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Széttört címer vagy
rendõrbakancs nyoma a trikolóron?

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

„A kommunizmusban semmi
sem az, aminek nevezik. Népi demokrácia. Köszönöm a fölnevetést. Egy ilyen fölnevetésért már
börtön járt fiatal koromban” –
reagált dr. Raffay Ernõ a BLGben tartott rendhagyó történelemórán, majd Wittner Mária
véleményét osztotta, aki szerint a
hosszú Kádár korszak nagyobb
kárt tett a Rákosi évek terrorjánál. Lelkileg tette tönkre a magyar társadalmat, kimosta a
nemzettudatot. Hajdani szegedi
tanítványaival, a mai batthyánys
történelemtanárokkal történt beszélgetése után belvárosi sétát
tett, meglátogatta a Nagy-Magyarország emlékmûvet is.
A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján városunkba érkezett
történész, az Antall-kormány honvédelmi államtitkára Kiss Dénessel
együtt alapította annak idején a Trianon társaságot. A beszélgetés során felmerült – utóbb Cseresnyés
Péter polgármester beszédében is
elhangzott – gondolattal (A mi

1100 éves történelmünk igenis sikertörténet, mert nem tudtak elpusztítani.) mélyen egyetértve helyeselte, hogy Trianon évfordulóján búsongás helyett a nemzeti
összetartozás álljon a középpontban. Visszaemlékezett, amikor
gyermekkorában Lispeszentadorjánban olajipari segédmunkásként
dolgozó, eredetileg honvédtiszt
nagyapjától bebuszoztak Kanizsára, a maival ellentétben milyen lepusztult arcát mutatta nekik a város. A 48. gyalogezred Deák téri
emlékmûve után a megújult Erzsébet teret ejtette útba. – Milyen jó,
hogy nem Kádár-szürke a kõburkolat – figyelte meg, a növényzet és a
Szentháromság-szobor egyaránt elbûvölte, s az is tetszett neki, hogy
élettel, üldögélõ, beszélgetõ emberekkel telnek meg a padok. Örömmel értesült a közgyûlés határozatáról, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök egészalakos szobrot
kap a téren. A Rozgonyi utcán a
könyvtár felé sétálva lefényképezte
jelenlegi kutatási területének, a
szabadkõmûvességnek egyik kani-

zsai emlékét, a Munka páholy épületét. A K’arc kulturális mûsornak
adott interjú után pedig az idõsebbekkel és fiatalokkal megtelt
könyvtári elõadóban vett részt a
Város és az NPE közös megemlékezésén. Szentmihályi Szabó Péter
Térdre, magyar! címû versét Jerausek István szavalta a Himnusz közös eléneklését követõen.
„A kommunizmus megbukott,
mindenféle értelemben – kezdte
köszöntõjét Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa polgármestere, majd folytatta:
– De a kommunistáktól nehéz lesz
megszabadulni, mert senki nem
olyan konok és veszedelmes, mint
egy bukott eszme haszonélvezõje,
aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt” – olvashattuk a kiállításon
Márai Sándor 1967-ben írott, jövõbe látó szavait.
Valóban, ez adja megemlékezéseinknek fokozódó idõszerûségét: a
kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni. Ahogy a minap hallottuk a
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az elsõ oldalról)
miniszterelnök úr évértékelõjében: „Négy év távlatából már látjuk,
hogy 2010-ben valójában rendszerváltás történt. Húsz év alatt a második. Leváltottuk azt a politikai és
gazdasági rendszert, amely a kommunizmus megdöntése után épült
föl. …1998-ban azt hirdettük meg,
több mint kormányváltás, kevesebb,
mint rendszerváltás. Ennyire futotta. Nem a szándékból, nem a bátorságból, nem is az eszünkbõl, hanem
az erõnkbõl. Visszajöttek a kommunisták, illetve a szocialisták és az oldalkocsis liberálisaik. Visszajöttek,
és 2010-re tönkrevágták az országot. Pénzügyi összeomlás, gazdasági zuhanás, elúszó nyugdíjak és fizetések, IMF-mentõkötél és egy
egész ország lélegeztetõgépen. Ide
jutottak a nagy ívû tervek, a fényes
álmok és a szárnyaló remények. Elnyelte, megõrölte és felemésztette a
nagy posztkommunista bendõ.” Ám
az én feladatom a mai napon a
posztkommunisták gazdasági kártételei helyett inkább azokról a morális rombolásokról szólni, melyet a
meghívónkon így olvashattak: Ahol
a hatalomnak a közösség veszélyforrás, ott meginognak a családok,
elerõtlenednek a vallási közösségek, és recsegnek-ropognak a legnagyobb szerves csoport, a nemzeti
közösség kötelékei.
Pár napja Letenyén a maihoz hasonló rendezvényen vettem részt.
Dr. Veres András szombathelyi
püspök atya volt a vendégünk, aki
Mindszenty bíboros ma is nagyon
aktuális gondolataihoz kapcsolódott. Nagyon elegánsan, talán attól
is vezettetve, egyesek azt sem érdemlik meg, hogy a nevüket kiejtsük, a katolikus iskolák ellehetetlenítését, az erkölcstan vagy hittan
iskolai oktatásának eltörlését célzó
ellenzéki felvetésekrõl szólva leszögezte: ez azért lehetséges, mert
ettõl egyesek szavazatokat remélnek. Ám, mint mondta: „nem a
nemzet javát akarja, ha valaki távol akarja tartani a gyermekeket a
hittan és erkölcstan oktatástól.”
A jelenlévõ letenyeiek nagy megkönnyebbülésére – végre valaki kimondja – azt is leszögezte: „Azt a
lelkiismereti kötelességet senki nem
háríthatja másra, hogy a hívõ embernek Isten országa mellett kell
döntenie. Ha olyan erõket támogat,
akik ez ellen vannak, az bûn, ezt ki
kell mondani.” – És újra megerõsítette azt a nyilatkozatát, melyért,
mint fogalmazott, kapott hidegetmeleget, de változatlanul így hiszi:
„A 2006-os választási eredménybe

sajnos belejátszott nem kevés hívõ
ember szavazata is.”
És hadd folytassam az 1990 utáni évtizedek balliberális kártételeinek – korántsem teljes – felsorolását. Nem a magyarság volt az
egyetlen, akire a negyvenévnyi
kommunizmus alatt erõteljes
elnemzettelenítõ nyomás nehezedett. Ám mi vagyunk az egyetlenek, akiknek a kormánya 2004. december 5-én teljes apparátusával
szembefordult saját nemzetével.
Ekkor veszítettük el a nemzeti önbecsülésünket. Nem a magyar állam az egyetlen a térségben,
amelyre 1990 után erõteljes globalista nyomás nehezedik, de a mi
elõzõ kormányunk volt az egyetlen, amely az elmúlt években a
leginkább kiszolgáltatta állampolgárait. Ha nem eszméltünk volna
2010-ben, elveszíthettük volna lényegében az országunkat is.
Pár hete ennek a mai megemlékezésnek a meghívóján töprengtünk, a társrendezõ NPE vezetésével. Az Önök által megismert végleges változat – a magyarságunkat
jelképezõ kõbefaragott címer, széttörve – elõtt felmerült egy másik,
sokkoló képi megjelenítés is. Egy
magyar zászló, rajta rendõrbakancs nyoma.
Bizonyára sokan kitalálják, mit
idéz. Igen, 2006 véres õszét. A napokban felkerült az internetre, amit
már akkor sejtettünk. Maga az akkori miniszterelnök volt a kiszivárogtató. Talán egyszer még azt is megtudjuk, mekkora szerepe volt a randalírozók utcára vezénylésében, hogy
ezek ürügyén rászabadíthassa a békés tiltakozókra, ünneplõkre a rendõrséget. És azt a magából kivetkõzött
egyenruhást, aki a saját nemzete
zászlaját megtaposta. A zászló gazdája, a zalai, keszthelyi származású
jezsuita szerzetes, Vértesaljai atya
utóbb megrendítõ esetrõl számolt be.
Pár héttel késõbb egy lengyel forgatócsoport készített vele interjút 2006.
október 23-ról. Amikor meglátták
szobája falán azt a magyar zászlót,
amelyen félreismerhetetlenül ott éktelenkedett a rendõrbakancs nyoma,
a lengyelek (!) sírva fakadtak.
A mi történelmünk látszólag vereségekkel van tele. Június 4-én,
október 6-án, november 4-én és a
mai emléknapon irtózatos áldoza-
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tokat veszünk számba. Ám –
ahogy a nemrég városunkban járt
Bayer Zsolt újságíró barátunk fogalmazott – A mi 1100 éves történelmünk igenis sikertörténet, mert
nem tudtak elpusztítani. Hát ne tegyük meg nekik azt a szívességet,
hogy belülrõl elpusztítjuk magunkat. – fejezte be nagy tapssal fogadott köszöntõjét Cseresnyés Péter.
– Akár a kommunizmus bûneit,
akár mindössze a magyarországi áldozatait kellene elsorolnom, nem
férne bele abba az idõbe, amely számomra adatott. – kezdte mondandóját dr. Raffay Ernõ. Majd a megemlékezés kezdetén felcsendült Himnuszra utalva felidézte, mindkét alkalommal, amikor ezt megváltoztatni próbálták, a balosok tették. Egyszer a vérkommunisták, másszor a
szélsõ liberálisok. Egyik alkalommal
sem sikerült. Nem mindegy hát,
hogy mi történik április 6-án. – aktualizált a történész. A 19-20. század
három eszmetörténeti irányzatát vázolta: konzervativizmus, liberalizmus és kommunizmus. A világtörténelem ura, a Jóisten – aki az emberi
lelkeken keresztül hajtja végre akaratát - persze érthetetlen a két utóbbinak. A liberalizmus azt mondja, mindent csak nekem, a többiek nem érdekelnek. A kommunista embernek
is van lelke, van is erre bizonyítékom. Csakhogy a sátán kezében van.
Kádár és Rákosi egyformán gyilkos,
csak az egyiknek volt haja, a másiknak nem. A szegedi egyetemen a 80as években egyszer nyaknélküli kopasz banditának neveztem Rákosi
elvtársat, másnap már ott volt a
III/III-as politikai rendõrség, Zs.A.
fõhadnagy elvtárs. Mondtam neki,
két évvel járt fölöttem az egyetemen.
– Volt haja? – Nem volt. – Volt nyaka? – Nem volt. – Bandita volt? – Az
volt. – Akkor miért vagy itt? Viszszatérve a bizonyítékomra, hogy a
kommunistának is van lelke, az az,
hogy Kádár János a halálos ágyán
papot kért. A kommunizmus 40 éve
után Magyarországon a neoliberalizmus nyert teret, nemsoká a kommunizmus elsõfokú unokatestvére mellett vagy ellen szavazunk, ez ilyen
egyszerû. A Rajk (fölakasztották),
Kádár (megkínozták), Zöld Sándor
(családja kiirtása után magát is fõbe
lõtte) belügyminiszteri sor sorsát elbeszélve szemléltette, ahogy a kom-

munisták saját elvtársaikkal is bántak
– hogy bántak akkor azokkal, akik
nem a barátaik, merült fel a hallgatóban. 1994-ben összenõtt, ami összetartozik, a kommunisták és a liberálisok. Átalakultak, pufajka helyett
többszázezres öltönyben járnak, elnéztem õket a minap a Parlamentben, amikor a könyvtárban jártam.
Az órájuk egymilliós, de lehet, hogy
kettõ. Használják õk a demokrácia
öntetet és a haladás szószt. Csak éppen, ha hatalomra kerülnek (akár 19ben, akár 48-ban, akár 94-ben) Magyarország mélyrepülést vesz. De
nem azért, hogy utána magasabbra
tudjon fölszállni. Még mélyebbre
megy. Errõl szól április 6-a. Akkor
adhatjuk meg a méltó választ április
4-re. – zárta gondolatait dr. Raffay
Ernõ.
A megemlékezés az NPE 7. alkalommal megrendezett középiskolás vetélkedõjének eredményhirdetésével folytatódott:
Megosztott negyedik helyezést
ért el a két cserhátis csapat – felkészítõjük Farkas Tünde: Abonyi
Mátyás, Bordás István, Marton
Róbert, Németh Csaba, Németh
Marcell és Baráth Dániel, Battyán
Dániel, Kiss Máté, Parély Ákos,
Pál Marcell; a mezõs Horváth
Bence, Horváth Viktória, Lekszikov Dóra, Lekszikov Kitti és
Zakál Nikolett – felkészítõjük Magyar Sándor; valamint Dósai Attila piarista tanítványai: Fellner Dávid, Oláh Norbert, Sárvári Dóra,
Szabó Klára és Szipola Dávid.
Harmadikak lettek a batthyánys
Tüske Judit tanítványai: Bakon
Bence, Csalló Tamara, Csordás
Balázs, Molnár Veronika és Tóth
Tibor.
Második helyezést ért el a BLG
Pécsi László által felkészített legénysége: Bajsz Norman, Bálint
Gábor, Cseke Dániel, Hajas Tamás és Tukszár Balázs.
Ugyancsak batthyánysok végeztek az elsõ helyen az NPE VII. középiskolás vetélkedõjén, Horváth
Gábor „lányai”: Horváth Fanni,
Kremzner Noémi, Kurucz Alexandra, Samu Bianka és Varga Daniella. Valamennyien oklevelet kaptak, a dobogósok szép összegû
könyvutalványban részesültek.
Kanizsa

