogy a radarjelzõk meglehetõsen drágák, a legolcsóbb is 25 ezer forintba kerül, ám
azokért a készülékekért, amelyek egyszerre jelzik a radart, s képesek
hatástalanítani a lézeres sebességmérõt akár 200 ezer forintot is kérhetnek. Ám ezek a készülékek sem garantálnak százszázalékos biztonságot. A forgalmazók honlapjain sem ritkák az erre utaló figyelmeztetések. A vizsgálatok során kiderült, hogy gyakoriak a téves riasztások, a késõi jelzések, és az autós valójában kevés használható
információhoz jut. A hazai utakon nem kell büntetésre számítaniuk
azoknak, akik traffipaxjelzõt használnak, ám Nyugat-Európában
még mindig nem mindenhol legális.

Az USA-ban a 24 gigahertzes
frekvenciát már három éve kizárólagosan az autóiparnak tartják
fenn, és hamarosan az európai védettségrõl is döntenek az unió
szakbizottságai. A 24 gigahertzes
frekvencián mûködõ radarokkal jelentõsen, 88 százalékkal csökkenthetõ a ráfutásos ütközések száma.
A bekövetkezett balesetek is enyhébb sérüléssel megúszhatóak,
mert a radarral kiegészített számítógép értékeli a vészhelyzetet, felkészíti a védõeszközöket, aktivizálja a vészfékasszisztenst, elõfeszíti a biztonsági öveket, becsukja
az ablakokat és a tolótetõt.

REPÜLÕ KUTYÁK, MACSKÁK
Az teljesen normális, ha leghûségesebb társát kocsijában is magával viszi a gazdi, az már kevésbé,
ahogy kedvenceink többsége utazik. A vezetõnek
kötelezõ, a négylábú utast pedig megilleti az autóban a védelem, vagyis a biztonsági öv. Sokan a padlóra ültetik négylábú útitársukat, és ennél is veszélyesebb: a hátsó ülésre szoktatják õket. Nem fegyelem kérdése, hogy miképpen viselkedik az állat egy
hirtelen változó forgalmi helyzetben, mert ugye az
emberhez hasonlóan a kutyára vagy macskára is vonatkoznak a fizika törvényei. Elég egy erõsebb fékezés, és máris súlyos problémákat okozhat az elõrerepülõ állat, amely még akkor is változatlan sebességgel folytatja útját, amikor a jármû már áll. Egy

tizenöt kilós állat 50-60 km/órás sebességnél történõ
vészfékezéskor 700-800 kilónyi tömegként repül
elõre, már ameddig nem ütközik akadályba, például
egy másik utas fejének, a szélvédõnek vagy a kocsin
kívül fának vagy járdaszegélynek. Az állat nem
megfelelõ szállítása során az autóban folyamatosan
veszélyben van és veszélyt okozhat, mert nem tud
kapaszkodni. Állatszállításra a személygépkocsik
közül a kombi a megfelelõbb, ám ennek hátsó terét
is ráccsal vagy hálóval kell elválasztani. Léteznek
kutyáknak kifejlesztett biztonsági övek, ezeket
azonban még világszerte is csak kevés helyen árulják, a hazai kutyatartozékokat árusító üzletekben inkább csak egyszerûbb hámokat lehet kapni.

ÉPSÉGBEN KÉT KERÉKEN
Tavasszal újra elõkerülnek a
garázsból a kerékpárok, és a téli
hideg után jól esik túrázni a kellemes, friss levegõn. Mielõtt útnak indulnának, ne feledjék,
szükséges egy kis elõkészület.
Ellenõrizzék a kerékpár kormányát, a világítóberendezéseket, a
féket. Állítsák be az ülést, figyeljenek arra, hogy ne legyen
túl magas, mert pl. ha a hirtelen
fékezés után nem ér le a lábuk,
könnyen felborulhatnak. Lopás
ellen használjanak spirálbilincset.
A közlekedés minden résztvevõjére, így a kerékpárosokra
is vonatkozik a „látni és látszani” biztonsági alapelv. Az esti
szürkületben és éjszaka nagyon
fontos, hogy a kerékpár megfelelõen legyen kivilágítva. Az
elsõ és hátsó lámpa mellett helyezzenek az ülés alá fényviszszaverõ-szélességjelzõ felszere-

lést és tegyenek a küllõk közé
fényvisszaverõ lapot. Az autósok a nem megfelelõen megvilágított kerékpárosokat nehezebben, késõbb veszik észre, s
ennek könnyen lehet baleset az
eredménye.
Testi épségük megóvása érdekében viseljenek sisakot és
térdvédõt. Sisak nélkül a bukások és egyéb balesetek súlyos
fejsérüléseket
okozhatnak.
Ügyeljenek a megfelelõ öltözékre is! Ajánlatos a hosszú
szárú cipõ, hosszú, de nem bõ
szárú nadrág. A kabáton legyen
fényvisszaverõ csík vagy viseljenek feltûnõ színeket. Ha esõs
idõben kell útnak indulniuk,
használjanak inkább sapkát,
mint a kabát kapucniját. Az
utóbbi ugyanis akadályozhat a
látásban, és a kerékpáros kevésbé észleli az oldalról érkezõ jármûveket.

A kerékpáros balesetek leggyakoribb oka az úttestre történõ figyelmetlen kihajtás, valamint ezzel összefüggésben az elsõbbségadás elmulasztása. Sok
baleset adódik továbbá a figyelmetlen irányváltoztatásból, valamint a haladási és kanyarodási
szabályok megsértésébõl is. A
kerékpározás gyakorlati ismerete mellett, a közlekedési szabályok is fontosak. A KRESZ változások alapján bõvültek a kerékpárosokra vonatkozó szabályok. A Jobbra bekanyarodni tilos, a Balra bekanyarodni tilos,
a Mindkét irányból behajtani tilos, és a Behajtani tilos jelzõtáblák alatti kiegészítõ táblán kerékpárt ábrázoló ábra van, a tilalom nem vonatkozik a kerékpárosokra.
A Kerékpáros közvetett kapcsolat tábla esetében, ha a kerékpáros az útkeresztezõdésnél balra

kíván továbbhaladni, akkor leszállva a kerékpárról, a keresztezõ menetirány szerinti jobb oldalán közlekedõ jármûvekhez kell
besorolnia és az útkeresztezõdésben áthaladnia. A Kerékpárosok
által is használható autóbusz-forgalmi sáv jelzõtábla azt jelenti,
hogy az autóbusz-forgalmi sávon
kerékpáros is közlekedhet, ha az
út szélessége alkalmas arra, hogy
egymás mellett biztonságosan elhaladjanak.
Az Elõretolt kerékpáros felálló hely balra bekanyarodó kerékpárosok számára nevû útburkolati jel azt jelenti, hogy a
fényjelzõ készülékkel ellátott
útkeresztezõdésben, az oda kerékpársávon érkezõ és balra bekanyarodni szándékozó kerékpárosoknak a piros jelzés alatt
szabad a többi jármû elé besorolva felkészülni a továbbhaladáshoz.

A HÉT TÉMÁJA
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A BIZTONSÁGI ÖV LEHET, HOGY KORLÁTOZ A MOZGÁSBAN,
DE MÉG MINDIG NEM ANNYIRA, MINT A TOLÓSZÉK!
2004-ben 747 közlekedési balesetrõl érkezett bejelentés a Nagykanizsai Rendõrkapitánysághoz, 56tal több mint 2003-ban. Ebbõl a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 217 volt. 117-en könnyen,
90-en súlyosan sérültek meg, 10 pedig halálos kimenetelû volt. 11 százalékkal növekedett a könnyû sérüléssel járó balesetek száma 2004-ben, 2003-ban 104, 2002-ben 97 ilyen eset történt. A
súlyos balesetet tavaly 90-en szenvedtek, néggyel kevesebben, mint
2003-ban. Területi megoszlás szerint Nagykanizsa belterületén 2003ban 73 közlekedési baleset következett be, 2004-ben 94, melybõl 2 halálos, 35 súlyos és 57 könnyû sérüléses volt. A 74. számú fõútvonalon a
tavalyi évben 19, a 7. számú fõútvonalon összesen 25 szerencsétlenség
adódott. A legtöbb baleset pénteken és szombaton történt. A balesetek
bekövetkezési aránya 08-20 óra között a legtöbb. A legtöbb eset délután
négy és este hat óra között következett be. Az okok között vezet a gyorshajtás, az elsõbbségadási kötelezettség elmulasztása, a gondatlan vezetés, de jellemzõ a gyalogosok által okozott baleset növekedése. Az okozókat tekintve elsõ helyen áll a személygépkocsi, melyet a kerékpár,
majd a tehergépkocsi és a gyalogosok követnek.
– A területünkre nagyon jellemzõ a kerékpáros balesetek magas száma, 2004-ben 14 %-volt, elõtte évben 18. Ez a szám még mindig magas.
A felnõtteknél az ittas vezetés, a gyermekeknél a kerékpározás szabályainak nem ismerete, valamint a kivilágítatlan jármûvek miatt fordul
elõ közlekedési baleset, vagy a személy és tehergépkocsi-vezetõk nem fi-

