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Orbán Viktor:

Magyarországnak ismét van jövõje, mely
felett kizárólag saját maga rendelkezik

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

A Kanizsai Dorottya Kórház
történetének legnagyobb felújítását lezáró ünnepélyes átadóra
került sor a Sürgõsségi Betegellátó Osztály elõterénél. A két fejlesztési program zárásaként tartott avatón Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is
részt vett.
Az intézmény az elmúlt években a Kanizsai Dorottya Kórház
sürgõsségi ellátásának korszerûsítése és a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban elnevezésû projektek keretében zajló munkálatok ellenére mindvégig
folyamatos betegellátást biztosított
a város és a térség lakói számára.
– Érdemes egy pillanatra megállnunk és számot vetnünk az elmúlt évek feladataival, megvalósult terveivel, hogy mindebbõl töl-

tekezve kitûzhessük a közös jövõnk céljait és a további fejlõdésünk lépéseit. A mai nap egy ünnepnap a számunkra, amikor lehetõségünk nyílik összegezni mindazt, amit eddig megtettünk, hogy
az elvégzett munka örömeit közösen élhessük át azokkal, akik a
munkában segítettek bennünket –
kezdte ünnepi beszédét Cseresnyés
Péter, országgyûlési képviselõ, városunk polgármestere. Ahogy elmondta, a lezárult kórházi felújítás
idõszaka a város, a térség és az ország ünnepe is. A városé és a térségé, mivel több mint százezer ember
egészségének és élete jobb minõségének jelent garanciát, ami egyben
biztonságot és stabilabb jövõképet
jelent. Ünnep az ország egészének
is, hiszen egy újabb erõs bástyája
született az egészségügynek.
Hangsúlyozta, Nagykanizsa hazánk egyik olyan erõs kapuja,

amely nyitva áll mindazok elõtt,
akik polgári hagyományait, értékeit kívánják gyarapítani. Olyan kapu
városunk és a térség, amely óriási
lehetõséget kínál, ahol kiaknázható
tudás és akarat létezik évszázadok
óta, és amely összekötõ kapocs hazánk és a déli területek között.
– A kórház megújulása, közös
megújulásunk bizonyítéka, amely
megkoronázza azt a kitartó munkát, azt a stratégiát, amely az elmúlt éveket jellemezte és elindította térségünket egy hosszútávú fejlõdés útján – folytatta a polgármester. A sikerek közt említette a
csatornaberuházás lebonyolítását, a
belváros rekonstrukcióját, a százmilliós nagyságrendû viziközmû
fejlesztéseket, az intézményi felújításokat, a játszóterek egy részének
fejlesztését, a hulladékdepó fejlesztését és a mûfüves pályák
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
építését, valamint a munkahelyteremtést. Ennek a csúcspontja a
mintegy négymilliárd forintos beruházással a kórház megújulása,
amely az együttmûködés jelképe.
Az elmúlt évben Nagykanizsa
több alkalommal kapott támogatást a kormányzattól, mely biztosította a város mûködését és fejlesztését lehetõvé tette, hogy a 2013-as
valamint 2014-es városi költségvetés olyan stabil lehessen, mely
alapot adhat az új célok kitûzésére
és a sikeres továbblépésre.
– A mai nap olyan jelentõs nap
számunkra, mely méltó az elismerésre és méltó arra is, hogy kihúzva magunkat büszkén álljunk meg
egy pillanatra és ünnepeljük a közösen megteremtett értékeinket.
Mert ne feledjük: Nagy álmok,
nagy lehetõségek, Nagykanizsa –
zárta beszédét a polgármester.
A kórházban lezajlott fejlesztések, projektek eredményeit dr.
Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház fõigazgató fõorvosa mutatta be. Kiemelte, hosszú
elõkészítés, segítõ szándék és jóin-

