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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVI. évfolyam 7. szám
2014. február 27.

2013 munkában gazdag és
eredményes év volt a katasztrófavédõknél
Az elmúlt esztendõ (is) mozgalmasan telt a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. Szervezeti átalakulás, közel
félezer riasztás, a szélsõséges
idõjárás okozta veszélyhelyzetek
elleni küzdelem – sok más mellett ezek hangzottak el az eseménydús évet értékelõ hétfõi beszámolón.

Kövessen minket
okostelefonján is!

– A tavalyi év a nagy szervezeti átalakulásokat követõ finomhangolás éve. Minimális átszervezést hajtottunk végre a védelmi
igazgatás átalakulásához igazodva, létrehoztuk a katasztrófavédelmi beosztásokat járásonként,
illetve továbbfinomítottuk az integrált hatósági munkát – mondta
elöljáróban az évértékelõ értekezleten Dobos István tûzoltó alezredes. A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje az
eseményen arról is közelképet
adott a megjelenteknek, hogy
2013-ban a védelmi igazgatás jelentõs átalakuláson ment keresztül. A járási rendszer megváltozott
struktúrájához igazodva létrejött a
már említett védelmi igazgatás új
rendszere is.
– Amit az élet már az elsõ hónapokban tesztelt – emelte ki Dobos
István – ugyanis a kora tavaszi
(márciusi) hóhelyzet okozta tömegbalesetek az M7-en, majd a
Liszói-patak, a Principális és a
Kürtös-patak menti (egyébként 50
éve nem tapasztalt) áradásoknál
bizonyítani kellett a rendszer mûködõképességét. Kemény próbatételek voltak, ám a védelmi igazgatás rendszere mindkét járás (Nagykanizsa és Letenye) területén jól
vizsgázott.
Munkájuk pedig volt bõven a
helyi katasztrófavédelem szakembereinek, tekintve, hogy a kirendeltség illetékességi területe 76 településre terjed ki. Ugyanakkor a
még hatékonyabb munkavégzés

miatt két õrsöt is mûködtetnek,
Zalakaroson és Letenyén is. Ez
utóbbi jelenleg egyébként csak hatósági feladatok ellátását végzi,
beavatkozó-állománnyal nem rendelkezik, 2014 végétõl azonban
már 4 fõs kollektívával és teljesen
új épületben folytatja majd tevékenységét.
A nagykanizsai hivatásos tûzoltó-parancsnokság vonatkozásában
Dobos István kifejtette, a tûzvédelmet 89 településen látják el, 109
fõs állománnyal, ebbõl hárman
újoncok.
– Ha pedig a számadatokat nézzük, 2013-ban 451 riasztás érkezett a kirendeltségre: 184 tûzesethez vonultak ki a lánglovagok, illetve 116 egyéb beavatkozáshoz,
mûszaki mentés pedig 233 volt,
ám – sajnálatos módon – 51 téves
és 3 szándékosan megtévesztõ jelzés is volt.
A tûzoltó alezredes mindezek
mellett szólt az állomány képzésérõl, különbözõ gyakorlatokról,
versenyekrõl, az önkéntes tûzoltó-egyesületekkel történõ eredményes együttmûködésrõl, az
önkéntes mentõcsoportok megalakulásáról, a kirendeltségen
végbement színvonalas informatikai fejlesztésekrõl, a közösségi
kapcsolatokat erõsítõ eseményekrõl, és a kanizsai tûzoltóparancsnokságon történõ, 50
órás diák-közösségi munkavégzésrõl is, ahogy a lakossággal kialakított intenzív kapcsolattartásról is.
Ám nemcsak saját illetékességi
területén teljesített kiválóan a
nagykanizsai katasztrófavédelem,
hanem a dunai árvízi munkálatoknál is. 37-en ugyanis a védmûerõsítésben vettek részt.
Ami pedig az idei év célkitûzéseit illeti – hangsúlyozta Dobos
István – elsõsorban megelõzési tevékenységünk javítására fókuszálunk, ám emellett a járási mentõ-

csoportokat is felkészítjük az
eredményes munkára, illetve a Letenyei Katasztrófavédelmi Õrs
megújításához a személyi feltételek biztosítását kívánjuk megoldani.
Ezt követõen Egri Gyula tûzoltó ezredes is értékelte a katasztrófavédelem illetve a hivatásos tûzoltó-parancsnokság elmúlt esztendejét, ami – a Zala
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója szerint –
eredményes volt, még úgy is,
hogy a megváltozott jogszabályi
környezet nagyobb mértékû feladatterhet rótt a katasztrófavédelemre.
– Azonban a számadásokon túl a
legfontosabb az, honnan érkeztünk
és hova indulunk. Az igazi megmérettetés pedig mindig „élesben”
megy végbe. Tavaly például több
olyan kritikus idõszakunk volt,
amikor a hó okozta nehézségekkel
kellett megküzdenünk, ráadásul
tömeges beavatkozásokkal. Az árés belvíz elleni védekezés szintén
megoldandó feladatok elé állított
bennünket. A tûzesetek száma viszont csökkent, ez a megelõzési
munkának is köszönhetõ, illetve a
mûszaki mentésben is kevesebbszer kellett részt vennünk, mint
korábban.
Egri Gyula összegzõjén kívül a
nagykanizsai kirendeltséget érintõ
más, ám „állandó” veszélyhelyzetekre is rávilágított.
– Az M7-es és az M70-es autóúton, folyamatosan, nagyfokú
veszélyes-anyag szállítás megy
végbe. Ez koncentrált veszélyhelyzetet jelent, csakúgy, mint
azon nagyvállalatok tevékenységi köre, amik szintén ilyen
anyagokkal dolgoznak. Harmadik, szintén kiemelt terület a zalai erdõk és az olajkincs védelme.
Sz.Zs.
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Mindszenty bíborosra emlékeztek

Mindszenty bíborost bemutató emlékkiállítás nyílt Akik nem
adják föl magukat címmel Letenyén, a Fáklya Mûvelõdési
Központban, majd azt követõen
a boldoggá avatás elõtt álló bíboros prímás-érsek szellemi örökségérõl, mának szóló üzenetérõl
beszélgetett Dr. Veres András
szombathelyi megyéspüspök és
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ a nagy számú érdeklõdõ elõtt.
A megjelenteket Halmi Béla,
Letenye város polgármestere köszöntötte, majd Cseresnyés Péter,
városunk polgármestere nyitotta
meg a kiállítást.
– Mindszenty Józsefre emlékezünk ezzel a kiállítással, mely elõször öt éve jelent meg a nagyközönség elõtt a Nagykanizsai Polgári Egyesület rendezésében Nagykanizsán, egy, a kommunizmus áldozatairól szóló megemlékezésen.
Ezt a kiállítást hoztuk el most,
hogy a bíboros elsõ, 1919-es letartóztatásának évfordulóján a környéken élõk is megismerkedhessenek a bíborossal, az egyházfõvel,
az emberrel – hangsúlyozta Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, polgármester.
Ahogy Dr. Veres András elmondta, öröm számára, hogy egyházmegyénk e nagy szülöttével
szerte Magyarországon, Európában
egyre többen találkozhatnak. Majd
egy személyes élményét idézte fel.
Elmesélte, amikor Rómában tanult,
ahova a világ minden tájáról érkeztek, a legfelemelõbb meglepetés az
volt számára, hogy az embereknek
két dolog jutott eszébe, amikor
megtudták, hogy Magyarországról
érkezett: Mindszenty és Puskás.
Kiemelte, mekkora ajándék az,
hogy Mindszenty elfelejtettetését

megakadályozhattuk, és ma megismerhetjük olyannak, amilyen volt.
– Mindszenty bíborost a szülõi ház,
az egyház és a nemzet iránti elkötelezõdés jellemezte, melyekre napjainkban is nagy szükség van – zárta megnyitóját a megyéspüspök és
a jelenlévõket szeretettel invitálta a
bíboros szülõfalujába, Csehimindszentre.
Ezt követõen került sor a beszélgetésre, melynek fonalát a bíboros
Emlékirataim címû könyve, az abból felolvasott idézetek kapcsán
felmerülõ aktuális problémák,
gondolatok adták. Az elsõ kérdés
az volt, hogy helyes-e, ha egy pap
politizál. A megyéspüspök válaszában kiemelte, hogy aki ember
és egy közösségben él, nem teheti
meg, hogy ne politizáljon, ne foglalkozzon a nép dolgaival. Azonban a pap nem politizálhat a szószékrõl, ott neki csak az evangéliumot szabad hirdetnie. De azon kívül nem csak lehetõsége, hanem
kötelessége is, hogy beszélgessen
az emberekkel arról, hogyan tudjuk Isten országát megvalósítani. –
Sokakat meg lehet téveszteni,
hagyják magukat megtéveszteni –
kereste a téves döntések okát a fõpásztor. – Azt a lelkiismereti kötelességet senki nem háríthatja másra, hogy a hívõ embernek Isten országa mellett kell döntenie. Ha
olyan erõket támogat, akik ez ellen

Cseresnyés Péter kapcsolódva
az elmondottakhoz kiemelte,
Mindszenty József bátran kiállt
igazáért mind a barna, mind a
vörös diktatúrát képviselõ emberekkel szemben. Kiállt, mert hitte, neki küldetése van, melyhez a

keket, amelyet át kell beszélni,
hogy ne váljanak a rossz követõjévé. Kézen kell fogni a fiatalokat.
Arra emlékeztetett, hogy nem a
nemzet javát szolgálja, ha valaki távol akarja tartani a gyermekeket ettõl a hittan és erkölcstan oktatástól.

neveltetés, a hit adta neki az
erõt.
– Nagyon nagy gondot kell fordítani arra, hogy az egyházi iskoláknak legyen arra lehetõsége, hogy
keresztény családok otthoni nevelését tovább folytathassák, és ne legyen kettõs a nevelés – reagált Veres András. Hozzátette, nincs kötelezõ hittan, szabadon választható
kötelezõ tantárgy van. Mindenki eldöntheti, hogy erkölcstanra vagy
hittanra járatja-e a gyermeket. A kö-

vannak, az bûn, ezt ki kell mondani – szögezte le Veres András megyéspüspök.

telezõ választás azért szükséges,
mert nem mindenütt mûködik jól a
család, negatív hatás éri a gyerme-

A gender ideológia hajmeresztõ
megnyilvánulásairól szólva arra
kérte a képviselõt, hogy továbbítsa
politikus társainak a kérését, miszerint ne használják a „hagyományos
értelemben vett család” kifejezést,
mivel ez nem a hagyományos, hanem a normális család, családmodell. Az értelmiség feladata a példamutatás és a felelõsség vállalása ebben is.
– A társadalom a munka segítségével, a kreativitással jut elõre.
Biztos, hogy egyes rétegeknek az
az igazi érdekük, hogy segélybõl
éljenek? – vetette fel Cseresnyés
Péter. – Nem tesz nekik jót, ha a
pénzért nem kell semmit tenniük.
Az a jó, ha valaki a munkában
megleli az örömét, fontos, hogy a
lehetõség biztosításával tegyenek
a saját sorsuk javításáért – mondta
Veres András.
Az estét Cseresnyés Péter egy
idézettel, egy útravalóval zárta,
mely mindenki számára iránytû lehet, miszerint „Magyar, szeresd a
magyart!”.
A kiállítás március 29-ig tekinthetõ meg a letenyei Fáklya Mûvelõdési Központban.

Fotók: Varga Mónika
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Új igazgató a Kanizsai
Kulturális Központ élén
Immáron öt évre nevezte ki a
közgyûlés Kovácsné Mikola
Máriát a Kanizsai Kulturális
Központ (KKK) élére.

