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Megkezdõdik a javítóintézet építése
Átadták a Nagykanizsán több mint kétmilliárd forintból megvalósuló
108 férõhelyes javító-n
nevelõ intézet munkaterületét a kivitelezõnek, a
beruházás várhatóan még az idén elkészül
A város önkormányzata közleményben tudatta, hogy az Új
Széchenyi Terv keretében, a
Debreceni Javítóintézet szakmai
irányításával épül meg az intézmény, amely „jelentõs mértékben segíti majd a magyarországi
gyermekvédelmi munkát”.

Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu

Jelenleg az országban Debrecenben, Aszódon és Rákospalotán mûködik javítóintézet, a nagykanizsai várhatóan 2015 januárjától fogadja majd
a fiatalokat. A 108 férõhelyes gyermekvédelmi intézmény 4885 négyzetméteren épül meg, és mintegy 130
embernek teremt munkalehetõséget.
A beruházás összköltsége 2 milliárd 250 millió forint, a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A munkaterületet szerdán átadták a kivitelezõnek – olvasható a közleményben.
Magyari László, az Emberi Erõforrások Minisztériuma (Emmi)
Debreceni Javítóintézetének igazgatója, a nagykanizsai beruházás
szakmai vezetõje az MTI megkeresésére csütörtökön elmondta: nyílt

közbeszerzési eljárás keretében a
debreceni DH-Szerviz Kft. nyerte
el a nagykanizsai intézet kivitelezési munkáira kiírt pályázatot. A cég
az építészeti munkákat december
31-ig fejezi be, és várhatóan fél évvel késõbb már a debreceni javítóintézet társintézményeként fog mûködni a nagykanizsai létesítmény.
A zalai javítóintézet építését tavaly márciusban Debrecenben jelentette be Halász János, az Emmi
kultúráért felelõs államtitkára, megemlítve azt is, hogy a zöldmezõs beruházással a nyugati országrészben
is megvalósul az egyenlõ esélyû
hozzáférés az ellátáshoz. Mint kifejtette: az intézeti hálózat a gyermekvédelem speciális része, ahol az elõzetes letartóztatásban lévõ fiatalok
javítóintézeti nevelést is kapnak.
A javító-nevelõ intézet ellen
Nagykanizsán 2011 óta több lakossági fórumon is tiltakoztak egyes városrészek lakói, akik aláírást gyûjtöttek az akkor még csak tervezett létesítmény miatt, mert az szerintük a
közbiztonságot veszélyeztetné.
A lakossági fórumokon Nagykanizsa polgármestere, a város rend-

õrkapitánya, az Emmi szakembere
és a debreceni javítóintézet igazgatója is azt vázolta fel, hogy az elõzetes letartóztatásba helyezett vagy
a bíróság által javítóintézeti nevelésre ítélt 14-18 éves fiatalok és az
õket látogató hozzátartozók miatt
nincs veszélyben a közbiztonság.
Cseresnyés Péter polgármester (Fidesz-KDNP) több alkalommal is
hangsúlyozta, hogy a beruházás
munkahelyeket teremt Nagykanizsán, a város önkormányzata pedig
tanulmányutat is szervezett az érdeklõdõknek Debrecenbe, hogy
meggyõzõdhessenek az ottani intézmény mûködési körülményeirõl.
Magyari László ezzel kapcsolatban felidézte, hogy egyházi felekezetekkel is felvették a kapcsolatot,
és azok is támogatják az intézmény
megvalósítását. Hozzátette: a korábbi lakossági aggályok miatt a
nagykanizsai javítóintézet helyszínét is úgy választották ki, hogy az
már a lakott területet jelzõ táblán kívül, a legközelebbi lakóháztól is
több mint 300 méterre található.
MTI-Kanizsa
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Kanizsa – Városrészek

„Ebadta” gondokon
segítenek

A Keleti városrészben majd
félezer négylábút tartanak számon, éppen ezért gazdáiknak lakossági fórumot szervezett az
ebtartással kapcsolatos tudnivalók, fejlesztések ismertetése végett Bizzer András és Gyalókai
Zoltán önkormányzati képviselõ
csütörtökön a Hevesi Sándor Általános Iskolába.
Mint ismeretes, városunk önkormányzata 2013. január elsejétõl bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, aminek értelmében a kutyatulajdonosok állataik (száma) után
meghatározott összeget kötelesek fizetni. Ez ebenként 5000 forint, további kutyák esetén pedig 6000 Ft.
Az ebadóból tavaly 12 millió forint
bevétele származott az önkormányzatnak, amit hasznos dolgokra fordítanak: az állatmenhely korszerûsítésére, illetve mûködésére több millió
forintot költenek, csakúgy, mint arra,
hogy a lakosság érdekében – legyen
az kutyatartó állampolgár, vagy sem
– fejlesztéseket hajtsanak végre. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy
kutyafuttatók kialakítását és kutyapiszok gyûjtõ edények kihelyezését
tervezik – majd 4 millió forint értékben – a négylábúakkal bõven megáldott Keleti városrészben.
Bizzer András önkormányzati
képviselõ a lakossági fórumon ezen
kívül elmondta azt is, hogy két területrõl esett szó az elõzetes tervezés
során, ahol a kutyafuttatókat megépítenék. Egyik a Péterfai utca eleje,
a Balatoni út és a Potyli- part által
körbezárt háromszög helyszínén,
míg a másik az Interspar keleti oldalán, a Siroma Plast szomszédságában lévõ helyen, már amennyiben az
erre elkülönített összegbõl futja.
Bizzer András kihangsúlyozta
még azt is, hogy a lakosság javaslatait, ötleteit is várják a kialakítandó futtatókkal kapcsolatban.
Nagykanizsán egyébként 4200
ebet tartunk számon, így az utánuk
befizetett adókból a már említett
fejlesztések mellett „csipezésükre”
is két millió forintot fordítottunk –

mondta dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó a lakossági fórumon.
Majd Gyalókai Zoltán, a városrész másik önkormányzati képviselõje is megerõsítette, hogy két
kutyafuttató létesítése szerepel a
tervek között, mármint amiket a
„Keletiben” hoznának létre. – Természetesen ezek kerítéssel körbezárt, illetve ajtóval lezárt területek
lesznek, melyek fenntartása önkormányzati hatáskörbe tartozna.
Ugyanakkor a kutyatulajdonosok
közremûködését is szeretnénk kérni, a futtatók kialakításával és majdani rendjének megõrzésében.
A tervek szerint kora tavasszal –
legkésõbb március végégig – el is
készül az elsõ kutyafuttató. Ha pedig ez beváltja a hozzá fûzött reményeket, akkor a városközpontban is kialakítanának további futtatót.

Sajni: Miklósfa és
Ligetváros gondjairól
Sajni József a költségvetés vitájában a körzetét érintõ kérdésekrõl sajtótájékoztatón számolt
be.
„A legszükségesebb közlekedési
létesítmények felújítása, valamint
a több területet érintõen a csapadékvíz elvezetés megoldása (a fejlesztések listáját benyújtottam).
A Miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület mûködési kiadásainak 0 forint helyett 5
milliós támogatása a városi rendezvények jelentõs költségei terhére. A támogatás – más, nem
önkormányzati intézményekhez
hasonlóan – itt is okszerû lenne.
A diszkriminálás a településré-
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szen élõk számára nem elfogadható, a támogatást – nyilvánosan
ki nem mondva- az egyesületi
vezetõ személyétõl függõvé tenni pedig gyalázatosnak tartom,
hisz ez közvetlen beavatkozás
egy civil szervezet életébe. Az
egyesületi elnök tájékoztatása
szerint a Mindenki Háza vezetõje
és takarítója forrás hiányában ettõl a héttõl fizetés nélküli szabadságra megy…
Az ominózus hiánypótló játszótér megvalósítását javasoltam
a Kápolna téren, ebben az évben
5 milliós összeggel, melyet a városmarketingre túltervezett 25
millióból fedeznénk. A teljes
komplett játszótér a rendelkezésre álló ajánlat és a kiegészítõ beruházás szerint 9.5 millióból
megvalósítható lenne, mely öszszeg jelentõsebb mûszaki tartalommal az elõzõ ciklusban tervezettnek a 40 %-a. A többségi
frakció az önkéntesek által
összegyûjtött 135 támogató aláírás ellenére – indoklás nélkül –
ezt sem támogatta.”

Fórum Kiskanizsán
a mezõõri szolgálat
létrehozásáról
A mezõõri õrszolgálat létrehozásával kapcsolatban tartottak lakossági fórumot a
Kiskanizsai Általános Iskolában, mivel városunk önkormányzata a mezõõri szolgálat
bevezetését tervezi az ingatlantulajdonosok véleményét szem
elõtt tartva. Reményeik szerint
a fokozottabb hatósági jelenléttel csökken a jogellenes cselekmények száma.

A fórumon a lakosság kérdéseit,
javaslatait Dénes Sándor alpolgármester, Karádi Ferenc alpolgármester, Tóth Nándor helyi önkormányzati képviselõ és a hivatal részérõl Bakonyi Tamás fogadta, a
mezõõrök intézkedési lehetõségeirõl, feladatköreirõl, és a felügyeleti szervekrõl szóló tájékoztatót követõen.
A hozzászólók véleményei
alapján a kiskanizsaiak többsége
támogatja a mezõõri szolgálat felállítását, mivel szükségét érzik annak, hogy fokozott ellenõrzés legyen a területen. Továbbá javasolták a polgárõrökkel, rendõrökkel
és közterület-felügyelõkkel zajló
szolgálat és a lakosság közötti személyes kapcsolat kiépítését. Jelenleg csak a zártkerti ingatlanokra
tervezik az õrszolgálatot létrehozni, de a fórum résztvevõi javasolták a tevékenység külterületi ingatlanok ellenõrzésére való kiterjesztését is, azonban ehhez jelentõs létszámbõvítésre volna szükség.
Az õrszolgálat bevezetésére,
ahogy arról már többször olvashattak lapunkban, azért van szükség,
mert a rendõrségi és a polgárõri
járõrözések ellenére gyakran fosztogatják a helyi- és környékbeli
zártkerti ingatlanokat és gombamód szaporodnak az illegális hulladéklerakók. A képviselõi fogadóórák, alpolgármesteri és polgármesteri fogadónapok általánosan
visszatérõ problémájaként jelentkeztek ezek a kérdések.
A tervek szerint a fórumokon
elhangzottak figyelembe vételével
hozzák majd létre az õrszolgálatot.
Sz.Zs. - V.M.

Változás a 8-a
as számú helyi autóbusz menetrendben
Önkormányzati képviselõként jogos lakossági
igényt teljesítve kértem a Zala Volánt, hogy a
Csengery utcától távolabb (Határõr, Erdész,
Maort, stb. utcákban) lakó idõsek, gyermekek,
munkába menõk vehessék igénybe a miklósfai
Szentendrey utcától eddig 6.55 órakor induló 8-as
járatot.
A kérésnek eleget téve, a közgyûlési döntést követõen 2014. március 1-tõl a nevezett járat 5 perccel
elõbb, 6.50 órakor indul és a Köztemetõ – Vécsey ut-

ca érintésével közlekedik. (Eddig 8.30 órakor volt a
legkorábbi, õket érintõ járat.)
További utazási lehetõségként a miklósfaiak helyi
járatú bérlettel, vagy menetjeggyel igénybe vehetik a
7.03, illetve 7.15 órakor érkezõ távolsági járatokat.
Az elõbbi az utasok jelzésére március 1-tõl a volt
mozi elõtt, az utóbbi a rendõrségnél is megáll.
A módosítás miatti esetleges kellemetlenségért elnézést kérek.
Sajni József önkormányzati képviselõ
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PEN: egyetemi
elõkészítõ
tehetséggondozással
spékelve

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán ismertették a
középiskolás diákok számára
meghirdetett (egyébként szerdán kezdõdött) matematikai és
informatikai egyetemi elõkészítõkkel és tehetséggondozással
kapcsolatos leglényegesebb információkat.
Ahogy azt dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató a (viszonylag) új
kezdeményezés kapcsán elmondta,
a tehetséggondozás, az egyetemi
elõkészítõ és egyfajta mentorprogram hármasa az elgondolásukban azért játszik fontos szerepet, mert példának okáért az informatikai, mérnöki szakokra készülõ
középiskolás fiataloknak már most
egyfajta fogódzót szeretnének biztosítani, hogy mégis mire számíthatnak a felsõoktatásban eltöltendõ éveik alatt.
Milyen kihívásoknak kell majdan megfelelniük – ezt bemutatva
mûködik az egyetemi elõkészítõjük, egyben tehetséggondozójuk, s
ami külön hangsúlyozandó, mindez
ingyenesen, a PEN keretén belül.
A mentor-program pedig egyben
arra világít rá, hogy az egyetemi
léten belül milyen logikai struktúra szerint érdemes élniük: amellett,
hogy egyben a legszebb esztendõket is jelentse a fiatalok számára az
intézmény falain belül eltöltött
idõ, mindamellett a hallgatók a saját idejükkel megfelelõen gazdálkodva, tanulmányaikban is sikeresek legyenek.
Dr. Pintér Ferenc a matematikai
tehetséggondozás oldaláról közelítve külön kiemelte, a tapasztalatok szerint a gyermekek tudása
idõnként messze elmarad attól,
ami elvárható már a felsõoktatási
szinten. Fõleg igaz ez a matematika területén és abban az esetben,
amikor a hallgató nem is vállalta a
tárgyból az emeltszintû érettségit
úgy, hogy „közgáz” szakra jelentkezett.