tûzoltó rendszert építettek ki, és az
elektromos hálózatot is fejlesztették. Ezeken kívül komoly szakmai
és informatikai fejlesztéseket is
végrehajtottak és az épület arculata is megújult. A kormány a megvalósítást a kivitelezés fázisában
több mint 400 millióval támogatta.
– Ezek a fejlesztések alapjaiban
járulnak hozzá ahhoz, hogy javuljon a hozzánk tartozó több mint
százezer ember egészségügyi ellátásnak a színvonala, javuljanak a
megbetegedési és halálozási adatok és javuljanak azon végsõ eredménymutatók is, mint az ellátáshoz való hozzáférés vagy a betegelégedettség. Ma már elmondhatjuk, hogy a megújult kanizsai kórház felnõtt ezekhez a feladatokhoz
– mondta a fõigazgató fõorvos.
A jövõ hónapban pedig befejezik a rehabilitációs szolgáltatásokat fejlesztõ projektjüket, és további két pályázatot koordinálnak.
A fejlesztések vonzásában, valamint a bevezetett rezidensi ösztöndíjprogram eredményeként soha
nem tapasztalt számú orvos dolgozik az intézményben.

dulat eredményeként négymilliárd
forintból valósult meg az intézményben a fejlesztés. A Sürgõsségi Betegellátó Osztály 900 négyzetméter alapterületû jól szervezett
egységbe költözött. A közös fogadóhely megteremti a lehetõségét
annak, hogy a legsúlyosabb állapotban lévõ betegek is idõveszteség nélkül a legmagasabb színvonalú ellátásban részesüljenek a nap
24 órájában. Teljesen megújult a
központi mûtõblokk, az intenzív
osztály, a szülészeti egység, valamint egy új urológiai endoszkópos
labor kezdte meg a mûködését.
Kuriózumnak számít az intézményben a mikrobiológia, amely
szintén új helyre költözött, ahogy a
kórbonctan is. Megújult a fõépület
központi lépcsõháza, automata

Orbán Viktor miniszterelnök elõször azon több száz embert köszöntötte, akik azért érkeztek a kórházhoz, mert úgy érzik, hogy április 6.
fontos nap lesz az életükben. Nekik
azt mondta, hogy az elmúlt négy
évben a nemzeti kormány azzal töltötte az idejét, azt tartotta a legfontosabb feladatának, hogy megvédje
a magyar embereket. Egyben pedig
köszönetet is mondott a kanizsaiaknak, és rajtuk keresztül minden magyar polgárnak, mert õk meg a kormányt védték meg.
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– Ahhoz, hogy mi megvédhessük az embereket szükség van arra, hogy az emberek megvédjék a
kormányukat. Ezért hálásak vagyunk és köszönünk minden bíztatást, jó szót, amellyel az elmúlt
négy esztendõben tartották bennünk a lelket, hogy mi is tarthassuk önökben a lelket. Magyarország a szakadék szélén állt, de sikerült visszarántani. Magyarország ma jobban teljesít – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ezt követõen szólt a felújított
épület átadásáról. Arra emlékeztette
a kanizsaiakat, hogy március 1-jétõl új idõszámítás kezdõdött Nagykanizsán, mert a kormány a korábban felhalmozott 6,3 milliárd forintos adósság alól a várost teljes egészében kiváltotta, továbbá az elmúlt
négy évben 35 milliárd forintnyi
fejlesztés érkezett Kanizsára.
– Az utóbbi két-három évben Magyarországon szinte szokásossá vált,
hogy gyárakat és új üzemegységeket
avathatunk fel. Ez így van rendjén,
mert 2010-ben azt vállaltuk, hogy
talpra fogjuk állítani a magyar gazdaságot. Azonban azt is vállaltuk,
hogy az összeomlás szélére sodort
magyar egészségügyet meg fogjuk
menteni. Ezért különösen örömteli
az, hogy ma itt egy kórházfelújítást
adhatunk át – mondta.
Hozzátette, a kórház átfogó rekonstrukciójára több mint 20 éve
nem került sor. A beruházással megújították és lehetõvé tették, hogy az
ellátás színvonala javuljon. A fejlesztés eredményeképpen a kor technológiai színvonalának megfelelõ
optimálisan kihasználható, költséghatékonyan mûködtethetõ egészségügyi intézmény jött létre. A kórház mûködését is konszolidálták, a
kórházi dolgozók pedig bérfejlesztésre összesen közel fél milliárd forintot kaptak tavaly és tavalyelõtt.
– Ennek a munkának az alapjait
együtt teremtettük meg, amikor
2008-ban közösen mondtunk nemet arra, hogy a magyar egészségügyi rendszerbõl üzletet csináljanak. Nemet mondtunk arra a politikára, amely emberek ellátásáért
felelõs intézményeket profitorientált üzleti cégeknek akart odaadni
– emlékeztetett Orbán Viktor.
Arról számolt be, hogy a magyar egészségügyi rendszert biztos