gyelnek rájuk. Fontosnak látom a nevelést, elsõsorban az iskolák és a szülõk részérõl. Egy gyerek legyen tisztában a szabályokkal, tudja, hogy hogyan
kell megfelelõen kanyarodni a kerékpárral. A gyerekek nem ismerik a KRESZ szabályait ennek ellenére
felügyelet nélkül kerékpároznak, a felnõtteknél az a tapasztalat, hogy
aki ismeri és még jogosítványa is van azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok – mondta Miszlai Ákos rendõr fõhadnagy, balesetmegelõzési elõadó.
Az országos átlaghoz viszonyítva sokkal több az ittas állapotban
okozott balesetek száma, de a megyei átlaghoz viszonyítva is rosszabbak a mutatóink. A rendõrkapitányság illetékességi területén 17,5
százalékos az ittasan okozott balesetek aránya, míg az országos átlag
12,6 százalék. A gyorshajtás szabálysértés miatt 493 alkalommal született feljelentés, közel 200-zal többször, mint tavaly elõtt. Gyorhajtás
miatt helyszíni bírságot 3513 személyre szabtak ki. A kapitányság
programjának köszönhetõen 41 százalékra emelkedett a biztonsági
övet használók száma, a 2003 IV. negyedévi 35 százalékkal szemben.
A januártól-júliusig, illetve a szeptemberi hónapban biztosított állandó
rendõri jelenlétnek köszönhetõen jelentõsen csökkent a súlyos sérüléssel járó gyermekbalesetek száma. A Nagykanizsai Rendõrkapitányság
2005-ben is kiemelten kezeli az ittas jármûvezetések visszaszorítását, a
passzív biztonsági berendezések használatát, valamint a tehergépjármûvek által okozott közlekedési balesetek visszaszorítását.

TRAGIKUS
SZÁMOK

ITTAS VEZETÉS
Aki szeszes italtól befolyásolt
állapotban vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vezet, vétséget követ
el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
A VÉRALKOHOL
KONCENTRÁCIÓ
A szabálysértési és bûncselekményi alakzat elsõsorban az elfogyasztott alkohol hatására megjelenõ véralkohol-koncentráció értékétõl függ. Az Orvosszakértõi
Szakmai Kollégium módszertani
levele értelmében a 0,8 ezrelék
értékszintet meghaladó véralkohol-koncentráció minden esetben
már oly mértékû negatív változást
idéz elõ az elkövetõ reagáló és
koncentráló képességében, amely
megalapozza a bûncselekményi
alakzat megállapíthatóságát. 0,51
és 0,80 ezrelék közötti véralkohol-koncentráció esetében a bíróság az egyéb tünetek meglététõl
teszi függõvé a bûncselekménnyé
nyilvánítást. 0,50 ezrelék véralkohol-szintig nem bûncselekmény,
hanem szabálysértés valósul meg.
Ekkor ugyanis általában csekélyebb mennyiségû alkohol elfogyasztására kerül sor, és az
egyénre gyakorolt hatása sem

olyan mértékû, amely a bûncselekményi szintet elérõen változtatná meg az elkövetõ fiziológiás
állapotát és váltana ki olyan negatív következményeket, mint a látászavar, az egyensúlyzavar, a
lassú reflexek, a távolságok és a
jármûvezetõ körül zajló folyamatok felmérésében való tévedés
vagy a vakmerõség.
ALKOHOL UTÁNI
ÁLLAPOT
A jármûvezetõk számára a legnagyobb problémát a posztalkoholos állapot jelenti. Ennek lényege, hogy az elkövetõ a jármûvezetést megelõzõen hosszabb idõvel
fogyasztott alkoholt, ez azonban
még a maga teljességében nem
tisztult ki a szervezetébõl.
UTAS, MINT FELBUJTÓ
A bûncselekmény elkövetõje a
jármû vezetõje, aki az adott szerek
hatása alatt irányítja közlekedési
eszközét. E tekintetben nincs jelentõsége annak, hogy a személy
jogosítvánnyal rendelkezik vagy
sem, illetve, hogy van-e jármûvezetõi tapasztalata. Az utas, aki rábeszéli a vezetésre, felbujtóként
felel, akár a bekövetkezett súlyosabb minõsítésekhez kapcsoltan is.
Ha azonban nem akadályozza meg
az ilyen állapotban történõ vezetést

vagy vezetés közben alkohollal kínálja – de nem beszéli rá az ivásra
– a sofõrt, legfeljebb erkölcsileg
ítélhetõ el, jogilag nem.
SÚLYOS ESETEK
Súlyosabban minõsülõ esetek,
ha a jármûvezetés súlyos testi sérülést, maradandó fogyatékosságot, vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettõnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.
E minõsítõ körülményekért az
elkövetõ abban az esetben felel, ha
a baleset ittassága vagy szer hatása
alatti állapota miatt következik be.
Például ittassága folytán nem észleli pontosan, hogy milyen távol
vannak tõle a gyalogosok és reakció-ideje megnövekedésének eredményeképpen késõn fékez. Elüti
õket és az így okozott tömegszerencsétlenségért mindenképpen felelni fog. Ha azonban – bár ivott,
de – ezen tragédia a fék idõközben
bekövetkezett hibája miatt állt elõ,
akkor a bûncselekmény alapesetéért vonhatják felelõsségre, a tömegszerencsétlenségben megfogalmazott minõsített esetért nem.
Nem felel a súlyosabb eredményért akkor sem, ha a jármûvezetõ
józan állapotban sem kerülhette
volna el a balesetet.

TANÁCSOK
KISISKOLÁSOK
SZÜLEINEK
 Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket,
amelyen késõbb egyedül jár
majd!
 Ne a legrövidebb, hanem a
legbiztonságosabb utat válasszuk!
 Úttesten való áthaladáskor
fogjuk meg gyermekünk kezét!
 Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább öt perccel a
becsöngetés elõtt!
 Többször gyakoroljuk vele
az átkelést a bonyolultabb keresztezõdésekben!
 Feltûnés nélkül ellenõrizzük, hogy betartja-e a szabályokat, ha egyedül megy!
 Sose várjunk a gyerekre az
iskolakapuval szemben, az utca
másik oldalán!
 Ha lakott területen kívüli
közutat is igénybe kell vennie,
feltûnõ vagy fényvisszaverõ ruhadarabot viseljen!
 A gyereket mindig a járda
belsõ oldalán, az úttesttõl távol
kísérjük.
 Életkori sajátosságainak
megfelelõen magyarázzuk el neki a legfontosabb közlekedési
szabályokat és a jelzõtáblák jelentéseit.

GAZDASÁG
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BUDA ERNÕ (1921-2005)
A MEGZABOLÁZOTT KUTAK IS GONDOLTAK RÁ...
A családtagok, a barátok és a munkatársak hosszú sora kísérte utolsó
útjára február 16-án, a 84 éves korában elhunyt Buda Ernõ gyémántdiplomás bányamérnököt, megyénk és városunk díszpolgárát, a nagykanizsai köztemetõben. A ravatalozónál beszédet mondott Holoda Attila, a
MOL Rt. termelési igazgatója, Litter Nándor polgármester és dr. Szõke
László gyémántdiplomás bányamérnök, Buda Ernõ egykori egyetemi
évfolyamtársa. Búcsúztató beszédében Litter Nándor polgármester kiemelte: munkásságoddal dicsõséget szereztél országunknak és Nagykanizsának, példát mutattál valamennyiünknek. Egész életed, a munka
tiszteletére tanít bennünket, mintegy kimondva: légy elégedett azzal,
ami van, de sose elégedj meg azzal, ami vagy! Ez vezérelt egész életedben. Dolgoztál a szakmáért, a városért. Nem éreztünk mást benned,
mint tudást, segítést, támogatást, de haragot sohasem! Még azokkal
szemben sem, akik talán rossz irányba fordították sorsodat. Az örök
nyughelye mellett Kis Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
Jármai Gábor, a MOL Földgáztároló Rt. szakértõje, valamint Szlávik
Tibor, a Rotary Rt. mûszaki igazgatója köszönt el az elhunyttól.
A temetést követõen az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület az õsi selmeci szokás szerint gyász-szakestélyt szervezett
Buda Ernõ, alias Bocs emlékére a HSMK kamaratermében.
Buda Ernõ 1921. június 23-án Brennbergbányán született.
Családjában öt generáción keresztül mindig voltak bányászok,
akik a felvidéki bányavárosokban (Lõcse, Besztercebánya, Zólyom) tevékenykedtek. 1943-ban kapta meg bányamérnöki oklevelét. Szakmai pályafutását fúrómérnökként kezdte Nagykanizsán. 1944-ben a MAORT nagykanizsai mûszaki igazgatója
vette maga mellé mûszaki titkárnak. Év végén erõs német katonai nyomás hatására a vállalat megkezdte értékes berendezéseinek és embereinek a Német Birodalomba való kimenekítését. A bajorországi Fürsteneckbe küldik, megbízzák a
MAORT kitelepítési eszközraktár zárgondnoki feladatainak
ellátásával. 1948-ban hozták vissza Magyarországra a berendezéseket. Ekkor letartóztatták, a komáromi börtönbe zárták,
mint nyugati kémet. Fõnökei közbenjárására engedték szabadon. Lovásziban kútjavítási munkákkal bízzák meg. 1952-ben
került Nagylengyelbe, ahol fúrómérnökként a hatalmas kõolajmezõ kútjainak kiképzésén túlmenõen, a felszíni létesítmények tervezésében és kivitelezésében is közremûködött.
1954-ben Mezõkeresztesre helyezték át, ott a keleti MASZOLAJ fúrási munkáinak irányítását, a dunántúli munkamódszerek bevezetésével bízták meg. 1956-ban, a forradalom idején
üzemanyag-ellátási, munkásszállítási nehézségek, és biztonságtechnikai okok miatt leállíttatta a fúróberendezéseket, ezzel
elejét véve nagyobb mûszaki baleseteknek, katasztrófáknak.
1957. februárjában letartóztatták. 1957. márciusában statáriális bíróság elé állították, ahol kötél általi halálra ítélték. 6 hétig
volt siralomházban. Internálták a tököli internálótáborba,
ahonnan 1958. májusban szabadult. 1959-ben visszakerült a
szakmába. 1964-ben az Elnöki Tanács Elnöke egyéni kegyelemben részesítette, a rendszerváltáskor történt meg teljes rehabilitálása. 1964-ben Nagykanizsára került az OKGT Dunántúli Kõolajfúrási Üzemhez, ahol operatív termelésirányítási,
kitörés-megelõzési és biztonságtechnikai feladatok irányításával bízták meg. 1984-ben a Kõolaj és Földgázbányászati Vállalattól ment nyugdíjba.
Neve országosan és határainkon túl is az olaj- és gázkutak
kitöréseinek elhárításával vált közismertté. Mûszaki tevékenysége legfontosabb területének a kitörésvédelmi és elhárítási