Zarándoklat
Homokkomáromba
A magyarlakta településeink,
közösségeink régi, közelebbrõl a
dédszüleink, nagyszüleink, dédanyáink, nagyanyáink, édesanyáink szokásainak része volt a
napjainkban is élõ gyalogos zarándoklat tájaink, vidékeink
kegyhelyeire. A zalai keresztény
búcsújáró helyek közé tartozik
Homokkomárom községben a
Principális völgye fölötti Kisboldogasszony római katolikus
plébániatemplom. Elnevezése, titulusa a sokezer éves, õsi magyar
Boldogasszony
ünnepkörhöz
kapcsolódik.
„…napjainkban a Dunántúl
egyik legjelentõsebb engesztelõ
központja. A kegyhelyet Dr. Szendi József veszprémi érsek 1988.
április 13-án felajánlotta a Szûzanyának. E naptól kezdve a Magyarok Nagyasszonyának engesztelõ temploma.” – olvasható a Homokkomárom címû 2013-ban
megjelent ismertetõ kiadványban,
amelyet a Nyolc Boldogság Közösség adott ki. A kegyhely engesztelõ napján, minden hónap
13-án a hívek zsúfolásig megtöltik
a templomot, a padsorokat. Keresztútjáráson, szentmisén, szentségimádáson való részvételre van
lehetõség.
Nagykanizsa Kiskanizsa városrészében a Horváth házaspár, Horváth György és Horváth Valéria
felvetését követõen 2013 nyarától
Kepe Miklósné vezetésével szervezõdik a Szent Ferenc Zarándok
Közösség. A név a Ferences Rendet alapító, keresztény Assisi
Szent Ferenc (1181?-1226) szeretetközösségeire emlékezet.

Minden hónap 13-án indul a
közösség gyalogosan Kiskanizsáról. Utunk elsõ állomása a Homokkomáromi utcai Útmenti Kõkereszt Kiskanizsa határában.
Majd feltûnik a használaton kívüli volt lõtér terület, ahol a közelmúltbeli lélek és természetromboló évtizedek után szükséges volt
kitermelni a faállományt. A lõtéri
felújított Kápolna imahelyen túl,
a nehézségek leküzdésével járó
földutakon át közel háromórányi
és több mint tíz kilométeres útvonalon érhetõ el Homokkomárom.
Az élen gyalogolók viszik az erdélyi csíksomlyói és a helyi
kiskanizsai, fából készült Feszületet. Idõvel zászlónk is lesz.
Homokkomárom faluból a templomhoz tartó magaslati útszakaszon
a Csinga hegyen fába faragott nagyjaink (nemzetségfõk, királyok) tekintete kísér gyaloglót, jármûvet. A
Zarándok Közösség várja a csatlakozni szándékozókat. A zarándoklat
lelki út – a lélek útja. Ereje van az
imának, ahogy a Boldogasszony
Anyánk... kezdetû régebbi keletû
himnuszunknak, az út közös felajánlásának a hazáért, beteg hozzátartozóért, honfitársért és ereje van a
hálaimának is a gyógyulásokért.
Érkeznek Nagykanizsáról, Kiskanizsa, Miklósfa városrészekbõl,
Sormásról, a horvátsági falvakból
Tótszerdahelyrõl, Tótszentmártonból, Molnáriból.
A keresztény hitélet megélhetõ
Európa és a Föld más részein is, de
a szeretetalapú lelkiség, a lelki élet
kultúrája a magyar Kárpát-medencében õrzõdik.
Tóthné Kantó Katalin

Mint ismeretes, nem elsõ ízben
került „terítékre” a városvezetés
elõtt a KKK igazgatói posztjának
kérdése. Ugyanis a novemberi
közgyûlésen a képviselõtestület
nem tudott érdemi döntést hozni a
pozíció betöltésérõl, hiszen az
egyedüli pályázó, az intézményt
akkortájt igazgató Farkas Tibor érvénytelen pályázati anyagot nyújtott be. Ekkor a városatyák azt a
döntést hozták, új pályázatot írnak
ki az igazgatói munkakörre, melynek lezárultáig, illetõleg míg ez
ügyben érdemi döntés születik,
Kovácsné Mikola Máriát bízzák
meg a KKK irányításával.

A pályázatot tehát akkor meghirdették, és a megadott január végi határideig 3-an nyújtották be
szakmai anyagukat. A könyvtári
igazgatói posztért is pályázó Jasztrab Istvánné – ám õ ez esetben is
visszavonta pályázatát, valamint a
HSMK-ban az év elejétõl mûvelõdésszervezõként dolgozó Farkas
Tibor és a KKK jelenlegi megbízott vezetõje, Kovácsné Mikola
Mária. Mindketten érvényes pályázattal indultak az igazgatói székért, a képviselõtestület ennek tükrében pedig úgy döntött, továbbra
is – ám már nem ideiglenesen, hanem öt esztendeig – (2014.március
1-tõl- 2019.február 28-ig) Kovácsné Mikola Mária lássa el a KKK
irányítását.
Sz.Zs.

Maradt a régi vezetõ
a bibliotéka élén
A közgyûlés döntésének értelmében a jövõben is Czupi Gyula
irányítja a Halis István Városi
Könyvtárat.
Még a tavalyi év végén megtartott soros ülések egyikén határozott arról a városvezetés, hogy pályázatot ír ki a könyvtár magasabb
vezetõi posztjára, ugyanis az intézményt vezetõ Czupi Gyula

megbízatása március 31-én lejár.
A felhívásra két pályázó küldte el
jelentkezését: egyikük Jasztrab
Istvánné, aki azonban idõvel viszszavonta pályázatát, illetve Czupi
Gyula. Így a képviselõtestület õt
nevezte ki az elkövetkezendõ 5 évre, azaz 2014. április 1-tõl 2019.
március 31-ig a könyvtár élére.
Sz.Zs.

Száraz Csilla a Thúry
György múzeum igazgatója
Zárt ajtók mögött döntött a
képviselõtestület a Thúry György
Múzeum igazgató posztjáról.
Lapunk úgy tudja, továbbra is
Száraz Csilla vezetheti majd az
intézményt.

zett a múzeum magasabb vezetõi
pozíciójára. Az igazgatói székért
„indulók” közül végül az intézményt eddig is irányító Száraz
Csillát találta alkalmasabbnak a
közgyûlés a feladatra.

Szintén a Kanizsa Hetilap információi szerint: két pályázat érke-

Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Már 30-a
an indulnak
a jelöltségért
A Kanizsa Hetilap megkeresésére a helyi választási bizottság
közölte, hogy a Zala megyei 03.
számú országgyûlési egyéni választókörzetben 2014. február
25-én 16 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 LÁSZLÓ –
MCF Roma Összefogás Párt. BOGDÁN ZOLTÁN – Magyarországi Cigánypárt. CSERESNYÉS PÉTER Fidesz – Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt. DOMOKOS ZSOLT – Elégedetlenek
Pártja. FARKAS CSABA – Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja.
FELDE KATALIN ZSUZSANNA –
Magyar
Demokratikus
Unió.
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.
SÁNDOR JÓZSEF – Seres Mária
Szövetségesei. SOMOGYVÁRI
LÁSZLÓ – Magyar Republikánus
Politikai Párt. SZABÓ ISTVÁN –
Társadalmi Béke Párt. SZÜCS MÁRIA – Szabad Magyarok Pártja.
TRINGER FERENC PÉTER – Lehet Más a Politika. VAJDA LÁSZLÓ – Új Generációk Pártja. ZAKÓ
LÁSZLÓ – Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Minden kiadásukat
indokolniuk
kell a képviselõjelölteknek
Megjelent a parlamenti választáson induló jelöltek támogatására szolgáló kincstári kártya használatának szabályait
tartalmazó miniszteri rendelet.
A jelölteknek minden kiadásukhoz indoklást kell fûzniük, az államkincstár pedig húsz napon
belül ellenõrzi elszámolásukat.
A parlamentben júniusban elfogadott kampányfinanszírozási szabályok alapján az állam a 2014-es
választás elõtt az egyéni képviselõjelölteket és a listát állító pártokat is támogatja: a jelölteket egymillió forinttal, a pártokat pedig
ezen felül maximum 600 millióval, ha minden egyéni körzetben
állítottak jelöltet.
Az államkincstár a jelölteknek
egy kártyát ad kampányköltségeik
fedezetére, amelyrõl készpénzt nem
vehetnek fel, és csak számla ellenében juthatnak hozzá a támogatáshoz.
A kiadásokkal az eredmény jogerõre
emelkedése után 15 napon belül kell
elszámolniuk, ezt a kincstár ellenõrzi. Aki nem vagy nem megfelelõen
számol el, a felvett támogatás kétszeresét köteles visszafizetni.
A kincstári kártya használatának
részletes szabályait a Magyar Közlönyben megjelent nemzetgazdasági miniszteri rendelet tartalmazza.
E szerint a jelölteknek a támogatás folyósításához – a nyilvántartásba vételüket követõ öt munkanapon belül – személyesen kell
megállapodást kötniük a kincstár
illetékes megyei igazgatóságán. Itt
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kell jelezniük azt is, ha – élve egy
novemberi törvénymódosítással –
a nekik járó egymillió forintot felajánlják pártjuknak.
A megállapodás rögzíti, hogy a jelöltnek vissza kell fizetni a támogatást, ha nem szerzi meg a választókerületben leadott szavazatok legalább 2 százalékát. Ugyanez igaz akkor, ha a jelölt visszalép vagy más
okból kiesik – kivéve, ha meghalt.
A kincstár a megállapodás megkötésekor átadja vagy öt napon megküldi a kincstári kártyát és PIN-kódját.
Az államkincstár közvetlen átutalással bocsátja a pártok és a
nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére az õket megilletõ kampánytámogatást. Az egyéni jelöltek
pedig a kincstári kártyán keresztül
jutnak hozzá a támogatáshoz.
A jelöltek a kibocsátó internetes
felületén kezdeményezhetnek átutalást a kártyáról.
A jelöltnek haladéktalanul jeleznie kell, ha kártyája elveszett vagy
ellopták. Ha ezt elmulasztja, a kár õt
terheli. Ugyanakkor a kártya pótlásának költségeit az állam viseli.
A támogatással úgy kell elszámolni, hogy a kedvezményezett benyújtja a pénz felhasználását igazoló bizonylatok hiteles másolatát és az
azok alapján elkészített számlaösszesítõ adatlapot. Ezen minden kiadáshoz részletes szöveges indoklást kell
fûzni, feltüntetve annak célját.
A kincstár a benyújtástól számított húsz napon belül ellenõrzi az
elszámolást.

Nem csak
a parlamentbe jutás
a tét, közvetve a
párttámogatásról
is szavazunk

Nem csak a parlamentbe jutás a tétje az áprilisi országgyûlési választásnak: a kisebb pártoknak azért is fontos
a megmérettetés, mert csak akkor
kaphatnak állami támogatást a következõ négy évben, ha legalább egyszázalékos eredményt sikerül elérniük.
A jelöltállítás, így az ajánlásgyûjtés pedig azért fontos a számukra,
mert a társadalmi szervezetek csak
akkor mûködhetnek pártként, ha el
tudnak indulni a választáson, tehát
ha a jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A pártok mûködésérõl és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény ugyanis kimondja: a bíróság az
ügyészség indítványára megállapítja
a párt mûködésének megszûnését,
ha a párt egymást követõ két általános országgyûlési képviselõi választáson nem állít jelöltet.
A pártok „létén”, valamint az országgyûlési mandátum megszerzésén túl azért is fontos az áprilisi parlamenti választás, mert – ugyancsak a
párttörvény alapján – a pártok állami
költségvetési támogatásra jogosultak.
A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg.
A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a
negyedév elsõ napján.
A törvény szerint az állami költségvetésbõl a pártok támogatására
fordítható összeg 25 százalékát –
egyenlõ arányban – az Országgyûlésben az országos listán mandátumot
szerzõ pártok között kell felosztani.
A fennmaradó 75 százaléknak
megfelelõ összeg az országgyûlési
választások eredménye alapján a
pártra, illetõleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg
a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely nem
szerzi meg a szavazáson részt vett választók szavazatának 1 százalékát.