alapokra helyezték. A kórházak
adóssága négy évvel ezelõtt 120
milliárd forint volt, ezt egynegyedével sikerült csökkenteniük.
Több mint 300 milliárd forintot
meghaladó fejlesztés történik, és
közel 400 egészségügyi fejlesztési
program fut az országban. 22 új
mentõállomást építettek és 60 új
mentõállomást újítottak meg, valamint 200 új mentõautót állítottak
szolgálatba. A felújításokhoz szükséges forrásokat nem más területekrõl vonták el, hanem népegészségügyi termékadóból befolyt öszszegekbõl teremtették elõ.
Orbán Viktor mindenkit arra
kért, tekintsenek vissza a mögöttünk hagyott négy évre, és vegyék
számba, hogy mit értünk el együtt.
Gondoljanak, a munkanélküliség
csökkentésére, a rezsicsökkentésre, a gazdasági növekedés megindítására és a családoknak adott
kedvezményekre is.
– Magyarország a jövõ felé fordult, a maga útját járja és ismét van
jövõje, olyan jövõje, ami felett kizárólag saját maga rendelkezik. Ne
engedjék, hogy bárki visszafordítsa Magyarországot abba a félhomályos zsákutcába, ahol csak hatalmas erõket mozgósítva sikerül
megtalálni a kiutat – zárta beszédét
Orbán Viktor.
Ezt követõen szentelték fel és
áldották meg a megújult Kanizsai
Dorottya Kórházat. A jelképes átadás szimbólumaként Orbán Viktor miniszterelnök a kórház címerét ábrázoló emléktáblát adományozott a kórháznak, így a város és
a térség lakóinak, melyet az új osztály elõterében helyeztek el. Majd
a felújítás által érintett, átadott
épületrészeket tekintették meg az
állófogadás elõtt, ahol pohárköszöntõt Szócska Miklós, egészségügyért felelõs államtitkár mondott.
Az avatón többek között jelen
volt Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, Szócska
Miklós egészségügyért felelõs államtitkár, Török Krisztina, a
Gyemszi fõigazgatója, Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, valamint Rigó Csaba kormánymegbízott, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetõje is.
V.M.
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Regionális Gazdasági Évnyitó

A Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak
Szövetsége Nagykanizsán tartotta regionális gazdasági évnyitóját. A szövetség képviselõit,
Gyõr-Moson-Sopron-, Vas- és
Zala megye képviselõit, Nagykanizsa vállalkozóit, a régiónk államigazgatási intézményeinek,
szervezeteinek vezetõit, képviselõit Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ és
Dr. Polay József, a házigazda
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte
a Medgyaszay Ház konferencia
termében.
Cseresnyés Péter beszédében
kiemelte: néhány esztendeje,
2008-ban, amikor kitört a modern
kor egyik legjelentõsebb és legmélyebb gazdasági világválsága,
Magyarország a legnagyobb
vesztesek közé tartozott. Ahogy
akkor Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke fogalmazott: „lúzerországgá
változtunk, és annak tekintettek
minket külföldön is, mert nem
volt önbizalmunk, és közgazdasági értelemben mérhetetlenül kiszolgáltattuk magunkat”. És kérdem én magam is – tette fel a kérdést a polgármester, melyet meg
is válaszolt: hogy is lehetett önbizalmunk egy olyan felelõtlen korszak közepén, amikor a nemzeti
és gazdasági szuverenitásunk
szétfoszlóban volt, minden alapot
nélkülözött, hiszen rábízta magát
a piac mindenhatóságára, arra az
illúzióra, hogy az államnak, a
kormányoknak nincs szerepe a
gazdaság szervezésében. Ennek a
folyamatnak és szemléletnek a
súlyos vesztesei voltak még azok