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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Az Élet Menete Alapítvány
Holokauszt Vándorkiállítása
2007 márciusa óta járja az országot, egy-egy hétre megállva
egyes településeken. Hatvanegyedik helyszínként városunkba is elérkezett a kiállítás, mely
megnyitójára a minap került sor
a nagykanizsai vasútállomáson.
– Oly' sok évszázadon keresztül
hitte a világ és az emberiség nagy
része, hogy valóban az ember,
mint erkölcsi lény a maga rejtett és
teremtett tehetsége révén minden
eredendõ bûnével együtt a tökéletesedés irányába halad, hogy legyõzheti önmaga õsi démonjait –
kezdte emlékezõ beszédét Cseresnyés Péter polgármester. A 20. század borzalmai ezen belül a
holokauszt embertelen szörnyûsége ezt a hitet zúzta szét, alapjaiban
döntötte meg. Ezen történelmi trauma ténye minden addigi cselekedetet és történést értelmetlenné
tesz, és a múlt értelmezését felülbírálásra kényszeríti, mert képtelen arra a kérdésre válaszolni: ez
miként történhetett meg? Miképpen válhatott mindez egyáltalán lehetségessé?
– A holokauszt eltörölte az európai történelem és szellemtörténet
folyamatosságát, olyan traumát jelentett, amely mindmáig válaszokat vár és kérdéseket tesz fel önmagunk múltja, jelene és jövõje
szempontjából – folytatta a polgármester. Kiemelte, e 20. századi trauma napjaink traumája is egyben,
hiszen olyan megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen tényként
van jelen, melyre mégis magyarázatot kell találni. Erkölcsi kötelesség, hogy egy olyan eseményt értelmezzünk, amely értelmezhetet-

len, mert a legmélyebb szinten értelmetlen és embertelen. Hozzátette, az emberségünk és az önképünk, de legfõképpen az áldozatokra való emlékezés is végleg elveszne, ha mindezt nem tennénk
meg. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az áldozatok emlékének megõrzése és újabb generációk felnövekedésével újból és újból
arra kötelez minket, hogy megtanítsuk a fiataloknak, és természetesen önmagunknak is, hogy mi az,
ami soha többé nem történhet meg.
– De hogyan lehet elmondani az

elmondhatatlant, hogyan lehet értelmezni az értelmezhetetlent? Azt
hiszem, erre a válasz az, hogy sehogy, de mégis meg kell tenni,
mert erkölcsi kötelességünk ez. Ez
az ellentmondás adja a holokausztról való folytonos párbeszéd
erkölcsi és emberi feladatát. A
vándorkiállítás azt a célt tûzte ki,
hogy megtörje a csendet, tanuljunk, tanítsunk és emlékezzünk
oly’ méltón, ahogy tõlünk, emberektõl telik – zárta beszédét Cseresnyés Péter.
Dr. Székely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke egy
korabeli újságban 1945-ben megjelent cikket olvasott fel. A világtörténelem legkegyetlenebb tragédiájáról tudósít, mely akkor még
javában tartott. Ezt követõen Forgács János holokauszt túlélõ idézte
fel az õ személyes történetét.
Ahogy elmondta, gödöllõi születésû, és tizenhat éves volt, amikor elhurcolták. Ekkor még nem is sejtették, hogy mi vár rájuk. A koncentrációs táborokbeli fogságban
töltött összesen egy év alatt számtalan szelekción mentek keresztül,
nem tudhatták, hogy öt perc múlva
még élnek vagy sem.

Totha Péter Joel rabbi emlékbeszédében egy olyan idõszakot idézett fel, ahol „porig égett az emberiség és maga az ember is”. – A hatodik parancsolat megszûnt létezni és
kifordulva önmagából vált valósággá. A humánummal telített Európa
fölé a gyûlölet dermesztõ fellegei
kerültek. Fogalommá lett a szó:
holokauszt – emlékeztetett a rabbi.
Novák Ilona múzeumpedagógus, a vagonkiállítás megálmodója
egy idõutazásra invitálta az érdeklõdõket. Kiemelte, a kiállítás egy
mementó is. Szeretnék, ha mindenki megállna egy kicsit, és emlékezne a Nagykanizsáról elhurcoltakra. A tárlat a gyûlölet ellen
tanít és felhívja a figyelmet, hogy
minden körülmények között embereknek kell maradnunk. Emberségre próbálnak tanítani képekkel,
tárgyakkal a három élettörténet bemutatásával.
A kiállítást minden nap 8-17
óráig tekinthetik meg az érdeklõdõk díjmentesen egészen március
7-ig. A tárlatvezetéseket a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai tartják.
V.M.

„Hagyd örökül a fákban”
A fenti címmel faültetési akció
elindítását megelõzõ tájékoztatójára került sor a Halis István
Városi Könyvtárban, ahol a tervezett program célját, résztvevõit és elõzményeit ismertették, valamint átadták az intézmények
képviselõinek a fákat.
Ahogy Lengyák István elmondta, a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület (NKCE)
megalakulása óta segíti városunk
természeti és épített értékeinek
megõrzését, melyet számos
program fémjelez, így többek
között a Sétakert takarítási akció
és a kórház parkjának a megújítása is. Az egyesület e tevékenységéért kapta meg tavaly a
Forster Gyula Örökségvédelemért Emlékplakettet.
– A tervezett program célja, a
nagykanizsai oktatási intézmények hallgatóinak, diákjainak,
gyermekeinek, és Nagykanizsa
polgárainak közremûködésével –

a Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepkörének
eseményeihez
kapcsolódva – faültetési akcióval
segíteni Kovács Gyula erdész
példaértékû, áldozatos munkájával a történelmi Magyarország
területén összegyûjtött õsi magyar gyümölcsfa fajták, és neves
magyar történelmi személyek
emlékéhez köthetõ haszonfák
megõrzését, tovább örökítését, és
a program kereteihez kapcsolódóan a magyar kertészet történelmébe való betekintést. Az elültetett fák örökbefogadásával hoszszú távra megoldható azok gondozása, védelme, továbbszaporítása, és a velük együtt élõ történelmi emlékek, legendák megõrzése – hangsúlyozta Lengyák István.
Február elején Szabó Gabriella kereste meg ötletével az
NKCE-t, hogy segítséget kérjen
a program megvalósításához, így
lett a faültetési akció három szervezõje Kovács Gyula pórszom-

bati erdész, az õsi magyar gyümölcsfák gyûjtõje és átörökítõje,
a Kossuth Téri Zöld Óvoda, valamint a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület. A programra
már a meghirdetés napján számos intézmény jelezte részvételi
szándékát, akiknek a képviselõi
Kovács Gyulától vehették át a fákat.
Kovács Gyula szinte az egész
Kárpát-medence
területérõl
gyûjti az õshonos gyümölcsfákat, sok más mellett olyanokat,
amelyek az 1200-as évekbõl
származnak. Azért küzd, hogy
ezeket a sokszor elfeledett gyümölcsfatípusokat újra „életre
keltse”. Munkája nyomán országos, sõt európai mozgalom indult a gyümölcsfák megõrzéséért, azért is, mert ezek a fajták
tökéletesen alkalmazkodtak a
környezetükhöz, ellenállóak, és
általában nem igényelnek vegyszeres kezelést.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Letenye városi léte a szabadsághoz kötõdik

A vendégeket Letenye Város Fúvószenekara fogadta térzenéjével a
Fáklya Mûvelõdési Központ elõtt a
Farkas Károly plébános által celebrált szentmisét követõen. A beköszöntõt Halmi Béla, Letenye polgármestere mondta, aki kiemelte, a város a rendszerváltással egyidõs. Ezt
követõen pedig az azóta megvalósult eredményeket ismertette a polgármester: megépült az M7-es autópálya, az M70-es autóút, a Murán átívelõ Zrínyi-híd. Tavaly elkészült a
települést átszelõ négyes és ötös
számjegyû útvonal 2,6 kilométeres
szakasza, mellyel teljessé vált a belterületi utak aszfaltburkolat-megerõsítése. Megújult a Templomtér, korszerû technológiával mûködik a
szennyvíztelep, és megépült a mentõállomás az orvosi ügyelettel.
Eközben pedig megõrizték hagyományaikat, emberi kapcsolatokat
kerestek a más országokban élõkkel.
– A kormányzat az elmúlt évben a
közigazgatást átszervezte. Az évek
során elért eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy Letenye 2013. január 1-jétõl ötödik alkalommal járási székhellyé válhatott. Huszonhét
település lakosságának az egészségügy, oktatás, szociális és államigazgatás terén nyújt elérhetõ szolgáltatásokat – mondta Halmi Béla. Majd
hozzátette, a kormány év végére
konszolidálta az önkormányzatokat,
államigazgatási feladatokat vett át a
kormányhivatalokon keresztül. Az
állam az elvárt kötelezõ feladatok
után teljes körû támogatást biztosít,
így az önkormányzat településfejlesztéssel és -rendezéssel tud foglalkozni. Az adósság átvállalása után,
24 év óta elõször, az önkormányzat
a 2013-as évet pozitívan zárta, így a
másfél milliárd forintos költségvetés felét fejlesztésre fordíthatják.
Ahogy a polgármester elmondta,
elkészítették már a 2014-2020 közötti idõszak integrált településfejlesztési stratégiáját, melynek elsõdleges célja a munkahelyteremtés, melyet a város kijelölt gazdasági övezetein belül valósítanak meg.
Bõvítik az Ipari Parkot, logisztikai

központ létesítését tervezik, fejlesztik a termálfürdõt és sportcsarnokot építenek. Támogatják a
gyógynövény és gyümölcstermesztés helyi termékek értékesítését.
– Hullatja a levelét az idõ vén fája. A letenyei kastélykert nevezetes
platánjának
szomszédságában,
amely jó 150 esztendeje tanúja
mindannak, ami az itt élõkkel történik – kezdte ünnepi beszédét
Arany János verssorait idézve Dr.
Kövér László. Hangsúlyozta, 1989
az ország és Letenye történetében
egyaránt lépcsõfok volt. Az ország
rálépett a rendszerváltozás hosszú
lépcsõsorának elsõ fokaira, míg
Letenye fejlõdésének addigi legmagasabb lépcsõfokára, a városi fejlõdés útjára lépett. Letenye korábbi
története során együtt emelkedett és
süllyedt az ország történetével, a haza sorsával. Letenye a rendszerváltoztatás elõestéjén lett város, városi

ban elsõként itt állítottak Kossuth
szobrot, mely mindennél többet elmond arról, hogy mit gondoltak a
letenyeiek a szabadságról.
– A délszláv válság ideje komoly
veszélyeket és feszültséget hozott,
újra meg kellett találni a csõdbe

léte így a szabadsághoz kapcsolódik. De a magunk mögött hagyott
25 év sem volt könnyû idõszak. Új
utakat kellett találni az országnak és
a benne élõ minden közösségnek. A
béke ideje magával hozta a polgári
erények érvényesülését. Az ország-

Farsangi mulatság és Generációk
Találkozása Homokkomáromban

Fotó: Farkas Tibor

25 éves városi jubileumát ünnepelte Letenye a hétvégén. Az
ünnepség díszvendége Dr. Kövér
László, a Magyar Országgyûlés
elnöke volt, aki ünnepi beszédében párhuzamot vont a rendszerváltozás és Letenye várossá
válása között

Fotó: Varga Mónika
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Péntek este megtelt a homokkomáromi Faluház, jöttek más
községekbõl is, akik úgy gondolták, ki szeretnének kapcsolódni
és egy kicsit beszélgetni nem csak a saját, hanem más korosztályú emberekkel is, hiszen annyira ritka az alkalom már a mai világban, hogy különbözõ életkorú emberek össze jöjjenek és igazi közösséget építsenek a maguk örömére. E kezdeményezésrõl
beszélt Bodó Tamás a falu polgármestere:
– Az volt az elképzelésünk,
hogy ne csak a farsangolni vágyók
jöjjenek ma, hanem minden életkor képviselje magát a rendezvényen, a legkisebb gyermektõl az
idõsebb generációig. Ez nagyon
jól sikerült, szinte minden második lakónk itt van. A mai napnak

elõzménye is volt. Az étel, amit a
szép számban megjelent vendégeink elfogyasztanak, egy igazi, a
helyi polgárõrök kezdeményezésére egy hete, hagyományos, sajnos már majdnem elfeledett fával
és szalmával pörzsölt disznóvágás
elõzte meg és ma ebbõl készítet-

tünk finomságokat az ünneplõknek, amely ételek „fõszakácsa”
Horváth László alpolgárpester
volt. Vele együtt a közösségünk
apraja nagyja segített abban, hogy
ez megvalósuljon.
Rendezvényünket színesíti még
a szomszéd falubeli Vejer Béláné
festménykiállítása, aki csodálatos
képeit volt szíves és elhozta nekünk, így kanizsai kiállítása után
mi is láthatjuk és gyönyörködhetünk munkáiban. A csattanó pedig
mert így kerek a világ, õ és férje a
Tüttõ János Nótaklub tagjai, akik
örömmel jöttek és adják a jókedvet dalaikkal a közönségnek, zenéikkel, hogy valóban emlékezetes legyen ez a hagyományteremtõ este.
Az eseményünkre a környezõ településeken lakók is sokan kíváncsiak voltak, jöttek Hosszúvölgyrõl, Fûzvölgyrõl, Magyarszentmiklósról, Magyarszerdahelyrõl és
Kanizsáról is. Rég nem látott cimborák, ismerõsök találkoztak össze
ismét és jó látni, hogy gyermekek,
az ifjúság és felnõttek együtt mulatnak nálunk február utolsó napján.
F.T.
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ment gazdaság helyett azokat a lehetõségeket, amelyekbõl élni lehetett. Meg kellett találni a kinyíló
határok okozta elõnyök megmaradásának és hátrányok kiküszöbölésének módozatait. Önök elvégezték
ezt a munkát és keményen dolgozó,
így gyarapodó várossá tették otthonukat – mondta Kövér László.
Kiemelte, az elmúlt négy évben
a választópolgárok felhatalmazása
alapján átépítették a magyar államot, annak érdekében, hogy legyen egy ország a világban, ahol a
magyar emberek érdekei a legfontosabbak és minden más érdeket
megelõznek. A mindennapjainkat
meghatározó különbözõ társadalmi rendszereket átalakították az
élet minden területén, azért hogy a
gazdasági világválság körülményei között is bebizonyítsák, a magyar állam minden magyar ember
érdekét kívánja szolgálni, az õ érdekeiket képviseli külföldön és
nem a külföldi érdekeket hazánkban.
– Sikerült Magyarország 2002
és 2010 közötti térvesztését megállítani és az országot ismét emelkedõ pályára állítani. Napjainkban
Magyarország már nem zsákmányszerzõ területe senkinek, hanem olyan ország, ahol kölcsönösen elõnyös gazdasági ügyeleteket
lehet kötni és többé nem hagyja
kihasználni magát. A múlt arra tanít minket, hogy kemény munkával, összekapaszkodva, a fontos
dolgokat szem elõtt tartva alakítanunk kell a saját jövõnket. Meg
kell tartanunk szabadságunkat és
végig kell járnunk a boldogulás
ösvényeit – zárta beszédét Kövér
László.
A jubileumi ünnepségen átadták Májer Péternek a Letenye Város Díszpolgári kitüntetõ címet,
melyet augusztus 20-án egészségügyi okok miatt nem tudott átvenni. A város 25. jubileuma alkalmából emlékplakettet vehetett át
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, városunk polgármestere, Pintér László országgyûlési
képviselõ, Rigó Csaba Zala Megyei kormánymegbízott, Dr. Sifter
Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, Szendrõdi
Gabriella, a Letenyei Járási Hivatal vezetõje, Dubravko Bilic Ludbreg polgármestere, Josip Cikac
és Rudolf Matakovic Letenye
díszpolgára, Vadas János és Rostonics László, a város egykori polgármestere.
V.M.