Õk már biztos, hogy indulnak az országgyûlési választásokon
Harmadszor ülésezett a választási kampány során a Zala megyei
03. számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Bizottság. Döntésük értelmében Cseresnyés Péter, Fidesz- KDNP, Göndör István, Együtt 2014, Molnár István,
Jólét és Szabadság Demokrata

Közösség, Pásztori Patrícia,
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt és Zakó László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
jelöltje immár hivatalosan is országgyûlési képviselõ jelölt lett,
azaz a bizottság nyilvántartásba
vette õket.

A háromtagú grémium, dr. Varga Eszter, Horváth Gyula János és
dr. Kövessy Roland az ajánlóívek
átvizsgálása után hozta meg döntését. Ugyancsak a bizottságtól tudta
meg a Kanizsa Hetilap, hogy e hét
keddig 30 indulni szándékozó jelölt kért ajánló ívet.

Felhívás hivatalosan is országgyûlési képviselõ jelöltek részére
Szerkesztõségünk arra kéri a Zala megyei 03. számú országgyûlési egyéni választókerületben induló jelölteket, hogy szerkesztõségünk címére juttassák el a kampány során hivatalosan használt fotójukat (képformátumban: jpg, tiff, bmp, stb.), illetve tájékoztassanak bennünket kampányrendezvényeik idõpontjáról és
helyszínérõl. Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47., e-mail: kanizsahetilap@chello.hu.
Tisztelettel: Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
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Fidesz – KDNP:
„a lényeg, honnan
jövünk, és merre
tartunk…”
Ezt jelentette ki Bencsik András, a Magyar Demokrata hetilap fõszerkesztõje, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
megtartott író-olvasó estjén. Az
elsõ Békemenet szellemi atyja és
szervezõje a Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívásának
eleget téve érkezett városunkba.
A „Demokrata” vendéget Cseresnyés Péter, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje köszöntötte. Üdvözlõ szavai mellett háláját
is kifejezte Bencsik Andrásnak –
utalva az országosan ismert hetilapban a közelmúltban Nagykanizsáról megjelent írásaira –, hogy
városunk jó hírét vitte és viszi tovább a jövõben is.
Ezt követõen a fõszerkesztõ
szólt a megjelentekhez, köszöntve
mindenkit, aki majd a FIDESZ-re
szavaz, illetõleg azokat is, akik
nem. Bár – ahogy Bencsik András
mondta – õk ugyannyira fontos
tagjai a nemzetnek, a köztársaságnak, a magyar demokráciának, ami
„úgy mûködik jól, ha többféle vélemény artikulálja magát – a játékszabályok szerint.” Azért abban reménykedek, hogy az a keresztény
nemzeti tábor, amely 2010-ben
csodát tett Magyarországon, nem
veszíti el a folytatás lehetõségét, és
akkor ellenfeleink is még jobban
fogják magukat érezni országunkban – emelte ki. Majd a legfrissebb
Demokrata hetilapban olvasható
cikket alapul véve, Orbán Viktor
„történelmi jelentõségû” beszédére utalt, amelyben a miniszterelnök azt mondta: „volt 1989-90 táján egy úgynevezett rendszerváltozás, azonban ez nem sikerült. Anynyira rossz volt ez a posztkommunista átmenet, hogy a társadalom
jelentõs része joggal érezte úgy,
köszönjük, majdhogynem roszszabb, mint azelõtt volt. Hatalmas
csalódást okozott ez a dolog, és
2010-ben egy második hullámmal
kellett befejezni, teljessé tenni a
rendszerváltozást.
– Az elkövetkezõ szûk 50 nap
eldönti a sorsunkat. Ugyanis 1989ben semmit nem akartunk csinálni.
A kommunisták közölték velünk,
hogy holnaptól többpártrendszer
van, lesz új választás, és most már
lehet kimenni Bécsbe vásárolni,

lehet csinálni kft-ket is. Mire az
emberek néztek: nem rossz ez, de
vajon mire való?
Ezt nem mi csináltuk, csak kaptuk – ismerte el a fõszerkesztõ,
hozzátéve, amit az ember ajándékba kap, azt nem becsüli meg.(…)
A kommunisták, akik újabban
szocialistáknak nevezik magukat
mindenkit becsapnak, kifosztanak
és mindent tönkretesznek. Ez érett
meg bennünk 2010-re. Ami pedig
döntõ különbség ’89 és 2010 között, hogy 2010-ben mi csináltuk a
történelmet, a 2/3-os felhatalmazással. A FIDESZ akkoriban sem
ígért felelõtlenül, csak azt mondta:
kis különbség, kis változás, nagy
különbség, nagy változás. Bencsik
András szerint a magyar jobboldalt
ekkor egy „sportérzés” fogta el,
hogy „megcsináljuk”, hiába ordított a szélsõjobb és a szélsõbal: „ne
adjatok Orbánnak 2/3-os felhatalmazást”. – Ez egyébként nagyon
sokat segített, mert így vésték bele
az emberek agyába a sokat hangoztatott 2/3 fogalmát. Az emberek nagymértékû felhatalmazása
pedig lehetõvé tette azt, amit Orbán Viktor ma már így fogalmazott
meg: 2010-ben már látszott, hogy
a posztkommunista rendszer nem
tudta bebizonyítani gazdasági, társadalmi és erkölcsi fölényét a régivel szemben. Mert az ország úgy
érezte, hátrább és lejjebb kerül,
addig, amíg 2010-ben be nem telt
a pohár és egy újabb rendszerváltás mellett döntöttünk. Ezután pedig elképesztõ dolog történt, aminek csak egy része, hogy a FideszKDNP ezt a felhatalmazást komolyan vette és hihetetlen munka indult el. Alkotmányozás, 2/3-os törvények elkészítése, az ország modernizációja, helyreállították a járási rendszert – azaz, létrehoztak
egy olyan modern, állami struktúrát, ami 1000 éves gyökerekre támaszkodik – hangsúlyozta Bencsik András.(…)
Az (elsõ) Békemenet kapcsán
mondta a fõszerkesztõ, ami – elmondása szerint – fantasztikus
nemzeti teljesítmény volt. „Néhányunknak megadatott, hogy szólhattunk, de nem mi csináltuk, hiszen sosem a kakas csinálja a hajnalt, õ csak kukorékol.” Hanem
mindezt az emberek közösen csinálták, mert azt érezték, hogy most
megváltoztattuk a rendszert, amit
erõvel sem lehet visszacsinálni.
– A békemenettel – ezzel a
„gesztussal” – meg tudtuk magunkat védeni, hiszen ugyanaz a történelmi helyzet volt.

Majd elérkezett a közelgõ választásokhoz beszédében Bencsik
András.
– A tét most sem kisebb, mint
2010-ben volt. Legyen baloldali az
illetõ, legyen liberális, utálja Orbán Viktort vagy sem, az õ szabadságáért is szavazunk ezen a szent
napon. A magyar demokráciát –
ami most még egy fiatal, gyenge
növény – meg kell erõsítenünk, lehetõséget kell adnunk arra, hogy
kifejlõdjön, hogy stabil legyen.
(…)
A Bencsik szerint azonban arról
nincs szó, hogy ne lenne szükség
szocialista értékekre, bár azokat az
„értékeket” – amik valóban értékek voltak – egy keresztény szellemiségû párt is tudja képviselni.
Sok más mellett azért sem szabad
visszafordulni, mert, az ország
most van kigyógyuló félben.
– Érdekes, Orbán nem beszél
Bajnairól, Gyurcsányról, meg a
többi figuráról. Számokat sem sorol. Elég, ha fontos dologról beszél: honnan jöttünk, hova akartunk eljutni, és ehhez képest hol
tartunk most.
A magunk békés forradalmát
megcsináltuk 2010-ben, és most
mennünk kell tovább ezen az úton,
hiszen az egész hazáról van szó.
Nagy gyógyulási folyamat indult
el, és ez mindenkinek az érdeke. A
mostani, sorsdöntõ választásokon
pedig mindenkinek ott kell lennie,
és megmutatni: magunk lehetünk
ura a magunk hazájának, csakúgy,
mint a békemeneteken. Amibõl hamarosan – március 29-én, szombaton – újabbat szervezünk. Az elsõ
menettel hazánk függetlenségét
mentettük meg, ezzel pedig megteremtjük a folytatás lehetõségét –
mondta. Majd arra buzdított, hogy
mindenki menjen el szavazni, az
olvasói est résztvevõihez szólva
pedig arra ösztönzött, hogy Cseresnyés Péterre, azaz a Fidesz-re
adják le voksaikat.
A találkozó záróakkordjaként
Cseresnyés Péter néhány, közelgõ eseményrõl tájékoztatta, s
egyben invitálta a megjelenteket
az azóta már a Halis István Városi Könyvtárban lezajlott február
25-ei „kommunizmus áldozatainak emlékére” rendezett eseményre, amelyre Dr. Raffay Ernõ
történész érkezett. Kövér László
házelnökkel, a Fidesz Országos
Választmányának elnökével a
március elsején, szombaton, 17
órától tartandó rendezvényen találkozhatnak az érdeklõdõk a
Halis István Városi Könyvtár 3.

5

emeletén lévõ konferenciateremben.

Összefogás 2014 –
Göndör: Propaganda
és valóság 6.
Ismét sajtótájékoztatót tartott
pénteken az „Összefogás 2014”
közös országgyûlési képviselõjelöltje, Göndör István. Az elhangzottakról sajtóanyagot adott át a
média rendelkezésére Göndör
István, melyet változtatás nélkül
közlünk.
Mindezt megelõzõen – még a
sajtótájékoztató kezdetén – a képviselõjelölt köszönetét fejezte ki
mindazoknak, „akik aláírásukkal
támogatták a kormányváltást”.
– Köszönöm, annak a több mint
1000 embernek, és annak a több
száz betelefonálónak, akik azt kérték, személyesen keressük fel õket.
A mai napon egyébként le is tudjuk adni az aláírásokat – mondta
Göndör István, majd áttért tájékoztatója apropójára. Tette mindezt
azért, mert szerinte „az embereknek meg kell tudni a valóságot.”
„A Fidesz szerint Nagykanizsa
térségében nincsenek magas színvonalon teljesítõ vállalkozások!
Cseresnyés Péter választási plakátjain olvashatjuk, hogy Magyarország jobban teljesít. De a helyi
vállalkozások ezt nem érzékelik,
mert csak a zsugorodás, a visszaesés, ami jellemzi életüket.
A kérdés, miért nem támogatja
Cseresnyés Péter a helyi vállalkozásokat. Errõl a plakát nem beszél.
Errõl mélyen hallgat Cseresnyés
Péter. Õ hallgatni nagyon jól tud, a
14 perces Néma Leventének ez az
erõssége.
Nagyon sok téma van, amirõl
szólnia kellene, mit képviselt, tiltakozott-e az Országgyûlésben, amikor megszavazták a vállalkozásokat sújtó adókat, és költségnövelõ
tételeket: tranzakciós adó, biztosítási adó, ÁFA emelés, jövedéki
adó emelése, telefon és SMS adó,
közmûvezeték adó, elektronikus
útdíj bevezetése, pénztárgépcsere,
cégadatok kötelezõ frissítése, a rezsicsökkentés, a vállalkozások díjtételeinek emelése, kamarai regisztrációs díj, amiért semmit nem
kapnak vállalkozások.
Hogyan magyarázza meg a kis boltot üzemeltetõ kereskedõnek, hogy a
politikai alapon elosztott trafik jogok
miatt terád lassú tönkremenetel vár.
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
Mit mond az állattartónak, aki
elvesztette legelõjét, és fel kell
számolnia gazdaságát, mert mûkörmösök, rokonok és pártkatonák
kapják meg az állami földeket.
A kisvállalkozókat vegzáló
NAV, a nagyok, de fõleg a CBA a
százmilliárdos ÁFA ügyeket is
megússza. Mit támogatott, milyen
ügyek mellett állt ki? A mai napig
nem tudjuk, mert õ csak hallgat,
mint a parlamentben. A párt, a
Fidesz ezt várja tõle, és õ teljesíti.
Így érthetõ, a plakáton a szlogen,
az ország jobban teljesít. A helyi
vállalkozók pedig nem értik, mi
történik körülöttük, mert a munkákat mások kapják. Az õ sorsuk a
leépülés. Leépül az egész térség.
Ez lenne a fideszes jövõ? A haverok és Cseresnyés család gazdagodik, a többi nem érdekes.”