a kis- és középvállalkozások is,
melyek jó esetben egy ország
vagy egy régió stabilitását és fejlõdését szolgálják, miközben az
itt élõ emberek létbiztonságát és
jövõjét alapozzák meg. A történelembõl tudjuk, egy erõs ország az
ott élõ emberek tudására és szorgalmára kell, hogy építsen, és ehhez partneri szövetséget kell
hogy kössön a vállalkozásokkal
és a vállalkozásokat képviselõ
szervezetekkel.
Köszöntõ szavainak befejezéseként arra kérte a jelenlévõ vendégeket, hogy a jövõben is segítsék,
támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyek az ország és a régió
felemelkedését szolgálják.
Dr. Polay József a Nyugat-dunántúli Kamarák Szövetségének
soros elnökeként beszédében kiemelte:
– Az elmúlt években, de különösen az elmúlt két évben a nagykanizsai kamara egyre aktívabb lett.
Ennek oka, hogy közel vagyunk a
vállalkozásokhoz, így jobban ismerjük igényeiket és gyorsan tudunk reagálni a felvetésekre. Sok
rendezvényünk volt, ahol csak tavaly, közel háromezer vállalkozás
képviseltette magát. Ezek megszervezéséhez nagy segítségünkre
voltak az NGM pályázatai, amelyeket a MKIK-n keresztül tudtunk
igénybe venni.
Bíznak benne – folytatta –,
hogy ez a folyamat nem szakad
meg, és tovább tudnak lépni a városunk számára fontos iparágaknál, idén például a vízkezeléssel
kapcsolatos területen, mely szintén a város egy fontos kitörési
pontja lehet.
Köszöntõje végén az elnök többek között megjegyezte, szeretné-