A fánkfesztivál hatodszor
Farsangi álarckészítõ pályázat
alkotásaiból nyílt kiállítással
vette kezdetét péntek délután a
VI. Országos Farsangi Fánkfesztivál. A rendezvényt egyben a kiállítást Kámánné Szép Terézia, a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatója és Balogh
László, az önkormányzat Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke nyitotta
meg a Kanizsa Centrumban.
A gyerekeknek szánt programsorozat a Fortissimo együttes zenés kavalkádjával és jelmezes felvonulással
folytatódott. A sportbemutatókat a
szintén nagy izgalmakkal járó fánkevõ verseny szakította félbe. A finom
fánkért, és természetesen a bajnoki
címért tizenegy versenyzõ lépett a
dobogóra. Küzdelmüket megnehezítette, hogy a tányéron lévõ süteményekhez nem nyúlhattak hozzá a kezükkel. A fánkevõ bajnokság Plasku
Dzsenifer, Csetneki Barni és Kaspián
Gréta gyõzelmével zárult.
A fánkfesztivál szombat délelõtt
fergeteges maszkás felvonulással
folytatódott. Az Erzsébet térrõl induló menet élén barantások, lovas
huszárok, gólyalábasok haladtak, a
szekereken vidám maszkások énekeltek, táncoltak. A zenei kíséretet
a Nagykanizsai Fúvószenekar pörge bajszú zenészei szolgáltatták.
A kétnapos eseményen, mellyel az
intézmény csatlakozott a Kultúrházak
éjjel-nappal elnevezésû országos
programsorozathoz –, a helyi lakosság mellett hazai és külföldi turistákkal együtt, több mint tízezren látogatták meg. A fesztivál ismertségét az is
jelzi, hogy az MTV1 Magyarország
szeretlek címû szórakoztató mûveltségi vetélkedõsorozatának szombati
mûsorában a kanizsai fánkfesztiválhoz kapcsolódott a döntõ kérdés.

A fánkfesztivált – melyen 28 csapat, több mint 40 fajta fánkkal szállt
versenybe –, Kámánné Szép Terézia
igazgató, a fesztivál fõszervezõje, háziasszonya nyitotta meg. Ünnepi köszöntõt Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ és Vólentné Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Fõigazgatóságának fõigazgatója mondott. A fánkcsapatok versenyét Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke, a
szakmai zsûri elnöke indította útjára.
Cseresnyés Péter beszédében utalt
arra is, hogy ezekben a napokban a
nagykanizsai fánkfesztivállal egy
idõben tartják Budapesten az Utazás
Kiállítás nemzetközi turisztikai rendezvényt, amelyen Nagykanizsa városa az idei évben – a korábbiakhoz
képest kivételes módon –, központi
és frekventált területen mutatkozott
meg a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülettel közös standon.
E sikeres meg-, és bemutatkozás
bizonyos tekintetben szimbóluma lehet városunk elmúlt években a gazdaságbõvítéssel, turizmussal és a
rendezvényekkel kapcsolatos stratégiájának, hiszen azt jelzi, hogy a térséggel, a határmente településeivel
és lakóival közösen Nagykanizsa elkezdte tudatosan építeni tradíciójának felidézésével a saját egyedi arculatát – hangsúlyozta a polgármester.
De ezen felül azt is jelenti ez a részvétel – tette hozzá, hogy van mivel
büszkén és egyenes derékkal kiállnunk mások elé, hogy léteznek olyan
hagyományaink és értékeink, melyeket érdemes, sõt szükséges a nagyvilág elé tárnunk. Azért, hogy mindenki
lássa mindazt, amit a felmenõink leleményessége és tudása oly’ gondosan
átörökített nekünk, és hogy a saját
identitásunkat és közösségünket ennek segítségével újra meg tudjuk teremteni, és hosszú távon fenntartani.
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És mindez azt is jelenti – folytatta a városvezetõ –, hogy városunk és a térség az elmúlt években
felkerült az ország gazdasági és turisztikai térképére.
E minden kanizsai ember számára
fontos sikerhez nagyban hozzájárul
az Országos Farsangi Fánkfesztivál,
amely a farsangi idõszak „legízletesebb” eseménye, és az egyik olyan
értékünk, ami a mi hagyományainkhoz, az itt élõ emberek múltjához – és
köszönhetõen a szervezõknek –, immáron hatodik alkalommal a jelenéhez is tartozik.
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház által rendezett országos
hírû esemény fesztiváldíját a tapolcai Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub csapata nyerte el.
Az Elekes Zoltán vezette szakmai
zsûri értékelése alapján õk készítették a legkülönlegesebb fánkot.
A zenés szórakoztató mûsorokkal
tarkított kanizsai farsangi karneválon számos fánkcsodát – köztük az
amerikaitól kezdve különbözõ európai nemzetét –, megkóstolhatott a
közönség. A fánksütõ versenyben 28
csapat mérte össze ügyességét. A
zsûrinek több mint 40 fajta fánkból
kellett kiválasztani a legjobbakat.
Kategória eredmények: Amatõr hagyományos helyben sütött: 1. helyezett: Pécs - Nett Nagyik, 2. helyezett:
Topperware Csillagai, 3. helyezett: Piroska és a Farkas. Amatõr hozott hagyományos: 1. helyezett: Bölcsõdei
menyecskék, 2. Székesfehérvár – PoFánk, 3: Tyúkanyók. Amatõr hozott
különleges kategória: 1. VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház MAMIK csapata, 2. Turisták, 3. Dunakeszi csapata. Helyben sütött profi kategória: 1. Kanizsa Pékség. Hozott különleges fánkokkal profi kategória: 1.
Becsehely – Zami cukrászda.
Közönség díj: Farsangoló Retro
és olvasókör – Belezna. Legszebb
stand díj: Eszteregnye Õszirózsa
csapata. 2014 Fesztivál díjasa: Tapolcai Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub. Tájegységi ízek
különdíj: Zalakaros. Legtöbb fajta
fánkért járó különdíj: Kanizsa
Trend Nyugdíjas Klub. Az ötcsillagos Sárvári Spirit Hotel különdíját
a Bölcsõdei menyecskék nyerték el.

támogatásával

B.E.
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Cseresnyés Péter:
Zala megye és
Nagykanizsa
foglalkoztatási
helyzetérõl
Csökkent a regisztrált álláskeresõk száma az elmúlt egy évben
Zala megyében. A legfrissebb
adatok szerint január végén a
megyében 28 százalékkal kevesebb álláskeresõt regisztráltak,
mint tavaly ilyenkor. A pozitív
tendencia városunk mutatóiban
is megmutatkozik. Ezt és a
konkrét számokat részletezte
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, polgármester.
– Magyarország jobban teljesít a
foglalkoztatásban, mint korábban, és
mint más európai országok általában. Ez a tendencia megyénkben is
érvényesül, hiszen a legfrissebb adatok szerint január végén 13.871 álláskeresõt regisztráltak, ami az egy
évvel korábbinál 5.400-al, vagyis 28
százalékkal kevesebb – kezdte a tájékoztatót Cseresnyés Péter.
Az országos adatokat tekintve, a
2010-es kormányváltáshoz képest
255 ezerrel dolgoznak többen, és
folyamatosan nõ a foglalkoztatottak száma. – Örömteli és pozitív,
hogy a kormányzati szándéknak
megfelelõen egyre többen élnek
segély helyett munkából – hangsúlyozta a polgármester. Ezt követõen pedig adatokkal alátámasztva
elmondta, a megállapítás Zala megyére is igaz.
Megyénkben minden korcsoportnál megfigyelhetõ a csökkenés. A
pályakezdõ álláskeresõk száma közel 20 százalékkal lett kevesebb a
tavaly januárihoz képest, a szakképzetlenek száma 33,5, míg a diplomásoké 29,5 százalékkal mérséklõdött. Zala minden településén érezhetõ ez a hatás, az egy évvel koráb-

bihoz képest minden térségében kevesebb az álláskeresõ. Zalaszentgrót és Letenye térségében közel 40
százalékkal csökkent a számuk.
– Mindez azt tükrözi, hogy az
országos foglalkoztatási tendenciának megfelelõen Zalában egyre
többen dolgoznak. A nyilvántartott
álláskeresõk aránya január végén
10,6 százalékos volt a megyében,
ami az egy évvel korábbinál 3,9
százalékkal kevesebb – emelte ki a
város elsõ embere.
Ezt követõen tért ki Cseresnyés
Péter Nagykanizsára. Ahogy elmondta, csökkent a városunkban is
a munkanélküliség. Ha összevetjük
a tavaly és a most januári adatokat,
akkor 2,5 százalékkal csökkent a
munkanélküliség, ugyanis a 9,69
százalékról 7,01 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta. Egy
év alatt 783 fõvel lett kevesebb a
nyilvántartott álláskeresõk száma
Nagykanizsán. Biztató továbbá,
hogy az országos átlagnál jóval nagyobb mértékben nõtt Zalában és
ezen belül hangsúlyozottan Nagykanizsán a nem támogatott foglalkoztatások száma. Az országos átlagnak ez körülbelül a duplája.
– A foglalkoztatás nõtt, a munkanélküliség csökkent. Ezzel párhuzamosan tavaly infláció fölött
nõttek a nettó bérek Magyarországon. 2013 egészében közel öt százalékkal nõttek a nettó keresetek
és 3,4 százalékkal a reálkeresetek
az országban. E mellett a rezsicsökkentésnek, az adócsökkentésnek, az alacsony adókulcsnak és a
gyed-extrának köszönhetõen még
több pénz marad a családoknál
idén is. Továbbá azért is bizakodóak lehetünk, mert a további foglalkoztatási programok és a tartós
gazdasági növekedés segíteni fogja, hogy még több ember találjon
munkát – zárta a tájékoztatót a polgármester.

2014. március 6.
Országos Mentõszolgálat Letenyei
Mentõállomásán dolgozom 12
éve. Nagyon szép és küzdelmes,
alulfizetett, de gyönyörû hivatás az
enyém. Mentõsként, családapaként a legigazabb élet, legsûrûbb
valóságában élek és dolgozom.
Egy éve vezetem a Gyermekeinkért és a Szebb Jövõért Szervezetet, mely beteg gyermekeket nevelõ családokat támogat. Ismerem
az egészségügy és a fiatalok problémáinak velejét és tüneteit.

Úgy érzem részt kell vegyek
nem csak az egyén, hanem a társadalom betegségeinek feltárásában,
gyógyításában. Nagykanizsa térségében élõ emberekkel sajátos, személyi kapcsolatom van, ritka az
olyan ház ahol nem fordultam volna már meg.
Napóleon mondta: A lelkesedés
általában automatikusan jön, ha
valaki megtalálja a hozzá leginkább megfelelõ feladatot és ott van
ahol leginkább szükség van rá.