Fidesz – KDNP:
Paksi füles
és a vörös rókák
A fenti témában tartott sajtótájékoztatót Bizzer András önkormányzati képviselõ és Balogh
László önkormányzati képviselõ,
az OKISB elnöke.
Állítólag – a legfrissebb hírek szerint – Mesterházy Attila, az MSZP és
az úgynevezett baloldali összefogás
papírforma szerinti elnöke az elmúlt
évben egy francia atomenergetikai
óriásvállalattal tárgyalt titokban arról, hogy mikképpen tudna a francia
vállalatóriás részt venni a paksi
atomerõmû bõvítésében. Tehát, miközben Mesterházy Attila a kormány paksi atomerõmûvel kapcsolatos megállapodását ekézte, valójában a saját és a pártja üzleti érdekeltségeit képviselte anélkül, hogy errõl
a magyar embereket tájékoztatta
volna – hangsúlyozta Bizzer András.
– Ezért merült fel a kérdés – folytatta –, amit mi is felteszünk: igaz-e,
hogy Mesterházy Attila, az MSZP és
a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje titokban tárgyalt, a magyar emberek tudta nélkül egy francia atomenergia-vállalat vezetõivel
arról, hogy a paksi bõvítésben részt
vegyenek?
Kérjük – szólította fel Göndör
Istvánt –, válaszoljon erre a fontos,
magyar érdeket érintõ kérdésre!
Kérdezzük azt is: mi volt a célja
Mesterházy Attilának a titkos tárgyalásokkal?
Újabb 240 milliós bankbetétek
létrehozása, mint Simon Gábor

volt MSZP-s elnökhelyettes esetében, vagy esetleg Gyurcsány Ferenc kampányának finanszírozása?
Miért támadják a kormány által
megkötött megállapodást olyan
emberek, akik az elmúlt években
milliárdokat szerezhettek a paksi
titkos szerzõdéseik révén?
– Mi a problémája Gyurcsány
Ferencnek, Göndör István tulajdonképpeni fõnökének amiatt,
hogy egy komoly és felelõs megállapodás köttetett a magyar és az
orosz felek között? – vette át a szót
Balogh László. – Talán az, hogy
nem tudnak milliárdokra szerzõdni
a következõ években, mint Józsa
MSZP-s képviselõ úr vagy
Gyurcsány Ferenc cége?
Mi a problémája annak a cinkos
társaságnak – folytatta a kérdések
sorát a városatya –, amely az elmúlt évtizedekben kiszervezte a
magyar energiaipar szinte egészét a
külföldi vállalatok kezébe, úgy,
hogy garantálta a profitot ezen cégek számára? Hogy lehet az, hogy
miközben a saját zsebeiket tömték
a szocialista képviselõkhöz köthetõ
cégek a paksi szerzõdések révén,
aközben támadják az egyetlen reális és racionális nemzeti érdeket,
amely a paksi bõvítést szolgálja?
Ezekre a kérdésekre kellene
Göndör Istvánnak válaszolnia – jegyezte meg Balogh László –, mert
úgy gondoljuk, hogy a titkos és a
saját zsebre való játéknak már
nincs helye a magyar politikában.
És kérjük Göndör Istvánt arra is,
hogy mondja el, szerinte miért
jobb egy francia atomenergetikai
cég annál az orosz tudásnál, amely
évtizedek óta biztonsággal mûködteti a paksi blokkokat?
Amennyiben Göndör István
nem tud ezekre a kérdésekre válaszolni, talán megkérdezheti Bokros Lajost, aki a napokban jelezte
az összeborulás pártjainak, hogy
szívesen csatlakozna hozzájuk
újabb csomagjaival. Õ bizonyosan
tudja a válaszokat, hiszen egyszer
már eladta az ország energiaellátását a külföldi cégeknek, természetesen garantált profitért – zárta
gondolatait az OKISB-elnök.

KKE – Marton István:
Lássunk tisztábban 9.
Az önkormányzati képviselõ,
a Kanizsáért Közéleti Egyesület
elnöke ezúttal Nagykanizsa
2014. évi költségvetését elemezte
a pénteki sajtótájékoztatón. A
Marton István által elmondottakat szöveghûen közöljük.

2014. február 27.
„A helyzet megértéséhez 2012ig vissza kell menni az idõben. Akkor az induló költségvetés összege
meghaladta a 25 milliárd Ft-ot,
mely a folyamatos feladatelvonások (iskolák, kórház, tûzoltóság
stb. államosítása) következtében
17 milliárd Ft-ra teljesült. Így az
elsõ tiszta év a tavalyi volt alig
több mint 10 milliárd Ft-os fõöszszeggel, amely az évközi +/- ingadozással a zárszámadáskor várhatóan teljesül. Sajnálatos, hogy az
állami adósságkonszolidáció ellenére, azóta a költségvetés egyensúlya csak eseti, ún. egyszeri állami támogatásokkal biztosítható.
Ennek oka, hogy több forrást vontak el a várostól, mint amennyit a
feladatelvonások indokoltak. Természetesen, mint mindig, úgy ezután is csak a költségvetésekbõl
vett számokat (adatokat) elemzem.
A könyvvizsgáló, aki a költségvetést formailag – miként korábban, most is – rendben találta,
azért külön kitért arra, hogy célszerûségi, gazdasági és hatékonysági vizsgálatot az ide vonatkozó
törvények értelmében nem végzett. Márpedig ezen területeken
van nagy baj. Például hiába csökkennek évi mintegy negyed milliárd Ft-tal – az adósságkonszolidáció következtében – a hitelek után
fizetendõ éves kamatterhek, ha az
önkormányzatot megilletõ mûködési támogatásra (a zöldterület
gazdálkodáshoz, közvilágítás-,
közutak-, köztemetõk fenntartásához) nem jogosult Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mivel a beszámításra kerülõ
iparûzési adóalap 0,5 %-a (855
940 000 Ft) meghaladja a fenti
jogcímeken járó állami hozzájárulás összegét. Tehát, amit az állam
az egyik kezével ad, azt a másikkal
bõségesen visszaveszi. A stabilitási (gúzsbakötési) törvény túlzott
szigorításokat tartalmaz, pl. a 100
millió Ft-ot meghaladó összegû
fejlesztési célú adósságvállaláshoz
a kormány elõzetes hozzájárulása
szükséges.
A polgármesteri felhatalmazások ebben a ciklusban jelentõsen
kiterjedtek, pl. a költségvetés a korábbi értékhatár háromszorosában,
15 millió Ft-ban állapítja meg döntési hatáskörét. Az illetékes bizottságok véleményének ismeretében
önállóan dönt például a kulturális
feladatok, a verseny- és élsport, a
diáksport, a civil szervezetek, a
szociális feladatok, az egészségügyi feladatok stb. sok százmillió
Ft-os támogatásáról.

Az idei költségvetésben drasztikusan megnõttek az önkormányzati reprezentáció (12 millió Ft), a
reklám, propaganda, hirdetés,
kommunikáció (18 millió Ft), a
városmarketing (25 millió Ft) és a
városi rendezvények (35 millió Ft)
költségei, melyek így együttesen
már elérik a 90 millió Ft-ot, miközben többek között a verseny- és
élsportra fordítható összeg a 2009.
évinek a felére, 50 millió Ft-ra
zsugorodott. A városban mûködõ
hét Polgárõr Egyesület támogatása
drasztikusan visszaesett a korábbi
egyesületenkénti 300 e Ft-ról, tavaly összesen 1 millió Ft-ra, míg
az idei évre nincsen rá tervezve
semmi. Eközben az ilyen-olyan tanácsadói szerzõdések szépen elszaporodtak.
A tartalékok tervezése is mélyponton van, hiszen a céltartalék
összege a tavalyi évinek a felére,
fél milliárd Ft alá süllyedt, míg az
általános tartalék elõzõ évi negyed
milliárd Ft-jából semmi sem maradt.
A jövõ felélése ez évben is folytatódik, a fejlesztési pénzek rendkívüli kicsi aránya miatt.
Hasonló nagyságrendû zalai város több mint 18 milliárd Ft-os
költségvetésében 10 milliárd Ft a
mûködési kiadás, és 8 milliárdot
meghaladó a tervezett beruházások összege. Ez a nagykanizsai
költségvetésben az alig több mint
10 milliárdos végösszeg mellett,
mindössze 7 milliárd Ft mûködési
és 3 milliárd Ft beruházási forrást
biztosít. Arányaiban sajnos hasonló a két településen az egyszeri állami támogatás összege, hisz míg
nálunk erre az évre 700 millió Ft,
addig a szomszédban ez 1,3 milliárd Ft. A mûködési költségek ezen
aránya a felhalmozási, beruházási
kiadásokhoz képest semmi mást,
mint a jövõ felélését biztosítja.
Mindezek és az egyéb részletek
ismeretében a Fidesz- KDNP városvezetés és személyesen Cseresnyés Péter ezen ciklusbeli lobbi
erejét tán nem is érdemes említeni.
Adódik a kérdés: Hová lehet
még lecsúszni?”

Jobbik – Gábris:
Képviselõi évértékelõ
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Nagykanizsai Alapszervezetének nevében Gábris
Jácint sajtótájékoztatót tartott.
„Változatlanul az elsõ napirendi
kérdés nálunk a rendkívül magas
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munkanélküliség, és a létbizonytalanság. Miként azt mindig szemére
vetem a képviselõi "többségnek":
keserû humorral élve elmondható,
hogy a helyzet némiképpen javult,
hiszen jó néhány Fideszhez közeli
személy álláshoz jutott, a nagy államosítás és struktúraváltás közepette.
A Fidesz-KDNP úgy látszik, igyekszik betartani az ígéretét: sajátjainak
munkahelyeket, pozíciókat teremt.
A többiekkel viszont mi lesz?
Továbbra is hiányoljuk azt a
nagy beruházási és foglalkoztatási
rohamot, mellyel a választóikat
szédítették 2010-ben, illetve ámítják õket azóta is folyamatosan.
Nagykanizsa vonatkozásában tény,
hogy a szükséges hely és munkaerõ rendelkezésre áll, az infrastruktúra is adott, ellenben a városi
adópolitika, a támogatási és az
együttmûködési irányvonalak, továbbá a folyamatot elõkészítõ és
menedzselõ szakemberek hiánya
problematikus.
A 2013-as év során – ahogyan a
korábbi években is – számos (és itt
százas nagyságrendrõl beszélünk
éves szinten) közérdekû problémát
és ügyet ismertettem. Irodánk kilincsét sorban adták egymásnak a
csalódott, becsapott, magára hagyott állampolgárok. A legtöbbjük
ügyében sikerült hathatósan intézkednünk, eredményeket elérnünk.
Néhány ügy viszont mélyen komplikált, mely átszövi a város legsötétebb bugyrait. Jövõbéli célunk
ezek teljes körû felderítése, kivizsgálása és felszámolása. Jelen pillanatban korlátozottak a lehetõségeink, melyet szavazóink tudnak feloldani.
Zavar, hogy a nagyobb volumenû elõterjesztéseket nem vitatják
meg velünk, kvázi „ellenzéki” képviselõkkel, hanem kész tények elé
állítanak minket. Szomorúsággal
tölt el például a fejlesztési keret felosztásának mikéntje, ahol jól érezhetõen kizárólag a kormánypárti
képviselõink (erõsen kampányszagú) akarata érvényesült. Nekünk is
lettek volna javaslataink.
Akad jó néhány olyan ügy, mely
városszerte feszültséget generál:
belváros-rekonstrukció körüli történések, csatornázás körüli anomáliák, felemásra sikeredett játszótér
felújítások, üresen tátongó üzlethelyiségek, tervezett javító-nevelõ
intézet erõszakos ráerõltetése a városra (annak minden negatív következményével együtt), egész városrészek tiltakozásának semmibevétele, idegen (mégis jól körülhatárolható csoporthoz tartozó) vál-