feladatkört tekintette. Õ szervezte meg a magyar kitöréselhárítási mentõcsapatot Kiemelkedõ szerepe volt a gyakorlati
szakmai oktatásban: meghívott egyetemi docensként oktatott a
Freibergi Bányászati Akadémia Mélyfúrási Tanszékén, elõadásokat tartott a Miskolci Egyetem posztgraduális tanfolyamain, a kõolajbányászati technikum, szakiskolák továbbképzésein, vállalati továbbképzõ tanfolyamain. Számos szakmai
tanulmányutat szervezett, többek között Erdélybe, Felvidékre.
Nyugdíjbavonulása után újra kiteljesedett élete. Fordított,
jegyzeteket készített, szaktanácsolást vállalt, oktatott, ahogy õ
mondta „nyüzsgött”. Kiemelten fontosnak tartotta a mûszaki
emlékek gyûjtését, az írásos anyagok megõrzését is. Közösségi ember volt. Sikereit mindig annak a kollektívának tulajdonította, akivel együtt dolgozott. 1943 óta tagja, 1997 óta tiszteleti tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. Az Egyesületben végzett munkájáért megkapta a
Péch Antal-, Zsigmondy Vilmos-, Sólcz Vilmos emlékérmeket, kitüntették a Borbála éremmel. 2002-ben megalakította a
Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körét.
1952-ben megkapta a MUNKA ÉRDEMREND arany-fokozatát, majd több tucat szakmai és egyéb kitüntetést, többek között
EÖTVÖS LORÁND díjat, a MOL Rt. által alapított MAGYAR
OLAJIPARÉRT kitüntetés arany-fokozatát. Szûkebb pátriájában
szerették, elismerték emberi nagyságát, szakmai tevékenységét,
amit az is mutat, hogy Nagykanizsa megyei jogú város és Zala
megye is díszpolgárává fogadja, megkapja a „Nagykanizsa megyei jogú városért” PRO URBE díjat. Boldog és megelégedett
ember volt, aki büszke volt magyarságára, hazájára, családjára,
befogadó lakóvárosára, ahol szerették, ápoló családtagjai körbevették, gondozták. Tudta, hogy hamarosan el kell mennie. Készült is a nagy útra, összerendezte dolgait, barátainak, családtagjainak egy-egy személyesen dedikált könyvet, videoszalagot
adott emlékül. Élete utolsó éveiben még körbejárta mindazokat a
helyszíneket, ahol családja és õ élt, tevékenykedett.
Úgy ment el, ahogy élt. Csendben és a rá jellemzõ bölcs
nyugalommal, kiegyezve a világgal halt meg 2005. február 8.án Nagykanizsán, otthonában. Jószerencsét!
(Részletek az Udvardi Géza által írt nekrológból)
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 52/2004. (XII.22.) SZÁMÚ
RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, az állattartás
törvényben nem szabályozott kérdéseinek rendezése céljából, a következõ
rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A RENDELET HATÁLYA
1.§1
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa város közigazgatási területén lévõ ingatlanokon tartott haszonállatok, kutyák tulajdonosaira, illetve
tartóira.
(2) A rendelet szabályai nem vonatkoznak
(a) a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a vizsgálati és az oltóanyag-termelés céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt, valamint a
tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott
állatokra,
(b) vágóhídra, állatkiállításra, állatkórházra, állatkertre, cirkuszra, vadaskertre, méhészetekre,
(c) a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó õrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra,
(d) a védett és a veszélyes állatokra.
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
2. §.
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállatok:
(a) Nagy haszonállat (szarvasmarha, ló, szamár, öszvér)
(b) Közepes haszonállat (sertés, juh, kecske)
(c) Kis haszonállat (baromfi, pulyka, házinyúl, galamb, prémes állat)
AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI
3.§.
(1) Haszonállatot csak azon az ingatlanon szabad tartani, mely az építésügyi, valamint az állategészségügyi elõírásoknak megfelelõ állattartó épülettel és hozzá tartozó kiépített trágyatárolóval rendelkezik.
(2) Állattartó épületet létesíteni a 2. számú mellékletben foglalt védõtávolság megtartása mellett lehet.
(3) Haszonállatot e rendelet övezeti besorolásaiban meghatározott létszámban lehet tartani.
4.§.
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területén állat az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása
nélkül tartható.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát
biztosítani, rendszeresen takarítani, fertõtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
(3) Állattartó köteles a keletkezett trágyát trágyagyûjtõben elhelyezni,
gyûjteni és szükség szerint megfelelõ helyre elszállítani. A trágyagyûjtõt
szilárd, szivárgásmentes burkolattal kell ellátni és megfelelõ magasságú,
zárt védõfallal kell körülvenni és a keletkezett csurgaléklevet zárt gyûjtõaknába kell vezetni (ez lehet a hígtrágya tároló akna is). A keletkezett hígtrágyát megfelelõ kapacitású, zárt, szivárgásmentes, talajszint alatti trágyalétárolóba kell elvezetni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelõ tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról, valamint az egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani.
(5) Állatot közterületen etetni tilos.
(6) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhetõ fájdalmat, szenvedést
vagy sérülést okozni, így különösen az állatot nem szabad kínozni.
(7) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elûzése, elhagyása
vagy kitétele tilos.
A HASZONÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK ELÕÍRÁSAI
5.§.
(1) Nagykanizsa város területe haszonállattartás szempontjából A, B, C,
és D övezetekre oszlik, az övezetek szerint a tartható állatlétszámmal kapcsolatosan eltérõ szabályok érvényesek.
Az egyes övezeteket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az „A” övezetben tartható:
Legfeljebb 15 darab baromfi, illetve zárt helyen (galambketrecben) legfeljebb 30 darab galamb tartható.
(3) A „B” övezetben tartható:

Legfeljebb 3 darab közepes és legfeljebb 30 darab kis haszonállat.
(4) A „C” övezetben tartható:
Legfeljebb 6 darab nagy és legfeljebb 15 darab közepes, továbbá legfeljebb 100 darab kis haszonállat.
(5) A „D” övezetben tartható:
Ebben az övezetben haszonállat a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú
mellékletének (Állategészségügyi Szabályzat - ÁSZ) 1. számú függelékének 5. pontjában elõírt maximális állatlétszám szerint tartható.
(6) A haszonállatok szaporulata választás korig nem esik korlátozás alá.
(7) Turisztikai szempontból a meghatározott létszám feletti lótartásnál
maximum 29 darab ló a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság - fenti
övezetektõl függetlenül, az állategészségügyi és a közegészségügyi szakhatóság szakvéleményének kikérésével - egyedi elbírálás alapján nagyobb
állatlétszámot is engedélyezhet.
AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI2
6.§.
(1) A Nagykanizsa MJV közigazgatási területén belül tartott ebet tartója
köteles a jegyzõnek 30 napon belül bejelenteni, amennyiben az eb
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb idõre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: minden három hónaposnál idõsebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott
állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
3. ezt követõen évenként.
(3) A jogszabály alapján bejelentési kötelezettség alá tartozó kutyákat azonosításra alkalmas módon nyilvántartási számmal tartósan meg kell jelölni.
A fenti jelölés a tetoválással, mikrochippel megjelölt ebeknél is kötelezõ.
(4) A nyilvántartási számot tartalmazó – 3. számú melléklet szerinti jelzést (bilétát) az önkormányzat térítés ellenében biztosítja a kutya tulajdonosának (tartójának).
(5) A kutya tulajdonosa köteles a (4) bekezdés szerinti jelzést az átadást
követõ 15 napon belül a kutya nyakörvén tartósan elhelyezni.
(6) A kutya tulajdonosa köteles a (4) pontban leírt jelzést – az erre vonatkozó bejelentéssel együtt – visszaszolgáltatni, ha az állat elhullott, illetve az állatot Nagykanizsa közigazgatási területén kívül kívánja tartani,
vagy tulajdonjogát átruházni. Köteles továbbá az elveszett, olvashatatlanná vált jelzést saját költségén a korábbival azonos kivitelben és számjelzéssel pótolni.
(7) Az eb tulajdonosa köteles az eb veszettség elleni kötelezõ tárgyévi oltását jelzõ biléta nyakörvön történõ elhelyezésére az új jelzésrendszer bevezetésének hatályba lépéséig. A jelzést az ebeknek közterületen viselniük kell.
(8) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az
a) a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát a tulajdonosnak felróható okból ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
b) a közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon,
c) életet, testi épséget ne veszélyeztessen.
(9) Az ebet közterületen csak olyan személy vezetheti, aki képes felügyelete alatt tartani, illetve képes annak fizikai féken tartására.
(10) Bekerítetlen ingatlanon szabadon kutyát tartani tilos.
(11) Nem tartható kutya, macska erkélyen, loggián.
(12) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott személy (továbbiakban: ebtartó) köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne
szennyezze. Az állat ürülékét az állattartó a közterületrõl köteles eltávolítani.
(13) Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a többlakásos
épület közös használatú helyiségeit, közös használatú udvarát ne szennyezze be, illetve az állata által okozott szennyezõdést köteles eltávolítani.
7.§.3
(1) Külterületi mezõgazdasági területeken, üzemi, ipari területek, raktárak, területén õrzõ védõ feladat ellátása céljából eb szükség szerint tartható.
(2) Egyedi telkes, udvarral rendelkezõ 1 lakásos (családi házas) ingatlanokon legfeljebb négy eb tartható.
(3) Tömbtelkeken lévõ többlakásos lakóépületekben lakásonként egy
nagytestû vagy két kis testû eb tartható.
(4) Egyedi telken lévõ többlakásos és udvarral rendelkezõ lakóépületekben lakásonként egy darab eb tartható.
(5) Az állatlétszámba nem számít bele az állat szaporulata három hónapos korig.
(6) Ebtenyészetet az e rendelet 1. számú mellékletében „C”, illetve „D”
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jellel jelölt övezeteiben lehet létesíteni. A kutyakennelben maximálisan öt
tenyészszuka tartható.
GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS DÍJAI
8.§.
A gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjtételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
9.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki
a) e rendeletben meghatározott állatlétszámra vonatkozó korlátozást
megszegi,
b) közterületen a galambok kivételével bármilyen állatot etet,
c) az eb nyilvántartásba vételi, illetve bejelentési kötelezettségét határidõre nem teljesíti,
d) haszonállatot tart a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ állattartó épület és/vagy trágyatároló nélkül,
e) a felügyelete alatt álló állat által okozott szennyezõdést a többlakásos
épület közös használatú helyiségében, illetve közös használatú udvaráról
nem távolítja el.
(2) Az (1) bekezdés b. pontjában meghatározott szabálysértés miatt a
közterület felügyelõ helyszíni bírságot szabhat ki.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§.4
(1) E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. E rendelet 6.§. (3), (4),
(5), (6) és (7) bekezdésekben foglaltak hatályba lépésének ideje: 2006. Január 1. E rendelet kihirdetésének napját követõen indult állattartó épületek
építési ügyében a 3.§. (2) bekezdésben foglalt elõírásokat kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az állattartás szabályozásáról szóló 27/2000.
(VI.14.) számú rendelete hatályát veszti.
(3) A haszonállatok vonatkozásában megállapított állatlétszámot már e
rendelet kihirdetésekor is túllépõ állattartók 2006. december 31-ig kötelesek a rendelet elõírásaihoz igazítani.
(4) Megtarthatja a tulajdonos az e rendelet hatályba lépésekor már meglévõ kutyáját a 7. §-ban foglalt létszámon felül is, ha az állatok tulajdonosának megnevezését, tartási helyét, fajtáját és színét legkésõbb 2005. április 30-ig a polgármesternek bejelenti.
Nagykanizsa, 2004. december 14.
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ
Litter Nándor, polgármester
Kihirdetés napja: 2004. december 22.
1. számú melléklet
NAGYKANIZSA ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEI
„A” övezet
– Palin városrészbõl Udvarház utca - Felsõerdõ utca – Inkey utca –
Lazsnak utca - Majorkert utca – Forrás utcák és az általuk határolt terület,
– Szabadhegy városrészbõl Pásztor utca – Péterfai-árok – 7-es fõút – a
tervezett 61. számú fõút nyomvonala és az általuk határolt terület,
– Szombathelyi vasútvonal – Ûrhajós utca – 7-es fõút – Péterfai-árok –
Budapesti vasút nyomvonala – Tripammer utca - Erdész utca – és az általuk határolt terület
„B” övezet
– Palin – (az „A” övezetbe nem tartozó része),
– Ligetváros (Erdész utcától délre elterülõ rész),
– Sánc,
– Szabadhegy Pásztor utcától délre esõ területe
– Pivári utca 55. számtól a végéig – Haladás utca – Cserfa utca – Kõrisfa utca végétõl a 44. számig – Bornemissza utca – Dobó utca - Tõzike utca
– és az általuk határolt terület
– Pityer utca – Gárdonyi Géza utca – Bocskai István utca – Mátyás Király utca – és az általuk határolt terület
„C” övezet
– Kiskanizsa – (a „B” övezetbe nem tartozó része)
– Miklósfa – (a „B” övezetbe nem tartozó része)
„D” övezet
Bajcsa, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Korpavár, Nagykanizsa külterülete
2. számú melléklet
Állat fajtája: Állatlétszám (db) / Saját lakóépülettõl / Szomszéd
lakóépülettõl / Kúttól / Intézménytõl (méterben megadva)
Ló, szamár öszvér: 6 alatt/0/20/25/200, 6 és 10 között/50/50/50/500, 10
felett – maximum 29/100/200/50/500.

Szarvasmarha: 6 alatt/0/20/20/200, 6 és 10 között/50/50/50/500, 10
felett – maximum 49/100/200/50/500.
Sertés, kecske, juh: 3 alatt/0/20/20/50, 3 és 15 között/20/50/50/100, 15
felett – maximum 199 – de sertésnél max. 99/50/100/50/500.
Baromfi (tyúk, kacsa, liba): 20 darab alatt/0/15/15/20, 20 és 100
között/10/20/10/200, 100 felett – maximum 499 – de broyler max
1999/20/50/20/500.
Pulyka: 20 alatt/0/20/20/100, 20 felett – maximum 499/20/50/20/500.
Nyúl: maximum 49 anyanyúl és szaporulata/0/20/20/100.
Trágyatároló: valamennyi esetben/10/20/20/200.
Trágyatelep:
belterületen/nem
létesíthetõ!,
külterületen/10/1000/1000/1000.
3. számú melléklet
A KUTYA NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT TARTALMAZÓ
JELZÉS (BILÉTA) MINTÁJA:
Színe:
– alapszín : világoskék
– feliratok színei: fekete
Mérete: 35 mm
A biléta számozása 0001-es sorszámtól folyamatos.
4. számú melléklet
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
DÍJTÉTELEK
1. A gyepmester által végzett szállítás:
Nagytestû állat (ló, szarvasmarha) szállítása pótkocsin
5 km-ig
1800,-Ft /db
10 km-ig
2400,-Ft /db
20 km-ig
3600,-Ft /db
Közepes, kistestû állat, elkobzott élelmiszer szállítása konténerben
5 km-ig
900,-Ft/db
10 km-ig
1500,-Ft/db
20 km-ig
2400,-Ft/db
A szállítandó állat, élelmiszer felrakásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
2. Állatok gyepmester által történõ befogása:
Altatással
3000,-Ft/db
Altatás nélkül
1500,-Ft/db
3. Állatok gyepmesteri telepen történõ tartása:
Megfigyelésre befogott állat tartása 600,-Ft/nap
Befogott kutya tartása
600,-Ft/nap
Befogott macska tartása
240,-Ft/nap
2

Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Hatályos: 2005.02.15.
3
Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Hatályos: 2005.02.15.
4
Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Egységes szerkezetbe foglalva
Lezárva: 2005. február 10.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ
BEJELENTÉSÉRÕL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1999. (III.23.) SZÁMÚ RENDELETE
A GÉPJÁRMÛ VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉRÕL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében az országos településrendezési és építési követelményekrõl
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A RENDELET CÉLJA
1. §
A rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az építmények rendeltetésszerû használatához igazodó,
megfelelõ számú gépjármûtároló- és várakozóhelyek folyamatos kialakítását.
A RENDELET HATÁLYA
2. §
A rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetre (továbbiakban: építtetõ), aki/amely
az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévõ épület nagyobb
parkolóigénnyel járó bõvítése, valamint rendeltetési mód változtatás esetén
nem tudja biztosítani a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK), vagy településrendezési tervekben elõírt mennyiségû gépjármû-várakozóhelyet (továbbiakban: parkolóhely).
A PARKOLÓHELYEK LÉTESÍTÉSE
3. §
(1) Az építmények rendeltetésszerû használatához szükséges, az OTÉK-ban
elõírt mennyiségû és fajtájú gépjármûvek részére a létesítményekhez tartozó
építési telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani.
(2) Ha az építtetõ az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévõ épület
nagyobb parkolóigénnyel járó bõvítése, továbbá rendeltetési mód változtatás
esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban elõírt számú parkolóhelyet, az
önkormányzattal megállapodást köthet, hogy az önkormányzat a beépítésre
szánt területtõl legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban, vagy a közterületek
közlekedésre szánt területén az építtetõ helyett a szükséges számú parkolóhelyeket megépíti, vagy parkolóépítés céljára területet biztosít.
(3) Az építtetõ a megállapodás alapján parkolóhely megváltási vagy
területbiztosítási díjat köteles fizetni az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint.
(4) Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. Rend. 42.§ (10) bekezdése értelmében a parkolóhelyek számát a 26/1999.(VI.16.) számú közgyûlési rendelettel jóváhagyott
Vásárcsarnok és Környéke rendezési tervvel szabályozott területen a számított
parkolóhelyek 30%-kal csökkentett mértékben állapítja meg. 1
PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS
4. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtetõ által
igényelt parkolóhelyet a befizetett megváltási díj ellenében közterület
közlekedésre szánt területén legkésõbb 1 éven belül, parkolóház esetében
legkésõbb 5 éven belül kialakítja.
(2) A parkolóhely megváltási díjat egy összegben, az építési engedély
jogerõre emelkedéséig kell befizetni. Részletfizetést – kérelemre – a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb 6
hónapig a polgármester engedélyezhet. A befizetésrõl, vagy részletfizetésrõl szóló igazolást az építési hatósághoz be kell csatolni.
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint kialakított parkolóhely az önkormányzat
tulajdonában marad, az építtetõ sem tulajdonjogot, sem kizárólagos
használati jogot nem szerez.
(4) Parkolóházban kialakításra kerülõ parkolóhelyre befizetett létesítési
hozzájárulás esetén az építtetõ a parkolóház elkészültétõl számítva 10 évre
szóló használati jogot szerez.
(5) Az építtetõt az (4) bekezdésben foglalt idõ eltelte után az általa
használt parkolóhelyre elõbérleti jog illeti meg.
TERÜLETBIZTOSÍTÁS
5. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtetõ által
igényelt parkolóhely megvalósítása érdekében parkolóépítés céljára területet
biztosít. Ebben az esetben a használatbavételi engedély megszerzéséig építtetõ köteles a parkolóhelyet kialakítani a kezelõ által meghatározott és a
megállapodásban rögzített mûszaki követelményeknek megfelelõen.
(2) Az építtetõ az 1. sz. melléklet szerinti területbiztosítási díjat az
építési engedély jogerõre emelkedéséig egy összegben köteles megfizetni.
A BEFIZETETT DÍJAK FELHASZNÁLÁSA
6. §
(1) Az építtetõk által befizetett díjakat külön alapba helyezve kizárólag
parkolóhelyek kiépítésére, illetve a meglévõk fenntartására kell fordítani.

(2) Amennyiben az OTÉK szerinti parkolószám a parkolómegváltási,
illetve területbiztosítási díj befizetését követõen csökken (pl.: rendeltetési
mód változás), az építtetõ által befizetett díj csökkenéssel arányos részét a
befizetéskori összeg alapulvételével az önkormányzat a parkolóhely – a
megállapodásban rögzített – megépítéséig visszafizeti. Az így felszabadult
parkolóhelyeket az önkormányzat újabb parkolóigény felmerülése esetén
ismételten felhasználhatja. A parkolási igény csökkenésével építtetõ a
különbözetet visszaigényelheti a használatbavételi engedély megkéréséig.
(3) Ha az építtetõ városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak az ingatlana egy részét közterület céljára, akkor a saját költségére az önkormányzat által ellenõrzött módon megépítheti a kialakított
közterületen a szükséges parkolóhelyeket.
(4) A parkolóhely megváltási, illetve területbiztosítási díjak
befizetésérõl, önkormányzat általi visszafizetésekrõl, a parkolóhelyekrõl a
jegyzõ naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
(5) A közgyûlés a rendelet mellékletében foglalt parkolóhely megváltási,
illetve területbiztosítási díjak összegét évente felülvizsgálja.
(6)2 Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó
parkolók területeit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság dönt.
Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó
parkolók területeit a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság dönt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követõen induló építési ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a
parkolóhely megváltásról szóló 21/1993. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.
Nagykanizsa, 1999. március 23.
Tüttõ István, polgármester
Dr. Lukácsa Erzsébet, aljegyzõ
Melléklet3
A parkolóhely létesítési díj összege 2000. évben parkolónként:
I. sz. díjövezet4
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi:
400 eFt + ÁFA
tehergépkocsi
800 eFt + ÁFA
parkolóház
1.600 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi:
100 eFt –
tehergépkocsi:
200 eFt –
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet
tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület,
beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
II. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi:
150 eFt + ÁFA
tehergépkocsi
300 eFt + ÁFA
parkolóház
800 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi:
30 eFt –
tehergépkocsi:
70 eFt –
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi: 100 eFt + ÁFA
tehergépkocsi
200 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi:
20 eFt –
tehergépkocsi:
40 eFt –
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.Az övezethatárokat úgy kell
figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra esõ telek, illetve az arra nyíló
üzletek homlokzatainál a magasabb övezeti besorolás alkalmazandó.
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Melléklet5
A parkolóhely létesítési díj összege parkolónként:
l. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 600 eFt + ÁFA
személygépkocsi: 400 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 1.000 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 800 eFt + ÁFA
parkolóház: 2.600 eFt + ÁFA
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet
tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület,
beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
ll. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 400 eFt + ÁFA
személygépkocsi: 200 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 800 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 400 eFt + ÁFA
parkolóház: 1.600 eFt + ÁFA
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 150 eFt + ÁFA
személygépkocsi: 20 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 300 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 40 eFt + ÁFA
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.
Az övezethatárokat úgy kell figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra esõ telek, illetve az arra nyíló üzletek homlokzatainál a magasabb
övezeti besorolás alkalmazandó.
1
Megállapította: 2/2000.(I.12.) önk. rend. Hatályos: 2000.I.12.
2
Módosította: 56/2004.(XII.20.) önkorm.rend. Hatályos: 2005.01.1.
3
Módosította: 19/2000.(IV.26.) önk. rend. Hatályos: 2000.IV.26.
4
Módosította: 12/2002.(II.6.) önk.rend. Hatályos: 2002.II.6.
5
Módosította: 56/2004.(XII.20.) önkorm.rend. Hatályos: 2005. 01.1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867.
1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981.
1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320.
1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875.
1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257.
1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755.
2023/-/Zártkert/2060.
2160/-/Zártkert/9601.
2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2704/-/Kert/ 1279.
2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247.
2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465.
2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdõ/2896.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2005. március 2-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Gelencsér Gábor, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2005. február 25-én, pénteken 15 órától a Hevesi úti
könyvtárban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2005. március 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu.
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2005. március 2-án,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

IGÉNYFELMÉRÉS
SZERVEZETT EMLÕSZÛRÉS
A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. A szûrés idõpontjai: Március 01-03.
(kedd-csütörtök) dr. Zámodics Imre, Március 07-08. (hétfõ, kedd) dr.
Hámori Zsolt, Március 09-10. (szerda, csütörtök) dr. Pálffy Erzsébet,
Március 14-15. (hétfõ, kedd) dr. Dénes András, Március 16-17. (szerda, csütörtök) dr. Kremzner István, Március 21-22. (hétfõ, kedd) dr.
Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütörtök) dr. Béres Katalin,
Március 28-29. (hétfõ, kedd) dr. Pongrácz Katalin körzetéhez tartozó
páciensek.
A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyok jogosultak, akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónõ
vagy védõnõ személyesen felkeresi õket az idõpont egyeztetése miatt.
Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: 13,30-16,00-ig, Szerda:
8,00-16,00-ig. Kérjük Önöket, hogy a meghívólevélben megjelölt
idõpontokat tartani szíveskedjenek a torlódások elkerülése érdekében.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei Szûrési Koordinációs Osztályához. Elérhetõség:
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24., telefonszám: 92/549-185

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

KUL TÚRA, OKTATÁS
HALISRA EMLÉKEZTEK
A városi könyvtár névadójára, Halis Istvánra emlékeztek a
hétvégén. A helytörténész Petõfi utcai szülõházánál koszorúzással vette kezdetét a rendezvény, melyet mint minden évben idén is konferencia követett. A negyedik alkalommal
megtartott
megemlékezésen
Czupi Gyula könyvtárigazgató
ismertette az egykori könyvtáros, muzeológus életútját, munkásságát, majd Halász Gyula
önkormányzati képviselõ elmondta, hogy Halis a Szabadkõmûves Páholy tagjaként is jelentõs mértékû munkát végzett.
Ezt követõen Czupi Gyula a
könyvtár nevében, Röst János
alpolgármester pedig az önkormányzat nevében helyezett el
koszorút a szülõházon lévõ emléktáblánál.