Kivonulás a Deák
térre; Szigetvári újra
Kanizsán

Bemutatkozik
Molnár István, a
JESZ országgyûlési
képviselõjelöltje
Amint már tudósítottunk róla, a
Zala megyei 03-as számú országgyûlési egyéni választókerületben
Molnár Istvánt, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelöltjét
hivatalosan is nyilvántartásba vette a helyi választási bizottság. Õ
mutatkozik most be:
35 éves, két kislány édesapja vagyok. Nagykanizsán lakom. Az

Az utóbbi idõszakban immár
másodízben látogatott városunkba – országjáró körútja részeként – Szigetvári Viktor, az
Együtt 2014-PM szövetség társelnöke. A csütörtöki, kanizsai vizit apropóján sajtótájékoztatót
is tartott a politikus: rendhagyó
helyszínen, a Deák téren vázolta

az „Összefogás 2014” közös jelöltjével, Göndör Istvánnal, a
párt kormányváltásra vonatkozó terveit.
Mindezt megelõzõen Szigetvári
Viktor azonban még visszakanyarodott ahhoz az októberi eseményhez, amikor nyilvánosan bejelentette – a Nagykanizsai Demokratikus Koalícióval történt együttmûködési megállapodás eredményeként –, hogy az (egykoron) szocialista országgyûlési képviselõ Bajnai Gordon pártjának színeiben indul a tavaszi választásokon. Késõbb aztán a teljes ellenzéki összefogás közös jelöltje lett Göndör
István, aki az elsõk között gyûjtötte össze az induláshoz szükséges
kellõ számú aláírást. Szerda reggelre 2000-nél is több szignót tartalmazó ajánlóívet sikerült leadnia
az „Összefogás 2014” közös, Zala
megyei, 3-as számú választókerületi jelöltjének – hangsúlyozta az
Együtt 2014-PM társelnöke.
– Tette mindezt egy olyan vidékén az országnak, Nagykanizsán,
ahol erõs támogatottsága van a
balközép, kormányváltó erõknek.
A „kicsit” feudális világban, ahol a
Fidesz megpróbálja elnyomni a
vele szemben érvelõket, próbálja
elhallgattatni azokat a közalkalmazottakat, vállalkozókat és civileket, akik nem azt gondolják, amit
õk. Ám ezek az emberek mégis
felvállalták aláírásukkal, hogy
Göndör Istvánt támogatják, és ez
bennünket is reményekkel tölt el,
hogy április 6-án, a kormányváltásra és az ellenzéki összefogásra
szavazók lesznek a legtöbben.
Szigetvári ezután már Orbán
Viktor csütörtöki, Ózdi látogatásával kapcsolatban szólt. Ahol a miniszterelnöknek „volt képe azt
mondani egy sajtótájékoztatón,
hogy továbbra is a teljes foglalkoztatottságra törekszenek”.
– Ez egyébként azért probléma,
mert a Fidesz úgy kampányol,
hogy nincs is választási programja.
Míg más pártok nyilvánossá tették
mindezt, addig a Fidesznek semmije sincs. Ennek ellenére már 10
éve beszélnek a teljes foglalkoztatottságról.
Az Együtt 2014-PM társelnöke
szerint ma, Magyarországon azért
nõ a foglalkoztatottság, mert manipulálják a statisztikát: nem létezõ
helyekre közmunkásokat alkalmaznak, külföldön pedig többen
dolgoznak. Szigetvári állította: az
elmúlt évek során mindössze néhány ezer álláshely keletkezett.
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– Ezen pedig változtatni kell.
Orbán Viktornak 10 év után nem
teljes foglalkoztatottságról kellene
álmodnia, hanem le kellene mondania, illetve átadnia a kormányzást, hogy ezáltal több állás keletkezhessen. Nem pedig statisztikát
kellene hamisítania.
Ha pedig Nagykanizsát nézzük
– tekintett körbe a Deák térrõl Szigetvári – csupa üres, kiadó üzletek
vannak. Ennek pedig az lesz a vége, hogy kiürülnek a városok, az
aktív korúak pedig kénytelenek
lesznek elmenni Gyõrbe, Bécsbe
vagy akár Londonba – zárta mondandóját a politikus.
Majd e gondolattal egyetértésben Göndör István vette át a szót.
– A városban elég csak végigsétálni és látni lehet, hogy csökkent a
lélekszám is, ahogy más városoké
is – ezt pedig meg kell állítani. Az
apróbb falvak a városoktól várnak
lehetõséget a fejlõdésre, életben
maradásra, de velük abszolút nem
törõdnek. Mint Miklósfa esetében,
ahol Cseresnyés Péter nem restellte leírni, hogy a településrészen lévõ Mindenki Házát azért nem támogatják, mert a városban ingyenesen biztosított a kultúra a miklósfaiak számára is.
Göndör István a sajtótájékoztatót követõen a Kanizsa Hetilapnak
elárulta – még az aláírásgyûjtés
kapcsán – hogy nem várják meg a
március 3-i határidõt, hanem pénteken leadják az összes szignót és
az üres íveket is.
Aláírásgyûjtés a Deák téren
A sajtótájékoztató elõtt és közben is további, Göndör István támogató aláírásokat gyûjtöttek a
helyi Együtt-PM-es aktivisták.
Köztük a 80 esztendõs, helybéli lakos, Szabó Imréné Magda, aki –
saját bevallása szerint – azért támogatja társadalmi munkájával
Göndört, mert az „õ politikájával
ért egyet”, valamint, mert „a mostani kormányt le kell váltani, nehogy az legyen, mint a Horthykorszakban”. A néni ezzel kapcsolatban fiatalkori emlékeit elevenítette fel, amikor éheztek és nincstelenek voltak – csakúgy, mint
most. Bár az idõs hölgy azt még
megemlítette, neki teljesen mindegy, ki gyõzedelmeskedik a választásokon, pontosabban, csak ne
Orbán, vagy ne a Fidesz nyerjen.
Ahogy az említett pártot nem szereti, úgy Cseresnyés Pétert sem a
kanizsai nyugdíjas. A polgármestert egyébként azért nem, mert
nem ért az irányításhoz…

Fidesz kontra
Mesterházynak

A baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjének
pénteki,
nagykanizsai látogatására reagált a Fidesz. Ugyanazon a helyen – a Kanizsai Dorottya Kórház Sürgõsségi Osztályának bejáratánál – ahol nem sokkal késõbb Mesterházy Attila is sajtótájékoztatót tartott, Karádi Ferenc alpolgármester és Bizzer
András önkormányzati képviselõ
mondták el pártjuk véleményét
a baloldal anno, „egészségügyet
kivéreztetõ tevékenységérõl” is.
Elöljáróban Karádi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a
kormány a rendszerváltás óta a
legnagyobb, 300 milliárd forintos
fejlesztést indította el az egészségügyben, ennek egyik végeredménye tapasztalható a Kanizsai Dorottya Kórházban is. Mára pedig
az egészségügy talpra állt, és béremelést kapnak az ápolók, orvosok, szakorvosok, háziorvosok,
mentõorvosok, fogorvosok, rezidensek, gyógyszerészek, a védõnõk és a házi gyermekorvosok is.
– Ugyanez a kormány mentesítette a várost adósságállománya
alól is, valamint az egészségügyben is megtette azt, amire szükség
volt a hosszútávú és biztonságos
mûködése érdekében. A kórházak
adósságállományát is csökkentette,
és a már említett béreket is rendezte – szögezte le az alpolgármester.
Majd Bizzer András fideszes önkormányzati képviselõ folytatta.
Mégpedig azzal, hogy a nagykanizsaiak is 24. napja várják a választ
arra a kérdésre, hogy Mesterházy
Attila mit tud arról, hogy honnan
vannak volt helyettese, Simon Gábor eltitkolt százmilliói?
– Arra is kíváncsiak vagyunk,
mirõl egyeztetett Mesterházy Attila Simon Gáborral, amikor négyszemközti tárgyaláson beszéltek
errõl az ügyrõl? - tette fel a kérdést
Bizzer András, továbbfûzve: ha
Mesterházy Attila pénteki, nagy-

kanizsai látogatása kapcsán „nem
önt tiszta vizet a pohárba” ez ügyben, akkor tudomásul kell venni,
hogy õ is elgyurcsányosodott.
– Évek óta hazudik arról, hogy
megújulást akar az MSZP-ben, pedig a baloldali összefogás címén
visszahozza azokat a politikusokat, akik tönkretették az országot
és a családokat is. Nem szabad
hinni a szocialistáknak, mert õk
azok, akik kivéreztették az egészségügyet és a kórházi dolgozókat,
valamint a betegeket is. Arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a szocialista kormányok idején a kórházak adósságban úsztak és 6 ezer
egészségügyi dolgozó hagyta el a
pályát vagy akár az országot is,
mert annyira kilátástalanná vált ez
az életpálya – hangsúlyozta Bizzer
András. Hozzátéve, hogy azért
sem lehet elhinni egy szavát sem a
szocialistáknak, mert, ha a
Gyurcsány-koalíción múlna most
is kórházi napidíjat és vizitdíjat
kellene fizetni.
– A nagykanizsaiak nem kérnek a
szocialisták hiteltelen ígéreteibõl –
zárta a tájékoztatót Bizzer András.

Mesterházy az
egészségügyrõl és
a kanizsai kórházról

Országjáró kampány-körútjának pénteki, nagykanizsai állomásán Mesterházy Attila, a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje a pártszövetség egészségügyi programját ismertette. Tette
mindezt a Kanizsai Dorottya
Kórház sürgõsségi osztályának
bejáratánál, ugyanazon a helyszínen, ahol néhány perccel korábban még a Fidesz tartott sajtótájékoztatót.
A szocialisták elnöke bõ egy esztendõ elmúltával látogatott újra városunkba. Ezúttal tüntetõk is „várták” Mesterházy Attilát a kórháznál.
Mintegy húsz fõ, akik közül többen
táblákkal érkeztek, melyeket „Hol
bújkáltál Attila?”, „Gyurcsány bábja vagy”, „Ati, honnan van a 240
millió?”, „Hallásvizsgálat a korsze-
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rû audiológiai laborban” feliratokkal láttak el.
Az összefogás miniszterelnök-jelöltje egyébként már a nyíltszíni sajtóeseményt megelõzõen megtekintette a kórházban történt fejlesztéseket, amivel kapcsolatban – immár a
tájékoztatóján – elmondta, azért példaértékû, mert anno a szocialista
kormányok idején kezdõdött el, és
mostani mûködése alatt fejezõdött
be.
– Az ötmilliárd forint összértékû
beruházás pedig kiemelkedõ – ismerte el Mesterházy Attila. Elmondása szerint, ha minden magyar kórházban ezt a projektet véghez lehetne vinni, ilyen informatikai- és mûszertechnológiai fejlesztéssel, akkor
a betegek jobb és gyorsabb ellátást
kapnának. – Viszont további pályázatok most is folyamatban vannak,
amik még tovább növelik és segítik
a helyben, illetve a környéken élõ
emberek ellátását.
Majd áttért a baloldali összefogás
egészségügyi programtervének ismertetésére. Ami – mint ki is hangsúlyozta – e téren nagyon egyszerû,
ugyanis tudomásul kell venni, hogy
több pénzt kell az egészségügybe
tenni. Bár, korábban ez a kormány
is ígérte a magasabb összegeket, a
több forrást, de – ennek ellenére –
éves szinten százmilliárd forintot
vettek ki innét.
– Ezt pedig pótolni kell, ám
mindemellett még azt is tudomásul
kell venni, hogy az egészségügy
olyan innovatív ágazat, ahol mindig
több pénzre lesz szükség. Ugyanis
idõsödik a társadalom, nõ az emberek átlagéletkora, és folyamatosan
újabb technológiák és gyógyszerek
jelennek meg, melyek költsége mindig drágább – bocsátotta elõre a politikus.
Kiemelte továbbá azt a három
szakterületet is, amelyekre koncentrálnának. A gyermekegészségügyet,
a rákos-, valamint a szív- és érrendszeri betegségek gyógyítását és
megelõzését emelte ki a szövetség
egészségügyi programjának fõ
szegmenseiként.
Illetve az „elviselhetetlenül”
hosszú várólistákról is szólt, amiket
– Mesterházy szerint – csökkenteni
kell, ha lehetne nullára. Sok esetben
mindez finanszírozási és szervezési
kérdést is jelent – fûzte tovább. A
Kanizsai Dorottya Kórházban
egyébként a várólisták hoszsza messze az országos átlag alatt van, ami
másutt 12-14 hónap.
– A következõ kormányzati ciklusban, elsõ intézkedéseink között,
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
a hosszú várólistákkal kell kezdenünk valamit.
Majd újságírói kérdésekre válaszolt Mesterházy Attila. A Hír Tv riportere az iránt érdeklõdött, egyetért-e azzal a pénteken napvilágot látott sajtóhírrel, amely Gyurcsány
Ferenc (illetve a Demokratikus Koalíció) azon javaslatát taglalja, hogy
törvénybe kellene iktatni a homoszexuálisok házasodási és örökbefogadási lehetõségét.
Válaszában Mesterházy elmondta, õk ezt a lépést ilyen formában
nem támogatják, bár már korábban
tudtak róla.
– Ebben vita van az összefogás
pártjai között. A regisztrált élettartási viszonyt ugyanakkor támogatjuk.
Ezekben a kérdésekben egyébként a
társadalmi tudatformálást is fontosnak tartjuk, mert nem lehet egyik
pillanatról a másikra olyan lépéseket
megtenni, amik a többség számára
nem elfogadottak. Még úgy sem, ha
Európa egyik része ebbe az irányba
halad. Mindez egyébként sem tartozik az összefogás programelemei
közé, sõt, Gyurcsány Ferenc is úgy
fogalmazott, ez a Demokratikus Koalíció saját javaslata, és ha õk dönthetnének mindebben, akkor egy
ilyen irányba mennének. Nekünk –
errõl – más az elképzelésünk.
A következõ kérdés az õszödi beszéddel volt kapcsolatos. Miszerint,
ez ügyben, Gyurcsány Ferenc
„meglehetõsen markánsan” fogalmazott: e tekintetben az Orbán-kormányt tenné felelõssé, és még egy
televíziót is feljelentettek.
Erre pedig úgy reagált a politikus,
számára az egyetlen új információ
ebben a történetben az, hogy a Fidesz
beismerte, hogy tudott az õszödi beszédrõl, és meg is szervezte a kiszivárogtatását. Ami pedig hozzájárult
azokhoz a „zavargásokhoz, amik
Budapesten 2006-ban kitörtek”.
– De ez már a múlt, én pedig a jövõrõl akarok beszélni. Arról, hogy
milyen Magyarországot képzelek el
és miben hiszek.
Az MTVA tudósítója az iránt érdeklõdött, hogy Mesterházy, aki
2006-ban kommunikátora volt az 5
%-os áfa csökkentésnek, tudta-e akkor azt, hogy mindezt késõbb viszszavonják? Mire a pártelnök: „Honnét tudtam volna?”…
Pénteki vizit-körkép
A sajtótájékoztató után a baloldal
miniszterelnök-jelöltje – dr. Fodor
Csaba, Göndör István és Lelkó Tamás társaságában – a Surdon megrendezett polgármester-találkozóra

ment. Délután pedig Zalaegerszegre, ahol a vállalkozóknak, majd a
helyi lakosoknak tartott fórumot.
Mesterházy zalai kampánykörútja a
Nagykanizsán múlt pénteken megrendezett szocialista „Szegfû bállal”
fejezõdött be.