nek Észak-Olaszország felé is
nyitni, és nemsokára jön Nagykanizsára a Magyar Nemzeti Kereskedõház, mely lehetõséget ad a kis
és közepes válallkozásoknak az
export elindításához.
Csepreghy Nándor, a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelõs helyettes államtitkára Fejlesztéspolitika
2014 után címmel tartott elõadást. Beszédében arra is kitért,
hogy az uniós fejlesztéspolitikai
célokkal összhangban Magyarország 2020-ra szeretné elérni a
munkaképes korúak 75 százalékos foglalkoztatottságát, 10 százalékra mérsékelné azok számát,
akik korán elhagyják az iskolát,
illetve 450 ezerrel csökkentenék
a szegénységben élõk számát. Kiemelte: növelni kell a megújuló
energiák használatát és az energiahatékonyságot, továbbá 650
milliárd forintra kívánják emelni
a kutatás-fejlesztésre felhasznált
forrás összegét. Tervezhetõbb pályázati rendszerre van szükség, a
nyerteseknek egy állami alap garanciájával elõleglehívási lehetõséget kellene biztosítani. A pályázatíróknak kifizetett összegeket a
mostani 15-20 százalékról 10-15
százalékra mérsékelnék azzal,
hogy egyszerûbbé, bizonyos pályázatoknál pedig normatív alapokhoz köthetõen szinte automatikussá tennék a források lehívását.
Dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elõttünk a holnapután címmel tartott elõadást. Beszédében
emlékeztetett arra, hogy a válság
kitörésétõl, 2008 óta a német és a
magyar gazdaság együtt zuhant,
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de a németek 2010-re elérték a
válság elõtti gazdasági szintet.
Véleménye szerint Magyarországon azért lassúbb a növekedés,
mert a magyar kis- és középvállalkozások hatékonysága alacsonyabb, a válság utáni intézkedésekben pedig magas volt a
„transzformációs veszteség”, sokáig elmaradtak a strukturális reformok, illetve több elrontott
gazdaságpolitikai lépés is történt.
A transzformációs veszteség szerinte abból származott, hogy a
2010-ben alakult kormány a gazdaság számára hosszú távon helyes döntésekrõl határozott, amelyek azonban rövidtávon lassítást
eredményeztek. Hangsúlyozta,
hogy nagy szükség volt az átfogó
reformokra például az oktatási
rendszerben vagy a közigazgatásban, ami mind a versenyképesség
javítását hivatott segíteni. Ugyanakkor úgy vélte, hogy az igazságszolgáltatásban a legkisebb eredményt érte el e kormányzat a gazdaság szempontjából, ott sokkal
erõsebb ellenállásba ütközött.
Nekünk teljesen mindegy, hogy
ki fog kormányozni, de az nem
mindegy, hogyan - zárta gondolatait Parragh László, hozzátéve, a
strukturális reformokat végig kell
vinni, elfogadhatatlan lenne a
visszarendezõdés.
A regionális gazdasági évadnyitó díjak, elismerések átadásával fejezõdött be.
Az „Év Vállalkozója” díjat Hohl
László egyéni vállalkozó, az „Év
Vállalkozása” díjat az Aquaprofit
Zrt., az Addinol Hungaria Kft. és a
Murasóder Kft. kapta. A „Kiváló
Gyakorlati Képzõhely” díjban
Novinics József egyéni vállalkozó,
a Villtek Kft. és a Pápai József és
Társa Bt. részesült.
B.E.
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Böllér bemutató kóstolóval, muzsikával, tánccal
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Jeles eseményhez érkezett, az
I. Kanizsai Böllér Bemutatóval
folytatódó az önkormányzat által tavaly októberben útjára indított „Vásár(olj) Kanizsán! –
Termelõi Vásár” rendezvénysorozat.
Míg szombat reggel a vásárcsarnok nyüzsgõ forgatagában kedvenc termékeiket, és elárusítóikat
keresték fel a vásárlók, a parkolóban felállított sátraknál hosszú sorban várakoztak az emberek. A
disznóperzselés mellett lehetõség
nyílt disznótoros ételek kóstolására, sõt a disznóvágás elmaradhatatlan mozzanataként pálinkakortyolgatásra is. Ez nem csak a gyomornak tett jót, hanem kissé felmelegítette a várakozókat az egyre hûvösebbre fordult délelõttön.
A hivatalos megnyitó elõtt sajtótájékoztatót tartott V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelõs államtitkár, a rendezvény fõvédnöke és
Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ, a rendezvény védnöke.
Cseresnyés Péter összefoglalóként elmondta, olyan meglepõ
eredménnyel zárult már az elsõ alkalommal megrendezett vásár,
hogy nem lehetett abbahagyni,
aminek nagyon örültek, hisz’ az
egészséges magyar élelmiszerre
mindenkinek szüksége van.
– Odáig jutottunk ebben a pár
hónapban, hogy újabb szektort
kellett megnyitni a termelõknek,
illetve még azok is mellénk álltak,
akik kezdetben bizalmatlanul fogadták a kezdeményezést, és egyre
lelkesebben kérdezik, mikor lesz a
folytatás. Kimondottan azoknak a
kezdeményezésére és segítségével,
akik itt a vásárcsarnok területén ér-