– A konferenciák célja, hogy
megismertessük a közönséget a
Halis életmûvel, Halis személyiségével. A kultuszának szeretnénk
nagyobb teret adni, éltetni. A
névadó születésének 150. évfordulójának tiszteletére a könyvtár
számára az idei év Halis-év. A
könyvtárunk és a múzeumunk is
elmondhatja magáról, hogy nem
egy gyökértelen könyvtár, múzeum, mert tudható, hogy õ volt az
elsõ múzeum- és könyvtárigazgató hivatalosan, a város megbízásából – mondta Kardos Ferenc a
könyvtár igazgatóhelyettese. A
konferencián a ,,Lapozz bele-kattanj rá” pályázat résztvevõi
könyvjutalmat vehettek át, Halis
Színes mozaik címû mûvébõl olvastak fel, de meghirdetésre került az országos olvasásnépszerûsítõ pályázat, a Nagy Könyv is.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI
JELENTKEZÉSEK A 2005/2006. TANÉVRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2005. március 7-8-án fogadjuk – mindkét napon 817 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi vagy a szülõ által
választott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ
által választott általános iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket
8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2005. május 31-ig betölti az ötödik életévét és
még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet
minden kisgyermek, aki 2005. október 1-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz
személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2005. május 31-ig betölti a hatodik életévét –
azaz 1999. május 31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 1999. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a
Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ,
nagykanizsai lakos.
A nem kötelezõ felvételt biztosító, hanem a szülõ által választott iskolába történõ felvételrõl a törvényi keretszám ismeretében az iskola
igazgatója dönt, melyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.
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„ÉN EGYEDÜL, KIS SZAKMUNKÁS”
Az elmúlt hetekben több versenyen is kiemelkedõ eredményt értek el a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ
Iskola diákjai. A fiatalok közül Horváth Péter a „Magyarország címere”
alkotópályázaton második helyezést szerzett a kétszáz pályamunkát felvonultató versenyen. Nyári Henrietta is a mûvészetnek ezen a területén jeleskedett, õ a „Nagy mese” pályázatra készített illusztrációkat a Csipkerózsika címû meséhez, s monotípia technikával készített munkájával korosztályában ugyancsak a második helyet szerezte meg. Az irodalom területén is
a képzeletbeli dobogóra állhatott egy thúrys diák: Gulyás Mónika ezüst
minõsítést kapott nemrégiben Somogysárdon, a Regionális Minõsítõ Versmondó Fesztiválon. Mint azt sajtótájékoztató keretében a díjazottak elmondták, ezek az eredmények további kitartó munkára ösztönzik õket, s
társaikkal máris újabb és újabb versenyekre, pályázatokra készülnek, amihez nagy segítséget kapnak Bali Judit és Lukács Judit tanárnõktõl.
IX. CWG KUPA
A Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület a Víz Világnapja alkalmából a hétvégén (február 25.-26.) rendezni meg a IX. CWG Kupa
Nemzetközi Vízilabda Torna nevet viselõ versenyét. A meccsek felnõtt, serdülõ, gyermek kategóriákban zajlanak. Szombaton a 9.30as CWG Kanizsa-Szombathely (gyermek II) meccset követõen
10.30-kor lesz a megnyitó, majd 11.00 CWG-MAFC SCH. (felnõtt), 12.15 Sisak-Zagreb (felnõtt), 13.15 CWG-Szombathely (gyermek II), 14.15 CWG-Balaton SE (serdülõ), 15.30 Zagreb-MAFC
SCH. (felnõtt), 16.30 CWG-Balaton SE (serdülõ) fordulók következnek. Vasárnap 9.30-kor a CWG-Szombathely (gyermek I), 10.45
CWG-Zagreb (felnõtt), 12.00 Sisak-MAFC SCH. (felnõtt), 13.00
CWG-Szombathely (gyermek I), 14.00 CWG-Sisak (felnõtt) mérkõzéseket követõen 15 órakor kerül sor az eredményhirdetésre.

HIRDETÉS
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VAGYONÕR TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért, OKJ vizsgával, hétvégén,
részletfizetéssel. Tel.: 06-70-312-2678

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137

KANIZSAI MÉDIA

MÛS ORA
Február 25. – Március 3.
Február 25. péntek

Február 28. hétfõ

07:30 Krónika 07:45 Természetfigyelõ? Olaszország – A titokzatos
nutriák 08:09 Mese: A medve és a
huszár 08:14 Adjuk magunkat 08:24
Krónika 08:38 Természetfigyelõ
Olaszország – Menekülés életre-halálra – Vaddisznók 09:04 Krónika
09:18 Jelkép – református 17:30 TérErõ. A régiók, a vidékfejlesztés magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Ráháb és a kémek 18:18 Jelkép – katolikus 18:30 Szabolcs-SzatmárBereg megye várai 19:00 Krónika
19:15 Zala magazin 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelõ Olaszország – A titokzatos nutriák 20:30 Hírháló 21:00 Az
utolsó õrjárat – amerikai akciófilm

06:30 Zala magazin 07:00 Tv mozi: Isten és ember elott 17:30 A Karcag-Tiszafüred vasútvonal múltja és
jelene 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Mese egy madárétteremrol 18:18 Jelkép - adventista 18:30 Biztonsági Zóna
19:00
Krónika
19:15
Természetfigyelo Olaszország 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00
Titkos fegyver - amerikai akciófilm

Február 26. szombat
06:30 Krónika 06:45 Jelkép – katolikus 07:00 Zala magazin 07:24
Mese: Ráháb és a kémek 07:30
Krónika 07:45 Adjuk magunkat
07:55 Természetfigyelõ? Olaszország – A titokzatos nutriák 08:20
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV
shop 09:30 Maksavízió 10:00 Szentföldi szent helyek 10:30 Fürdõ a
föld alatt 11:00 Épi-Tech 11:30 A
Halasi Csipke Japánban 17:30 Trendi 18:00 Köztünk élnek – beszélgetés Dévai Nagy Kamillával 18:30
Tv mozi: A hecc – magyar film
20:05 Storyboard – filmajánló 20:30
Hírháló 21:00 Senki gyermekei –
amerikai dráma 23:00 Bence show
23:30 Különjárat – Balogh Zoltán
keményzenei magazinja

Február 27. vasárnap
06:30 Tv mozi: A hecc – magyar
film 08:05 Storyboard – filmajánló
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin. Egészségrõl, betegségrõl 10:00 Mit hoz a jövõ – Helyi Televíziósok találkozója 10:30
Trendline 11:00 Trendi – életmódmagazin 11:30 Szabolcs.Szatmár-Bereg
megye várai 17:30 Jeles napok. Dokumentum Mûhely 18:00 Trendline –
a divat magazinja 18:30 TV mozi: Isten és ember elõtt – magyar film
20:15 Válogatás a hét mûsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Halálos merülés
–
amerikai
akciófilm
23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel

Március 1. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos
képújság
06:50
Természetfigyelõ Olaszország - A Titokzatos nutriák 07:14 Jelkép - adventista 07:24 Mese: Mese egy
madárétteremrol 07:29 Krónika 07.39
Reklám 07:41 Zala magazin 08:05
Adjuk magunkat 08:14 Mûsorajánló
08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00
Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl 19:00 Krónika 19:15 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl
20:30 Hírháló 21:00 Vad világ

Március 2. szerda
06:30 Krónika 06:45 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl 07:30
Krónika 07:45 Önkormányzati ülés
közvetítése felvételrõl 08:04 Krónika
17:30 Gyógyulj velünk! Magazin
egészségrõl, betegségrõl 18:00 Krónika 18:14 Mese: A favágó aki elvesztette fejszéjét 18:18 Jelkép - evangélikus 18:30 Maksavízió 19:00 Krónika
19:15 Természetfigyelo Olaszország Koronás fok 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelo
20:30 Hírháló 21:00 S.O.S. Hurrikán

Március 3. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos
képújság
06:50
Természetfigyelo 07:14 Jelkép - Katolikus 07:24 Mese: 07:29 Krónika
07:39 Reklám 07:41 Természetfigyel
08:05 Adjuk magunkat 08:14 Mûsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika
17:30 Brill 20 magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: Hûsítõ mese 18:18 Jelkép
- református 18:30 Jeles napok. 19:00
Krónika 19:13 Természetfigyelo
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Természetfigyelõ 20:30 Hírháló
21:00 Gyilkos áradat - amerikai akciófilm

A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
HORVÁT NYELVTANFOLYAMOT indít.
Jelentkezni lehet 2005. február 28-tól március 4-ig
minden nap 9-16 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ a 93/326-658-as, illetve a 06/30/355-3075-ös
telefonszámon kapható.
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AMATÕR SÍVERSENY
A Nagykanizsai Síbarátok Egyesülete idén is megrendezi
Ausztriában, HEBALPEN a KLUG lift helyszíneken versenyét 2005.
március 5. 12 órakor. A verseny óriásmûlesiklás szakágban kerül
lebonyolításra. 18 éves korig kötelezõ a bukósisak viselése, és mindenkinek rendelkeznie kell biztosítással. A részvételi díj 15 euró, ami
egyben egy egész napos síbérlet is. A verseny férfi, nõi, fiú, és leány
kategóriákban, különbözõ korosztályokban kerül megrendezésre.
Minden indulót díjaznak. Nevezési határidõ március 1. Nevezni a
Király út 6. szám alatti QUEEN SPORT Szaküzletben, vagy a
20/9314203-as telefonszámon lehet.

CSALÓK ÉS ÁL-DÍJBESZEDÕK
Nagykanizsán egy hete sorra járja a házakat egy férfi és egy nõ, akik
díj ellenében felajánlják a lakóknak, hogy lakásukban megmérik a szénmonoxid szintet. A kéményseprõk szerint tevékenységük jogsértõ, mert a
mûszerük nem hiteles adatokat mutat. Bár a lakók jelentõs hányada csalónak tekinti hívatlan „levegõ-felelõsöket”, valójában nincs olyan jogszabály, ami elõírná a tulajdonosoknak, hogy kit engednek be lakásukba és
ott mit méretnek meg. Az ügyben eddig nem indult rendõrségi eljárás.
Az elmúlt hetekben újból csalók jelentek meg az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Rt. ellátási területén, nevezetesen Nagykanizsán. Az
ál-díjbeszedõk az ügyfelektõl áramszámla-tartozás címén próbálnak
meg pénzt kicsalni, illetve a lakásokba bejutni, majd onnan értékeket eltulajdonítani. Ténykedésükrõl a fogyasztók tájékoztatták a szolgáltatót.
A szolgáltató ismét közzétett felhívásában felhívja a lakosság figyelmét, díjbeszedõket nem alkalmaz, és készpénzes, helyszíni kifizetést
sem fogad el. A számlákat csekken, illetve átutalással lehet teljesíteni.