lalkozók kapják a fontosabb (zsíros) megbízásokat, és még hosszasan sorolhatnám.
Nézzünk néhány példát az általam interpellált ügyek, írásbeli
megkeresések, illetve felvetett kérdések közül:
2011-tõl folyamatosan emelem
fel szavam a Principális miatt.
Nem tudom, hogy mi kell még ahhoz, hogy elég komolyan kezeljék
az immáron állandósult veszélyforrást.
Én voltam az elsõ képviselõ, aki
szóvá tettem a hulladékszállítási
díjak aránytalan megemelését, és
aki magyarázatot kértem az új mûködési rend bevezetésével kapcsolatosan.
Az utak állapota – azok állaga és
a közlekedésbiztonság szempontjából is – erõsen kifogásolható, melyet nem gyõzõk a közgyûléseken
elégszer hangsúlyozni. Kíváncsian
várom a 2014-es költségvetést,
hogy mekkora keretet terveznek az
aszfaltozásra, a járdák helyreállítására. Többször kértem, hogy a városvezetés nevezze meg személy
szerint azt az embert, aki felelõs a
csatornázási munkálatok koordinálásáért, valamint azt, aki a város útburkolatainak a helyreállításáért felel. A mai napig nem kaptam konkrét neveket.
Már korábban foglalkoztam
(kész javaslat formájában is) a helyi termelõi piac felállításának lehetõségével, kiegészítve az önkormányzati külterületek megmûvelésének kérdésével, amely pl. a
közétkeztetést is segíthetné, s teret
nyitna a közmunkások és munkanélküliek számára is. Némi elõremozdulás történt az elmúlt hónapokban, hiszen több alkalommal
is tartottak ilyen napot a Vásárcsarnokban. Azonban jelen formájában ez még korántsem az, amire
én gondoltam, és amire a városi
lakosságnak és a környékbeli termelõknek szükségük lenne. Hoszszú távú, stabil és erõteljesebben
támogatott programra lenne szükség.
A májusi közgyûlésen amellett, hogy támogattam a város
felügyelete alá tartozó intézmények közalkalmazottainak cafeteria-kérdését, kértem, hogy a
KLIK-hez és az egyéb intézményekhez tartozó, azaz nem a város irányítása alá tartozó közalkalmazottak ügyével is foglalkozzon a közgyûlés. Jelenleg
diszkriminatív a helyzet sok pedagógusunkra és más közalkalmazottunkra nézve.

Képviselõi munkám gyakorlatilag az egész várost és annak peremkerületeit lefedi. A legtöbb
megkeresés Kiskanizsáról, Palinból, a keleti városrészbõl és a belvárosból érkezik. Fõ feladatomnak
továbbra is a város ügyeinek képviseletét, illetve az igazság melletti kiállást tekintem. Azon túl, hogy
a fontosabb problémákra igyekeztem rávilágítani, számos közérdekû ügyet feltárni, sikerült a cca.
100-200 ügy közel 80-90%-át
megnyugtatóan rendezni. Felvetéseimet általában azonnali és hathatós intézkedések kísérték. A várost
érintõ legnagyobb problémák viszont még megoldásra és kivizsgálásra várnak…"

Fidesz-K
KDNP:
Amirõl a cinkos
összeborulók nem
beszélnek
A Fidesz legutóbbi sajtótájékoztatóján Jerausek István és Tóth
Nándor a helyi frakció tagjai, önkormányzati képviselõk az Együtt
2014 név alatt összeverbuválódott
baloldali összefogás eddigi részeseinek tetteit, ígéreteit vette górcsõ
alá. A két képviselõ a hatalomba, a
parlamentbe igyekvõ baloldali
„összeborulókat” szembesítette az
Orbán kormány és a Nagykanizsa
által elért eredményekkel. Mindezt számszerûsítve.
– Az elmúlt hónapok során az
ellenzéki pártok számos háztûznézése, majd hosszú és kínkeserves pártválasztási procedúrája
megteremtette az úgynevezett
baloldali összeborulást. Ezt a fantasztikus teljesítményüket õk maguk a megújulás kísérletének próbálják felmutatni, ahol csupa
szeplõtelen szakember megváltoztatja az országot. E cinkos szövetségnek azonban minden egyes
vezetõje a korábbi katasztrofális
kormányzás legfontosabb szereplõje volt, bukott miniszterelnöke
vagy gazdasági minisztere –
kezdte mondandóját Jerausek István. – Õk azok, akik tönkretették,
végletekig eladósították az országot, elhazudták a valós tényeket,
most pedig amnéziásnak nézik az
embereket. Nem akarnak emlékezni arra, hogy a szocialista kormányzásuk alatt, 2002 és 2010
között megduplázták a munkanélküliséget, így az 5,8%-ról 11,2 %ra nõtt. Ugyancsak a szocialista
kormányok idején, 2002 és 2010
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között az összeborulás pártjai és
fõkolomposai munkanélkülivé
tettek mintegy 250 ezer embert,
akik a családjukért és a boldogulásukért dolgoztak, ezzel is elorozva tõlük a jövõt, miközben
képviselõik és Gyurcsány Ferenc
a paksi atomerõmû csapján milliárdokat folyattak ki cégeiknek és
maguknak – emlékeztetett a képviselõ. És arra sem akarnak emlékezni, sõt azt kívánják, hogy az
emberek is felejtsenek, hogy az õ
kormányzásuk alatt a foglalkoztatottak száma százezerrel csökkent. Eközben az Orbán kormány
idején 255 ezerrel dolgoznak többen, mint a kormányváltáskor.
Több tízezer és százezer család
kapta vissza az esélyt arra, hogy
Magyarországon és Nagykanizsán megtalálja a reményét, és a
boldogulása útját. A munkanélküliség pedig hosszú idõ után 2013
nyarán süllyedt 10 százalék alá,
és az év végére már 9 százalék
körül járt.
– Nagykanizsán is az elmúlt
egy év alatt 783 fõvel lett kevesebb a nyilvántartott álláskeresõk
száma, ami a kilábalást mutatja a
szocialista kormányok kártékony
regnálása után – folytatta Tóth
Nándor önkormányzati képviselõ.
– Minderrõl nem akarnak tudni
az összeborulás cinkos vezetõi,
sõt elhallgatják ezeket az eredményeket, így megtagadják a családok jövõjét is. Pedig eddig még
egy olyan épkézláb programot
sem tudtak plagizálni, amivel
szembesíthetõek volnának a hazugságaik. Csak a családok adótámogatásait nyirbálnák, a bankokat támogatnák és megszüntetnék a rezsicsökkentés eredményeit. Ezért arra kérjük az összeborulás képviselõit, és Göndör
Istvánt, aki minden baloldali formáció elvtársa volt már, hogy válaszoljon arra, mit fizettetnének
az emberekkel azért, hogy a bankok adóját le tudják csökkenteni,
ahogy ígérték?
– Most eltagadják a kormányzásuk alatt létrejött megélhetési válságot, mintha semmi közük nem
lenne hozzá – mondta Tóth Nándor majd zárszóként újabb kérdéssel fordult az „összeborulás” híveihez: – Ezért kérdezzük azt is,
hogy miként tudnak belenézni
azoknak az embereknek a szemébe, akik az õ kormányzásuk alatt
vesztették el a megélhetésüket?
Kanizsa
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Farsangi buli,
ismeretterjesztõ
elõadás és filmvetítések
Az elõttünk álló hétvége kulturális, mûvészeti eseményekben
gazdagnak ígérkezik, ugyanis a
Kanizsai Kulturális Központ
idén is csatlakozott a „Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozathoz. A részletekrõl hétfõn sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezõk.
Kovácsné Mikola Mária, a
KKK igazgatója és Farkas Tibor
mûvelõdésszervezõ elmondták, a
február 28-án és március elsején
városunkban tartandó programokkal a saját környezetünkben lévõ
értékekre szeretnék felhívni az
emberek figyelmét, korosztálytól
függetlenül.
A „Kultúrházak éjjel-nappal”
eseménysorozat keretein belül február 28-án, pénteken 18 órától a
kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házba a néptánc kedvelõit
várják. Olyan archív filmek megtekintésére, melyek a Kanizsa Néptáncegyüttes életének jelentõsebb
mozzanatait örökítik meg 1982-tõl
napjainkig – összegezte Tóth István, az intézmény vezetõje.
Ám a jövõ generációra is gondoltak a szervezõk, ugyanis – szintén
február 28-án – farsangi jelmezes
bulival invitálják a középiskolás diákokat a Medgyaszay Házba. A program egyébként a „Játssz önként!” 6
részes játéksorozat (elsõ) része,
melynek összképérõl még azt emelVOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

ték ki az ötletgazdák, hogy a középiskolások számára kötelezõen elõírt,
50 órás önkéntes munka tartalmas és
értelmes eltöltésére is irányul – éppen ezért indította el a KKK. Erre
remek hangolódást ad a pénteki,
karaoke-val egybekötött party,
amelyre minden középfokú oktatási
intézménybõl invitálják a diákokat.
A felnõtteket pedig arra az ismeretterjesztõ elõadásra, melyet
Bocskor Anikó hipnotizõr, parapszichológus tart a HSMK-ban
szombaton, délután 16 órától.
Szintén szombaton a Medgyaszay Házban „Jancsó Miklós emléknapot” is szerveznek: a rendezõ
örökhagyó munkásságát estébe
nyúló filmvetítéseken keresztül kívánják feleleveníteni.
A programokról a www.kulturhazak.hu oldalról is tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Sz.Zs.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - március
Dátum
2014. március 1.
2014. március 2.
2014. március 3.
2014. március 4.
2014. március 5.
2014. március 6.
2014. március 7.
2014. március 8.
2014. március 9.
2014. március 10.
2014. március 11.
2014. március 12.
2014. március 13.
2014. március 14.
2014. március 15.

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

2014. március 16.

Tanfolyam indul

2014. március 17.
2014. március 18.
2014. március 19.

Március 4-én 16 órakor
személyautó, motor
ELMÉLET CSAK 5000 FT!
Március 5-én 16 órakor
C, D, C+E, B+E
Március 6-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)
Március 10-én 14 órakor
árufuvarozó
és személyszállító GKI

2014. március 20.
2014. március 21.
2014. március 22.
2014. március 23.
2014. március 24.
2014. március 25.
2014. március 26.
2014. március 27.
2014. március 28.
2014. március 29.
2014. március 30.
2014. március 31.

Gyógyszertár neve
BENU GYÓGYSZERTÁR
KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU GYÓGYSZERTÁR
KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
KIRÁLY
BENU GYÓGYSZERTÁR
KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS
BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU GYÓGYSZERTÁR
KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU GYÓGYSZERTÁR
KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU GYÓGYSZERTÁR
KATONARÉTI
KELETI

címe

telefonszáma

Ügyeleti idõ

TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.

93/510-135
93/510-151
93/516-280

20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00

ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.

93/311-531
93/310-403
93/310-367

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
KALMÁR U. 4.

93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-620

22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.

93/510-135
93/510-151
93/516-280

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-08:00

ROZGONYI U. 1.

93/311-531

08:00-08:00

ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.

93/311-531
93/310-403
93/310-367

19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.

93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00

TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.

93/510-135
93/510-151
93/516-280

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.

93/311-531
93/310-403
93/310-367

22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00

TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.