Dr. Holczinger Tibor és dr.
Jaskó Szilárd szerint az informatika terén azért lett igazán lényeges
egyfajta tehetséggondozás és rávezetés, mert középiskolai szinten az
informatika-oktatást
igencsak
visszavették a középiskolákban.
Ráadásul az informatikai gondolkodás felépítése roppant fontos és
ennek egyik lépcsõfoka az, hogy
fel kellene mérni, mit is tudnak a
fiatalok, majd konkretizálni azt,
hogy valaki például a programozás
területén vagy a hálózati informatika vonalán indulna el szívesen.
A fentebb leírtak alapján lehet
különös jelentõsége egy ilyenfajta
egyetemi elõkészítõnek, tehetséggondozásnak, melyre a PEN-en
várják a továbbtanulni szándékozó
fiatalokat.

Angol és német
nyelvi versenyek
a BLG-b
ben
A Nagykanizsai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium harmadik alkalommal szervezi meg
a német nyelvi versenyt a nagykanizsai középiskolásoknak.
A német nyelvi verseny elsõ fordulójára március 5-én kerül sor 14.
30-tól, a második forduló, ahova a
legjobb 30 versenyzõ jut tovább,
március 19-én, míg a döntõ április
2-án lesz. A döntõsök értékes ajándékot kapnak. A jelentkezési határidõ március 3. Jelentkezni az iskolai nyelvtanároknál lehet.
A BLG és a Betty Memorial
Alapítvány 18. alkalommal rendezi meg a középiskolás tanulók számára az angol nyelvi versenyt két
kategóriában, nyelvvizsgával rendelkezõk és nem rendelkezõk számára. Kategóriánként az elsõ hat
helyezett tárgyjutalmat, a gyõztesek pedig egy-egy londoni jutalom
utat nyernek. A verseny háromfordulós. Jelentkezni az iskolai nyelvtanároknál lehet február 27-ig.

Piarista iskolások
rajzos sikerei
A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Vadászhölgy Klubja a
Bársony István Alapítvány közremûködésével gyermekrajz-pályázatot hirdetett. A kategória
gyõztesek díjait szombaton, a 21.
Fegyver, Horgászat, Vadászat
nemzetközi kiállításon adták át a
Hungexpo budapesti vásárközpontjában.

A pályázók feladata Bársony
István Az elsõ lövés, Az erdõ nemes vadjai és a Mese az irigy gólyafiúról címû novellái közül egy
tetszõlegesen kiválasztott írás képi
ábrázolása volt. Az alsó tagozatos
tanulók körében „Az erdõ nemes
vadjai” címû novella bizonyult a
legnépszerûbbnek, amelyrõl több
gyermek is szívesen rajzolt. Közülük két piarista iskolás tanuló, a
3.b osztályos Andrasek Nóra 1.,
Szücs Zsófia 2. helyezést ért el a 34. osztályos kategóriában. Felkészítõ tanítójuk: Kummerné Simon
Gyöngyi.

Közmunkások
festették ki a
kiskanizsai
fiókkönyvtárat

Közmunkások keze nyomán szépült meg a Halis István Városi
Könyvtár kiskanizsai fiókkönyvtára.
A helyiségekre rá fért már a felújítás, hiszen 2006 óta ez volt az
elsõ komolyabb „szépítészeti beavatkozás”. Most, hogy a közmunkások között akadt szakember, a
könyvtárnak csak az anyagokat
kellett biztosítania – olvasható a
könyvtár hírlevelében.

Éghajlatváltozás
és valóság
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban folytatta üléssorozatát a Nagykanizsai Kutatók
Tudományos Egyesülete. Ezúttal Rábavölgyi Attila, a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry tagintézményének
igazgatója tartott elõadást
„Éghajlatváltozás és valóság”
címmel.
(folytatás a 8. oldalon)
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Szombaton elkezdõdött a hivatalos
kampány, hétfõtõl már gyûjtik az ajánlásokat
Szombaton kezdõdött a hivatalos választási kampány, hétfõtõl pedig a választópolgárok már
ajánlásokat is tehettek a képviselõjelöltekre, azaz arra, hogy
kik szerepeljenek a szavazólapokon.
Február 15-én, szombaton, a
szavazást megelõzõ 50. napon
kezdõdött az országgyûlési képviselõ-választás hivatalos kampánya
az új választási eljárási törvény értelmében, ekkortól léptek életbe a
kampányra vonatkozó új szabályok is.
A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói
akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére, kampányeszköz
pedig például a plakát, a választók
közvetlen megkeresése, a politikai
reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyûlés.
Nem minõsül viszont választási
kampánynak a választási szervek
tevékenysége és az állampolgárok
közötti személyes kommunikáció.
A választási kampány végéig a
jelölõszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a plakátokon és a szóróla-

nyi tilalmára – az is szerepel: a
jogszabály nem zárja ki, hogy a jelölõszervezet a székházában megszervezze az ajánlásgyûjtést, de az
ott dolgozók sem gyûjtõként, sem
pedig aláíróként nem vehetnek
részt benne.
Az NVB szerint az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezû
aláírás, a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is
rávezetheti az ajánlóívre.
A testület felhívta a figyelmet
arra, hogy az ajánlóíveken szereplõ adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra nem
használhatja fel senki.
Az ajánlások érvényességét a
választási iroda ellenõrzi.
Az ajánlóíveket hétfõn adhatták
ki a választási irodák, amelyek a
választási informatikai rendszerbõl nyomtatják ki õket. Az ajánlóíveken szerepel az ajánlóív sorszáma, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölõszervezet (közös jelölés esetén a
jelölõszervezetek) neve vagy a
független jelölés ténye és a választókerület megjelölése.
Az oevi-k hitelesítõ bélyegzõlenyomattal látják el az ajánlóívek

pokon is fel kell tüntetni, hogy ki
készítette a hirdetményt.
Képviselõjelölteket ajánlani hétfõtõl lehetett. Az ajánlás intézményében nagy változást hozott az új
szabályozás: ajánlócédulák helyett
már íveken ajánlhatnak képviselõjelölteket a választópolgárok, és
egy választópolgár több jelöltet is
támogathat.
A választópolgárok gyakorlatilag „képviselõjelölt-jelölteket”
ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz
valakibõl hivatalos jelölt, ha sikerül összegyûjtenie 500 érvényes
ajánlást, és a helyi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.
Az ajánlóívekrõl, az ajánlás folyamatáról a Nemzeti Választási
Bizottság (NVB) iránymutatást fogadott el. (Az iránymutatás intézménye nem kötelezõ érvényû, de
elõsegíti a választási szervek jogalkalmazását.)
Az iránymutatásban egyebek
mellett az áll, hogy az ajánlóívrõl
még kitöltetlen állapotában sem lehet másolatot készíteni, továbbá
hogy a másolt ajánlóíven szereplõ
ajánlás érvénytelen, függetlenül a
másolás módjától.
A dokumentumban – utalva a
munkahelyi ajánlásgyûjtés törvé-

Elnököt és alelnököt is választott az OEVB

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Megtartotta alakuló ülését a
Zala Megyei 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Bizottság (OEVB). A
tagok a bizottság elnökének dr.
Varga Esztert, alelnöknek Horváth Gyula Jánost választották
meg.

Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, az OEVB vezetõ-helyettese
elöljáróban elmondta, a város
közgyûlése a február 6-ai ülésén
választotta meg a választási bizottság tagjait, akik február 11-én
tették le az esküt Cseresnyés Péter
polgármester elõtt. A napirendi

pontok sorában az OEVB hatáskörének átruházásáról is döntöttek azon ügyekben, ahol külön kifogás érkezik az áttételével kapcsolatban. A választási eljárásokról szóló törvény szerint, a rövid
határidõre való tekintettel a jogszabály ad olyan lehetõséget,
hogy a jegyzõkönyvben foglaltaknak megfelelõen a bizottság az
elnökre ruházza át az ügyet.
A bizottság elbírált egy nyilvántartásba vételi kérelmet is. Mivel a bejelentéshez nem csatolták
az ajánlóíveket, nem felelt meg a
jogszabályi elõírásoknak, és a bizottság elutasította. Dr. Termecz
Marianna elmondta, eddig beérkezett közel 20 ajánlói igény
megfelelt a jogszabályi elõírásoknak. Az ajánlóíveket február 17 és
március 3-a között lehet igényelni
a hivatalban.
B.E.

valamennyi példányát. A gyûjtés
befejezésekor az összes ívet (azt
is, amelyen egy ajánlást sem tettek) le kell adniuk a jelölteknek,
jelölõszervezeteknek az oevi-nek.

Õk indultak
a jelöltségért
A Kanizsa Hetilap megkeresésére a helyi választási bizottság
közölte, hogy a Zala megyei 03.
számú országgyûlési egyéni választókörzetben 2014. február
17-én 15 óráig az alábbi szervezetek és jelöltjeik igényeltek
ajánlóívet. Mint ismeretes, a jelöltté váláshoz 500 érvényes aláírás szükséges.
BARNA MAGDOLNA - Közösség A Társadalmi Igazságosságért
Néppárt. BOGDÁN ZOLTÁN Magyarországi Cigánypárt. CSERESNYÉS PÉTER - Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt. DOMOKOS ZSOLT - Elégedetlenek Pártja. FARKAS CSABA – Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja.
GAYER ANDRÁS RIKÁRD - Nép
Oldali Párt. GÖNDÖR ISTVÁN Magyar Szocialista Párt, Együtt – A
Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt.
HORVÁTH FERENC HENRIK Szociáldemokraták Magyar Polgári
Pártja. HORVÁTH LÁSZLÓ - Szabad Választók Pártja. HORVÁTH
SÁNDOR - Új Magyarország Párt.
HOZBOR ÁDÁM - Új Dimenzió
Párt. JÁRÁSI ISTVÁN - A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt.
KAJTÁR DÁVID PÉTER - Európai Roma Keresztények Jobblétéért
Demokratikus Párt. KECSKEMÉTI IVÁN - Keresztény Magyarok
Szövetsége. KELE NÓRA - Magyarország Jövõje Párt. KISS
ENDRE - Független jelölt. KUCSÉBER ERVIN - Független Kisgazda – Földmunkás és Polgári
Párt. MARTON KRISZTIÁN Aquila Párt. MOLNÁR ISTVÁN Jólét és Szabadság Demokrata Közösség. PÁSZTORI PATRÍCIA Sportos és Egészséges Magyarországért Párt. PISKOR JÓZSEF
ZOLTÁN - Összefogás Párt.
SOMOGYVÁRI LÁSZLÓ - Magyar Republikánus Politikai Párt.
SZABÓ ISTVÁN - Társadalmi Béke Párt. SZÜCS MÁRIA - Szabad
Magyarok Pártja. TRINGER FERENC PÉTER - Lehet Más a Politika. ZAKÓ LÁSZLÓ - Jobbik Magyarországért Mozgalom.
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Fidesz-K
KDNP:
A GE-b
ben dolgozók
érdeke
is a rezsicsökkentés
kiterjesztése az iparra
Az a párt, amelyik két hónappal a választás elõtt megnyertnek tekinti azt, bizonyosan elveszíti – foglalta össze a tét súlyát
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetõ helyettese, aki Cseresnyés
Péter meghívására a HSMK színültig telt színháztermében –
ahogy a köznyelv mondja – Rezsicsökkentõ fórumra érkezett.
A pergõ, lényegretörõ elõadás
után kérdésekre válaszolt.
– A megoldás a nem profitérdekelt közmûszolgáltatók létrehozása – szögezte le, utalva arra, Orbán
Viktor a versenyképesség érdekében a gazdasági társaságoknál is
folytatni kívánja a rezsicsökkentést. A kérdés a nagy gázfogyasztó
fényforrásgyárra vonatkozott, ahol
sok kanizsai és városkörnyéki keresi kenyerét. Ezután még a fával
fûtõk érdeklõdtek, akik – a fa nem
lévén hatósági áras – az önkormányzatok által juthatnak kedvezményes tüzelõhöz, melyre egyre
növekvõ összeg áll rendelkezésre.
A rezsicsökkentésrõl több felvetés
nem is volt, a jelenlévõk számára,
úgy látszik, nem kérdés.
A devizahiteleseket biztatta, lépjenek be az árfolyamgátba, hiszen
ez nem zárja ki, hogy – amennyiben tovább folytathatják a kormányzást – késõbb kedvezõbb
megoldásra váltsanak.
Megerõsítette a Fidesznek azt a
szándékát, hogy rövid idõn belül
kivezetik a devizahitel „terméket”,
a bankok esetleges törvénytelen
próbálkozásai esetén pedig a bankfelügyelet értesítését javasolta.
A kijelölt amerikai nagykövetasszonynak írt leveléhez gratulált a
kérdezõ, melyre a képviselõ röviden és szellemesen összefoglalta
annak lényegét. A nemzeti szuverenitásunkat érintõ másik téma az
1944. március 19. körül kibontakozott vita, melyrõl leszögezte,
nincsenek fekete-fehér válaszok.
Abból a ténybõl, hogy a német
megszállással elvesztettük önrendelkezésünket – melyet csak 1990ben nyertünk vissza – nem következik, hogy ne lettek volna olyan
magyar emberek, akik kollaboráltak a németekkel és részt vettek a
zsidók elhurcolásában. De elutasít-