KISBIRTOKON IS SZÜLETHET ÉRTÉK!
A Nagykanizsai Hegyközség, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Volksbank Rt. Nagykanizsai Fiókja támogatásával, a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Kht. Védnökölésével
meghirdeti a
KISBIRTOKOK – KISPINCÉSZETEK BORVERSENY-t
IDÕPONT: 2005. március 11. (10,00 – 16,00). HELYSZÍN:
Nagykanizsa, Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola.
Rendezi a Nagykanizsai Hegyközség.
A versenyre az 1 ha termõ szõlõterület alatti kisbirtokok, illetve 80
hl éves termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területrõl,
illetve bormennyiségrõl kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni
kell!) NEVEZNI, 2005 MÁRCIUS 9-IG BEÉRKEZÕEN 3 PALACK
0,75 l-es KISZERELÉSÛ BORMINTÁVAL LEHET. (A mintákhoz
csatolni kell a borok származási bizonyítványának másolatát.)
Nevezési díj: mintánként 1.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai
Hegyközség 14100134-65062249-02000008. számú, a Volksbank Rt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája javára kérjük befizetni, átutalással, illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy
személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.)
A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája fogadja! Postai
úton (8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30.), vagy személyesen,
munkaidõben – péntek kivételével – naponta.
A Nagykanizsai Hegyközség közigazgatási területérõl származó
borminták a hagyományoknak megfelelõen a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélkednek.
VERSENYIGAZGATÓ: Förhénci Horváth Gyula a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke, BORÁSZATI IGAZGATÓ: Kulka Gábor az
OBI nyugat-dunántúli fõfelügyelõje, A ZSÛRI ELNÖKE: Zilai
Zoltán a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Kht ügyvezetõ igazgatója.
A zsûri elõzetes vizsgálat és besorolás után, a 100 pontos bírálati
módszerrel értékeli a mintákat! Az eredményhirdetésnél a 30 %-os
szabályt érvényesítjük.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ a 06-93-310-266-os telefonszámon, a 06-20-9193-308-as mobiltelefonszámon. Förhénci
Horváth Gyula, elnök.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában 120 m2-es, négy szobás, két
fürdõszobás, vegyes fa-, gáz
fûtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton családi ház jellegû ingatlan központi fûtéssel, melléképületekkel eladó. Érd.: 93-315526 (5505K)
Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyõvel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Nagykanizsa belárosában felújított 58 m2-es, 2 szobás, fürdõszobás, elsõ emeleti lakás (irodának és rendelõnek is kialakítható)
eladó.
Érd.:
30/284-2290
(5512K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi,
42 m2-es, félkomfortos önkormányzati lakásomat egy kisebb,
belvárosi, önkormányzati komfortosra. Fizetek rá! Tel.: 93/322537 (5517K)
Öregförhénci hegyen szõlõbirtok lakható hétvégi házzal,
téglapincével,
melléképülettel,
felszereléssel
eladó.
Érd.:
30/2833-193 (5518K)

VEGYES
Babaholmik, gyönyörû babruhák, lábbelik, kismama együtte-

sek, használati kellékek kedvezõ
áron eladók. Érd.: Nk, Olaj út 8.,
93/326-516 (5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha asztalok (összecsukható) újszerû állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)

Tél –VÉG KIÁRUSÍTÁS
a Briliáns ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ

JÁRMÛ
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss mûszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463
(5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák, szakdolgozatok, stb.) gépelését, számítógépre vitelét vállalom rövid határidõvel. Tel.:
30/9932-534 (5494K)
Csõcsere! Nagy teljesítményû
spagetti-csöves Magnum szolárium-géppel várom régi és új vendégeimet! Városkapu 10/D. Tel.:
20/952-8348 (5514K)
Gyász- és alkalmi ruha üzlet.
Nk, Városkapu krt. 10/D. (a 32-es
helyijárat végállomásától 50 méterre balra). Tel.: 20/952-8348
(5515K)
Eltartási szerzõdést kötne házibetegápoló házért, lakásért vagy
nyugdíjért. Tel.: 30/270-8592
(5516K)
Nyerges, billencs teherautóra, C,
E kategóriás, belföldi árufuvarozói
igazolvánnyal rendelkezõ gépkocsivezetõket
felveszek.
Érd.:
30/504-8560 (5519K)
A KÕNIG KFT. Ûrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe
CUKRÁSZT vesz fel.
Érdeklõdni: 93/314-471, vagy
a helyszínen.

OKTATÁS
Német nyelvbõl oktatást és korrepetálást vállalok Nagykanizsán.
Tel.: 20/356-9577 (5509K)

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettõt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

NÕK TRANSZBAN
A két nagyvárosi lány, Connie és Carla
arról álmodoznak, hogy nagy sztárok
yitva:
lesznek. Egy reptéren felszolgálók, egy mindeN
n nap 9-21-ig
nap szemtanúi lesznek, ahogy fõnöküket, Franket egy kétes ügylet miatt megölik, és a gyilkosok a
lányok nyomába erednek. Conni és Carla az életükért futnak. Új hely, új identitás. Egy Los Angeles-i transzvesztita
bárban férfiaknak adják ki magukat és egy pillanat alatt sztárok lesznek...

Kõnig
Restaurant
Panzió

BELÉPÕJEGY: 2500 FT/FÕ,
mely tartalmazza a vacsora árát is.
ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR
APERITIF AJÁNDÉKBA!
ÉLÕZENE, melyet Tatai Zsolt
szolgáltat.
JEGYEK ELÕVÉTELBEN
KAPHATÓK A KÕNIG
ÉTTEREM-PANZIÓBAN!

SPOR T
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SPOR THÍREK  SPOR THÍREK  SPOR THÍREK  SPOR THÍREK
ORSZÁGOS
KÖZÉPDÖNTÕBE
JUTOTTAK
Az Országos Junior Bajnokság
leány elõdöntõjén Sopronban játszott a Kanizsa DKK nõi kosárcsapat február 6-án. Kecskemét-Kanizsa DKK 53-62, a legjobb dobók
Fekete 23/9, Varga 15, Völgyi 13.
MKB Euroleusing Csata-Kanizsa
DKK 76-40, a ld.: Völgyi 14, Varga 7, Mozsolics 6. Kanizsa DKKSoproni Darazsak 60-71.
Országos Kadett Leány Középszakasz ,,AB” csoport: Kanizsa
DKK-Soporoni Darazsak 70-60,
ld.: Varga 42, Mozsolics 16, Csáki 6. Kanizsa DKK-Török FlórisTörekvés SE/B 58-61, ld.:
Mozsolics 21, Varga 16, Horváth
8, Burucz 8.
Az Országos Leány Gyermek
Bajnokság NY-Dunántúli Csoport
mérkõzései:
Kanizsa
DKKSoproni Darazsak 48-28, a legjobb
dobók Fuisz 15, Németh 11, Riba
6. Soproni Darazsak-Kanizsa DKK
64-68, a legjobb dobók Fuisz 38,
Vágvölgyi 8, Németh 8, Veres 7. A
Kanizsa DKK csapata Nyugat-Du-

nántúlról elsõ helyen jutott be az
országos középdöntõbe.
HÖLGYEK LABDÁVAL
Nemrég nõi labdarúgó technikai
vetélkedõt rendeztek Zalaegerszegen, a 18 induló hölgy 7 kategóriában mérhette össze tudását. A versenyen díjazták a kategóriák elsõ
három, valamint az összkategória
helyezettjeit. Nagykanizsát az
Avantgardos lányok képviselték, a
7-bõl 5 kategóriát nyertek és két
harmadik helyezést hoztak. Eredmények: Szekeres Katalin labdavezetésben elsõ, rúgótechnikában és
cselezésben a harmadik. Vitykó
Andrea elsõ célba rúgásban és labdalevételben. Baloghné Munkácsi
Andrea két gyõzelmet ért el rúgótechnikában és cselezésben. Az
összesített eredmények alapján
Szekeres Katalin 3., Baloghné
Munkácsi Andrea 4., Vitykó Andrea pedig a 9. lett.
JUDO RANGSOR
Budapesten a Serdülõ Országos
Rangsor Versenyen Mihovics
Szabina az NTE versenyzõje 14
indulóból, az 52 kg-os súlycsoportban II. helyezett lett.