Vona Gábor:
„Megélhetést, rendet,
elszámoltatást!”

Gyõzni szeretnénk április 6-án,
és nem lépünk koalícióra egyik
párttal sem – jelentette ki a Jobbik Magyarországért Mozgalom
elnöke, Vona Gábor szombaton,
Nagykanizsán. A politikus a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban megtartott sajtótájékoztatóján, majd teltházas lakossági fórumán a Jobbik részletes programtervét ismertette.
Még a fórumot megelõzõen békés demonstrációt is szervezett a
párt az eseménynek otthont adó mûvelõdési intézmény elõtt, „kiállva a
devizahitelesek mellett”. Közel félszáz ember hallgatta végig – két alapító tag tolmácsolásában – a Jobbik
állásfoglalását és cselekvési tervét
ez ügyben.
Más területeken megtett és még
megvalósításra váró intézkedéseket
immár a sajtótájékoztatón ismertette
Vona Gábor, Zakó Lászlóval közösen.
A Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje, megyei választmányi elnöke
elöljáróban azt emelte ki, hogy a 4 évvel ezelõtti választások során a Dunántúl legjobb eredményét Zalában érték
el, és ezt most is folytatni szeretnék.
– Nagykanizsára mindig nagy
örömmel jövök, a színvonalas programokon túl mindig nagy érdeklõdés kíséri a rendezvényeinket – vette át a szót Vona Gábor, kiemelve az
országjáró körútjain megtapasztalt
felfokozott érdeklõdést a Jobbik
iránt, amely leginkább a fiatalok körében érzékelhetõ, bár a középkorosztály és az idõsebbek szimpátiája
is egyre jobban, „mondhatni látványosan” erõsödik.
– Számunkra az internet és a lakossági fórumok jelentik a találko-
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zási lehetõséget az állampolgárokkal, ugyanis mi országos médiahálózat híján vagyunk.
Majd áttért a Jobbik részletes
kampányára, aminek a miniszterelnök-jelölt elmondása szerint három
fõ szlogenje van: a megélhetés, a
rend és az elszámoltatás.
– Ugyanis az országnak és a magyar embereknek erre van leginkább szüksége. Ez az a három terület, amit az elmúlt 24 év nem tudott
megadni – állította Vona Gábor. Pedig a Fidesz arra hivatkozik, hogy
20 éve nem volt ilyen foglalkoztatottság és rend Magyarországon –
ez nem más, mint statisztikai bûvészkedés. A foglalkoztatottsági
mutatókat úgy tudja feljavítani a Fidesz, a jelenlegi kormány, hogy abba beleszámítja a közmunkásokat és
a külföldre elvándoroltakat is.
– A mi munkahelyteremtési koncepciónk a 7 Vezér Terv, ami nem
közmunkaprogramokra épül, vagy
külföldre vándorlásra, hanem tisztességes bérre, Magyarországon,
magyar embereknek, magyar munkahelyekre –így Vona.
A rendteremtés tekintetében pedig azt hangsúlyozta ki, hogy a szabálysértési értékhatárt 50 ezer forintról 5 ezer forintra csökkentenék.
Az elszámoltatásról – azaz harmadik fõ szlogenjükrõl – Vona Gábor elmondta, mindjárt ezzel kezdenek, ha kormányra kerülnek.
– El fogjuk számoltatni az elmúlt
24 évet. Eltöröljük a mentelmi jogot,
és bevezetjük az országgyûlési képviselõk számára a dupla büntetés elvét.
Ennek értelmében, aki törvény alkotóként törvényt sért – az duplán vétkezett. Továbbá fel fogjuk oldani a
titkosításokat, mert nincs nagyobb
nemzetbiztonsági kockázat egy ország számára, minthogy gazemberek
irányítják – szögezte le a politikus.
Saját pártprogramja után pedig
már azt vázolta Vona Gábor, hogy
sem a Fidesznek, sem az MSZP-nek
nincs választási programja. Az említett két párt miniszterelnök-jelöltjét,
Orbán Viktort és Mesterházy Attilát
is közös vitára invitálja a Jobbik prominensre, ugyanis – véleménye szerint – a magyar emberek elsöprõ
többsége igényelne egy ilyen vitát.
Aki pedig ilyen vitára nem hajlandó,
az elvtelenül viselkedik és „szembeköpi” saját szimpatizánsait is.
A sajtótájékoztató végén pedig,
az áprilisi választások kapcsán azt
emelte ki Vona, hogy gyõzni akarnak, és nem mennek bele úgy egy
„csatába”, hogy a második, vagy a
harmadik hely megszerzése lenne a
cél.

– S hogy ennek mi a realitása, azt
a magyar emberek fogják eldönteni.
Tény, hogy a Jobbik támogatottsága
növekvõ tendenciát mutat, ezért optimistán tekintünk a választások elé.
Viszont koalíciót senkivel nem kötünk, ugyanis mi épp azokat az embereket akarjuk képviselni, akiknek
a Fideszbõl is, az MSZP-bõl is elege van.
Lakossági fórum, szót ejtve a
magyar politika „bronzbikáiról”,
a parlamenti „agyelszívásról”, a
közelgõ választásokról is…
Több száz fõs hallgatóság elõtt zajlott a Jobbik lakossági fóruma, ahol
Zakó László országgyûlési képviselõjelölt is szólt a szimpatizánsokhoz.
Beszédében amellett, hogy az elmúlt
4 év során végzett munkájáról, terveirõl és a választásokról szólt, annak is
hangot adott, hogy „vannak olyanok –
mint a DK-sok – akik lenácizzák” a
pártot, vagy a velük szimpatizálókat.
A magyar föld „elherdálásáról”, a trafiktörvényrõl, az „átverõ” rezsicsökkentésrõl, a „világbajnok” áfáról és a
„félkarú rablókról”, a szerencsejátéktörvényrõl is megosztotta saját és
pártja nézeteit is Zakó. Hozzátéve azt
is, a Fidesz mindent úgy tett, ahogy
„politikai krédójának megfelelt.”
Pörzse Sándor, a Barikád magazin fõszerkesztõje már azzal kezdte
beszédét, hogy: „soha többé kétharmadot Magyarországon. Még akkor
sem, ha a Jobbik nyerne. Ugyanis ez
„eltorzítja a politikát.”
A választások kapcsán azt emelte
ki, hogy „elképesztõ” személyek
bukkantak fel, akiket a magyar politika bronzbikáiként nevezett meg:
Bokros „Luigit”, Fecót, azaz Gyurcsány Ferencet, Kuncze Gábort és
Fodor Gábort is. Ezen felül még
szólt pártja számára visszásságot kiváltó, politizálni szándékozó emberekrõl: például a 4K vetkõzõ jelöltjérõl… Meg még arról is, milyen viselkedés zajlik a parlamentben, ahol
„verbálisan durva dolgokat” mondanak egymásnak a képviselõk, az
egész pedig inkább egy zsibvásárhoz hasonlítható. „Csönd csak akkor van, amikor Vona Gábor beszél,
akit – még ha tudat alatt is – de elismer a parlament – mondta Pörzse.
– A magyar országgyûlés tényleg
szörnyû – vette át a szót a Jobbik
miniszterelnök jelöltje – ahol szinte
a lehetetlennek, a 2/3-os többség ellen kellett politizálnunk. Egy cinikus, gátlástalan kormány ellen, akik
a legaljasabb, leggátlástalanabb eszközöket használják…
Vona ezek mellett részletes választási programjáról beszélt. Arról
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is, hogy az élet szinte minden szegmensére vonatkozóan változtatásokra van szükség – ezt bõvebben is
kifejtette a pártelnök, majd – ezt követõen – az interaktív fórum végén
a résztvevõk kérdéseiket is feltehették.

Minden azért van,
hogy mi legyünk,
a gyermekeinkben
és az unokáinkban
Kövér László házelnök szombat
délután a Fidesz választmányi elnökeként köszönte meg a könyvtár 3. szintjét megtöltõ jelenlévõk
– többségüket 2002 óta ismeri –
kormányt segítõ fáradhatatlan
munkáját, azzal „keserítve” õket,
arra a jövõben is szükség lesz. –
Kezdünk már hozzászokni – azaz,
még nem dõlhetünk hátra. Majd
számba vette a Fidesz kormány
erõfeszítéseit társadalmi – gazdasági téren egyaránt. Kiemelve, a
nagy átalakítások közt is „meg
tudta õrizni arcát”, azaz nem bukott meg, mint Antall József
kamikáze kormánya (gyakorlatilag már 1990-ben, a taxis blokád
idején). Sõt, a Békemenettel azt
üzenhette a világnak, a Fidesz
kormánynak akkora a támogatottsága, hogy nem érdemes vele kukoricázni. Utalt az Orbán Viktort
akár polgárháború árán is megbuktatni tervezõ Charles Gátira:
ha tõlünk keletre nézünk, nem is
olyan elképzelhetetlen terv az

övé... Hívta is a jelenlévõket a következõ, március 29-i Békemenetre.
És amirõl kevesebb szó esik,
pedig a leglényegesebb: a népesedési gond – folytatta. – Minden
azért van, hogy mi legyünk, a
gyermekeinkben és az unokáinkban. Gyermektelenséggel, elöregedésssel, fogyással küzdenek
a nálunk gazdagabb országok is,
ez tehát nem kizárólag gazdasági
probléma. Azok a kormányzati
lépések, amelyeket a javulás érdekében tettünk – a családi adókedvezmény, a gyermekvállalást

követõen a munkába visszatérés
segítése, a gyes/gyed kiterjesztése – abban segíthetnek, hogy a
közgondolkodásbeli fordulat létrejöjjön. Enélkül egyszer csak eltûnünk a térképrõl. Mindeközben
a világ népessége növekszik,
vannak jelentkezõk, kül- és belföldön, akik az általunk üresen
hagyott területre jönnek. Egyre
jelentõsebb az illegális migráció.
Vagy komolyan vesszük ezt, vagy
nem foglalkozunk vele, mivel mi
úgysem érjük már meg. Egy szerzetestõl tanultam, hogy a kommunisták azok, akik nem hisznek
az örökkévalóságban. Tehát nekik nem érdekes, hogy mi történik utánuk. De mi nem ezek vagyunk, mi szeretnénk a gyermekeinkre, unokáinkra olyan világot
hagyni, amely a szó szoros értelmében élhetõ. A következõ négy
év legfontosabb feladata tehát itt
van, nem csak gazdaságilag. A
közgondolkodásban – iskolában,
médiában, családban – egyaránt
fordulatra van szükség ennek érdekében.
A Kéthly Annát idézõ (szívesen
vállalja a vádat, hogy õ jobboldali szociáldemokrata, ha a fantaszták és a fizetett ügynökök baloldaliak) kérdésre válaszolva a hajdani Ellenzéki Kerekasztalban
hallott meghatározásra emlékezett: A liberálisok a gazdasággal
törõdnek, az emberek másodlagosak. A szociáldemokraták az emberekkel, úgy, hogy a gazdaság is
mûködjön. Sok értelme nincs –
már Kéthly Anna megmondta –
ennek a jobb- és baloldal felosztásnak, ha összevetjük a mi hozzáállásunkat az elõzõ kormányéval. 1990 után azok kezdték szociáldemokratáknak nevezni, akik
sem szociáldemokraták, sem baloldaliak nem voltak. Akik
legrútabbul árulták el a rájuk szavazó kisembereket. Majd ezt folytatták, azt a trükköt alkalmazva –
egyre kevésbé sikeresen –, hogy a
legrászorultabbakat nem a felsõ
tízezer – melynek õk is tagjai –
rovására, hanem a munkájuk révén éppen csak kicsit jobban élõket megnyomorítva kívánták segíteni. Nem törõdve azzal, ha az országot fenntartó középosztályt
tönkreteszik, az ország is vele
megy, a felsõ tízezernek sem lesz
kiktõl elvenni, akár tovább is állhatnak. Kéthly Annára visszatérve méltatta õt. – Nemsoká szobrot
is kap a Parlament közelében, ha
már 12 év kormányzásuk alatt erre nem futotta a szocialistáknak.

A határon túli magyar szervezetek egy részének – de idehaza sem
ismeretlen ez a jelenség – baja,
hogy konfliktus nélkül akarják
megúszni az életet. Miközben
igényt tartanak azokra a jogokra,
amelyekre joggal tartanak igényt.
Nem fegyveres konfliktusra gondolok, de arra a kiállásra, mint a
több mint 100 éves felvidéki aszszonyé, aki nem adja fel, elmondja mindenütt, hogy neki szülõföldjén maradva – hiába került más állam fennhatósága alá – joga van a
magyar állampolgárság visszanyerése után is szlovák állampolgárnak lenni. Alaptörvényünk már
nem azt mondja, hogy a magyar
állam felelõsséget érez, hanem:
felelõsséget vállal a külhoni magyarokért. Ehhez az érdekérvényesítéshez erõs állam kell, nem
egy Gyurcsány által páriává legyöngített. A veszélyeztetett kárpátaljai magyarság kapcsán elõkerült ukrán fejleményekrõl megjegyezte: Ukrajna adja a világ kínálati gabonapiacának 10%-át,
ugyanakkor a GDP-je 40%-ig van
csak eladósodva, van még hová
eladósítani.
Az egyik hallgató gratulált ahhoz
a nyugalomhoz, ahogyan az ellenzék parlamenti és azon kívüli provokációira reagál. Kövér László válaszában világossá tette, csak az õ
malmukra hajtotta volna a vizet, ha
a CNN és más televíziók egyes országokban már megszokott botrányos jeleneteket, erõszakot mutathattak volna. A Sándor-palota erkélyére való fölmászás azonban más:
nem jelent jót az állam mûködõképességét próbára tenni. Ez az elmúlt
húsz év terméke, s visszautalt a titkosszolgálatok nem csak bûnös félrenézése folytán zavartalanul folyt
roma-gyilkosságokra. Ez a „minél
rosszabb, annál jobb” cinikus logikájára épült.
Cseresnyés Péter elköszönõben
a legközelebbi három eseményt
hirdette: március 11-én, kedden 18
órakor Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, március 21-én, pénteken 18
órakor pedig többek közt Fazekas
Sándor miniszter és Fónagy János
államtitkár lesz a vendége a
HSMK-ban. És a legnagyobb érdeklõdést kiváltó: a kórház felújítását avató Orbán Viktor miniszterelnök március 10-én, hétfõn 10.30kor érkezik a Városházához, 11kor az SBO-hoz. Mindkét helyszínre hívta ünnepelni a város és
környéke lakóit.
Kanizsa
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Újabb három jelölt,
eddig 33
A Kanizsa Hetilap megkeresésére a helyi választási bizottság közölte, hogy a Zala megyei 03. számú országgyûlési egyéni választókörzetben február 28-ig az alábbi
szervezetek és jelöltjeik igényeltek
ajánlóívet. Hogy kik kerülnek
nyilvántartásba hivatalos jelöltként, várhatóan csütörtökön
(lapzártánk után) válik jogerõssé.
BARNAMAGDOLNA– 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. GODAGERGELY – Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt.
GÖNDÖR ISTVÁN – Magyar Szocialista Párt, Együtt – AKorszakváltók 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.
MÓCZ GERGÕ DÁNIEL – Rend,
Szabadság, Jólét Párt. Dr. PÁSZTOR
JÓZSEF – Határon Túli Magyarok Pártja. 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

8.qxd

8.qxd

2014.03.05.