juk a kollektív bûnösség elvét,
hogy Magyarországot bûnösnek
állítsák be. Nem vagyunk egyik
környezõ országnál se rosszabbak.
– fogalmazott Gulyás Gergely.
Más kérdés a magyar állam erkölcsi felelõssége, emiatt fizetünk is
az érintetteknek.
– Hogyan lehet ilyen rövid idõ
alatt milliárdokat keresni? – erre
válaszolni – bár nem ajánlom –
szocialista képviselõt kellene meghívniuk – dobta föl az aznapi aktualitást a vendég, majd elmondta,
csak akkor lenne hihetõ Simon Gábornak, az MSZP imént lemondott
elnökhelyettesének védekezése
(Jóhiszemûen hibáztam, amikor a
vagyonnyilatkozatomat nem kellõ
alapossággal töltöttem ki.), ha több
negyedmilliárdos számlája volna,
melyek közül egyet elfelejtett beírni. Az Európai Parlamentben és
másutt hazájuk ellen dolgozó szocialista képviselõkrõl megállapította, igazi megoldást egyedül az
jelenthet, ha a magyar társadalom
– benne akár a Fidesszel egyébként nem szimpatizálók is – egyértelmû üzenetet küldenek: nem kérnek belõlük.

Cseresnyés:
a Fidesz-K
KDNP célja
a családok
megerõsítése
A Fidesz-KDNP pártszövetség
célkitûzése, hogy a családokat
anyagilag és erkölcsileg is megerõsítse, ezt szolgálja a január 1jétõl igénybe vehetõ gyed extra is
– mondta Cseresnyés Péter
fideszes országgyûlési képviselõ
vasárnap Nagykanizsán, sajtótájékoztatón.
A dél-zalai város polgármestere
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
gyed extra védelmében aláírásgyûjtést indítottak, mert meglátásuk
szerint a szocialisták és szövetségeseik „nemcsak a családi adórendszert, a családi adókedvezményt, a
rezsicsökkentést törölnék el, hanem
a gyed extrát is elvennék a családoktól”, ha hatalomra kerülnének.
Erre a szándékra az a bizonyíték, hogy az õ politikájuk korábban is a pazarlásról és a megszorításról szólt, aminek mindig a családok látták kárát – tette hozzá
Cseresnyés Péter.
A képviselõ felidézte: Gurmai
Zita, az MSZP nõtagozatának vezetõje korábban arról beszélt, hogy
kormányra kerülésük esetén eltö-

rölnék a gyed extrát. A Gyurcsánykormány megszorításainak többsége is a családokat érintette, Bajnai
Gordon pedig miniszterelnökként
„elvette” a családok többségétõl a
13. havi jövedelmet és nyugdíjat.
A Fideszben a gyerek az elsõ,
meg kell becsülni a gyermeket nevelõ szülõket, ezért vezették be a
családi adórendszert és az alacsony adókulcsot – jelentette ki
Cseresnyés Péter.
Dömötör Mónika, a Fidesz Zala
megyei nõtagozatának elnöke úgy fogalmazott: a gyed extrának köszönhetõen egy anyának „nem kell választania karrier és gyermek között”.
Ez a családtámogatási forma
ösztönzi a gyermekvállalást, hiszen testvér születése esetén a
2014 elõtt született gyermekre is
igénybe vehetõ. Többletjövedelmet is jelent a családoknak, mert a
családi adókedvezménnyel „kétszeresére vagy akár háromszorosára növekedhet az a jövedelem,
ami a családoknál marad” –
mondta.

Együtt PM
Göndör: Propaganda
és valóság 5.
Göndör István, az Együtt-PM
színeiben induló baloldal országgyûlési képviselõjelöltje szokásos pénteki tájékoztatóján ezúttal a Paksi Atomerõmûrõl és ezzel kapcsolatban Cseresnyés Péterrõl szólt. Az elhangzottakról
sajtóanyagot állított össze Göndör István, melyet változtatás
nélkül közlünk.
„Milyen ismeretek birtokában
döntött Cseresnyés Péter a paksi
atomerõmû bõvítésérõl?
Néma leventeként, az 56 perc,
amit négy év alatt tudott teljesíteni,
önmagáért beszél. Nem nagyon érdekelte a törvénytervezetek tartalma.
Szavát akkor sem emelte fel,
amikor a térségünket, az itt élõ nehéz sorsú embereket érintõ törvényjavaslatok szerepeltek a HÁZ
napirendjén.
Igennel szavazott a Paksi Atomerõmû villámcsapásszerûen benyújtott bõvítési tervezetére.
Mára ismerté vált, hogy a Fidesz
nagyhatalmú prominenseinek sem
volt információja a bõvítés körülményeirõl. A bekerülés költsége, a
hitelvállalás feltétele, (Varga Mihály) a parlamenti döntést követõen ismerte el, hogy 4% fölötti kamatot kell fizetni. Mennyibe fog

5

kerülni a villamos energia a bõvítés után? Nálunk termelik, de kinek fogják értékesíteni, az igényeinket meghaladó mennyiséget? Az
atomerõmûvet nem lehet le-fel
kapcsolgatni, a teljesítményt csökkenteni.
Mindennek a csúcsa: Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár
szerint, megépítjük, és lehet, hogy
nem is állítjuk üzembe! Megáll az
ész! Ez a felelõs kormányzás. 1
millió Ft adósságtöbblet vállalása
minden magyar családnak!
A jogalkotási normák sorát sértették meg. Nem volt hatástanulmány, nem volt parlamenti felhatalmazás a megállapodás megkötésére. Növeli a megállapodás az államadósságot, tehát így együttesen
alkotmányellenes.
Felháborító, hogy Áder János
államfõ aláírta a Paksi Atomerõmû
bõvítésérõl szóló Orbán-Putyin
paktumot szentesítõ törvényt. Magyarország elnöke kinyilvánította,
hogy elõdjéhez hasonlóan õ sem
kíván se fék, se ellensúly lenni,
csak Fideszes katona. Már nem Fideszes politikusnak kellene lennie,
hanem minden magyar polgár köztársasági elnökének.
Amikor azt mondja, nem tehetett
mást, akkor vagy hazudik, vagy
nincs tisztában a jogaival. Magyarország polgárainak egy jelentõs része nem ért egyet Paks 2-vel. Van,
aki fél az atomtól. Csernobil és
Fukusima után ezt meg lehet érteni.
Van, aki nem az atomtól fél, hanem a beruházás terheitõl. Ezt is
meg lehet érteni. Mert minden családnak 1-1 millió forintjába fog
kerülni.
Van, aki nem szereti, ha a megkérdezése nélkül verik adósságba. Márpedig Paks 10%-kal emeli az államadósságot, még az unokáink is
nyögni fogják a törlesztõ részleteket.
Van, akinek nem mindegy, kinek
tartozunk, és nem akarnak újra az
oroszoknak tartozni és szovjet
utódállammá válni.
Vannak, nagyon-nagyon sokan,
akiket elsõsorban az háborít fel,
hogy ilyen nagy horderejû kérdésrõl a nép megkérdezése nélkül,
suttyomban, az emberek háta mögött döntött egyetlen ember.
A kormány csak legyintett ezekre az emberekre. Azzal, hogy zokszó nélkül aláírta a paktumot: legyintett rájuk Áder János is.
Ismétlem: önmagát és a választókat is becsapja az elnök úr, ha azt
mondja, nem tehetett mást.
Két dolgot is tehetett volna.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalon)
Maga kezdeményezhetett volna
népszavazást Paks 2-rõl. Ha már a
kormány elfelejtette, õ megkérdezhette volna a népet. Köztársasági
elnökként ehhez joga van. Ha nem
annyira bátor, mint egy oroszlán,
de nem is olyan gyáva, mint egy
nyúl, akkor az úgy nevezett politikai vétót alkalmazhatta volna. Magyarul: visszaküldhette volna a
paktumot átgondolásra az országgyûlésnek.
Nem tette. Aláírta, amit elé tettek, nem különb Schmitt Pálnál. A
különbség a jobb helyesírása.
A Pakssal kapcsolatos OrbánPutyin paktum felfüggesztette az európai Magyarország szuverenitását.
Persze, a mi Cseresnyés Péterünket ez az egész nem zavarta,
megszavazta! Nem érdekelte,
hogy korábban szavazatával erõsítette meg, hogy az élettartam hoszszabbításról szóló döntésnél az országgyûlés a bõvítés feltételéül
szabta tanulmányok elkészítését.
Asszisztált az esküszegõ, törvények felett álló miniszterelnöknek.
Lényeg a hûség a párthoz, a Vezérhez! Ilyen emberre van szükség
a Fideszben, aki mindent megszavaz, és se elõtte, se utána nem kérdez, nem gondolkodik.
És hallgat, csak hallgat. Néma
Leventeként!"

MSZP:
„Isten éltesse Tüttõ
Istvánt!”
Egykori munkatársai és barátai köszöntötték 70. születésnapja alkalmából Tüttõ Istvánt, mint
az „eddigi legsikeresebb nagykanizsai polgármestert, illetve alpolgármestert.”
– A helyeiek nagy többsége mind
a mai napig tiszteli az ünnepeltet: õ
az az ember, aki szerethetõ volt polgármesteri tevékenysége alatt és
után – e gondolatokkal fejezte ki
tiszteletét az egykori városvezetõ
elõtt Böröcz Zoltán, az MSZP Nagykanizsai Szervezetének elnöke. Az
egyik helyi vendéglátó-egységben
megtartott születésnapi összejövetelen maga az ünnepelt is szót kért.
– Én arra emelem a poharamat,
hogy továbbra is jó erõben, egészségben folytathassuk azt a munkát,
amit közösen együtt elkezdtünk…
– így Tüttõ István, majd sok más
mellett felelevenítette (kétszeres)
polgármesteri ciklusának egy-egy
momentumát is.

– Nekem a város sorsa mindig
fontos volt, csakúgy, mint a jelenlévõknek. Viszont úgy érzem,
most olyan lehetõségeket szalasztunk el folyamatosan, amik nem
térnek vissza többé. Éppen ezért
meg kellene oldani, hogy ne haveri alapokon mûködjenek a dolgok.
Függõben is van sok minden, elég
csak a kaposvári elkerülõt említeni, ami például 2004 óta „épül” –
mondta „értékelõjében” a korábbi
polgármester, a pezsgõs koccintást, a születésnapi torta felszeletelését és az ünnepi vacsorát megelõzõen.