A február 5-i jánoshidai országos ranglista versennyel kezdõdött az
idei év a lábtoll-labdások számára, melyre 6 egyesület 163 játékosa
nevezett. Nõi egyéniben Budavölgyi Veronika gyõzött. A dobogó harmadik fokára Gozdán Ági állhatott. A csapat viadalon a Gozdán,
Budavölgyi, Végh trió az élen végzett. A férfiaknál második kiemeltként
kezdett Hartai Attila végül a második helyen végzett. Csapatban a
Balikó, Hartai, Takács hármas a második helyen végzett. A serdülõ
mezõnyben az Arany Bálint, Bársony Szabolcs, Huszár Emil, Lukács
Benedek összetételû gárda, valamint a Bátor Hajnalka, Borbély Otília,
Göncz Annamária alkotta lánycsapat ezüstérmet szerzett. A gyermekek
egyéni versenyében Lukács Márton bronzéremnek örülhetett.
Az évadnyitó alatt tartott elnökségi ülésen a Magyar Lábtoll-labda
Szövetség megválasztotta a 2004 év legjobb játékosait. Nõknél Gozdán
Ágota, ifjúságiaknál Hartai Attila kanizsai játékos kapta ezt az elismerést. A 2004-ben Európa legeredményesebb lábtoll-labda klubcsapatává a ZDSE-ét választották.

DIÁK KOSARASOK ELISMERÉSE

Hirdessen
a Kanizsa Újságban!
21.000 háztartásban
vagyunk otthon!

Idén januárban egyszerre két rangos megyei elismerést kaptak a Kanizsa DKK kosárlabdázói. A Zala
Megyei Kosárlabda Szövetség a tavalyi év legjobb
edzõjének Gábor Erzsébetet, a legjobb nõi utánpótlás
korú játékosnak pedig Varga Zsófiát választotta meg.
Gábor Erzsébet jelenleg a kanizsai csapat mindegyik
korosztályának és a 16 évesek válogatottjának a felkészülését is irányítja.
– Ezt a díjat a csapatmunka eredményének köszönhetem, amihez nagymértékben hozzájárultak az
edzõtársaim, Farkas József és Simonné Kránicz
Edit, továbbá a csapat játékosai és nem utolsó sorban a játékosok szülei, akiktõl rengeteg támogatást
kapunk – fogalmazott az immár negyedik alkalommal a legeredményesebbnek választott edzõ. – Az
1988-as születésûek korcsoportos válogatottjával sikerült az Európa bajnoki célkitûzést teljesíteni, az
„A” csoportos bennmaradást kiharcoltuk,, továbbá
a Kanizsa DKK felnõtt csapata is jól szerepel az
NB1 B csoportjában, a juniorok is versenyben vannak még a legjobb nyolc közé jutásért és a kadett
csapat bejutott az országos döntõbe, amely május 58 között Nagykanizsán kerül megrendezésre.
– Milyen célkitûzések vannak a felnõtt csapatnál?
– A csapat a legtöbb gyõzelemmel elsõként került
be a bajnoki rájátszásba, az már biztos, hogy elsõ
vagy második helyen zárjuk a Dunántúli Csoportot. A
rájátszásban a 3-5. hely megszerzése a célunk. Feljutás esetén az elsõ osztályban való bennmaradáshoz

szükséges, hogy tapasztalt játékosokat igazoljunk és
mindenképpen kell egy szakmai menedzsment a csapatnak. Az önkormányzat hétmillió forintos támogatást biztosít évente, emellett vannak szponzoraink,
akiknek többsége a játékosok szüleibõl tevõdik össze.
Varga Zsófia Ajkán született, ott kezdett el kosárlabdázni általános iskolás korában. Jelenlegi edzõje
Gábor Erzsébet még a Diákolimpián figyelt fel rá, aki
szerint még nagy játékos lehet belõle, mert tehetséges
és nagyon törekvõ. Zsófi a kosárlabda kedvéért jött át
tanulni Nagykanizsára és vállalta a kollégiumi életet.
Játszott a serdülõ, a kadett, a junior csapatban is, sõt a
felnõtt csapat mellett az utóbbi kettõnek jelenleg is a
tagja, hiszen még csak 16 éves.
– Az általános iskolai testnevelõ tanáromnak, Rácz
Tibornak és a szüleimnek köszönhetõ, hogy elkezdtem
kosarazni. Édesapám, Varga József, Székesfehérváron
a Videoton egykori elsõ osztályú játékosa volt. Gábor
Erzsébet egy területi kiválasztón hívott meg az akkor még MÁV NTE néven mûködõ csapat számára.
A szüleimmel történõ egyeztetés után pedig eljöttem
tanulni a Hevesi Sándor Általános Iskolába, jelenleg a Mezõ Gimnázium tanulója vagyok.
– Milyen terveid vannak?
– A junior csapattal is szeretnénk bejutni a legjobb
nyolc közé, és a már bekerült kadett csapat mellett, mindkettõvel a lehetõ legjobban szerepelni az országos döntõben. A felnõtt csapattal kiharcolni a feljutást az NB1 A
csoportjába, és ott maradni a legfelsõbb osztályban.

,,SZÜLÕFÖLDÜNK KANIZSA”

A Kanizsa és a Karos táncegyüttesek valamint utánpótláscsoportjuk, a Rozmaring és a Zöldág gyermekcsoportok adtak egész
estét betöltõ nagysikerû mûsort február 12-én a HSMK-ban. A
mûsorban fellépett a Bojtár Népzenei Együttes és a Kanizsa
Csillagai Hagyományõrzõ Együttes, énekszámokkal Babits Éva és
Czupi Veronika, valamint Horváth István, Radnóti-díjas versmondó.
A farsangi hangulatot megjelenítõ elsõ mûsorszámot követõen Litter
Nándor polgármester köszöntötte a zsúfolásig megtelt színházterem
közönségét és a táncosokat. Csodálatos estében lesz részünk, mondta
elöljáróban, hiszen az elsõ mûsorszám is azt sugallta, hogy nagy
csoda vár ma ránk. A fellépõk szimbolizálják azt is, hogy
Nagykanizsa és Zalakaros egymás mellett, szövetségben él.
Egymásra vagyunk utalva, és nem vagyunk versenytársai egymásnak. A magyar néptánc értékeinek megismertetését, a népi hagyományok ápolását felvállaló Vizeli házaspár, az együttesek
mûvészeti vezetõi, nemcsak a táncosok szeretetét érdemelte ki,
hanem mindannyiunk elismerését és tiszteletét.

Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány közös szervezésének köszönhetõen Helytörténeti
Konferenciára került sor Szülõföldünk, Kanizsa címmel a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A konferencián részt vett többek között Kiss
Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Dr. Vándor László megyei
múzeumigazgató, valamint számos közéleti szereplõ. Az elsõ alkalommal
lezajlott programmal egyidõben zárult a Szakrális emlékeink címû kiállítás
a kiskanizsai templom egyik helyiségében. Litter Nándor polgármester beszédében elmondta, fontosak az ilyen civil kezdeményezések, mert elõsegítik városunk fejlõdését. Karmazin József, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriumának titkára szólt az alapítvány céljairól,
Kiskanizsa sajátosságairól, hogy mennyire kötõdik városunk és Kiskanizsa
a mûemlékvédelemhez, a helyi értékek védelméhez. Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, a rendezvény egyik fõvédnöke levélben üzent a hallgatóknak: „Fontos és nemes ügyért fáradoznak mindnyájan, mert hagyományaink, emlékeink, népi-nemzeti mûveltségünk megõrzése, éltetése, továbbadása nem öncél, nemcsak néhány lelkes ember magánügye, hanem mindnyájunk és mindenekelõtt a jövõ nemzedék, gyermekeink életminõségét
meghatározó, jól-létének alapját adó kérdése.” Marx Mária, a Göcseji Múzeum muzeológusa értékelte az egyesület birtokában lévõ néprajzi gyûjteményt. Mint elmondta a gyûjtemény kora a 19. század végétõl a 1960-as
évek végéig terjed, felöleli az élet minden területét. Van olyan terület ami
részletesebb, mint például az iskolatörténeti rész, a szakrális gyûjtemény.
Gazdag fotóanyaggal rendelkezik, mintegy 1500 kép található a megõrzött
értékek között. Dr. Ördögh Ferenc egyetemi docens Plánder Ferenc és
Markó Imre Lehel életútját, munkásságát vázolta a jelenlévõknek, de szólt
még a göcseji nyelvjárásról, a magyar nyelv újításról és az irodalmi nyelv
kialakulásáról is. Dr. Rózsáné Dr. Lendvai Anna történész A helytörténet, a
népismeret a néprajz szerepe az oktató munkában címmel tartott elõadást,
míg Förhénczi Horváth Gyula néprajzos a Nagykanizsát körülölelõ szõlõhegyek néprajzi értékeirõl, a vidék sajátosságairól beszélt.

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

FIGYELEM!

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

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

MÁRCIUS 1. 17 ÓRA
„AZ ÉN HOBBIM"
BAJNÓCZI SÁNDOR, BARSI LÁSZLÓ
ÉS HEGEDÛS CSABA
SÖRÖSKUPAK, POHÁR, KORSÓ
GYÛJTEMÉNYÉBÕL KIÁLLÍTÁS
MEGNYITJA: PAPP FERENC IGAZGATÓ
MEGTEKINTHETÕ: MÁRCIUS 5-ÉIG
MÁRCIUS 2. 14.30 ÓRA
NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME
NEPÁL – ÚTI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
ELÕADÓ: BÖRÖCZ ZSOLT
MÁRCIUS 5. 20 ÓRA
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
ZENE: JADRAN DUÓ
(CZICZELI FERENC, IMRE TIBOR)
NYITÓTÁNC: PREMIER TÁNCKLUB
VACSORA: IGÉNY SZERINT 1300 FT-ÉRT
BELÉPÕDÍJ: 1000 FT

GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidõ: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETÕ!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04
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