93/311-607
93/310-402

19:00-06:00
22:00-06:00

2014.02.26.
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Képviselõi fogadóórák
Sajtóközlemény
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL SZAKORVOSI LÉTSZÁMBÕVÍTÉS
VALÓSULT MEG A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZBAN A
HIÁNYSZAKMÁKAT JELENTÕ ÁLLÁSHELYEK BETÖLTÉSE
VÉGETT
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0007
2014.02.28. Projektzárás

A Kanizsai Dorottya Kórház 49.999.947 Ft uniós támogatást
nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
meghirdetett „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A projekt keretében 5 fõ szakorvos felvételével az
intézmény humánerõ-forrás feltételeit tovább fejlesztette.
A pályázat keretében felvételre került 1 fõ aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, 1 fõ sürgõsségi és betegellátó szakorvos, 1 fõ általános
röntgendiagnosztikai, 1 fõ mozgásszervi rehabilitációval rendelkezõ szakorvos, valamint 1 fõ csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos. A szakorvosok foglalkoztatásával intézményünk törekvése arra irányult, hogy az
ellátási területéhez tartozó minden beteget és rászorulót maradéktalanul
és lehetõségekhez mérten a legmagasabb színvonalon lásson el.
A 4 fõ hiányszakmát jelentõ álláshely és 1 fõ tartósan betöltetlen álláshely betöltésével a támogatás révén szakmai felkészültségünk
javult az érintett területeken, a várakozási idõ rövidült, mely elõsegítette a visszaesések és állapot rosszabbodások csökkentését, a
betegek komfortérzetének növekedését, az érintett szakterületek
ellátásához való hozzáférés javult, racionálisabb erõforrás elosztás
és erõforrás szervezés valósult meg.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház
Nagykanizsa. Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16,00 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától
20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini Általános Iskolában.
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.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. március 3-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. március 3-án (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. március 3-án
(hétfõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Szünetel az ügyfélfogadás
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2014. március 3-án (hétfõn) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi Hivatalában az
ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük, Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Pedagógus díszdiplomák igénylése

Nyílt napok a Piarista Iskolában
Játékos délelõtt nagycsoportos óvodások és szüleik számára
2014. március 8-án 9.30 órától
Programunk: Zene-bona, ollóvágta, mesejáték, játékos torna,
agapé, igazgatói tájékoztató, beszélgetés a tanítókkal.
Nyílt tanítási órák: 2014. március 13-án és 14-én 9 és 10 órai kezdettel
Helyszín: Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda (Nagykanizsa Sugár út 11-13. – bejárat a Királyi Pál utca felõl)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Véradás - Vöröskereszt
2014.03.04. (kedd) 09:00 – 13:00 Kanizsa Pláza, Nagykanizsa Európa
tanács u. 2., 14:30-16:00 Újudvar. 2014.03.07. (péntek) 12:00 – 17:00
Halis István Városi Könyvtár.

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetõk.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2014. március 14-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334 ).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Szerezzen mesterlevelet 80%-o
os
támogatással!
A támogatást tanulószerzõdéssel diákot foglalkoztatók vehetik igénybe.
2015. augusztus 31-tõl csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók
képezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkezõ szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei: megfelelõ szakképesítés(ek), meghatározott szakmai gyakorlati idõ (többnyire a
bizonyítvány megszerzésétõl számított 5 év), jelentkezési lap kitöltése.
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését.
A program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj! címû projekt
keretén belül valósul meg.

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Zoltán, szakközgazdász, bejegyzett mérlegképes könyvelõ, valamint Némethné Szerdahelyi Éva,
adószakértõ, könyvvizsgáló tartott konzultációt a 2014. évi adójogszabály változásokról. A rendezvényen elhangzott elõadások
anyaga kamarai honlapunkról letölthetõ.

„Merre visz az út?”
- záró rendezvény

SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
ADÓ, VÁM ÉS
TERMÉKDÍJ – SZÁMOS
VÁLTOZÁS EGY
CSOKORBA GYÛJTVE
Kamaránk február 5-én a Vám-,
Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók
Szövetségével együttmûködve,
Adó, vám és termékdíj szakmai
elõadást tartott a Vasemberház
Dísztermében.

A rendezvényt Cserti József,
kamaránk általános alelnöke nyitotta meg.
Az elõadás keretében a résztvevõket dr. Sándor János, külkereskedelmi- és vámtanácsadó,
valamint Szepesi Sándor, vám- és
termékdíj tanácsadó tájékoztatta
az egyszerûsített vámeljárás lehetõségeirõl, az Engedélyezett
Gazdálkodói státusz gyakorlati
alkalmazásáról, a vámegyszerûsítések finanszírozási elõnyeirõl,
a termékdíj szabályozásról, kiemelten a 2014. évi változásokról, logisztikai szolgáltatók termékdíj kötelezettségeirõl és a
termékdíj átvállalás új lehetõségeirõl. A rendezvényen Németh

Konzultáció a szakképzési
hozzájárulásról
A vállalkozások január 12-ig
nyújthatták be a szakképzési hozzájárulás bevallásukat. Eddig
kellett megadni a 2013. évi 12.
hónap, illetve az elsõ tizenegy
hónap együttes értékeit. Itt lehetõség volt a januártól novemberig
már bevallott adatok módosítására, vagy éppen a még be nem vallott értékek megadására is. A bevallás fontosságára való tekintettel kamaránk január 9-én konzultációs lehetõséget biztosított a
gyakorlati képzést folytató cégeknek, illetve könyvelõiknek.
Az érdeklõdõket dr. Balogh Imre
szakképzési tanácsadó tájékoztatta a legfontosabb tudnivalókról.

Január 29-én tartotta a „Merre
visz az út?” projektzáró rendezvényét a Kanizsa TISZK. A rendezvényt Mérksz Andor ügyvezetõ
igazgató köszöntõje után Cseresnyés Péter polgármester nyitotta
meg. Borsos József, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója a megye
7. osztályos tanulóinak körében
végzett, pályaválasztáshoz kapcsolódó felmérés tapasztalatait
osztotta meg. Ezt követõen dr.
Polay József elnök bemutatta kamaránk pályaorientációs tevékenységét, majd Árvainé Kartai
Csilla és Némethné Göncz Tünde
beszélt a projekt két évérõl.
„A jó szakma felér egy
diplomával” – 38 szakma
országos bajnokait keressük

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt. A versenyek célkitûzése
a gyakorlatigényes, „fizikai”szakmák társadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerûsítése révén, „A
jó szakma felér egy diplomával”
szlogen jegyében. 2014-ben a
szakmák országos versenyeit a
nappali tagozaton végzõs tanulók
számára, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére
gondozásra átadott szakképesítések közül 38-ban hirdették meg.
Az írásbeli elõdöntõket a bútorasztalosok és a kárpitosok kezdték
meg január 6-án. Kamaránk szervezésében 21 szakmában 102 tanuló vett részt a versenyen.
SZKTV dolgozatok
megtekintése

A versenyzõk február 5-én tekinthették meg kijavított dolgozataikat a
Versenyszabályzatnak megfelelõen.
A betekintésen 76 tanuló vett részt.
A dolgozat javításával kapcsolatban
2 tanuló tett észrevételt, melyeknek
helyt adtak. A képen a Dr. Mezõ Fe-

Meghívó
A Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége tisztelettel meghívja
Önt az immár hagyományos Regionális Gazdasági Évnyitójára
Idõpont: 2014. március 3. (hétfõ) 11 óra
Helyszín: Medgyaszay Ház Konferencia terme (Nagykanizsa Sugár u. 5.)
A rendezvényen elõadást tart Csepreghy Nándor, fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes
államtitkár és dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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renc – Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry György
Tagintézményének tanulói nézik át
dolgozataikat.
SZKTV elõválogatóra
bejutott versenyzõk
A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Thúry Tagintézményébõl
Gyertyánági Edit Ilona cukrász és
Domsa Rudolf szakács szakmában, a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégiumból
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményébõl Gazdik Dávid bútorasztalos, Fórizs János gépgyártástechnológiai technikus, Huller
Zsolt és Nagy Rita kárpitos és Ács
Dániel Csaba szerkezetlakatos
szakmában jutott az elõválogatóba.
Gratulálunk a diákoknak és az
õket felkészítõ tanároknak, szakembereknek! Sok sikert kívánunk
az elõválogató versenyekhez!
Az országos döntõre „VII.
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel április 14-16. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont
területén kerül sor.
SkillsHungary Nemzeti Döntõ
Március 5-én kerül sor az I.
SkillsHungary Nemzeti Döntõre
ahol keressük azokat a fiatal szakembereket, akik Magyarországot
képviselik az EuroSkills Lille
2014-en a „Szakmák Európa Bajnokságán” illetve a 2015-ben a
Brazíliai Sao Paulóban megrendezésre kerülõ a „Szakmák Olimpiájának is nevezett” WorldSkills
világversenyen. A rendezvény látogatása díjtalan! Bõvebb információ honlapunkon.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
ÜLÉSEZETT AZ ELNÖKSÉG

Február 10-én tartotta soron következõ ülését kamaránk elnöksége.
Dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt idõszak legfonto-

sabb eseményeirõl és a kamaránknál lefolytatott ÁSZ ellenõrzés tapasztalatairól. Az elnökség tárgyalt a 2014. évi rendezvénytervrõl, az aktuális szakképzési feladatokról és pályázatokról.
MÛKÖDIK A TSZSZ
Az iparági lánctartozások viszszaszorítását célzó törvénymódosítások kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv, kérelemre az építési szerzõdéshez kapcsolódó teljesítést ellenõrizheti –
és legfeljebb 60 nap alatt – a bíróság által elfogadott szakvéleményt
állít ki. A testület feladata, hogy az
építési szerzõdésekbõl eredõ vitákban szakértõi véleményt adjon, ha
a teljesítésigazolás kiadása nem
történt meg, a kiadását vitatják,
vagy kiadták, de kifizetés nem történt. Az elsõ nagykanizsai helyszíni szemle után a szakértõk a kamarában tanácskoztak. A TSZSZ mûködését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.
E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ
GYAKORLÓTESZT
ALKALMAZÁS
A Belügyminisztérium az elektronikus építési napló mind szélesebb körben való megismerése,
valamint a naplóvezetésben való
tájékozottsága érdekében mindenki számára elérhetõ felületen lehetõséget biztosít tudásának elmélyítésére. Az ismeretek bõvítésre
gyakorlótesztet lehet kitölteni.
Bõvebb információ honlapunkon
MÁRCIUSI
PROGRAM ELÕZETES
Vizsgabizottsági elnökök
és tagok felkészítése
a komplex szakmai
vizsgáztatásra
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara továbbképzést
szervez a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól
szóló
315/2013. (VIII.28.) korm. rendelet alapján a vizsgabizottsági elnökök és tagok számára.
A felkészítés idõpontjai: március 11. 14:00 óra vagy április 3.
14:00 óra. Helyszín: Nagykanizsa
és Térsége TISZK (8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.). Jelentkezési
határidõ: március 07.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK
számú pályázati támogatásból va-

lósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
Az új Polgári Törvénykönyv
hatása a gazdasági élet
szereplõire
A Polgári Törvénykönyv 2014.
március 15-én hatályba lépõ, vállalkozásokat érintõ változásairól
szervez Kamaránk tájékoztató
rendezvényt március 12-én 14.00
órától a Vasemberház Dísztermében. Elõadók: dr. Tihanyi Zsuzsanna, a cégbíróság elnöke és dr.
Lendvai Mária cégbíró.
Az új Ptk. számos ponton változtatja meg az üzleti élet szabályait. Az üzleti élet résztvevõinek
a megszokottól eltérõ szabályok