10

12:17

Page 10

Kanizsa – Mindenki Háza

Dömötörffy, Sajni: Diszkrimináció Miklósfán
Dömötörffy Sándor, a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke és Sajni József önkormányzati képviselõ sajtótájékoztatót tartottak, melynek témája
a nagykanizsai fideszes vezetés
részérõl a Miklósfai városrész és
az egyesülettel szemben gyakorolt diszkrimináció volt.
A Miklósfai Mindenki Házában
tartott tájékoztató aktualitását egy
nemrég kapott levél jelentette. Az
elnök kiemelte, a társadalmi igazságosság érvényesítéséért vívott
harcot békésen szeretné érvényesíteni. Meggyõzõdése, hogy az ország elõre haladását csak jobb és
bal együtt tudja szolgálni.
A levél értelmében, ahogy azt
Dömötörffy Sándor ismertette, az
önkormányzat nem köt megállapodást a városrésszel további feladatok
ellátása céljából, mivel a városban
az önkormányzat fenntartásában
mûködõ közmûvelõdési intézmények biztosítani tudják az egész vá-

ros lakossága számára a közösségi
színtereket. – Már évek óta harcolunk azért, hogy a város kössön velünk közmûvelõdési megállapodást.
Az egyesület 1995-ben vette át a
Mindenki Házát, és azóta az önkormányzat fõsoron támogatta az egyesületet egészen 2010-ig. Ezt követõen eltûnt a Marton Istvánnal, az akkori polgármesterrel kötött egyezmény a hivatalból. Ez pontosan rögzítette az egyesület feladatait, annak
jogát és a támogatás mértékét is. Továbbá azt, hogy fõsoron kapjuk a támogatást, nem pedig polgármesteri
keretbõl, vagy a kulturális alapra való pályázás lehetõsége révén – ismertette az elõzményeket az elnök.
Ezt követõen kérték a megállapodás újbóli megkötését, mivel azzal jobban tudnák az évet tervezni,
de három éve nem történt az ügyben változás. Fontos lenne, számukra, hiszen átkerültek jelenleg a
kulturális alapba, így pedig tavaly
már mûködési költségre sem tudtak pályázni.

Közlemény a Mindenki Háza közösségi
tér önkormányzati támogatása ügyében
A miklósfai Mindenki Háza épülete a hozzá tartozó földterülettel
együtt, 1995. aug. 25-én kelt megállapodás alapján, térítésmentesen
került átadásra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
részérõl a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület számára.
Az akkori megállapodás 7. és 8. pontja a következõket tartalmazza:
7. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek a birtokba adás napjától õt terhelik, annak költségeihez önkormányzati támogatás kötelezõen nem jár.
8. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az épületben a közösségi funkciókat megtartja, illetve önkormányzati rendezvényekhez a kért
helyiséget térítésmentesen biztosítja.
Önkormányzatunknak – a mindenkori politikai hovatartozástól függetlenül – fontos volt a helyi közösségek támogatása.
A megállapodás tartalmával ellentétben az alábbi mértékben támogatta a házban mûködõ egyesületet Nagykanizsa Megyei Jogú Város költségvetése 2006. óta:
2006-ban
2 830 000 Ft
Képviselõ: Sajni József
2007-ben
2 210 870 Ft
Képviselõ: Karádi Ferenc
2008-ban
2 335 000 Ft
Képviselõ: Karádi Ferenc
2009-ben
7 700 000 Ft
Képviselõ: Karádi Ferenc
2010-ben
12 498 000 Ft
Képviselõ: Karádi Ferenc
2011-ben
3 495 000 Ft
Képviselõ: Sajni József
2012-ben
3 150 000 Ft
Képviselõ: Sajni József
2013-ban
2 730 000 Ft
Képviselõ: Sajni József
Összesen:
36 948 870 Ft.
Természetesen a saját bevételek és az egyéb, a városvezetés által kezdeményezett vállalkozói támogatások nincsenek a felsorolt tételek között, amelyek további 12-13 millió Ft-ot tehetnek ki hozzávetõlegesen
2006 óta.
A közel 50 millió forint bevétel ellenére, az egyesület jelenlegi elnökének Dömötörffy Sándornak folyamatosan az a követelése, hogy az általa
folytatott, vélhetõen felelõtlen gazdálkodás hiányait, esetenként a fedezet
nélküli kötelezettségvállalások adósságait rendezze a város. Most, 2014
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– 2010-ben 3,9 milliót, egy évvel késõbb 3,3 milliót, míg 2012ben 2,5 milliót kaptunk. 2013-ban
a polgármesteri keretbõl, a közbenjárás hatására 1,5 millió forintot juttattak számukra októberben
– mondta Dömötörffy Sándor.
Ahogy hangsúlyozta, innentõl
csak a kulturális alapra pályázhatnak, melybõl finanszírozhatják a
rendezvényeiket. Így mûködési
költség, támogatás híján a mûvelõdési centrumot áprilistól be kell
zárniuk. Az alkalmazottakat pedig
fizetés nélküli szabadságra kellett
küldeniük.
Összehasonlításképpen, a diszkrimináció érzékeltetésére említette, hogy a kisebb lakosságszámú
Iharosberény 12 milliót, Kiskanizsa
pedig 20 millió forintot kap mûködésre, míg a városban mûködõ
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház 3,5 milliót.
A közmûvelõdési megállapodás
azért lenne fontos, hogy fõsoron
kapják a támogatást márciusban,
mert így nem lehet tervezni az éves
mûködtetést. És rengeteg pályázati

lehetõségtõl a szerzõdés hiányában
elesnek. Utolsó lépésként az elnök
nyílt levelet küld Cseresnyés Péter
polgármesternek, a jegyzõnek és
Orbán Viktor miniszterelnöknek.
Ezt követõen Sajni József önkormányzati képviselõ két szlogenre
emlékeztetett: „annyian vagyunk,
hogy azt csinálunk, amit akarunk”
valamint a „Miklósfát ezért a választási eredményért megbüntetjük”. Utóbbi egy kanizsai politikus
szájából hangzott el. – Ha ezt a kettõt egymás mellé teszem, ennek az
eredménye a mai helyzet. Az országban és Nagykanizsán is úgynevezett ”kézbõl etetés” mûködik –
mondta a képviselõ. Emlékeztetett,
Dömötörffy Sándor mandátuma
március 27-én jár le, és a pozíciót
olyan ember kapja meg, akit „tovább lehet kézbõl etetni”.
– Ha folytatódik a diszkrimináció,
feltételezem polgári engedetlenség
is lesz a városrészben. De nem hiszem, hogy erre sor kerülne… – zárta a tájékoztatót Sajni József.
Kanizsa

év elején újra pénzhiányra hivatkozva próbálhat zsarolni minden döntéshozót a ház bezárásának lebegtetésével.
Jól látható a fenti számok alapján, hogy minden tekintetben megalapozott a városvezetésnek az az elvárása az egyesület vezetése felé, hogy a
közpénz elköltésének, esetenként felelõtlen és következmények nélküli
módja, a milliós nagyságrendû jogerõsen kiszabott bírsággal együtt, nem
folytatható tovább Miklósfán. Minden tekintetben meg kell felelni az egyesület mindenkori vezetõjének annak a feltételnek, hogy az elszámolások a
támogatói szerzõdésekben leírt idõben és tartalommal kerüljenek benyújtásra, valamint egyesület gazdálkodása és pénzkezelése minden szempontból legyen átlátható és feleljen meg a vonatkozó jogszabályoknak.
Ha ezeket a szempontokat az egyesület képviselõje személye elleni támadásként, vagy az egyesület belsõ életébe történõ beavatkozásként értékeli,
magánemberként megteheti, de azokat a képtelen állításokat, amelyekkel a
jelenlegi városvezetõket Miklósfa ellenségeinek szeretné feltüntetni, kategorikusan visszautasítjuk. Egy civil egyesület elnöke a tagság nevében ilyen,
nyilvánvalóan politikai indíttatású, valótlan nyilatkozatokat nem tehet.
Cseresnyés Péter polgármester úr a 2014. febr. 12-én kelt levelének végén az alábbiakat írta válaszként a legutolsó, személyeskedésektõl sem
mentes elnöki ultimátumra:
„A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület 2014. évi szakmai programjainak megvalósításához a 2014. évi kulturális keretbõl igényelhet támogatást, amelyre biztatom. 2013-ban is az önkormányzati támogatások
tették lehetõvé, hogy a Mindenki Házát egész évben sikerült mûködtetniük, ami az önkormányzatnak is úgy érdeke, mint az egyesületüknek."
Az önkormányzat továbbra is partnernek tekint minden civil szervezetet,
amely az egyesület alapszabálya szerinti tevékenységet végez Nagykanizsán.
Azon szervezet, amelynek vezetõje fõ feladatának a zavarkeltést, vagy a politikai állásfoglalást tekinti az egyesület nevében tett nyilatkozatai során, sokak véleménye szerint nem méltó közpénzekbõl nyújtott támogatásra.
Amennyiben a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület választott
vezetõje a jövõben nyitott egy higgadt, elõremutató beszélgetésre, ahol
az esetleges vitatott kérdések, problémák feltárhatók és az egyesület céljainak szellemében megfogalmazható hosszú távú mûködés biztonságáról egyeztetés folytatható, az önkormányzat illetékes képviselõje készen
áll egy higgadt álláspont kialakítására.
Karádi Ferenc alpolgármester
Nagykanizsa, 2014.02.28.
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Képviselõi fogadóórák
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).

Esedékes a 2014. évi kamarai hozzájárulás
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 14100134-12287549-13000004 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

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

Üzemlátogatási lehetõség gyerekeknek
Négy nagykanizsai vállalkozás vezetõje felajánlja óvodásoknak, általános iskolásoknak, hogy gyáraikban a régi idõk mintájára üzemlátogatáson vehetnek részt. Tesszük mindezt azért, hogy különbözõ
szakmákkal ismerkedhessenek meg, lássanak be kicsit a gyárkapuk
mögötti életbe.
A jelentkezni a következõ címen lehet: uzemlatogatas2014@freemail.hu
A jelentkezés ideje: 2014. március 17-21. között. A látogatás ideje:
2014. április 10-11. 8.00-11.30 és 12.30-14.30
közötti idõben.
A vállalkozó szellemûek:
- Fabak Kft.
Sörgyár u. 5. ( bútorgyártás) – Németh Pál
- Metal-Tech Expert Kft.
Teleki u. 23. ( fémipar ) - Varga Endre
- Metamorf ’90 Kft.
Csengery u. 111. (mûanyagipar, fröccsöntés ) – Hajba Ottó
- Nilfisk-Advance Kft.
Csengery u. 119. (ipari mosó- tisztítóberendezések) – Kalocsai Norbert
Kérjük a jelentkezéskor megadni, mely idõpont lenne a megfelelõ
és mely céget (cégeket) látogatnák meg szívesen.
Tisztelettel: Németh Pál

A „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat.
Kérjük, hogy ez évben is segítsék adójuk 1 %-val
egyesületünk munkáját. Adószám: 18967621-1-20
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Pályázati felhívások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására
vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a
foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán
való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.

Pedagógus díszdiplomák igénylése
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

Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Március 7. 16 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit (30/6160847). Részvételi díj: 700 Ft/család.
Március 8.
MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC KUPA
- IDF VILÁGBAJNOKI VÁLOGATÓ. Szervezõ: SZAN-DIA Fitnesz FSC.
Március 11. 17 óra
„A LÉLEK DOLGAI” - elõadássorozat III. „Szavak egymáshoz” – Rambala
Éva erõszakmentes kommunikációs tréner elõadása. Belépõdíj: 1200 Ft.
Március 12. 14 óra
"Egészséges táplálkozás mûvészete"
elõadássorozat. VEGYEM, NE VEGYEM? - az étrend kiegészítõk és az
egészség kapcsolata - elõadó: Dr.
Buzás Judit járási tiszti fõorvos.
Március 12. 14 óra
A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA.
Március 14. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
„TOGETHER - EGYÜTT” - Képzõmûvészeti Társaság kiállítása. Megtekinthetõ: április 1-ig.
Március 14. 20 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
QUIMBY TEÁTRUM 2 - KONCERT.
Belépõdíj: 3800 Ft, 19-20-dik sor 3500 Ft.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 166. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ.
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai. Mûsoruk címe: „A nõ kezében zászló – a férfi kezében kard” –
Márciusi hölgyek az ifjak oldalán. Szerkesztette: Hámori Zsoltné és Gaál Mercédesz. A belépés díjtalan.