MSZP - Fodor:
„Kettes alá
Cseresnyés
Péternek”
Ekképp értékelte dr. Fodor
Csaba Cseresnyés Péter polgármesteri, és az elõzõ ciklusban betöltött alpolgármesteri munkáját keddi sajtótájékoztatóján. A
Magyar Szocialista Párt Zala
Megyei Szervezetének elnöke
szerint a városvezetõ 8 éves tevékenységét a most elfogadott
2014-es költségvetés mutatja be
legjobban, ami pedig nem más,
mint „Cseresnyés Péter hattyúdala”.
– A költségvetés ugyanis koncepciótlan, és feleslegesen tartalmaz 18 millió forintnyi kommunikációs, és 25 millió városmarketing kiadást. Az MSZP is azon az
állásponton van, hogy ezen kiadások nem jó célt szolgálnak, és sajnos nem a nagykanizsai vállalkozások bevételét növelik, ahogy a
város életet sem pozitív irányba
mozdítják el – szögezte le dr. Fodor Csaba, aki ezzel kapcsolatban
még azt is kihangsúlyozta, hogy a
fideszes városvezetés elvárja a helyi vállalkozásoktól, hogy foglalkoztassanak minél több embert, fizessenek minél több adót.
– Ugyan az említett adó folyamatosan csökken, de helyben elvégezhetõ munkát már nem hajlandóak odaadni kanizsai cégeknek,
mert különben a központ utasításával szembe mennének – szögezte
le az önkormányzati képviselõ.
Elmondása szerint Cseresnyés
Péter elmúlt négy éves munkájának azonban van egy pozitív pontja is. Mégpedig, hogy át tudja adni
azokat a beruházásokat, amikhez
még 2010 elõtt a szocialista kormányok biztosították az anyagi fe-
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dezetet. Példaként említette dr. Fodor Csaba a víz- és csatorna beruházást, a belváros rekonstrukciót, a
kórház beruházást és a kiskanizsai
orvosi rendelõt is.
– Azóta azonban nem tapasztalunk olyan új fejlesztéseket, amiket Cseresnyés Péter – mint országgyûlési képviselõ is – városunkban véghezvitt volna. Munkahelyteremtések nem történtek, illetve, amik mégis megvalósultak,
azok csakis az adott vállalkozásoknak köszönhetõek – állította a szocialista önkormányzati képviselõ,
majd továbbfûzvén elmondta: a
várostól távoli vállalkozások
(„mint amilyen a közétkeztetést
végzõ cég is”) gazdagodnak Kanizsán, míg a helyiek megszenvedik
a Fidesz gazdaságpolitikáját. Többek között ezért sem tud az MSZP
a város, vagy az ország elmúlt 4
évérõl pozitív dolgokat mondani,
vagy ha mégis, akkor is csak nagyon keveset.
– Így, mint kormányváltásra készülõ párt elmondjuk, melyek az
élet több szegmensét érintõ szerencsétlen döntések a Fidesz részérõl –
sorolta dr. Fodor Csaba. Aki szerint
a Fidesz egy dologhoz azért ért.
Mégpedig ahhoz, hogy az embereket szembeállítsa egymással.
Majd visszakanyarodván Cseresnyés Péter értékeléséhez azt jelentette ki, ha „osztályozni kellene
a tevékenységét, kettes alát adnánk
neki.”
– Különösen, hogy az idei költségvetés veszélyes helyzetet teremt, és több ponton ellentmondásokba ütközik. Bár a Fidesz siker propagandájának gépezete folyamatosan azt sulykolja, hogy a
kormány a teljes adóságát kifizette
a városnak, addig az idei törlesztésbõl felszabadult 650 millió forint nincs benne a költségvetés
más kiadási oldalán – jelentette ki
az önkormányzati képviselõ,
ahogy azt is, hogy a sportra vonatkozó ezévi támogatás szégyenteljes, ugyanis pusztán 50 millió forintot tesz ki, ami egyébként az
MSZP városvezetése alatt 160 millió forint volt.
– A szociális támogatásokat is
lehetne növelni, valamint hasznosabb dolgokat lehetne megoldani a
pénzbõl, mint a reprezentáció és a
városmarketing, de Cseresnyés Péternek csak erre telt az elmúlt 8 év
alatt, aki nem mellesleg a polgármesteri szolgálat helyett az országgyûlési munkát választja, ezzel bizonyítja azt, hogy továbbra is a
„néma levente” foglalkozás a kifi-

zetõdõbb – zárta a sajtótájékoztatót dr. Fodor Csaba.

Fidesz-K
KDNP:
Göndör számoljon
el, miért állt a 13.
havi nyugdíjat és
jövedelmet a családok
többségétõl elvevõ
Bajnai mögé?
Az összetartozó és újra összenövõ balliberális oldal ki sem látszik az ügyekbõl. Minden megnyilvánulásuk, támadásuk csak
azt a célt szolgálja, hogy eltereljék a figyelmet saját 8 éves, szégyenteljes kormányzati tevékenységükrõl, vagy éppen aktuálisan
a Simon-, illetve a Józsa-ügyrõl.
A fenti, azaz amirõl a baloldal
nem beszél témában, tartott sajtótájékoztatót Bizzer András és
Jerausek István fideszes önkormányzati képviselõ.
– Az a baloldal, amelynek miniszterelnöke egy õszinteségi rohamában bevallotta, hogy hazudtak éjjel és nappal, csak éppen a
kormányzással nem foglalkoztak,
lerombolta, tönkretette Magyarországot, amelyet 2010 után, közös
erõvel újra kellett építenünk – utalt
az elõzményekre Bizzer András,
majd így folytatta:
– A baloldal szeretné, ha elfelejtenénk, hogy 2002 és 2010 között
háromszorosára növelték az államadósságot, és az országot fenyegetõ azonnali államcsõd elkerülésére
felvett IMF-hitelt is itt hagyták a
nyakunkon. De a Magyarországot
gúzsba kötõ, a fejlõdését gátló kölcsönt visszafizettük, fegyelmezett
gazdálkodással pedig kiülhettünk
Európa szégyenpadjából, hiszen
megszûnt ellenünk a túlzottdeficiteljárás. Ez pedig a 2010 utáni gazdaságpolitika európai elismerése –
hangsúlyozta a városatya.
A baloldal, és így Göndör István
arról is szívesen elfeledkezne,
hogy 8 éves kormányzásuk idején
tizenötször emelték a rezsiárakat; a
gáz árát a háromszorosára, az áramét a duplájára növelték. Ezzel
szemben a Fidesz-KDNP-kormány és a parlamenti többség jelentõsen, a családoknak százezres
megtakarítást biztosítva csökkentette például a földgáz, az áram és
a távhõ árát, de csökkent a víz- és
csatornadíj, a szemétszállítás, a
PB-gáz, a szippantott szennyvíz és
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a kéményseprés ára is emlékeztetett Bizzer András.
A Gyurcsány-koalíció most újból megszorításokra készül – vette át a szót Jerausek István. –
Meghirdették a „fájni fog” programot, és politikusaik lépten-nyomon arról beszélnek, hogy eltörölnék mindazt, amivel könnyebbé
tette a családok életét a FideszKDNP-kormány. Eltörölnék a rezsicsökkentést, elvennék a gyed
extrát, megemelnék az adót. Mert
a Gyurcsány-Mesterházy-Bajnai
szövetség csak így tud gondolkodni a világról – figyelmeztetett a
városatya. Göndör István és társai
arról sem szívesen beszélnek,
hogy miközben sorra szavazták
meg a megszorító csomagokat,
nokiás dobozokban hordták ki a
közpénzt. Most pedig Simon Gáborról derült ki, hogy százmilliókat õriz egy osztrák bankszámlán,
és ennek a pénznek az eredetével
nem tud – vagy nem akar – elszámolni. Felmerül a kérdés – tette
hozzá a városatya: másoknak,
esetleg Göndör Istvánnak van-e
ilyen titkos, százmilliókat rejtõ
bankszámlája, amelyrõl nem adott
számot a vagyonnyilatkozatában,
akár csak Simon Gábor? Jól tetten
érhetõ a baloldal álságos és hazug
magatartása Paks ügyében is.
Mint kiderült, a paksi erõmû
2010-ig a szocialisták kifizetõhelye volt, és csak azóta tartják elfogadhatatlannak a fejlesztést, mióta
nem tudnak kitalicskázni milliárdokat az atomerõmûbõl. Az
MSZP fõvárosi pénztárnokának,
Józsa Istvánnak a cége például busás jövedelemre tett szert a paksi
megbízásokból a baloldali kormányok idején.
Göndör Istvánnak elõször ezekkel az ügyekkel kellene elszámolnia. Színt vallania például arról:
miért támogatta a rezsiárakat
drasztikusan emelõ szocialista
kormányokat a szavazataival? Miért állt a 13. havi nyugdíjat és jövedelmet a családok többségétõl
elvevõ Bajnai mögé? Miért szavazta meg a megszorításokat, amelyekkel a kanizsai családokat is
sújtotta? – zárta a felvetett kérdésekkel a sajtótájékoztatót Jerausek
István.

Fidesz-K
KDNP:
Költségvetési 1X1
dr. Fodor Csabának
A helyi Fidesz nevében Karádi
Ferenc alpolgármester és Bene

Csaba frakcióvezetõ tartott sajtótájékoztatót. Mint azt Karádi Ferenc a megjelent sajtóorgánumok
képviselõinek köszöntése után
hangsúlyozta, Lelkó Tamás és
Fodor Csaba által megfogalmazottakra szeretnének reagálni.
– Fodor Csaba és Lelkó Tamás
úgy volt bátor kiülni sajtótájékoztatót tartani Nagykanizsa város
2014-es elfogadott költségvetésérõl, hogy minden szavukból az
volt kiolvasható, hogy valamit
össze kell hozni az aktuális Fidesz
ellenes szitkozódás jegyében, de a
valóságban egyetlen sorát sem ismerik pontosan a közgyûlés elé
terjesztett anyagnak – mondta
Karádi Ferenc.
– Mitõl is ismerhetnék, hiszen
Fodor Csaba képviselõként, sem a
több hónapos egyeztetéseken, sem
pedig az elfogadást jóváhagyó közgyûlés munkájában nem vett részt.
Halványlila fogalma sem lehet arról, amibe most éppen beleszólt, de
ez nem szokta zavarni a közgyûlési felszólalásai alkalmával sem.
Egyetlen célt lát maga elõtt, mégpedig Cseresnyés Péter személyét
támadni, besározni gátlás nélkül.
Egy fikarcnyit sem érdekli, hogy
van-e bármilyen valóságtartalma
az általa elmondottaknak.
Pontosan azt követi, amit Göndör István is tesz a sajtópéntekek
alkalmával. Szitkozódik, handabandázik, sértegeti Cseresnyés Pétert és a fideszeseket, csak éppen
az aktuális giga-botrányaikról ne
kelljen beszélni.
Miért nem azzal foglalkozik,
hogy a párttársa Paksról összegereblyézett 6.5 milliárdját soknak
vagy kevésnek tartja, vagy a pártkasszának lehet-e köze az osztrák
bankban parkoltatott negyed-milliárdhoz, vagy Gyurcsány feleségének 80 milliója az atomenergia
népszerûsítése érdekében mit is jelent most ebben a nagy tiltakozási
hullámban.
– Nagykanizsán egyetlen fillérrel sem növekedtek az adóterhek az itt lakók és az itt mûködõ
vállalkozások számára 2014-ben,
sõt a költségvetés tartalmazza azt
a lehetõséget, hogy a vállalkozásokat támogató rendeleten keresztül, megsokszorozhatjuk a
munkahelyek
létrehozására
nyújtható forrást. Az új iparterületek fejlesztésére is több mint
100 millió forint áll rendelkezésre, hitelfelvételi kényszer nélkül.
Növekedett az utakra, az intézményekre és a diáksportra fel-

használható keret is – vette át a
szót és ajánlotta Fodor Csaba figyelmébe az elmondottakat Bene
Csaba.
– Valóban igaz, hogy a kormány
által átvállalt több mint hét milliárd forint hitel éves kamat és tõketörlesztésre eddig fordított 650
millió forint megmarad a város
kasszájában, de ennek a kiadási oldalon keresni a megfelelõ tételeit,
hatalmas szakmai tévedés. Ha ezt
a minden elemében hibás elképzelést alkalmazta volna a költségvetést elõkészítõ szakmai stáb, akkor
nem történt volna más, mint csöbörbõl vödörbe estünk volna, mehettünk volna hitelért könyörögni
újra a bankokhoz. Hogy mégis hol
keresse Fodor Csaba ezt a pénzt?
Többek között, ez a felszabaduló
forrás teszi lehetõvé, hogy a kötelezõ és önként vállalt feladatainak
fedezetét ebben az évben is mûködési hitel igénybevétele nélkül
tudja teljesíteni Nagykanizsa városa.
Akkor, amikor eddig soha nem
látott, a fejlesztések önerejére és
mûködésre fordítható milliárdok
érkeztek a kormányzattól a városhoz és megszabadultunk a teljes hitelállományunktól, Cseresnyés Péter felelõs városvezetõi magatartását kétségbe vonni csak a szocialista értékrend szerint lehetséges.
2014 áprilisában, a választók jóvoltából, végérvényesen meg fog
szûnni Önök számára az a lehetõség, hogy akár önkormányzati ingatlant szerezzenek olcsón irodának, vagy éppen Simon-féle pénzeket gyûjtsenek külföldi bankszámlákon. Cseresnyés Péter személye erre nyújt garanciát mindannyiunk számára – zárta Bene
Csaba a sajtótájékoztatót.
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Február 21. 17 óra
ZENEI KALANDOZÁSOK
A FINN ÉS A MAGYAR
NÉPHAGYOMÁNYOKBAN
Elõadó: Dr Joób Árpád népzenekutató, nyugalmazott egyetemi tanár.
A Nagykanizsai Magyar-Finn
Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye. A belépés díjtalan.
Február 21. 18 óra
MÚLTIDÉZÕ - HONFOGLALÁS KORI TARSOLYOK
Készítõk: Hajdú Anita és Pintér Ferenc bõrmûvesek. Megnyitja: Tóth István a Móricz
Mûvelõdési Ház vezetõje.
Közremûködik: Németh Ferenc zenetanár és tanítványai.
Megtekinthetõ: március 10-ig.
Február 24. 16.30 óra
„A lélek dolgai” elõadássorozat keretében. „GYERMEKSZÜLÕ KAPCSOLAT” Mit kellene tudnunk a gyerekekrõl és magunkról? - Dr.
Vekerdy Tamás pszichológus
elõadása. Belépõdíj: 1200 Ft.
Február 25. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Szép Ernõ: VÕLEGÉNY komédia. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõadása.
Fõbb szereplõk: Ecsedi Erzsébet, Mihály Péter, Kovács Olga, Besenczi Árpád, Papp
Lujza, Wellmann György.
Rendezõ: Naszlady Éva. Belépõdíj: 3500 Ft.
MÁRCIUSI ELÕZETES:
Március 4. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Neil Simon: A NAPSUGÁR
FIÚK - komédia. A budapesti Körúti Színház elõadása.
Fõbb szereplõk: Koltai Róbert, Galla Miklós, Czvetkó
Sándor. Rendezte: Koltai Róbert és Szõke István.