Esedékes a 2014.
évi kamarai
hozzájárulás
megfizetése
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2014. évi
5000 Ft-os kamarai hozzájárulás
megfizetésének határideje: 2014.
március 31.
Aki tavaly regisztrált, annak idén
csak a kötelezõ kamarai hozzájárulást szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott adataiban változás történt,
akkor az internetes felületen vagy
személyesen szolgáltató irodánkban
szíveskedjen javítani és pontosítani
a nyilvántartott adatokat.
A befizetés történhet átutalással a
Sberbanknál vezetett 1410013412287549-13000004
számlaszámunkra, adószám feltüntetésével,
valamint ügyfélszolgálatunkon a
pénztárba történõ befizetéssel.
Aki a 2012. vagy 2013. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta, még pótolhatja. Egyeztetés a
93/516-670-es telefonszámon lehetséges. A tartozásokat a NAV hajtja
be, ha lejár a határidõ!
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu

alapján kell szerzõdést kötniük,
felelõsséget vállalniuk, behajtaniuk követeléseiket, érvényesíteniük jogaikat vagy épp kártérítési
igényeiket.
Nívós konferencia
nagykereskedõ,
gyártó cégeknek
Március 13-án, Budapesten rendezik meg a III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferenci-
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át. Elsõsorban a vevõszerzésben
próbálnak segíteni a cégeknek, de
lesznek értékesítési, menedzsment,
pénzügyi és pszichológiai elõadások is. A konferenciáról részletes
információkat talál a http://nagykermarketing.hu/iii-nagykereskedelmi-konferencia/ honlapon.
Új piacok, új lehetõségek
a magyar vállalkozások elõtt!
Kamaránk március 25-én export tanácsadási fórumot tart a
Vasemberházban. A rendezvényen
a Magyar Nemzeti Kereskedõház
bemutatja tevékenységét és Partner Programját, mely a hazai vállalkozások számára nyújt komplex szolgáltatást.
Az MNKH feladata a magyar
vállalkozások külpiaci megjelenésének elõsegítése, export tevékenységének támogatása, erõsítése. Az MNKH felkutatja, tömöríti
azokat a hazai vállalkozásokat,
melyek termékei, szolgáltatásai a
külföldi piacokon is versenyképesek lehetnek, illetve a külpiaci relációs kereskedõházakon keresztül felméri a piaci igényeket.
Pályázat a vállalkozások
energiatudatosságáért
Szeretnénk figyelmébe ajánlani
az MVM Partner pályázati felhívását, amelyet együttmûködésével támogat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara is. „A vállalkozások
energiatudatosságáért pályázat”
2014 januárjában indult, és a kezdeményezés célja, hogy megtalálják,
és példaképként állítsák a már energiatudatos cégeket azon vállalkozások elé, melyeknél ez a szempont
egyelõre másodlagos. A pályázat
minden olyan vállalkozás számára
nyitott, amely bármilyen mértékû,
illetve irányú energiahatékonysági
intézkedéseket vezetett be. Pályázni
egyszerûen és gyorsan az
www.energiatudatossag.mvmp.hu
oldalon lehet.
Gyakornoki program
pályakezdõk támogatására
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírás keretében azok a képzõhelyek, akik tanulószerzõdés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni
szándékoznak, vagy másnál végzett
tanulót foglalkoztatnak pályakezdõként, jelentõs támogatást kaphatnak.
A pályázatok benyújtása 2014. április 30-ig lehetséges, elektronikus
úton.
Bõvebb
információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 10-ig.
MÚLTIDÉZÕ - HONFOGLALÁS
KORI TARSOLYOK
Készítõk: Hajdú Anita és Pintér Ferenc bõrmûvesek. Megtekinthetõ:
március 10-ig.
Március 1. 16 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
ÕSZINTÉN A HIPNÓZISRÓL! Bocskor Anikó parapszichológus, hipnotizõr elõadása. Belépõdíj: 600 Ft.
Március 3. 16 óra
CSONTRITKULÁS?
ARTHROZIS - ÍZÜLETI KOPÁS? ELNAPOLVA!! - Dr. Fliszár
Mária, a Kanizsai Dorottya Kórház
rehabilitációs fõorvosa elõadása.
Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés díjtalan.
Március 3. 17 óra
TAVASZI TEENDÕK AGYÜMÖLCSÖSBEN ÉS A SZÕLÕBEN. Elõadó. Varga József (Vargagazda).
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. Belépõdíj: 3500 Ft.
Március 6. és 21. 16 óra
Március 14. és 28. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
(30/6160-847). Részvételi díj: 700
Ft/család.

Március 1. 13-22 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
„AZ ÉN SZABADSÁGOM” - emlékezés Jancsó Miklósra. 4 film (Oldás és kötés; Még kér a nép; Szegénylegények; Csillagosok, katonák) és
egy interjú. Részletek a plakátokon és
a sajtóban. A belépés díjtalan.
Március 3. 9-14 óra
REGIONÁLIS
GAZDASÁGI
IPARKAMARAI KONFERENCIA
Szervezõ: A Nagykanizsai Iparkamara. A belépés díjtalan.
Március 6. 16.30-18 óra
A Nagykanizsai Családsegítõ Központ
„Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa
projektzáró rendezvénye. „ÚTRAVALÓ” - ünnepi gálamûsor a pályázaton
résztvevõ iskolák tanulói részvételével.
Március 6. 16 óra
„EGÉSZSÉGES CSALÁD” - kiállítás montázsokból és rajzokból.
Megtekinthetõ: március 14-ig.

Március 1. 18 óra
FARSANGI BÁL
19 órától fellép a LUCKYFELLAS együttes. Abál batyus lesz! Belépõdíj 1000 Ft.

2014. február 27.

„Visszatalálni önmagunkhoz,
a hagyományainkhoz”
Beszélgetés Cseresnyés Péter polgármesterrel,
országgyûlési képviselõvel

Az erõs vidék és az erõs város
együttmûködésének szimbóluma a
„Vásár(olj)Kanizsán!” termelõi
vásár – hangsúlyozta Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere és
országgyûlési képviselõje, hozzátéve –, hogy mindezzel és a március
8-án elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ Kanizsai Böllér Bemutatóval egy olyan hagyományt
is meg kívánnak teremteni, amely
a közösségi identitás mellett azt a
tradíciót is erõsíti, amelyet gyerekként sokan még megélhettünk.
– Az elmúlt hónapok minden elsõ
szombatján egy új kezdeményezéssel találkozhattunk a Vásárcsarnokba lépve: a „Vásár(olj)Kanizsán!” programjával. Mi indította
arra, polgármester úr, hogy egy
ilyen kezdeményezést támogasson?
– Ez egy olyan, a városhoz és a
térséghez mélyen köthetõ kiváló
ötlet, amelyet nem szabadott, hiba
lett volna elveszni hagyni, mert
akkor az ötlettel együtt azt a sajátságos kultúrát, vásári hagyományt
és történelmi múltat is megtagadjuk, amely oly’ értékessé és egyedivé teszi Nagykanizsát és az itt
élõ embereket. Ez a kezdeményezés több szempontból is szimbolizálja e várost, és az elmúlt évek
gondolkodását. Egyrészt, azt a

tradíciót hozza el a jelenünkbe,
amely valaha alkalmassá tette Kanizsát az erõs közösség megteremtésére, egy gazdag és színes
múlt felépítésére, így azt gondolom, hogy a jövõnket, az itt élõk
identitását is erre a tudásra és hagyományra érdemes felépítenünk.
– És a második érve?
– Másrészt, az elmúlt esztendõkben polgármesterként és képviselõként is azt a fontos stratégiai célt követtem, miszerint e szûkebb régió a déli országhatár és a
határon átnyúló gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatok
erõsítésével tud fejlõdni. Nagykanizsa és a térség a korábbi évszázadokban szerves egységet alkotott, még Dalmácia településeivel
is, együttmûködtek és támogatták
egymást. Nagykanizsa piaca azért
lehetett híres vásárhely, mert dolgos emberek megtermelték azt a
minõségi árut, amit itt értékesíthettek. A város nem létezhetett a
térség nélkül, mint ahogy a térség
települései a városban eladott termékekbõl éltek. Az erõs vidék és
az erõs város együttmûködésének
szimbólumává válhat a sikeres
termékvásár ötlete.
– Mi a legfontosabb célja, üzenete Ön szerint a termékvásárnak
és a Böllér bemutatónak?

– A kiindulásunk az volt, hogy
felkeltsük az emberek figyelmét.
Fontos, hogy a Vásárcsarnok népszerû és pezsgõ életet éljen, de talán
még fontosabb, hogy a kiváló magyar áru eljusson az családok konyháiba, és igény teremtõdjön arra,
hogy a helyi termékek elõnyt élvezzenek az importtal szemben, és így
az értékeink megismerésével a lokálpatriotizmus is megerõsödjék.
Ez a fenntartható gazdaság felé egy
kis lépés. És én a magam részérõl
külön örülök annak, hogy az eddigi
vásárok iránt nagy volt az érdeklõdés, ami azt mutatja, hogy a kanizsai emberek szeretik tudni, hogy
milyen termék és étel kerül az asztalukra, hogy ismerjék az eredetüket, és egészséges életet élhessenek. A Böllér Bemutató pedig
mindezt kiegészítve azt a célt szolgálja, hogy a lassan már feledésbe
merülõ disznóvágásról és a disznóvágáshoz kapcsolódó házi ételekrõl
is többet megtudjunk, újra, hiszen e
hagyományok régen a mindennapi
élet részei voltak. E fesztivál a vásár rendszerré növekedését segíti,
mert szeretnénk a jövõben nagyobb
helyen, több attrakcióval és több
helyi termelõvel, biotermelõvel és
kézmûvessel együttmûködni.
– Vagyis a növekedés a távlati,
stratégiai célkitûzés?
– Igen, ezt jól látja. Mindig is a
kis lépések híve voltam, ám ezeket
hatékonyan és tervszerûen kell
megtenni, különben céltalanná
válnak. Persze a kis lépések sokszor nem látszódnak rövid távon,
mégis hiszek benne, hogy csak
egyenesen lehet haladni. E vásár
és fesztivál is része annak a hosszú
távú gondolatnak, miszerint Nagykanizsa a jövõben a térség és a határmente központjává válik, amire
komoly esély és lehetõség van.
Éppen a Böllér Bemutató napján
várhatóan találkozom Csáktornya
és Lendva vezetõivel, ahol a további együttmûködésekrõl beszélünk majd. A velük való kapcsolat
a pályázatokon keresztül rendkívül
hatékony és kiváló, nagy lehetõség
rejlik benne. Az észak-olaszországi városokkal és vállalatokkal az
épített kapcsolatokban is komoly
lehetõségek vannak; ezt akarjuk
erõsíteni egy konferencia megrendezésével március hónapban.
Mindezek a feladatok összességében egy olyan jövõt szolgálnak,
melyet fontos folytatni, mondhatnám úgy is, hogy érdemes ebben is
hagyományt teremteni.
Lehota János
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
Méter tûzifa (éger)
Kalodás fa (tölgy szél)
Kalodás fa (tölgy szél apró)
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk)
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác)

1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Itt a március, itt a tavasz. Lehet tervezni
a tavaszi munkákat a kertben, vagy akár
papírlapokon szerelmi álmokat. Egy a lényeg. Feledkezzen meg az esõs napokról, és adja át magát a megújulásnak.

IV.20.–V.20. Bika
A bolygóállások szerint ezekben a napokban megtalálja a legmegfelelõbb megoldást
a problémáira. Legjobban tenné, ha közös
nevezõre jutna a párjával, mert így anyagi
gondjait is könnyebben lerendezhetné.

V.21.–VI.21. Ikrek
Teljes önbizalommal fog hozzá hétvégén a
fánksütéshez. Ha sikert akar elérni, akkor ne
törõdjön a kíméletes étkezéssel, se a barátai
fogyókúrázó törekvéseivel. És ha mégis
megárt a sok fánk, igyanak gyógyteát.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha semmi sem tudja felpezsdíteni a hétvégén, akkor döntsön az idõjárás szerint.
Napsütés esetén menjen el kirándulni valamelyik természetjáró csoporttal, ha rossz
lesz az idõ, süssön, fõzzön otthon.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Hangolódjon rá már hét közben az elvégzendõ feladataira, és csak utána foglalkozzon a hobbijával. Hogyha kisebb közösségben szeretné bemutatni fánksütõ tehetségét, megteheti barátok között, otthon is.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ha fel akarja vidítani otthon a párját, tegyen
valami meglepõ dolgot. Olyasmit, amit eddig
nem szokott. Például mutassa ki, mennyire
szeret rejtvényt fejteni. A játékba bevonhatja
õt is, ha nem tud minden kérdést megfejteni.