tékesítenek, vagy értékesítési helyet bérelnek maguknak, eljutottunk odáig, hogy egy böllér fesztivált is meg tudunk rendezni. Meg
tudjuk mutatni a hagyományainkat, a téli szokásainkat azoknak a
városi gyerekeknek, akik még nem
láttak disznóölést.
A Termelõi Vásár külön színfoltjaként beléptünk azon települések sorába, akik a hagyomány bemutatása céljából egy-egy disznóölést is bemutatnak. Nagyon-nagy
hangsúlyt kell fektetnünk arra,
hogy a magyar élelmiszernek legyen piaca, minél egészségesebb
élelmiszert kapjanak a magyar emberek, s ehhez kormányzati szándék, és segítség is van. A kormányzati szándék az, hogy az elmúlt
húsz évben gyalázatos helyzetbe
került élelmiszeripar talpra álljon.
V. Németh Zsolt államtitkár a
vidékfejlesztés témakörében adott
tájékoztatást a sajtó képviselõinek.
– Egyedileg különleges a nagykanizsai rendezvény – kezdte tájékoztatóját az államtitkár –, de hála Istennek a országban nagyon sok helyen
történik hasonló. Nagykanizsának
olyanok a vásári hagyományai, amelyek nyilván segíttették ezt a folyamatot. Egészen biztos vagyok abban, ha visszanézünk néhány évtized múltán erre a néhány esztendõre, elmondhatjuk azt, hogy ez volt az
az idõszak, amikor a helyi termékeknek tapinthatóan érezhettük mi vásárlók is a felfutását. Nagyon sokféle mutatóval lehetne jellemezni magát az agrárium teljesítményét,
azonban nagyon fontos, hogy megnézzük milyen hatással van ez a vidékre, a vidék megtartó képességére. Hogy vajon képes-e a magyar
agrárium megtartani azokat a színeket, ízeket, illatokat, amelyek a vi-

dék karakterét adják. Intézkedések
egész sorával segítettük, hogy élénküljön az érdeklõdés a helyi termékek iránt. Például a jogszabályalkotással, a kistermelõi rendelettel,
amely lehetõvé tette, hogy 40 kilométeres körzetben a helyi termékek
szabadabban eljussanak egy egyszerûsített feltételrendszerben. Így akár
az állati alaptermékek, a tej, a nyershús, a tojás, vagy éppen a feldolgozott termékek, a sajt, a lekvár vagy
éppen a füstölt kolbász. Ugyancsak
pályázati forrásokkal segítettük, ha
kisméretben is élelmiszeripari vállalkozások, feldolgozók létesítését –
fogalmazott az államtitkár. Éppen a
napokban hirdetjük ki az egyik pályázat eredményét, ahol a technológia fejlesztésére nyújthattak be pályázatot a kistermelõk, de nagyon sikeres volt a vágópontokra vonatkozó pályázat is. Több tucat vágópont
épül most az országban akkor, amikor egy-egy megyében alig van néhány vágóhíd. Ennek révén érhettük
el azt is, hogy egyre-másra alakul-

programot is indítunk, amelynek
egyik eleme a piac. Jelentõs forrásokat fordítunk arra, hogy a helyi
termékek hálózata összeálljon,
megteremtjük a kapcsolatot a városokkal is, ezért örülünk a kanizsai
példának, mert nélkülük ezt nem lehet megtenni. A vidékfejlesztési
program a vidéki, falusi térségekre
fókuszál, sõt szinte kivétel nélkül
ott lehet a forrásait felhasználni.
Emiatt fontos, hogy a tervezésnél
például a városokat is be tudjuk
vonni az együttmûködésbe. Ez a
termelõi piac, és a hagyományt teremtõ böllér fesztivál vélhetõen
még jobban felkelti a termékek
iránti érdeklõdést, ami már így sem
csekély – fejezte be gondolatait V.
Német Zsolt, vidékfejlesztésért felelõs államtitkár.
A sajtótájékoztatót követõen
Cseresnyés Péter polgármester és
az államtitkárt végigsétált a standok között, s Nõnap lévén, a polgármester stílusosan virágmagokat
ajándékozott a hölgyeknek. Meg-