Február 22. 18 óra
NAGYKANIZSAI
NÉPTÁNCOS TALÁLKOZÓ
Közremûködik a Boglya népzenei együttes és a Bojtár
együttes. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! Belépõdíj:
800 Ft.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 3. oldalról)
Elmondta, folyamatosan szükség van a légkör mérésére, hogy
pontosan tudjunk prognosztizálni,
az éghajlati viszonyok helyes meghatározásánál pedig legalább 100200-300 éves adatokra van szükség. A klímaváltozás és az ember
nagyobb tapasztalata együttesen
vezethet a fejlõdéshez. A legújabb
jóslatok szerint a telek válnak csapadékosabbá (nem a nyarak), de
nem hó, hanem esõ formájában,
így a mezõgazdaság nagy kihívás
elõtt áll. Összességében véve
Rábavölgyi Attila megjegyezte,
mindenki tudja, mit kell csinálni,
de igazából senki nem teszi azt, a
cél: az embert kimenekíttetni vagy
túlélni.

Vértes Judit:
Emlékek nyugágyon

Baráti találkozóra várták az
érdeklõdõket február 18-án, a
Halis István Városi Könyvtárba.
Az összejövetelen Vértes Judittal
beszélgethettek az érdeklõdõk az
édesapjáról írt mûvei, és a karácsonyra megjelent Emlékek nyugágyon címû könyve kapcsán. A rendezvényen az apa, az egykori tanító
írásaiból is elhangzottak részletek.

A dzsungel
felfedezõi

Gaál Péter és Zsila Sándor fotómûvészek Costa Ricán készült
természetfotóiból nyílt a fenti
címmel kiállítás a Hevesi Sándor
Általános Iskola Galériájában.

2014. február 20.
zsûrizése Bencze László ínyesmester és Kocsonya Kálmán
Venesz József-díjas mesterszakács
vezetésével. 14.30 Tulipánt Népzenei Együttes. 15.30 Kanizsai
Horvát Tamburazenekar. 16.30
Kopár Band. 17.30 Eredményhirdetés.

Az ünnepélyes tárlatmegnyitón
közremûködtek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola tanárai és hallgatói, valamint a Hevesi iskola 4.a osztályának versmondói.

Dezsõ ezúttal
sem úszhatta meg...

Pénteken immár a tizenegyedik alkalommal rendezték meg
a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán a Kocamuri elnevezésû, étkekkel gazdagon
„díszített”, ügyességi feladatokkal bõségesen spékelt egész napos programot, mely természetesen nagyszabású vacsorával
zárult a résztvevõ csapatok körében.
Az áldozat ezúttal is Dezsõ, a
disznó volt, melynek húsát szakértõ kezek vették kezelésbe – természetesen már korántsem élõ állapotában –, hogy estére finomabbnál
finomabb falatok készülhessenek
belõle.
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának elõzõ vizsgaidõszakon túli, majdhogynem tavasznyitónak is beillõ ügyességi
vetélkedõjén a gyõztes a Hurka
Team lett, másodikként a Lokomotív, harmadikként pedig a „szilvásbuktás” egység végzett. Természetesen, a bulizás során már nem hirdettek táncban gyõztes egységet,
nem elképzelhetetlen, hogy abban
a számban többszörös holtversennyel számolhattunk volna...

Tragant
készítmények
kiállítása
a HSMK-b
ban
Az Én hobbim sorozat keretében ezúttal tragant (cukor)
készítményeket mutattak be a
HSMK földszinti elõcsarnokában. A kiállítók Sinkovics
Tamásné cukrászmester tanítványai, Gredics Zsófia, Horváth Krisztina, Baris Judit,
Gyertyánági Edit, Komárovics
Melitta és Kis Gyöngyi.

A kiállítást, mely március 4-ig
látogatható, Rábavölgyi Attila, a
Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry tagintézmény igazgatója
nyitotta meg. A tanítványok felkészítésében Lukács Judit rajzpedagógus segített.

További programok:
10.00-16.00 A Magyar Vöröskereszt közremûködésével önkéntes
véradás. 10-17.00 Mikka-Makka
Játéktár és kézmûves foglalkozás
gyerekeknek. 12.00-15.00 A Heli-

Mura-m
menti
malacságok
Az elsõ Egyházközségi Böllér
és Pálinka Fesztiválra kerül sor
február 22-én Murakeresztúron,
a Római Katolikus Plébánia és
IKSZT
szervezésében.
A
látványos programsorozat reggel fél hétkor veszi kezdetét.
Program:
6.30 Elszenderülnek a disznók.
7.30 A versengés kezdete – sztárvendég: egy Papi Böllér csapat.
9.30 Megnyitó. 10.00 Gyékényesi
Nótakör és Hagyományõrzõ Egyesület. 11.00 Kanizsa és Rozmaring
Néptánc Együttes. 12.00 A nevezett pálinkák nyílt zsûrizése. 13.00
A jó LaciBetyár. 14.00 Az ételek

kon Rádió élõ kívánságmûsora.
Látvány pálinkafõzés, valamint
Kézmûves- és termelõi vásár egész
nap.
B.E - H.I. - P.L. V.M.

Képviselõi fogadóóra
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca,
Rózsa utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. február 28-án
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa,
Hevesi út 2.).

Tájékoztató építményadóval
kapcsolatos változásról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése az 50/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendeletével módosította az építményadóról szóló
104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ lakás
és nem lakás céljára szolgáló építmény. Az elfogadott rendeletmódosítás nem érintette a 2012. január 1-tõl hatályos adómértékeket, azok változatlanok maradtak.
Pontosításra került viszont a lakásokra vonatkozó adómentesség szabályozása.
A 2014. január 1-tõl hatályos rendelkezés szerint mentes az adó alól a természetes
személy tulajdonában lévõ lakás, feltéve, hogy az nem üzleti célt szolgál.
Amennyiben a természetes személy, a tulajdonában lévõ lakást üzleti célra hasznosítja (bérbeadás), a lakás adókötelessé válik és az ingatlant az általános mértékû ( 500
Ft/m2) építményadó terheli. Ugyancsak adókötelezettség terheli a nem természetes
személy tulajdonában lévõ lakásokat függetlenül a hasznosítás céljától.
Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges bevallási nyomtatvány a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) megtalálható, illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási
idõben beszerezhetõ. Ügyfélfogadási idõ: kedd, csütörtök: 8 - 12 és 13 -16.30 között.
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Pályázat fiatal házasok, élettársak Garzonházi önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élõk részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:

13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2014. február 24. 14.00-15.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 28.

Pályázat Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28. Helye: Polgármesteri
Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2014. március 6. de. 9.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
egy szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2014. február 21. 14.00-16.00 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 eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített
állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP
két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt
tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2 000 000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
2 000 000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2.400.000 Ft
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott
adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára
megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Országos Farsangi
Fánkfesztivál karneváli
hangulattal
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház szervezésében idén immáron hatodik alkalommal kerül
megrendezésre az Országos Farsangi Fánkfesztivál a Kanizsa
Centrumban február utolsó péntekén és március elsõ szombatján
(február 28-án és március 1-jén).
Vidám télbúcsúztató, tavaszváró
programokkal és ízletes fánkokkal várnak mindenkit.

programra kerül sor 11 órától. A
fergeteges maszkás felvonulás az
Erzsébet térrõl indul Cser György
vezetésével. A zenei kíséretet az
Ifjúsági Fúvószenekar biztosítja. A
Helikon Táncklub, a Tüttõ János
Nótaklub, a Sumatonski Lepi
Decki Tambura Zenekar fellépését
követõen a fánkcsapatok eredményhirdetésére kerül sor. Országosan elismert zsûri díjazza a fánkokat, köztük Elekes Zoltán, a
Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Borda Attila, a Spirit Hotel

A kétnapos fesztivál programjait
Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház vezetõje, Vörös Vivien Melinda, a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont marketing vezetõje, Rákhely Árpád, szakoktató és Cser György ismertették.
Ahogy elmondták, az elsõ nap
leginkább a fiatalokról, a gyermekekrõl szól majd. Maszkabállal,
fánkevõ versennyel, farsangi álarckiállítással és zenés kavalkáddal várják õket. A nap végén, a Fitt
Point Mozgásközpont produkciója
után kihirdetik a maszkabál eredményeit az álarckészítõ pályázatra
pályázó fiatalok között.
A második napon pedig a Velencei Karnevál hangulatát idézõ

Thermal Spa konyhafõnöke, Pálfi
Zsuzsanna cukrász szakoktató,
Pálfi László, a Göcsej Palatinus
vezetõje és Rákhely Árpád. Az estet Dobrády Ákos fellépése zárja
Daavid könnyûzenei mûsorát és a
Gála Társastáncot követõen.
A versenyre február 20-ig várják
a csapatok jelentkezését profi és
amatõr, ezen belül pedig hozott és
helyben készített hagyományos és
különleges fánk kategóriákban. A
fesztivál fõvédnökei Cseresnyés
Péter polgármester és Volentné
Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. üzemeltetési fõigazgatója. A szervezõk minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a VI. Országos Farsangi Fánkfesztiválra.

Fotó: Szabó Zsófia
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A pálinkafõzés csodája
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház nagytermében gyakorlatilag rekord létszámú érdeklõdõsereg elõtt került sor a Parasztegyetem sorozatának idei
elsõ részére, mely a házi pálinkafõzés folyamatának és fortélyainak ismertetésérõl szólt.

Illetve, ahogy azt Komoróczi Lajos agrármérnök, a Pálinka kiskáté
szerkesztõje rögtön bevezetésképpen elmondta: a pálinkafõzésnek
személyre szabott titkai vannak, vagyis a helyet foglalók közül nagy
valószínûséggel mindenki a legjobb
módszert ismeri és alkalmazza.

Tulajdonképpen a házi pálinkafõzés fortélyai már ott kezdõdnek
– hangzott el –, hogy egyáltalán
miért is fõznek házilag pálinkát az
emberek, s maga a mûvelet – mint
akár egyes sportágak esetében –
olyan (népszerû), hogy mindenki
ért hozzá. Természetesen a pálinkafõzésnek is megvan a jogi háttere, s ennek kapcsán nem csupán a
2010-es, a köztudatba leginkább
bele ívódott pálinkafõzési törvényre kell gondolni, de a 2008-as „pálinka-törvényre” is, mely pontosan
meghatározza, milyen égetett
szeszt is nevezhetünk egyáltalán
pálinkának. Ami szigorúan kikötött: a (vég)termék nem ízesíthetõ,
alkohol hozzá már nem adható, no
és az alap, hogy száz százalékban
gyümölcsbõl kell, hogy készüljön.
Vizezéssel már csak a hibát lehet
palástolni, onnantól kezdve azonban már nincs mirõl beszélni...
A gyümölcsök esetében szigorú
kritérium, hogy termõhelye Magyarország legyen, sõt ezen földrajzi egység (ami nem teljesen esik
egybe az államhatárokkal) éghajlati
viszonyai között legyen nemesített.
A készítés eljárása is igazán magyaros természetesen, az pedig a több
száz esztendõs magyar fõzési hagyomány alapján kialakult és elterjedt kisüsti pálinkafõzés módszere.
S még mindig a gyümölcsnél
maradva, azt is illik tudomásul

venni, hogy nem minden fajtából
érdemes pálinkát készíteni, hiszen
õseink nagyon jól meghatározták a
maguk bölcsességével: minden
csak arra használható, amire való,
és nem csupán a pálinkakészítés
létezik kizárólagosan.
Tovább haladva elméleti síkon: a
pálinka minõségét a cefre lefõzés
elõtti állapota határozza meg 90
százalékban és téves az a szemlélet,
mely szerint kizárólag a fõzésen
múlik ezen alkoholfajta minõsége.
Persze a folyamat sok más lényeges összetevõje mellett – ismét
csak lépve egyet – az sem mindegy például, milyen a cefrés hordó
– nevezzük így – minõsége. Ahogy
azt az elõadó külön megfogalmazta, ha egy háziasszony húslevesénél felettébb értékmérõnek veszszük, milyen edényeinek tisztasága, akkor a férfiember se legyen
rest pálinkafõzés alkalmával a
használati eszközeit tisztán tartani,
így példának okáért a hordót kívül
belül alaposan megtisztítani...
Tehát összességében, a pálinkafõzésnek nem kevés szegmense létezik, melyeket mind-mind jól kell
csinálni ahhoz, hogy végül maga a
gazda elégedett lehessen, terméke
megkóstolóinak elismerõ véleményeit pedig bezsebelhesse.
Ahogy tették azt az elõadás után
sorra kerülõ kóstoló alkalmával
több tucatnyian...