Március 6. 16 óra
„EGÉSZSÉGES CSALÁD” – kiállítás montázsokból és rajzokból. Megtekinthetõ: március 14-ig
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 12. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - KLUB.
Téma: Fájlkezelés a gyakorlatban
Március 13. 17.30 óra
Népszerûbb zalai gyümölcstermõ
növényeink kártevõi és az ellenük
való védekezési lehetõségek. Elõadó:
Keresztes Balázs agrármérnök, növényorvos szakmérnök.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál. TÁNCHÁZ - Közremûködik: a Zrínyi Tambura Zenekar (Murakeresztúr). A táncot tanítja: Novák Henriett. Belépõdíj: 500 Ft.

K.É.K. képei
Lehetne szokványos a fiatal
festõpalánta, Kiss Éva Krisztina élete, ám mégsem az. A
K.É.K. mûvésznéven alkotó zákányi hölgy tesz azért, hogy
példaképeihez
–
Gustav
Klimthez és Egon Schieléhez –
hasonlóan megreformálja mindennapjait. Amik, természetesen, nem múlhatnak el anélkül,
hogy ne táncoltatná meg ecsetét a vásznon. Épp ez jelenti a
lélekdonort az egykori, kaposvári egyetemistának, ha a sokszor nyers és jellegtelen valóságból kiszakadva saját világát
jelenítheti meg. Ami aztán tele
van vitalitással.
Nomen est omen, avagy a név
kötelez – tartja a közmondás. Kiss
Éva Krisztina „K.É.K.” monogramja a gimnáziumi évek alatt mûvésznevévé kovácsolódott, a fiatal lány
azóta is tartja magát eme színes elnevezéshez. Ugyan nem abban,
hogy csupa kék képet fest, hanem
azzal, hogy mindegyik alkotásba
önmagából ad egy szeletet. Mivel –
elmondása szerint – õ olyan ember,
aki soha nem hajlandó másokat mímelni, azért, hogy megszeressék lényét, vagy a festményeit.
– Ha valaki megkérdezné tõlem,
hogy kezdõdik a „mûvészet”, biztosan nem tudnék rá válaszolni, mert a
mûvészet folyamatos, s a történelem
alakítja, paradigmaváltások mindig
is lesznek. E szenvedély már gyermekkoromban megmételyezett, de
nyilván azt még nem lehetett alkotásnak hívni, a legtöbb idõt az egyetemi
évek alatt tudtam szentelni a rajzolásnak, vagy az ecsettel történõ
zsonglõrködésnek – utazott vissza a
nem is annyira távoli régmúltjába
K.É.K. beszélgetésünk kezdetén.

2014. március 6.

Amit aztán meg is szakított rövid
idõre, meg sem várva a következõ
kérdést, hogy miket, kiket festett anno, ugyanis szemeivel körbepásztázott a szerkesztõségben, és közölte:
neki túl unott, semleges és üres az
egész helyiség. Éppen ezért képtelen festeni tereket, vagy olyan dolgokat, amikben nincs élet.
– Engem, mindig is, az emberek
érdekeltek. Nem is igaziból külcsínük, hanem az, hogy mit rejthetnek belül. Külsõleg is hordoz minden
ember nagyon különleges vonásokat,
amitõl karakteres lesz egy arc, egy figura,és ez egyébként nagyban utal a
belsõ személyiségjegyekre is. Minden modellemben van valami rendkívüli, és magával ragadó. Általában
mindenkit lefestenék. Illusztrációkat
is készítek, amit épp annyira szeretek,
mint akrillal festeni. Sokat olvasok,
így jó pár téma ad ihletet, legyen az
szépirodalom, vagy verseskötet.
– Így volt ez már a csurgói református gimnázium, majd az egyetem
mûvészeti karán is. Kaposváron sokszorosító grafikai szakon tanultam,

eredetileg a grafika tûnt az erõsségemnek, majd az üvegmûvészetbe is
belekóstoltam egy esztendõre. Aztán
vettek fel az egyetemre, nem is tétlenkedtem az ott töltött három év során: elkezdtem megismerkedni a festészettel, ami eleinte idegen volt a
sokrétû finom vonalakkal érzékeltetõ
grafikai technikák után, de végül
megbarátkoztunk. Ehhez nagyban
hozzásegített az élénk színek szeretete, és mesterem: Illés Balázs.
Viszont az államvizsgám óta eltávolodtam a festészettõl, vagyis
inkább kevesebb mértékben az
életem része, hisz „civilnek” álltam egy kis idõre, de vissza szeretnék térni az iskolapadba az alkotást szolgálatába állva.
– Akkor olyan (is) vagy, mint egy
kaméleon. Mindig ahhoz a környezethez igazodsz, amiben lenned kell.
– Valójában sodródom az árral,
ugyanakkor tudom, mit akarok, és
ez – mint mindenkinél – egyre jobban kikristályosodik.
– A „kocsmazajos” tárlatod
kapcsán is…
– Nõnap elõestéjén, március 7-én,
pénteken, 19 órakor a nagykanizsai
Robinson Pizzeria & Pub-ban nyílik
meg második egyéni kiállításom. A
roppant hangulatos szórakozóhely
varázsa és a kultúra szélesebb körben
való elterjesztése reménnyel tölt el.
Egyébként a megnyitóra minden érdeklõdõt szeretettel várunk: jómagam, egy kedves költõ barátom, aki a
kiállítást megnyitja – az õ vehemenciája hasonló szellemet tükröz, mint
az enyém, illetve a pub menedzsmentje is, akiknek ezúton is köszönöm a sok segítséget, támogatást.
Kanizsa

Véradás - Vöröskereszt
2014.03.11. (kedd) 10:00 – 16:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.03.13. (csütörtök) 17:00 – 18:30 MagyarVöröskereszt, Nk. Sugáru. 28.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Projekt asszisztens
Faipari mûvezetõ
Vasúti pályamester
Raktári adminisztrátor
Áruforgalmi ügyintézõ
CNC csõhajlító
Szakács
Recepciós
Asztalos
Targoncaszerelõ
Felszolgáló
Marós-esztergályos
Eladó
Lakatos

felsõfokú
középfokú
szakirányú
középfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
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
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
Ne ragaszkodjon a régi szokásaihoz, mert
unalmassá válhat a barátai körében. Ápolja tovább a kapcsolatait, és szánjon rájuk
az eddigieknél több idõt. Ez a kis befektetés hasznos lehet mindenkinek.

IV.20.–V.20. Bika
Ha akarja, ha nem, a tavasz felpezsdülést
hoz a magánéletébe. Még masszõrhöz sem
kell elmenni, elég, ha egy nagyot sétál a természetben. Ha ezután még szórakozásra is
vágyakozik, üljön be egy cukrászdába.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha sok az otthoni teendõje, akkor se
mondjon le a szórakozásról, a nosztalgiázásról. A hétvégi böllér bemutatón például
lehetõsége nyílik az egykori disznóölés
hagyományainak felidézésére.

VI.22.–VII.22. Rák
Kavargó energiáját újabb sikerek eléréséhez is felhasználhatja. Így könnyedén
vesz minden útjába kerülõ akadályt, még
akkor is, ha a titkai iránt kitartóan érdeklõdik valaki.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A hétvégén lehetõleg kevesebbet foglalkozzon a lelki dolgaival. Szabadidejét inkább
töltse ki más foglalatossággal. Egy újabb
fesztivál részese lehet, és újabb ismerõsökkel
találkozhat, ha kilátogat a vásárcsarnokba.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Kedvezõ változások érik a családját, s
ezek hatásai kihatnak az ön kedélyére is.
Más, ismeretlen tájak meghódítására vágyakozik, de sajnos az utazásig még várnia kell néhány hónapot.

IX.23.–X.22. Mérleg
Nyugalmas hetek következnek az ön számára, semmiféle konfliktustól nem kell
tartania. Ha netán lehetõsége nyílik egy
szép utazásra, fogadja el a meghívást, mert
sok szép élménnyel gazdagodhat.

X.23.–XI.22. Skorpió
Romantikus hétvégére számíthat, ha meglátogatja a böllérfesztivált a vásárcsarnokban, hiszen
ez jó lehetõség az ismerkedésre. Vizsgálja át idõben a ruhatárát, és most ne a kényelemre fektesse a fõ hangsúlyt, hanem a vidám színekre.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Szokatlan lépéseket fontolgat magában. Bár
nem szeret veszélyesen élni, száguldozni,
most mégis legszívesebben egész nap szelné a
kilométereket. Bátran megteheti, utazhat, csak
figyeljen oda a közlekedési szabályokra.

XII.22.–I.20. Bak
Ne ígérjen a családtagjainak többet annál,
mint amennyit teljesíteni tud. Hogy maradjon ideje az ellazulásra, törekedjen a
konfliktusok megoldására, és vonzzon be
annyi D vitamint, amennyit csak tud.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ne kérdõjelezze meg, és ne kritizálja folyton a párja kitartását. Csak olyan teljesítményt várjon el tõle, amekkorára képes.
Ha erõteljesebb változást akar, vértezzék
fel magukat vitaminokkal.

II.20.–III.20. Halak
Számtalan feladatra számíthat az elkövetkezõ hetekben. Jókedvét nem szegi semmi sem, és már az is felvidítja, ha mindezt
zeneszó mellett teheti. Az esetleges kritikákat engedje el a füle mellett.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Moszkva után, Kanizsa és Pula elõtt

Dobó 12.
az Európabajnokságon
Jeruzsálemben rendezték a vívók kadet Európa-bajnokságát,
melyre a magyar válogatott színeiben a Nagykanizsai TE 1866
kardozója, Dobó István (képünkön) is kijutott. Elõször a kontinensviadal harmadik napján lépett pástra Dobó az ötven indulót felvonultató egyéni férfi kard
mezõnyében.

A kanizsaiak sportolója végül a
12. helyet szerezte meg, s a honi
erõsorrend az izraeli helyszínen is
visszaköszönt, hiszen a magyarok
közül a legelõkelõbb helyezést érte el. Csapatban a magyar válogatott tagjaként õ is részese volt annak, hogy a nyolc közé kerülésért
legyõzték a belgákat kadet korcsoportos kardozóink. A négybe jutásért aztán az oroszok jobbnak bizonyultak. Jöhetett a 5-8. helyrõl
döntõ találkozók sora: a lengyelektõl kikaptak Dobók, viszont a
7. helyért vívva legyõzték az ukránokat.

A Nemzetközi Táncszövetség
(IDF) nemzetközi vb-válogató
versenyét rendezték Moszkvában, melyen Felsõ Brigitta (képünkön), a Szan-Dia Fitness SC
látványtáncosa is indult egyéni
számokban. Edzõi Vágó Alexandra és Vágó Diána egyben
pontozóbírókként is közremûködtek az oroszországi helyszínen.
A versenyrõl mindenekelõtt azt
érdemes tudni, hogy IDF-pontgyûjtõ megmérettetés volt a szervezet pulai világbajnokságára, melyet május végén rendeznek a horvátországi városban.
– Egy sok éves, 2010 óta tartó
baráti kapcsolat kiteljesedése volt
az, hogy végre elmehettünk Moszkvába – kezdte Vágó Diána, Brigitta
trénere. – Természetesen nem ez az
elsõ alkalom, hogy külhoni válogatón igyekszünk minél több pontot
gyûjteni a világbajnoki szereplésért, de talán elmondhatjuk, hogy
eddig ez volt a legrangosabb és legnívósabb megmérettetés.

zsai (hazai) válogatóra március 8án kerül sor a HSMK-ban. A versengés szombaton reggel 8 órától
kezdõdik, s a szervezõk elõzetesen
legalább 800 indulóval számolnak,
az IDF hazai szövetségének égisze
alá tartozó versenyzõk krémje tehát
itt lesz Kanizsán...
P.L.

Egyed Zsanett: Tokióig meg sem állt
Kecskeméten ifjúsági birkózó
szabadfogású válogató versenyt,
egyben nõi felnõtt válogatót rendeztek, melyen a Kanizsai Birkózó Sportegyesület is képviseltette magát versenyzõivel.

P.L.

Az ifjúságiaknál 46 kg-ban
Németh Márton szerzett elsõséget, s 50 kg-ban szintén nyert
Egyed Balázs. A felnõtt nõi mezõnyben Egyed Zsanettet legyõzte bírói döntéssel Kõrösi
Kitti és egy finn versenyzõtõl is
kikapott 7:5-re.

INGATLAN

alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)

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, elõszoba, gépkocsibeálló. Irányár: 13,4 millió Ft.
Tel.: 0620-950-9527. (7627K)
Cserfõn 1300 négyszögöl szõlõ
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közmûvesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a. szám

No, és lássuk Felsõ Brigitta szereplését. A kanizsai sportklub aktuális üdvöskéje igencsak ott volt a
topon, hiszen nem talált legyõzõre
kategóriáiban.
– Két számban indultam, s most
már a felnõtt korcsoport free show
solo és a disco free style solo, tehát
egyéni kategóriáiban léptem a zsûri elé – vette át a szót Felsõ Brigitta. – Olyannyira jól ment, hogy
mindkét esetben engem hirdettek
ki végül gyõztesként.
Brigitta szempontjából a moszkvai megmérettetés érdekessége
volt, hogy Oroszországra még a
régi gyakorlatait tartogatta, viszont
ezek már nem biztos, hogy hosszú
életûek lesznek...
– A most hétvégi válogatón már
az új produkciókkal rukkolok elõ –
folytatta a nemzetközi kupa két kategóriájának gyõztese. – Remélem, ezekkel is hasonlóan jól szerepelek és a világbajnoki indulás
most már valóban nem lesz kérdéses e számokban.
S ha már érintõlegesen rátértünk:
nos, a következõ, vagyis nagykani-

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

Egyed Zsanett ennek ellenére
a felnõtt nõi válogatott kerettagjaként múlt pénteken utazhatott
el Svédországba, ahol a rangos
Klippan Lady Open nemzetközi
versenyén birkózhatott. Egyed
súlycsoportjában, vagyis az
olimpiai számnak számító 53 kgban huszonketten neveztek, ráadásul valamennyien a felnõtt
korosztályhoz tartoztak. Kanadai
és orosz ellenfelével nem bírt, de
a skandináv verseny kiváló lehetõség volt tapasztalatszerzésre.
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.:
0630-597-1530 (7632K)

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

A kanizsai sportolónak a világjárása ezzel nem ért véget, hiszen e
hét szerdáján már irány – szintén a
felnõtt válogatott kerettagjaként –
Tokió, ahol a március 15-i hétvégén
egy úgynevezett csapat világkupát
rendeznek – tudtuk meg Szatmári
Zsolttól, Egyed Zsanett edzõjétõl.
Japánba a KBSE még csupán junior korú birkózója a hat fõs válogatott tagjaként utazhat, és a
mezõny a távolkeleti helyszínen
sem lesz könnyebb...
P.L.