nak a termelõi piacok, vannak olyanok is, amelyekhez szintén tudtunk a
vidékfejlesztési alapból, a Darányi
Ignác tervbõl támogatást nyújtani.
Ez az a terület egyébként, ahol egészen biztosan nem kell az EU-nak
feszülnük, hiszen egyeznek a törekvéseink az eu-s elvárásokkal, lehetõségekkel, és maga az EU is támogatja a helyi termékek piacra jutását.
Hiszen ennek révén nemcsak a vidék karaktere marad meg, segíti a
falvaink fenntartását, hanem a környezetvédelmet is szolgáljuk azzal,
ha nem szállítjuk a termékeket több
száz kilométerre, vagy éppen kontinenseken keresztül.
Éppen ezért ebben az évben induló eu-s periódusban egy úgynevezett rövid ellátási lánc tematikus

nyitó szavaikat követõen Varga
Antal böllér hozzáfogott a várvavárt disznóperzselésnek. Az elsõ
hívó szóra mindjárt segítõi is akadtak. Közülük a legbátrabb, és a
legkitartóbb Heiszter Bálint, második osztályos Kõrösi iskolás tanuló volt, akihez idén még nem
mert csatlakozni a 4 éves Hanna
húga, aki azt ígérte, jövõre már õ
segíteni fog a tesójának.
Az I. Kanizsai Böllér Bemutatóval párhuzamosan a Zalagyöngye
Táncegyüttes, a Rezeda Dalkör, a
Napsugár Együttes, a Nagykanizsai Horvát Tamburazenekar és a
Csillag Citera Együttes szórakoztatta a közönséget.
B.E.
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Kanizsa – Szépkorúak netre fel!
Érdekességként az igazgató
megemlítette, Isten ajándékának
nevezi az internetet Ferenc pápa
a Vatikán által kiadott közleményben. A katolikus egyházfõ
szerint az internet segíthet a különbözõ embercsoportok közt lévõ falak lebontásában azáltal,
hogy lehetõvé teszi a szabad beszélgetést köztük. „A párbeszéd
azt jelenti, elhisszük, hogy a másiknak van valami értékes mondanivalója.” Ferenc pápa szerint
az internet óriási lehetõséget kínál arra, hogy a sajátunktól eltérõ kulturális és vallási háttérrel

5

amikor is a közösségi szolgálat
keretein belül, ha nem is családtagok, de diákok fogják tanítani
az idõseket internetezni, számítógépet használni. Biztos vagyok
abban, hogy nemcsak az idõsek
fognak tanulni, hanem a fiatalok
is sokat fognak kapni, mégpedig
érzelmi többletet, sok-sok pozitív
visszajelzést, sikerélményt, barátságot.
A tanfolyam lebonyolításáról, a
legfontosabb tudnivalókról dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó adott tájékoztatást. Elmondta,
február végéig kétszászhuszon-

Ezüstnet Kanizsa – internetezni tanulnak az idõsek
A város önkormányzatának
Idõsügyi Tanácsa (IT) a közösségi szolgálatos diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, 30 órás számítógépes tanfolyamot indított a város idõskorú lakossága részére. A március
17-én kezdõdõ, Digitális Esélyegyenlõségért Program keretében meghirdetett Ezüstnet Kanizsa tanfolyamra 223-an jelentkeztek. A Medgyaszay Házban tartott nyitórendezvényen
megjelentek a képzésben részt
vevõ idõsek, az õket oktató diákok, valamint a középiskolák
vezetõi, képviselõi.
Köszöntõjében Cseresnyés Péter polgármester, az IT elnöke kiemelte: a mai nappal jelentõs állomásához érkezett a 2012-ben,
az EU által meghirdetett Generációk együttmûködésének évében
megkezdett munka. Az IT akkor
határozta el, kihasználva azt a
törvény által nyújtott lehetõséget
– melyben 50 óra társadalmilag
hasznos munka elvégzéséhez kötötte az érettségi bizonyítvány
megszerzését a diákok számára
–, hogy együttmûködést ír alá a
középiskolákkal. Ennek az eredménye a számítógépes tanfolyam. Azt kívánta a fiataloknak,
a munka során érezzék, mennyire
fontos a generációk együttélése,
hiszen egymásra lesznek utalva.
A diákok az idõsek tanácsaira, az
idõsek pedig a fiatalok megszerzett tudására.
Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének igazgatója beszédében többek között elmondta:
– Maga a tény, hogy az idõsek
és a fiatalok között egy úgyneve-