Ízek, illatok, aromák
a kanizsai vásáron
Az esõ sem szegte kedvét a vásárcsarnokba indulóknak a hétvégén, azoknak, akik az önkormányzat által kezdeményezett
Vásár(olj) Kanizsán! programsorozat harmadik kistermelõi
vásárába látogattak. Úgy tûnt,
egyre többen megkedvelték, és
számon tartják a helyi és környékbeli termékeket bemutató
vásárt.
A másfél éves Barnabás Gelsérõl utazott be szüleivel a piacra.
Meglátogatta nagypapáját, Takács
Józsefet, aki saját kezûleg faragott
fatányérokat, tálalókat, igazi zsírsütõ kanalakat árult. A két Vackoróvodás kisfiú, a 4 éves Kele Beni
és az 5 és fél éves Dani apukájával
együtt várakozott a Kerecsenybõl
érkezett tejtermelõk pultjánál. Õk
is rendszeres vásárba járók, Dani a
piros sajtot kedvelte meg, míg

Beni a fehéret. A fiúk már szereztek némi tapasztalatot a zöldségtermesztés terén is az óvodájuk fûszer- és zöldségeskertjében – újságolta az apuka, aki azt is elárulta,
óvodájuk idén benevez a Karcag
városa által elindított „Legszebb
konyhakert” országos pályázaton.
A két ikerkislány, a 2 és fél éves
Petra és Fanni, apukájuk kezét
fogva türelmesen nézelõdtek az
asztalsorok között. A vásárban volt
házi kolbász, szalonna, kecskesajt,
füstölt túró, sokféle lekvárkülönlegesség, gyümölcslé, õrölt mák, homoktövis, napraforgó, mandula,
lenmag és mogyoró. Aki már bevásárolt és maradt még ideje a busz
indulásáig, tanulmányozhatta az
üvegtáblák mögé helyezett, régi,
híres kanizsai piacok történetét felidézõ dokumentumokat, vagy az
önkormányzat asztalánál a város ez
évi programjait ajánló szóróanya-
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gokat és nem utolsó sorban beszélgethetett rég látott ismerõsével.
Cseresnyés Péter polgármester,
a kanizsai méhész, Kiss József asztalánál idõzött. A nagybakónaki telephellyel rendelkezõ fõállású õstermelõ és párja tizenöt éve méhészkednek. Vásárlói közönségük
nemcsak a fonyódi piacon alakult
ki, hanem itt is, hiszen tíz éve hozzák termékeiket Kanizsára.
– Nagyon sokra tartjuk ezt a lehetõséget, a Vásárolj Kanizsán akciót – nyugtázta az õstermelõ,
majd elmondta, csak saját terméket és minõsített mézet árulnak. A
Békés Megyei Méhész Egyesület
által meghirdetett „Év Méze 2013”
versenyen a zsûri értékelése alapján Büki Lívia – Kiss József akác
méze Bronz fokozatú elismerésben részesült – olvashattuk a kiállított oklevélen. Elégedettek ezzel
a minõsítéssel, amirõl nem minden
vásárló tudja, mit is jelent. A méz
elõször laborvizsgán esik át, utána
következik az íz, illat, aroma, a
kóstolás, végül a csomagolás vizsgája. Nagyon szigorú szabályok
szerint történik a minõsítés. Nekünk, magyaroknak van az egyik
legszigorúbb méz-könyvünk a világon – jegyezte meg. – Öt fajta –
akác, vegyes virág, hárs, napraforgó és repcemézet termelünk –
folytatta. – Íze, illata, aromája mi-

att, s mivel sokáig folyékony marad, az akácméz a legkeresettebb.
Sütéshez a vásárlóink véleménye
alapján a vegyes virág-, vagy a
napraforgó mézet ajánljuk, mert ha
ezekbõl készül a sütemény, omlósabb lesz a tésztája.
Kiss József nem hagyta szó nélkül: megdöbbenéssel hallotta több
méhésztársával együtt az akácfa kivágásról szóló hisztériát. Ha az
akácfák számát csökkentik, abból
tragédia lesz. Nehéz életben tartani
a méheket, minden növényre szükség van az áttelelésükhöz. Tudni
kell azt is, hogy a méheknek nem is
a méztermelésben, hanem a virágok
beporzásában van fontos szerepe.
Az emberiség élelmiszerének legnagyobb részét a beporzó rovarok
állítják elõ, s ha kihalnak, nagyon
nagy bajban leszünk. De nemcsak
az akácfára van szükség - tette hozzá -, az õsszel virágzó sárga réti növényt, a szolidágót (aranyvesszõt)
sem lenne szabad lekaszálni. A méhek ilyenkor készülnek fel a télre,
sok virágporra van szükségük. Az
unió meghatározta, hogy a parlagfüvet le kell kaszálni, viszont sok gazda nem tud különbséget tenni a parlagfû és a szolidágó között, s ezért
lekaszálnak mindent. Ezzel sajnos
csökkentik a virágpor mennyiséget
a méhek számára, és ebbõl baj lesz.
Valamit tenni kellene...

Az akác és akácméz
hungarikummá nyilvánítását
kezdeményezik
A magyar akác és akácméz
hungarikummá nyilvánítását
kezdeményezõ dokumentumot
írtak alá az Akác-koalíció tagjai
Gödöllõn, a Szent István Egyetemen (SZIE).

Glattfelder Béla fideszes európai parlamenti képviselõ, mint az
Akác Koalíció „nagykövete”, köszöntõjében kiemelte: az együttmûködõk legfontosabb teendõje
annak megakadályozása, hogy az
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Európai Unió betilthassa az akácot. Az errõl szóló viták a következõ évre is áthúzódhatnak, s ezzel
párhuzamosan az év második felében megkezdõdik az unió erdészeti stratégiájáról szóló dokumentum
vitája is – emlékeztetett.
Az idén januárban létrejött,
szakmai és érdekvédelmi szervezeteket, tudományos mûhelyeket és
felsõoktatási intézményeket tömörítõ Akác-koalíció célja a hungarikummá nyilvánítás mellett,
hogy fellépjen azokkal az uniós és
hazai törekvésekkel szemben,
amelyek az akác korlátozását, esetleges kiirtását eredményezhetik.
A képviselõ felidézte, hogy az
akácot támadók szerint az akác önmagában is veszélyes, mint nem
õshonos növény. „Ezt a logikát cáfolják a mai aláírók, akik között
egyetemi karok, tudományos kutatóintézetek és számos érdekképviselet szerepel” – mutatott rá, hozzátéve, hogy a tudomány és a közvélekedés kiáll az akác mellett.

akarná számûzni például Hollandiából a termesztett tulipánt, vagy a hazánkban szintén nem õshonos kukoricát, rozst, zabot, õszi búzát.
A fehér akác alapvetõen a magyarok fája – mondta. Hozzátette,
az európai összterületen belül az
akácállománynak több mint a fele
Magyarországon található, és fontos szerepet tölt be hazánkban több
területen is. A dékán emlékeztetett
arra, hogy ha például az 1700-as
években nem telepítik be, akkor az
Alföld bizonyos részei ma már teljesen elsivatagosodtak volna. A
pénteki eseménnyel kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy a hungarikummá válás és a közös fellépés jelentõs
muníciót adhat akár a hazai, akár az
uniós döntések meghozatalakor.
A hungarikummá nyilvánítási
kérelemhez mások mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület, a SZIE, a Nyugat-magyarországi és a Debreceni Egyetem, a

Gyuricza Csaba, a SZIE mezõgazdaság- és környezettudományi
kar dékánja megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, hogy senki nem

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége
csatlakozott, valamint kézjegyével
látta el Glattfelder Béla.

Tarsolyoktól a gravírozásig
Egy nõ, akit „szeretni kell, nem pedig megérteni...”
A lovak szerelmese, a bõrmívesség megszállottja, a gravírozás mûvelõje, mindezek
mellett pedig a motorozásért is
bolondul a nagykanizsai orvosírnok, Hajdu Anita. Akire
méltán igaz – amit egyébként
a barátai is állítanak róla –
hogy valódi csodabogár. Különcségét híven tükrözi, hogy
„nem hajlandó beállni a sorba”, azaz szakít a hétköznapokban, illetve a társadalmi
normákban megszokott nõi-

ideáltól. Példának okán: meszszirõl elkerüli a bevásárlóközpontokat és televíziót még porfogónak sem hajlandó tartani
otthonában, bár – ahogy õ
mondja – sosem az elvárásoknak kell megfelelnünk, hanem
saját magunknak.
Lehet, hogy a laikusoknak kissé bonyolultnak tûnik a sokoldalú hölgy személyisége, ám mint a
vele készített beszélgetésbõl
(folytatás a 12. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

2014.02.24.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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(folytatás a 11. oldalról)
önök is látni fogják, mégsem
olyan „megfejthetetlen” Hajdu
Anita. Õ is egy olyan nõ, akit
(Oscar Wilde után szabadon)
„szeretni kell, nem pedig megérteni…”
– Munkám mindig volt bõven.
Ám ha mégsem elégített ki a
mennyisége, hát csináltam magamnak. Ebbe születtem bele, gyermekkorom óta így élek, az unalmat és a
tétlenséget hírbõl sem ismerem. Ha
esetleg bármi, mások számára meghökkentõt tettem, illetve teszek, az
azért van, mert engem boldoggá
tesz, és talán elõbbre visz az úton,
amit a Teremtõ részemre kijelölt.
Minden embernek olyan életforma
és kedvtelés kell, amiben keresi és
meg is találja a belsõ harmóniát.
Nálam ilyen a lovasélet és a bõrmívesség, amivel akkor foglalkozom, amikor épp nem a Kórház
Sürgõsségi Osztályán végzem az
adminisztrációs feladatokat – kezdi
meglehetõsen összetett életét kibogozni Hajdu Anita, akivel a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban
újonnan nyílt „múltidézõ, honfoglalás kori tarsolyok” kiállítása kapcsán beszélgettünk.
Merthogy a kanizsai hölgynek
olyan képesség, no meg tudás is a
birtokában van, melynek jóvoltából bõrtarsolyokat készít. Mégpedig olyanokat, amelyekhez hasonlóak a honfoglalás korában voltak
használatosak.
– A bõrmívességgel egy nagyon
kedves barátom – akivel a tárlaton
együtt állítunk ki – Pintér Ferenc
fertõzött meg. Elmondhatom: a
kézmûvesség ezen ága újabb öröm
a lelkemnek, megmozgatja a fantáziámat. Életfilozófiámat tekintve,
a magyarság múltja, eredete mindig érdekelt, csakúgy, mint az alkotás, így mindkettõt egyszerre élhetem ki azáltal, hogy többek között tarsolyokat készítek. Amikrõl