IX.23.–X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint a hétvégén váratlanul beköszön életébe a szerencse. Addig,
egy kis meditációval ön is ráérezhet, honnét érkezik majd. Ne legyen távolságtartó,
ha egy régi ismerõse tûnik fel.

X.23.–XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint újabb problémával
kell szembenéznie hamarosan. Egy családi
látogatás alkalmával el kell döntenie, ki
szereti jobban az édességet. Ön, vagy a
gyerkõcök. Döntsön igazságosan.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha társaságra vágyik, most a hétvégén teljesülhet minden ezzel kapcsolatos kívánsága. Csatlakozzon a felvonulókhoz, s látogasson el a fánkfesztiválra. Ott találhat
mindent, ami szem-szájnak ingere.

XII.22.–I.20. Bak
Próbálja ki: ha az ember már megunta a szürke estéket, a borús idõt, jól esik neki még
akár a pletykálkodás is. Arra azért ügyeljen,
ne sértsen meg vele senkit sem. Így tél végén, ne feledkezzen meg a vitaminokról.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Olyan beszélgetésre kerülhet sor a hétvégén, ami igénybe veszi a türelmét. Ha a
rokonok a pénzügyeit érintõ témával hozakodnak elõ, óvakodjon még a konkrét
válaszadástól is.

II.20.–III.20. Halak
Engedje szabadjára a képzeletét, mert jó
idõszakra számíthat a karrierje terén. A
bolygóállások jó hatással lesznek pénzügyeire. Bátran tervezhet, költekezhet,
de gondoljon a vitaminpótlásra is.
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Kanizsán karosi
és komári gyõztes

ból. 259 produkció lépett színpadra, 5 kategóriában, 4 korosztályban. A premieresek most már
mondhatni, hagyomány, hogy legutolsóként, a verseny zárásaként
léptek színpadra – számolt be
lapunknak Németh Petra, a
HSMK Premier Táncklub elnöke
– és ismét bebizonyították a táncosok, hogy utolsókból lesznek az
elsõk, hiszen a premieres lányok
felnõtt open formáció kategóriában az I. helyen végeztek a Party
Time címû koreográfiával.
A csapat tagjai: Bunczom Evelin - Bunczom Fanni - Lovkó Luca

Nagykanizsán rendezte a megyei asztalitenisz szövetség a zalai bajnokságban szereplõk részére a TOP-12 asztalitenisz bajnokságot. Az "A" és a "B" mezõnyben Zala legjobb 24 megyei
csapatbajnokságban szereplõ
versenyzõje indulhatott.
Eredmények. TOP-12 "A": 1. Takács Péter (Zalakaros), 2. Tuboly
Jenõ (Zalakomár), 3. Gyöngyösi
Áron (Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE) és Halász Lajos
(Zalakaros), 5. Móricz Gábor (Hévíz), 6. Anda Zoltán (Zalakaros).
TOP-12 "B": 1. Tóth Balázs
(Zalakomár), 2. Pap Róbert (Bak),
3. Balogh Imre (Kanizsa Sörgyár
SE) és Kocsis Dénes (Zalakaros),
5. Domián Dávid (KSSE), 6. Szerdahelyi Krisztofer (KSSE).
P.L.

Címet védtek a premieresek
A Premier Táncklub felnõtt
csapata a múlt hétvégén, nemzetközi táncversenyen vett részt
Ausztriában. Magyarországot
négy csapat képviselte.
A magyarokon kívül érkeztek
versenyzõk: Csehországból, Né-

metországból, Szlovéniából, Ukrajnából, Horvátországból, Ausztriából, Írországból, Törökországból, Görögországból, Spanyolországból, Kínából, Franciaországból, Szlovákiából, Olaszországból, Bosznia Hercegovinából,
Montenegróból és Oroszország-

- Kománovics Kyra - Németh Petra - Papócsi Petra - Sipos Eszter Somogyi Nóra - Szabó Luca - Takács Anna - Varga Petra - Vékási
Dorottya. Felkészítõ koreográfus:
Salmonné Kuzma Renáta.
Kanizsa

Elismerés a kanizsaiaknak
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség huszadik alkalommal
rendezte meg Ökölvívó-bálját
Budapesten, melynek keretében
a tavalyi év legjobbjait: versenyzõket, klubokat és szakmai vezetõket díjaztak.
A honi box-életben kimagasló
tevékenységet végzõ szervezetek
és támogatók között díjazták
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatát (képünkön a

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, cirkó fûtéses lakás beépített fa
bútorokkal (konyha, elõszoba) eladó. Két
szoba, konyha-nappali, wc, fürdõ, kamra,

dél-zalai város küldöttsége), a
serleget Cseresnyés Péter polgármester vette át. Az elnökség kiváló szakmai munkájának elismeréseként Magyar Ökölvívásért-díjjal jutalmazta Draskovics Szilárdot, a Kanizsa Box Klub elnökét.
Úgy tûnik tehát, Nagykanizsán
minden adott ahhoz, hogy idõvel
a hazai ökölvívás egyik „végvára” alakulhasson ki.
P.L.

elõszoba, gépkocsibeálló. Irányár: 13,4
millió Ft. Tel.: 0620-950-9527. (7627K)
Cserfõn 1300 négyszögöl szõlõ pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)

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

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

BÉRLET

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött reklám
újságjait elszállítom. Tel.: 0620510-2723 (7629K)

Készpénzért vásárolok festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot. Tel.: 0620555-3014 (7630K)

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

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.)

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630597-1530 (7632K)

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

Nagykanizsai Izzó SE (9.) –
PTE PEAC (11.) 22-21 (12-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette:
Baranyai N., Baranyai Zs.
Izzó SE: Tóth Á. - Musits N. 1, Kiss
G., 3, Zsigmond 3, Tompek 1, Békési
7, Senger 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), Csató 4, Felde, Sziva 2/2, Korcsmáros B. Játékos-edzõ: Kiss Gergely.

Nagy volt a fogadkozás hazai
oldalon a találkozó elõtt, hogy az
õszi negyven gólos vereségért
(amikor a kanizsaiak gyakorlatilag az utánpótlásukkal álltak
fel...) visszavágnak pécsi ellenfelüknek, de a találkozó menete
nem azt tükrözte, hogy az addig
két pontot szerzõ baranyaiak
könnyen adták volna a bõrüket.
Sõt...

ASE Paks II (3.) – AquaprofitNagykanizsai TSK (2.) 4,5:7,5

NB I Charousek csoport sakk
csapatbajnoki mérkõzés, találkozó
a 8. fordulóból. Paks.
Kanizsai gyõztesek: Krutti Valér,
Orsó Miklós, Kobán Bálint, Havanecz
Bianka, Ladányi Zsolt, Felde Bence.
Döntetlent játszottak: ifj. Galyas
Miklós, Bodó Norbert, Sipos János.

Nem bírtak a rutinnal
és erõfölénnyel

A 13. percben még 7-5-re a vendéglátók (képünkön fehér mezben)
vezettek, a 25.-ben viszont már a
Pécs ment kettõvel (11-13), s ugyan
sikerült Békési Bencééknek a
egyenlítés, de elõnnyel mégsem õk
vonulhattak a szünetre. Fordulás
után gyakorlatilag semmi sem változott, az Izzó hadilábon állt a hetesek értékesítésével, illetve sok buta
és fölösleges hiba csúszott a kanizsaiak játékába. Nagy nehézségek
árán sikerült egalizálni, s néhány
másodperccel a vége elõtt ismét
büntetõhöz jutottak a hazaiak. Nos,
azt Sziva Tamás a bal alsóba vágta
(22-21). Jöhetett (volna) a PEAC
kezdése, amit az Izzó SE nem engedett elvégezni, így öt másodperccel
az idõ lejárta elõtt kézi mérésre váltottak: ebbe még egy kínai figura is
belefért a pécsiek részérõl, de
Dencs Balázs védte lövésüket, ezzel a sereghajtó Simontornya után a
gyõzelemért járó két pontot most is
Kiss Gergelyék zsebelhették be.

Kanizsai Vadmacskák SE (6.)
– ELTE-BEAC Újbuda (1.) 5987 (11-24, 16-14, 9-35, 23-14)
Amatõr NB Nyugati csoport nõi kosárlabda-mérkõzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette: Dombai,
Németh S. Kanizsa: Fekete Cs. (22),
Nagy D. (3), Hegyi (5/3), Jurkó (6),
Oros (3). Csere: Kardos (11), Herman
(7), Bernáth (2), Törõcsik, Karancz,
Gutai. Edzõ: Gábor Erzsébet.
Pontatlanul kezdtek a hazaiak,
és egy gyors idõkérés után is csak
csökkenteni tudták a különbséget.
A második negyedben már jobban
koncentráltak Nagy Dóráék és a
tíz perc végjátékában egy 7-0-s
etappal végül hozták a játékrészt.
Nagyszünet után azonban sorra
puskázták el lehetõségeit a Vadmacskák, a BEAC pedig a védekezési hibákat kihasználva még inkább elhúztak. Az utolsó felvonásban ismét magukra találtak a hazaiak, de a különbséget csak csökkenteni sikerült.

P.L.

P.L.

Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(2.) - BEAC (9.) 7:5
NB I Charousek csoport sakk
csapatbajnoki mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Sipos János, Biskopics Márton, Felde Bence. Döntetlent játszottak: Galyas
Miklós, Krutti Valér, Orsó Miklós,

Kobán Bálint, Havanecz Bianka,
Ladányi Zsolt, Papp Nándor, Hajas Tamás.
Ugyan a kanizsai együttes úgymond páros fordulót játszott, de a
gyõzelmekkel jelen pillanatban a tabella második helyére léptek elõre.
Természetsen ne feledjük, a szezon
hátralévõ mérkõzései még ígérnek
izgalmakat, de úgy tûnik, az
alsóháztól már nem kell tartaniuk a
dél-zalaiaknak.

Dupla forduló: nagy lépés elõre
A sakkozók második vonalában
szereplõ Aquaprofit-NTSK II is
elõrehozott mérkõzésen szerepelt
az ASE Paks II ellen idegenben,
majd hazai környezetben a BEAC
ellen ültek asztalhoz sakkozói.
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Most jönnek csak a pályák körüli izgalmak
Hivatalos felkészülési programja szerint utolsó elõtti mérkõzését
vívta a Nagykanizsai LE megyei
elsõ osztályú labdarúgó csapata
(képünkön sötét szerelésben), mely
a Csurgói TK legénységét fogadta
az Olajbányász-mûfüvesen.
A találkozó kimenetele szinte
már a kezdéskor eldõlt, hiszen a
somogyi elsõ vonalban szereplõ
vendégek játszottak a „Winner”
feliratú jelzõtrikóban a szombati
hûvös délelõttön. Az elsõ játékrészben Szabó István volt eredményes hazai oldalon és 1-1-es eredménnyel fordultak a csapatok. A
második félidõben aztán a látogatók léptek el két góllal, s Szalai

Dániel már csupán kozmetikázni
tudott az álláson, így mint azt a viseletük hirdette, a gyõztes gárda 32-vel a Csurgó lett.
Szerdán az NLE „sajátjai”, vagyis az NLE U21 ellen mérkõzött
a program szerint 17 órától a mûfüvesen, március 1-én pedig már
következhetne a bajnoki rajt a megyei elsõ osztály küzdelmeiben a
kanizsaiak számára is. Az Nagykanizsai LE Szepetnekre látogat(na),
ahol a szombati hírek szerint a pálya nem éppen „legcsinosabb” formáját hozza... Az U21-es gárdák
találkozója a hétvégén mindenképpen a mûfüvesen kerül megrendezésre. (Egyébként a dél-zalai város
másik megye-egyes együttese, a

Kiskanizsai Sáskák SE március 2án, vasárnap 11 órakor a Zala-

szentgrót ellen kezd(hetne) Kiskanizsán.)
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. március 31-ig érvényes.
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