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.)

2014.03.05.

12:17

Page 15

Kanizsa – Sport

2014. március 6.

Jöhet a hazai NLE-b
bemutatkozás...
Szepetnek SE (6.) – Nagykanizsai LE (12.) 1-1 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 16. forduló. Szepetnek,
100 nézõ. Vezette: Kondákor.. G.:
Luki (72.), illetve Grudics (74.)
NLE: Gyulai A. - Hollender,
Pozsgai, Kocsis D., Szép D., Nagy
M. (Rittinger, 64.), Völgyi (Turóczi,
64.), Grudics, Tislér (Anger, 82.),
Szalai D., Szabó I. (Mulasics, 80.).
Edzõ: Gyulai Csaba.
Nagy taktikai küzdelmet hozott a
megyei elsõosztályú labdarúgó bajnokság tavaszi nyitófordulójának
mérkõzése. Az elsõ félidõben a hazaiak szerezhettek volna vezetést, a másodikban viszont az NLE veszélyeztetett többet a vendéglátók vezetõ
góljáig. Két perc múlva aztán egyenlítettek a vendégek, hogy onnantól
kissé az indulatoké legyen a fõszerep
a végül döntetlenre végzõdött találkozón. Szombaton, március 8-án hazai pályán is bemutatkozik a Nagykanizsa, hiszen a Napred legénységét
fogadja Gyulai Csaba legénysége. A
meccs felvezetése sem akármilyen,
hiszen a kanizsai klub elöljáróinak
megkeresésére az egyik népszerû közösségi portálról igencsak jól ismert
személy, „Tipszmiksz” Csabi invitálja meccsre a nagykanizsaiakat – a világhálón is már jó néhány napja. A fi-

atalok nagy kedvence, a szóban forgó
„futball-tudor” információink szerint
a találkozón is ott lesz, szóval a foci
poénos elemzésében és a tuti tippek
adásában nem lesz hiány az Olajbányász-pályán...
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Zalaszentgróti
VFC (4.) 2-5 (1-1).

Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár T.
(Korpics K., 71.), Kálovics, Piecs, Horváth G., Zborai, Dolmányos, Kovács
B., Horváth Zs. (Gerencsér A., 71.),
Földesi, Kálcsics F. Edzõ: Sneff Ferenc.
A hazaiak szereztek vezetést, jól
is mentek a találkozó folyamán, de a
szentgrótiaké jobb csapat, így a vendégek zsebelték be a három pontot.

Ez itt a reklám helye: drága szurkoló, ne maradj otthon, menjél Kanizsára!

Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 16. forduló. Kiskanizsa,
100 nézõ. Vezette: Vizi. G.: Kálcsics F. (6.), Horváth Zs. (70.), illetve Németh A. (28.), Éder (54.),
Komoróczi B. (60., 66.), Ferenczi
(92.)

A Palinból Kiskanizsára visszatérõ
Horváth Zsolt, ha kissé szerencsésen is, de góllal mutatkozott be és
ismét egy csapatban szerepelhet öccsével, Horváth Gergõvel.
P.L.

Kanizsai gyõzelem a lábtollas Eb-vválogatón
Újszászon nyitottak a lábtollasok az Eb-válogató és országos
rangsoroló kupasorozat keretében. A tornára 6 egyesület 99
versenyzõje nevezett, egyébként
a résztvevõk az öt állomásból álló sorozat keretében döntik el,
hogy ki képviselheti a magyar
színeket a július 10-13. között, a
lengyelországi Pustkow-Osiedleben rendezendõ VI. Lábtoll-labda Európa-bajnokságon.
A csapatverseny során a kanizsai
lányok – Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma – gyõztek. Sikerük
16 pontot jelentett számukra, amit
legközelebb március 15-én, az válogató második állomásán, Nagykanizsán növelhetnek. A férfiaknál kanizsai háziversenyen döntöttek a bronzérem sorsáról, amit végül a Takács
Endre vezette csapat szerzett meg.
Egyéniben a cserszegtomaji Mile
Alexandra 2:1 arányban nyert a nagykanizsaiak legjobbja, Kunics Réka ellen.

Kanizsai dobogós eredmények.
Nõi csapat (12 induló):
1. Kunics Réka, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma (Zemplén SE
Nagykanizsa). Nõi egyéni (30 induló): 2. Kunics Réka (Zemplén
SE). Férfi csapat (17 induló): 3.
Arany Bálint, Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre (Zemplén SE).
Újszászon egyben köszöntötték a
2013. év legjobb lábtoll-labdázóit és
a címeket az MLTSZ (Magyar Lábtoll-labda Szövetség) fõtitkára Fehér János, és elnöke Veres Pál adta
át a kiemelkedõ eredményt elért
versenyzõknek. A megszerezhetõ
10 kategória (gyermek, serdülõ, ifjúsági, felnõtt és szenior korcsoport,
férfi-nõi kategória) felén nagykanizsai játékosok végeztek az élen.
Azt év játékosai. Ifjúságiak:
Lukács Márton és Morvai Noémi
(Zemplén SE Nagykanizsa). Serdülõk: Kunics Réka (Zemplén
SE). Szeniorok: Takács Endre és

Baloghné Munkácsi Andrea
(Zemplén SE).
Ranglista díjazottak. Férfi hármas: 3. Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács
Endre (Zemplén SE). Nõi hármas:
2. Kunics Réka, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma (Zemplén SE). Vegyes páros: 3. Lukács Benedek,
Morvai Noémi (Zemplén SE).
Kanizsán rendezték a megyei
diákolimpiát. Az elsõ helyezettek:
V. korcsoport: leány egyéni 1. Balogh Eszter (Dr. Mezõ), fiú egyéni
1. Kunics Bence (Batthyány). VI.
kcs: leány csapat 1. Morvai Noémi, Balogh Eszter, Tüske Boglárka, Vlasics Dalma (Dr. Mezõ), fiú
csapat 1. Baranyai Benett, Kunics
Bence, Kunics Réka (Batthyány),
fiú egyéni 1. Baranyai Benett (Batthyány). VII. kcs: fiú csapat 1. Farkas Balázs, Bencsik Martin, Horváth Gergõ, Büki Bernadett (Cserháti), fiú egyéni 1. Farkas Balázs
(Cserháti).
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Vereség az
alapszakasz
végére
A Kanizsai Vadmacskák SE
az alapszakasz utolsó mérkõzésen Budapesten lépett pályára az MTK II csapata ellen
a nõi kosárlabda amatõr NB
Nyugati csoportjában és a
második negyed utolsó négy
percében nyújtott gyengébb
játékával alulmaradt az erõsebb fizikumú fõvárosiak ellen.
MTK-Budapest II (2.) – Kanizsai Vadmacskák SE (6.) 60-49
(17-13, 17-6, 14-13, 12-17)
Nõi amatõr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 18. forduló.
Budapest, 50 nézõ. Vezette: Vida,
Sentényi.
Kanizsa: Fekete (17), Kardos
(4), Hegyi (6/3), Jurkó (15),
Oros (2). Csere: Nagy D. (4),
Herman (1), Bernáth, Karancz,
Horváth E., Gutai. Edzõ: Gábor
Erzsébet.
Az elsõ negyed közepén egypontos hazai vezetésnél több támadásukat is pontatlanul fejezték
be a vendégek, így nem fordítottak, hanem nyolc egységnyi hátrányba kerültek, amit Fekete Csilla tudott kosaraival csökkenteni. A
15. percig jól tartották magukat a
kanizsaiak, onnan azonban a vendéglátók egy 12-2-es sorozattal
léptek el.
Nagyszünet után továbbra is
hullámzó volt a Vadmacskák játéka, de nem tudta növelni elõnyét az MTK II, mi több, az utolsó negyedet hozták is Gábor Erzsébet tanítványai. Az alapszakasz ezzel a KVSE számára is
befejezõdött – kilenc-kilenc gyõzelemmel és vereséggel a hatodik helyen zárt a Nyugati csoportban – és következhet számukra a rájátszás a Keleti csoport csapataival.
Egyelõre a sorsolás még nem
ismert az együttesek elõtt, de az
biztos, hogy még számos találkozó vár a Vadmacskákra is – kicsit távolabbi helyszínekkel.
Gábor Erzsébet: „A mérkõzés a
második negyed utolsó négy percében dõlt el, akkor nem koncentráltunk megfelelõen.”
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Rangos elismerés a nagykanizsai Katedrának

Városunk nyelviskolája, a Miha & Miha Nyelvstúdió Kft. néven
ismert Katedra Nagykanizsa rangos elismerésben részesült. Az év
fiatal sikeres franchise átvevõje címet ítélték oda a nyelviskolának,
amelyet Budapesten ünnepélyes keretek között vehetett át a cég két
tulajdonosa Miha Márta és Miha Sarolta. A franchise hálózatok
között kihirdetett országos díjat tavaly elért eredményei – innovatív tevékenysége, gazdasági eredményessége, hallgatói létszáma, illetve a sikeresen szervezett nyelvvizsgák alapján érdemelte ki a
nagykanizsai Katedra.
Gyermekkori álmukat váltották
valóra, amikor 16 éve a két testvér
megalapította a Miha & Miha
Nyelvstúdiót. Elõször német nyelvet oktattak, majd késõbb az angol
nyelvvel bõvítették a palettát, ma
pedig már németül, angolul, fran-

ciául, olaszul és oroszul tanulhatnak a hozzájuk beiratkozók.
A Katedra Nyelviskola Hálózathoz 2011 szeptemberében csatlakoztak, amelynek köszönhetõen a
felnõttképzéshez elengedhetetlen
magas szakmai háttérrel rendel-

keznek. Nyelvi programjaik akkreditáltak, és nyelviskolájuk jelenleg
az új Felnõttképzési Törvény értelmében, a városban egyedülállóként oktathat intézményi formában
idegen nyelvet cégeknek és magánszemélyeknek. 2012 õsze óta
akkreditált nyelvvizsgahelyükön
németbõl és angolból, általános és
gazdásági nyelvvizsgatípusokban
adhatnak számot tudásukról a diákok.
Nyelvoktatást már négy éves
kortól vállalnak, szeretettel várják az óvodásokat, kisiskolásokat, de a középiskolásoknak és a
felnõtt korosztálynak is egyaránt
kínálnak normál és intenzív ütemezésû tanfolyamokat. Fõ profiljuk a kiscsoportos képzés, amely
keretében maximum 6 fõs csoportokban folyik az oktatás szakképzett tanárokkal, a belvárosban, a könyvtár közvetlen közelében, modern, fiatalos környezetben. Tanfolyamokat folyamatosan indítanak, igény szerint akár
rugalmas idõbeosztással is.
Nagykanizsa felnõtt lakosságának egy része az utóbbi idõben az

általuk is bonyolított államilag
támogatott TÁMOP 2.1.2-es
nyelvtanfolyamokon sajátíthatta
el a német, angol és orosz nyelv
alapjait. A nyelvoktatáson kívül
még tolmácsolást és a fordítást is
vállalnak, vagyis nincs megállás
az ügyfélszolgálaton.
A Magyar Franchise Szövetség
az ország egész területén figyelemmel kíséri a csatlakozó franchise cégek munkáját, ezért a díj
elnyerése hatalmas elismerés és
megtiszteltetés a nyelviskola minden tagjának, és ami a legfontosabb, hogy franchise cég lévén a
gazdasági eredményesség itt helyben, nagykanizsai adó formájában
jelenik meg.
És végül: minek tulajdonítja
Miha Márta és Miha Sarolta – a
két ügyvezetõ – a rangos elismerést? Saját bevallásuk szerint országos sikerük titka a minõségi
munkába vetett hitük, a piaci
helyzethez való állandó alkalmazkodás és a kiváló csapatmunka.
V.M.

Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu

Rendezvényeket 80 fõig vállalunk!
Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft
Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft
2014. március 10. – március 14. 11.00 óra - 14.00 óráig
HÉTFÕ: Zöldséges gombaleves A: Zöldborsós sertésszelet, krumplipüré B: Carbonaras rakott
tészta KEDD: Szárnyas raguleves A: Mexikói tokány rizzsel B: Lencsefõzelék debrecenivel
SZERDA: Babgulyás A: Kókuszos rizsfelfújt szederöntettel B: Káposztás nudli
CSÜTÖRTÖK: Zöldbableves A: Mediterrán szárnyas tokány, rizzsel B: Pikáns sült oldalas,
hagymás tört burgonya, párolt káposzta PÉNTEK: Francia hagymaleves A: Fûszeres csirkefalatok görögsalátával, sült krumplival B: Sült kolbász tepsis burgonyával, almapaprikával

Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040
Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.)  www.maestrokanizsa.hu
Nyitva: hétfõtõl-csütörtökig: 11.00 - 22.00, péntek-szombat: 11.00-24.00, vasárnap: zárva