kevesen tudják, hogy hungarikumok.
A Kárpát medencét birtokba vevõ
honfoglaló magyarság hagyatékának legjellegzetesebb darabjai a tarsolyok, amelyben a tûzszerszámokat tartották. Amikor Ferivel hónapokkal ezelõtt elhatároztuk, hogy
összegyûjtjük Árpád vezér korában
használatos tarsolyok lemezeit,
ezek történetét, még magam sem
gondoltam, hogy ekkora munka
lesz. Bújtuk a múzeumokat, könyvtárakat, a világhálót, mire összeállt a
kép. Tudomásom szerint a Kárpátmedencében eddig 17 tarsolylemezt
találtak, ezek mintáit bõrbe égettem,
aztán kerültek a tarsolyra. Az összes
eredeti minta formavilágát feltérképezni nem volt gyerekjáték. Általában palmettákat alkalmaztak, de
minden tarsolylemezt egyedi díszítéssel készítettek. Gyakori díszítés a
palmettacsokrokat keretezõ indaháló, a növényi minták a honfoglaló
magyarok táltoshitének legfontosabb elemét, az életfát ábrázolják.
Ritkán oroszlánok és griffhez hasonló pávasárkányok is díszítik a
tarsolylemezeket, a tiszabezdédi
példány közepén a kereszténység
jelképe, a kereszt foglal helyet.
Ám még olyan külcsínû tarsolyok is láthatóak a tárlaton, amikre
ha még egy külföldi is ránéz, tényleg tudja: teljesen magyar. Ilyen
többek közt a turulmadár, a csodaszarvas, a lovasíjász rajzokkal díszített tarsoly. Ez utóbbi Hajdu
Anita szívéhez még inkább közel
áll, ugyanis – mint már említettük
– a lovasélet, egyáltalán a ló élete
része a sokoldalú alkotónak.
– A lovakkal gyermekkoromban
kerültem kapcsolatba anyai nagyapám révén. Tõle és mellette tanultam meg a lovak és a természet
iránti tiszteletet és alázatot. Felnõttként évekig lovasoktatóként is
dolgoztam. Hogy mit adnak õk nekem? Energiát, szeretetet és példa-
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mutatást arra, hogyan viszonyuljunk egymáshoz és a világhoz.
– Bár a „lóerõ” azért máshol és
más formában is jelen van az életedben.
– Szeretek motorozni. Számomra ez szintén egy életérzés: nem a
sebesség miatt, hanem azért mert
kihívás és folyamatosan megoldandó feladatokat ad. Emellett
bármerre járok, gyönyörködhetek
a táj szépségében. Motoroztam
már az osztrák és az olasz hegyek
hágóin, Montenegro szerpentinjein, az Adriai-tenger partvidékén is.
Isten háza, a templomok, meghitt
kápolnák, vagy fogadalmi keresztek mindig ott vannak az úti céljaim közt. Célok nélkül pedig sosem
indulok el…
– Egy-egy ismert zarándokhely
képe nemcsak a gondolataid közt
marad meg élésen…
– Sokszor meg is örökítem út
közben látottakat. Több mint 20
éve gravírozok, fémre, fára, gránitra, üvegre, bármire. Rajzolni mindig szeretettem, rajzolok is bármire, legyen az papír, üveg, gránit,
akár bõr. Megrendelésre is gravírozok, meg saját magam örömére is.
– Még miben éled ki magad, és
persze mûvészi érzéked?
– Foltvarrással, népi motívumok
hímzésével, természetes alapanyagú ékszerek készítésével, sütésselfõzéssel. Ez utóbbit nem is annyira
magam miatt csinálom, hanem elsõsorban a szeretteim miatt. Legyen az akár birsalmasajt, fügelekvár, házi savanyúság, egy különleges édesség – szeretem meglepni

saját kezûleg készített étkekkel
azokat, akik nekem fontosak. Hiszen ez jóval nagyobb értékkel bír,
mint a pénzért vásárolt ajándék:
egy-egy jó ételbe szívem minden
szeretetét belerakhatom.
– Ennyi mindennel foglalkozol,
így méltán vetõdik fel a kérdés:
van még olyan dolog, amibe nem
kóstoltál bele?
– Nagyon sok mindent szeretnék megtanulni még, de megvárom, míg az utamba sodorja a
sors. Azt szoktam erre viccesen
mondani: sok mindennel foglalkozom, de semmihez sem értek
igazán. Egyébként nem érzem,
hogy bármi hiányozna az életembõl, most is boldog vagyok. Az
emberélet nem túl hosszú, így
igyekszem kihasználni minden
percet és azt a lehetõ legtartalmasabban eltölteni. Megtalálom a
szívemet melengetõ dolgokat még
a legszürkébb napokban is. Nem
adom fel akkor sem, ha valami
nem sikerül, hanem újra és újra
próbálkozom azzal, hogy akár a
legsötétebb dologban is megtaláljam a fényt, kihozzam belõle a
legjobbat. Többnyire sikerül, sokszor a nehézségek hoztak új kanyarokat az életembe. Olyanokat,
amik mára aztán hozzám nõttek.
Sosem lehet tudni, mit hoz a holnap. Ezért kell a múltból tanulni,
a jelenben élni. Megbecsülni azt,
amink van, ezzel alapozva meg a
jövõnket…
Bakonyi Erzsébet - MTI
Polgár László - Szabó Zsófia
Varga Mónika

A Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Székhelyintézménye
minden kedves érdeklõdõ
szülõt és gyermeket szeretettel vár a

2014. március 1-jén (szombat) 9.00-12.00 óráig
tartandó iskolai NYÍLT NAPJÁRA
és a

2014. március 4-5.-én (kedd, szerda)
8.00-10.00 óráig tartandó
iskolai NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA
 4.-én (kedd) a 4/a. osztályban
1. órán - Vizeli József,
2. órán - Krasznainé Harangozó Éva,
 5.-én (szerda) a 4/b. osztályban
1. órán - Halászné Tihanyi Magdolna,
2. órán - Schwarcz Istvánné tanít.
Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Csokonai utca 1.

2014.02.24.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Gyártás-elõkészítõ-mûvezetõ
Projekt asszisztens
Vasúti pályamester
Áruforgalmi ügyintézõ
Gyártástechnológus
Villamos mérnök
Raktári adminisztrátor
Szállodai karbantartó
Bútorasztalos
Traktorvezetõ, állatgondozó
Felszolgáló
Marós-esztergályos
Eladó

középfokú
felsõfokú
szakirányú
középfokú
szakirányú
felsõfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Bátran vigye véghez az elképzeléseit, még
akkor is, ha emiatt erõszakosnak tartja a
párja. Gyõzze meg, hogy végül mindenki
jól jár, anyagi veszteség nem ér senkit. A
vállalkozásba bele kell vágni, ha muszáj.

IV.20.–V.20. Bika
Kerülje a rigolyás emberek társaságát,
mert ön is tudja, a rossz példa ragadós.
Legjobb, ha tisztázza önmagában, mire
van szüksége, mit szeretne elérni, és azt
következetesen hajtsa végre.

V.21.–VI.21. Ikrek
Acsillagok állása szerint néhány hónap múlva javulni kezd az anyagi helyzete. Legyen türelmes,
mert a türelem most nem rózsát, hanem aranyat
terem. Válogatás nélkül fogyaszthat édességet.
Olyan színût, amilyent csak megkíván.

VI.22.–VII.22. Rák
Ellentmondásos érzelmeket táplál mostanában a párja iránt. Sajnos elképzelhetõ,
hogy nem õ az igazi lelki társa. Emiatt ne
szenvedjen tétlenül tovább, hanem meditációval keresse meg a választ.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Jó, ha továbbra is az érzelmi biztonságra
törekszik, de ne vigye túlzásba a féltékenykedését. Figyeljen jobban oda az érzelmeire, és ne kételkedjen minden ok
nélkül a párjában.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Némi feszültséget okoz majd önnek, ha ránéz a naptárjára és megállapítja, a jövõ héten már átlépünk februárból a márciusba.
Szerencsére gyorsan feldobódik egy jó hírtõl: meghívják a farsangi fánkfesztiválba.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kreatív energiáját hamarosan kamatoztathatja. A bolygóállások szerint, ha könnyedén átlépi a stresszhelyzeteket, nem marad
el az anyagi siker. Fáradtság ellen szemlélgesse, a tavaszi virágokat a kertjében.

X.23.–XI.22. Skorpió
Vallja be õszintén, kissé túlköltekezte magát
mostanában. Emiatt csöppet se aggódjon,
mert a bolygóállások szerint valakitõl borravalót kap. Hogy kitõl, azon nem kell sokat töprengenie. Otthonról érkezik a támogatás.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha netán heves érzésekre vágyakozik, ne várja meg a hétvégét, a szabadnapot, hanem vegyen ki egy nap szabadságot. Számtalan
sportpályát találhat a közelben, ahol kellõen
felfrissülhet, s megújulva folytathatja a hetet.

XII.22.–I.20. Bak
Vegye kicsit lazábban az ön körül zajló eseményeket, mert a komor gondolatok kiülnek az arcára és elkedvetleníthetnek másokat is. Készüljön a tavaszra, vizsgálja át a
ruhatárát, és vásároljon új holmikat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ideje már, hogy tegyen valamit azért, hogy minél elõbb megváltozzon érzelmi élete. Ha kell,
segítséggel erõsítse énképét, mert nagyobb önbizalommal több sikert érhet el. Pénzkiadással
járó elképzeléseit most fogja vissza.

II.20.–III.20. Halak
A bolygóállások szerint egy olyan találkozás
részese lehet, amikor szüksége lesz a határozottságára. Egy sportos témában heves érzelmeket vált ki önbõl egy ismerõse, de hamarosan közös megegyezésre jutnak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Remek indítás –
gyõzelem a sereghajtó
otthonában
Elõrehozott bajnokin gyõzött a
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi kézilabda-csapata, vagyis
nem született meglepetés a sereghajtó Simontornya otthonában. A
kanizsaiak a legerõsebb összeállításukban utazhattak a mérkõzésre és el is hozták a két pontot.
Simontornya KK (12.) – Nagykanizsai Izzó SE (10.) 25 -30 (12-19).
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, elõrehozott találkozó a 15. fordulóból. Simontornya, 100 nézõ. Vezette: Drinóczi,
Horváth K. Izzó SE: Tóth Á. - Beck
1, Kiss G. 8/1, Zsigmond 3, Tompek 4, Békési 6/1, Senger 1. Csere:
Dencs Bálint (kapus), Csató 4,
Musits N. 2, Kovács B. 1, Korcsmáros B., Dencs Balázs, Marton.
Játékos-edzõ: Kiss Gergely.
A 10. percben már 6-3-ra vezettek
a kanizsaiak, s elõnyüket innen
fokozatosan növelve (20. perc: 612; 25. perc 8-15), a második játékrészre el is döntötték a találkozót.
Az izzósoknál eredményesen
mutatkozott be legfrissebb igazolásuk, Csató Dávid, a jelentõs
elõny birtokában pedig Kiss Gergely játékos-edzõ már pályára
küldhette kerete valamennyi junior játékosát, de még a serdülõkorú
Marton Bencét is.

INGATLAN
Nk-án a Csengery u. elején 3. emeleti, 1+2 félszobás (71 m2), egyedi fûtéses lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 0630-9590-413 (7626K)
Nk-án a Zárda u. 9-ben 76 m2-es, II.
emeleti, cirkofûtéses lakás beépített fa
bútorokkal (konyha, elõszoba) eladó.
Két szoba, konyha-nappali, wc, fürdõ,
kamra, elõszoba, gépkocsibeálló.
Irányár: 13,4 millió Ft. Tel.: 0620-9509527. (7627K)

BÉRLET
Munkás úti garázssoron hosszú távra garázs kiadó. Tel.: 0630-520-4050
(7625K)

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 28-án,
pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart.
Téma: Idegi károsodás a diabéteszben. Elõadó: Dr. Molnár
Eszter neurológus.
Minden érdeklõdõt várunk!

Fotó: Polgár László
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A Sáskák SE gólját megelõzõ sarokrúgás

(Rittinger), Zsirai A., Völgyi
(Schuller), Tislér, Turóczi (Anger),
Szabó I. (Kovács P.). Edzõ: Gyulai
Csaba.
Zalaszentgrót: Tóth Zs. - Ferenczi
(Szép M.), Éder, Komoróczi K., Balogh Z., Virágh, Láncz (Balogh Á.),
Németh A. (Tóth R.), Gájer F. (Gájer
P.), Tóth D., Komoróczi B. Edzõ:
Rózsa László.
A harmadik helyért vívott találkozón a Kiskanizsa és a
Csesztreg mérkõzött egymással
(képünkön), s ugyan a Sáskák SE
szerzett vezetést, de Fentõs Pál
együttese végül fordított a végén
sérülések miatt már csak kilenc

Büntetõk döntöttek a fináléban
Múlt szombaton zárult a Téli
Nagypályás Mûfüves Felkészülési Labdarúgó Torna küzdelemsorozata, az utolsó játéknapon a
helyosztók voltak soron, melyek
közül a döntõt is Nagykanizsán
rendezték. A megyei csapatok
versenyének fináléjában a
Zalaszentgróti VFC és a Nagykanizsai LE csapott össze, s elõbbiek büntetõkkel nyertek.
Azt ugyan nem írhatjuk, hogy a
három hétvégét felölelõ kezdeményezés utolsó meccse volt a döntõ,
de a délelõtti idõpont ellenére az
érdeklõdésen valamennyit dobott,
hogy mégiscsak egy finálé volt soron, így mintegy hetven érdeklõdõ

szemlélte a kanizsai mûfüvesen
történteket.
Az NLE – Szentgrót találkozón
inkább a küzdelem dominált, a kapuk alig-alig kerültek veszélybe,
talán a második játékrészt nyomta
meg inkább a Zalaszentgrót, de gól
nem esett a mérkõzésen. Következhettek a büntetõk, melyeket valamivel eredményesebben rúgta a
ZVFC és ezzel az elsõ ilyen jellegû
téli kiírás gyõztese lett. Hazai oldalon a csapatban munkahelyi elfoglaltság miatt több hiányzó is akadt.
Döntõ: Nagykanizsai LE –
Zalaszentgróti VFC 0-0. Büntetõkkel: 1-2
NLE: Gyulai A. - Hollender, Pozsgai, Kocsis D., Szép D., Nagy M.

emberrel játszú piros-fekete mezesek ellen.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE – Femat Csesztreg SE
1-3 (1-2)
Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár
P., Kálovics, Dolmányos, Horváth
G.., Póka, Kovács B., Gerencsér,
Dénes Cs., Kálcsics F., Horváth
Zs. Edzõ: Sneff Ferenc.
Csesztreg: Fábián - Molnár G.,
Kocsis Sz., Pászti, Kiss B., Nagy
N., Kulcsár G., Kovács M., Mánfai, Szabó D., Szekeres. Edzõ:
Fentõs Pál.
G.: Horváth Zs., illetve Kulcsár
G. (2), Nagy N.
P.L.

Egy szobás, egyedi fûtéses, bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: 0693-333-498 (7628K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklám újságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7629K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014
(7630K)

ELÕNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetõbõl!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású (külön tojó is)
és fehér húshibridek rendelhetõk. Házhoz szállítva 440 Ft/dbtól. Tojótyúk 680 Ft/db-tól.
Kacsa, liba, táp termelõi áron.
ÉRDEKLÕDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754
(Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)

ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

Véradás - Vöröskereszt
2014.02.25. (kedd) 10:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28.
2014.02.27. (csütörtök) 16.00 – 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28.
2014.03.01. (szombat) 13:00-18:00 Fánk Fesztivál – Kanizsa Centrum
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Elõnyük hat és fél pont

A 76. Városi Sakkbajnokság érmesei

Két alapvetõen rangadónak titulálható meccsét is roppant magabiztosan hozta a sakk NB I-es csapatbajnokságban az Aquaprofit-NTSK
együttese. Elõbb a Paks, majd a Haladás VSE ellen nyert a kanizsai
együttes és 6,5 ponttal vezetnek.
ASE Paks (2.) – AquaprofitNagykanizsai TSK (1.) 4,5:7,5
NB I-es sakk csapatbajnokság,
elõrehozott mérkõzés a 6. fordulóból, Paks. Eredmények: Perunovics Naiditsch 0:1, Berkes - Balogh Cs.
1:0, Ács - Ivanisevics 0:1, Nevednichy - Erdõs döntetlen, Papp G. Márkus 0:1, Szabó K.. - Ribli döntetlen, Fodor T. - Pintér J. döntetlen,
Grószpéter - Bánusz döntetlen, Lizák
- Prohászka döntetlen, Balázs - dr.
Flumbort döntetlen, Dudás - Kántor
0:1, Kaczúr - Gara T. döntetlen

Rendkívül fontos gyõzelmet
szerzett az NTSK a paksiak ellen,
különösen az elsõ táblákon vívtak
nyílt csatákat a felek. A szombati
találkozó kanizsai szempontból jó
hangolás volt a Haladás elleni találkozóra.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Haladás VSE 9:3
(5.)
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 5. forduló. Nagykanizsa. Eredmények: Naiditsch - Rapport 1:0, Balogh Cs. - Ruck R. 0:1,
Ivanisevics - Kovács G. 1:0, Erdõs
- Németh M. 1:0, Márkus - Nagy
G. döntetlen, Ribli - Kiss A. 0:1,
Pintér J. - Csonka 1:0, Bánusz Rachela 1:0, Prohászka - Vidovics
1:0, dr. Flumbort - Trbojevics döntetlen, Kántor - Ruck T. 1:0, Gara
T. - Lakos 1:0

– Két szerencsétlen vereséget
könyvelhettünk el, Ribli Zoltán
egy nyertes állást nézett például el,
de összességében az eredmény
fantasztikus – fogalmazott Papp
Nándor csapatvezetõ. – Óriási ez a
gyõzelem, s így már a bajnoki cím
is majdnem biztosra vehetõ...
Nemrég zárultak a nagykanizsai
városi sakkbajnokság küzdelmei
is, ebben a szezonban a kilenc fordulós sorozatra tizenkilencen neveztek végül, s az õrségváltás generációs téren tovább folytatódik.
A felsõoktatási tanulmányait tavaly szeptemberben kezdõ, múlt
esztendei elsõ Havanecz Bianka
után ugyanis idén a gyõzelmet
Felde Bence szerezte meg, aki
még nincs 17 esztendõs. Persze, a
„sakk-veteránok” teljesítményére
sem lehetett panasz, hiszen Papp
Nándor és Kercsmarics József is
az abszolút sorrend dobogójáig
sakkozott.
76. Nagykanizsai Sakk Egyéni
Városi Bajnokság végeredménye.
Abszolút: 1. Felde Bence 8 pont,
2. Papp Nándor 7,5, 3. Kercsmarics József 6,5, 4. Haselbach Dávid
6,5, 5. Marosvölgyi Ferenc 6, 6.
Kálovics Zoltán. Serdülõ fiúk: 1.
Horváth Csongor Endre 4,5, 2.
Nagy Ádám 2,5. Lányok: 1. Balogh Eszter 4,5, 2. Mátyus Vivien
3,5, 3. Honfi Viktória 1,5. Ifjúsági:
1. Haselbach Dávid 6,5, 2.
Kálovics Zoltán 5, 3. Boa András
4,5. Szenior: 1. Marosvölgyi Ferenc 6, 2. Szilárd Imre 4,5, 3. Szabó István 4,5.
P.L.

Sportszerek a névszponzortól
Névszponzoruknak köszönhetõen Magyarországon elsõként a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa használhatja az
úgynevezett „Judomat” szõnyegeket.
Az oktatószõnyeg egy spanyol
edzõ, Inaki Salas találmánya, aki
két évvel ezelõtt rukkolt elõ vele, és a felszereléssel könnyedén,
játékosan oktatható a judo valamennyi korosztály számára. Segítségével a legbonyolultabb
technikák is könnyedén megtanulhatók és az eszközzel könynyedén lehet elsajátítani a különbözõ esés-technikákat, földharctechnikákat és nagy segítséget
nyújt a dobások elsajátításában.
A különbözõ szimbólumok se-

gítségével egyszerûen vizuális
úton tanulhatók a lépéskombinációk.
Ahogy azt megtudtuk, a judomat-nek köszönhetõen még a legkisebbek is tudják korrigálni lépéseiket, esetleges hibás mozdulataikat és tökéletesen tudják végrehajtani a technikákat.
A spanyol edzõkolléga megosztotta minden eddigi tapasztalatát
és különbözõ írott anyagokkal és
videókkal igyekezett segítséget
nyújtani. A judomat-et egyre több
országban kezdik alkalmazni
(Spanyolország, Brazília, Csehország, Franciaország, Görögország,). A tíz darab oktatószõnyeget Gyimes Gyula, a Röntgen Kanizsa Kft ügyvezetõje adta át a
gyerekeknek.

– Nagyon örülök, hogy adhatunk
az egyesületnek egy ilyen segédeszközt és remélem, hogy a fejlõdéshez,
ezzel is még jobban hozzájárulhatunk
– fogalmazott a cégvezetõ.
Hóbár Péter, az egyesület
egyik edzõje pedig elmondta, tavaly októberben kezdték el a
klubnál a munkát és már több
mint negyvenötös a versenyzõi
létszám. Edzéseiket a Zrínyi
Miklós utca 11. szám alatti dojoban tartják két, versenyzõként is
eredményes trénerük, Mihovics
Szabina és Hóbár Péter irányításával kedd-csütörtök-péntek ritmusban kora délután az ovis és
kezdõ csoportnak, késõ délután
pedig már a haladóknak.
P.L.
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Dernárecz István:
a legharcosabb
ökölvívó elismerést
is elhozta
Az 55. Énekes István
Ökölvívó Emlékversenyt rendezték meg ifjúsági versenyzõk
részére a fõvárosban és a Kanizsa Box Klub a rangos tornára
két ökölvívót is nevezhetett.
Az 56 kg mezõnyében Dernárecz István nagyszerû ökölvívással nyert, teljesítményéért aztán megkapta a legharcosabb versenyzõnek járó különdíjat is.
Az elsõ meccsén (bedobva a törölközõt) ellenfele feladta a mecscset, a második mérkõzését technikai KO-val nyerte, a harmadik
összecsapásán – egyben a döntõben – pedig a bírók egyhangú pontozással hozták ki gyõztesnek. 60
kg-ban Gazda Péter egy nyertes
párharccal bejutott a negyeddöntõbe, ahol veszített és az 5. helyen
végzett.

Kár volt a harmadik
negyedért
Autópark Pécsi VSK (3.) – Kanizsai Vadmacskák SE (5.) 91-68
(20-22, 21-17, 29-13, 21-16)
Amatõr NB Nyugati-csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 16. forduló. Pécs, 50 nézõ. Vezette:
Reisz, Csallóközi. Kanizsa: Fekete (22), Kardos (8), Hegyi, Oros
(16), Jurkó (16). Csere: Nagy D.
(4), Törõcsik (2), Herman, Gutai,
Karancz. Edzõ: Gábor Erzsébet.
Az 5. percben négypontos vendég elõnyt eredményezett Fekete
Csilla és Jurkó Noémi ponterõs játéka, s a negyed végéig jól tartották magukat. A második játékrészben is pontosan játszottak Oros
Lauráék, támadásaiknak volt ritmusa, s ez még akkor is igaz, ha a
pécsiek átvették a vezetést.
Nagyszünet után a hazaiak védekezése jóval agresszívabb lett és el
is húztak a harmadik tíz perc végére. Az utolsó felvonásban csak nõtt
tovább a vendéglátók elõnye, s onnan ugyan még valamennyire viszszakapaszkodott a Vadmacskák, de
közelebb kerülni ellenfelükhöz lényegében már nem sikerült.
Gábor Erzsébet: „Három negyeden keresztül nem játszottunk
rosszul, de a harmadik negyedben
eldõlt a találkozó sorsa.”
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Kanizsa – Hirdetés
Ezüstnet - számítógépes tanfolyam
idõseknek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa a közösségi szolgálatos diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, 30 órás
(10 x 3 óra) számítógépes tanfolyamot indít a város idõskorú lakossága részére.
A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési alapismeretek. Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyamok hétköznap 15
órakor, míg szombatonként 9 órakor, illetve 13 órakor kezdõdnek. Várható indulás a jelentkezésektõl függõen: tavasszal, nyáron, illetve õsszel. Jelentkezni a
jelentkezési lap kitöltésével lehet, határidõ: 2014. február 28.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu/Felhívások menüpontjából,
vagy átvehetõ a Polgármesteri Hivatal (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján.
Bõvebb információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó a
06/203990726-os telefonszámon vagy Gerencsér Tibor civil kapcsolatok munkatársa a 06/208492311-es telefonon nyújt.
A jelentkezési lapot a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy a
06/93/510077-es fax-ra kérjük eljuttatni vagy kitöltve leadható a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 1-es szobájában, illetve a Halis István Városi Könyvtárban.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/150. hrsz.-ú, 649/151. hrsz-ú, és 649/152. hrsz-ú,
egyenként 3000 m2 területû, „beépítetlen terület”. Kikiáltási ára ingatlanonként:
11.000.000. forint + Áfa. A versenytárgyalások kezdõ idõpontja: 2014. február 24-én
9 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat
a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni.
Telefon: 311-241/116. mellék.

Program:
Ï Óvodás néptáncosaink mûsora
Ï Mesedramatizálás a Maci csoport elõadásában
Ï Óvodánk bemutatása, körüljárása
Ï Kézmûveskedés, játék és egyéb megglepetések

2014. március 10-én 9.00 órától
A délelõtt folyamán betekinthetnek a csoportok mindennapjaiba. Ismerkedhetnek az óvodapedagógusokkal,
gyermekekkel és az óvoda szellemiségével.
A nyílt napok helye: Piarista Iskola, Nagykanizsa, Sugár u. 11-13.

2014. február 20.

A házszámtáblák pótlásáról, cseréjérõl
Tisztelt Nagykanizsai Ingatlantulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2013. október 31-én alkotta meg
a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjérõl szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet 2013. november 7-i hatálybalépését követõ 6 hónapon belül minden a címnyilvántartásban szereplõ, az ingatlanról/épületrõl hiányzó házszámtábla kihelyezésérõl gondoskodni kell. E kötelezettség a rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanok tulajdonosait terheli.
A házszámtáblát a közterületrõl jól látható módon (az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy az épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre)
kell kihelyezni.
Felhívom a Tisztelt Ingatalantulajdonosok figyelmét arra, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlésének a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013.(IV.03.) önkormányzati rendeletének 14/B. §-a szerint a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõ magatartást követ el az, aki a házszámtábla kihelyezésének,
karbantartásának, cseréjének, pótlásának kötelezettségét elmulasztja.
A mulasztókkal szemben e rendelet 15. § (1) bekezdése szerint 150000 forintig
terjedõ bírság szabható ki, mely ismételhetõ.
Fentiekre figyelemmel kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy hiányzó házszámtáblájuk pótlásáról, a rossz állagú házszámtáblák cseréjérõl a jelzett
idõpontig gondoskodni szíveskedjenek!