zett digitális szakadék tátong,
önmagában kimondva még nem
ráz meg senkit. Azt gondolhatnánk, hogy legfeljebb a fiatalok
többet játszanak és interneteznek, mint a szüleik, nagyszüleik. Pedig a digitális világ
nem csupán errõl szól, hanem
segítséget nyújt bizonyos területeken, mint például az egészségügyben, tehát alkalmazása és
alapszintû ismerete, képesség a
használatára, lassan alapkövetelmény lesz.

rendelkezõ emberekkel beszélgessünk. Ez a valami, egy igazán
jó, értékes dolog, Isten ajándéka,
de természetesen azt is hozzátette, hogy ez a fajta kommunikáció a valódi kapcsolatokat nem
pótolhatja.
Megköszönve a szervezõknek, a munkában résztvevõknek a nagyszerû kezdeményezést, az elmondottakhoz hozzátette:
– Ma egy olyan tanulási folyamat kezdetének vagyunk tanúi,

három idõskorú, közöttük százötvennyolc nõ és hatvanöt férfi iratkozott be, akiket különbözõ helyszíneken huszonhárom diák vezet be
az internet világába. Közülük két fõ
50 év alatti hallgató, huszonhét fõ
50-59 év, százhuszonhét fõ 60-69,
ötvenhét fõ pedig 70-79 év közötti
„tanuló”. Nem maradtak le a 80 évnél idõsebbek sem, õk tízen képviselik korosztályukat az Ezüstnet
Kanizsa tanfolyamon.
B.E.
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Kanizsa – Kampány

A Kormányváltó Erõ:
„Szándékoltan
gazemberség…” –
állítja Ujhelyi István

desz hatalmából. Ezért áprilisban,
remélhetõleg, új kormányra fognak szavazni – mondta. Ahogy azt
is: az ellenzéki összefogásnak van
választási programja, addig a Fidesznek nincs.
– Felkészültünk arra, hogy az elkövetkezõ években mi fogunk kormányozni – így Ujhelyi.
Lakossági fórum a választások tétjérõl, az esélylatolgatásról, a Simon-ügyrõl…

Eképp minõsített több, „maffiaszerû”, Fideszes intézkedést az Országgyûlés alelnöke múlt szerdai,
nagykanizsai látogatásán, melynek alkalmával sajtótájékoztatót
és lakossági fórumot is tartott.
Ujhelyi István bírálta azokat a
kormányzati döntéseket, amiket a
hétköznapi emberek mindennapjaival, a gazdasággal, valamint a demokráciával kapcsolatban hozott
meg a Fidesz. A párt számlájára
rótta az új választási törvényt is,
amellyel „nevetséges cirkusszá”
tették a magyar választásokat.
– Így nem lehet normális és demokratikus döntéseket hozni – jelentette ki a honatya a sajtótájékoztatón. Ahogy pedig „belenyúltak”
ebbe a törvénybe, az nem egyszerûen „kétbalkezésség” volt, hanem
„szándékoltan gazemberség”.
– A szavazófülkébe szinte be sem
fog férni az a lepedõméretû szavazólap, amin meg kell, hogy találja a
választópolgár a képviselõjelöltjét,
illetve az országos listáját.
Ujhelyi szerint mindezt azért
tették így, mert a Fidesz tudja,
hogy „jelentõs kisebbségbe szorult
támogatóival”.
– Ugyanis1,8 millió fõt számlál
az õ szavazóbázisuk, míg az országban körülbelül 8 millió választópolgár van – így a Fidesz érdeke
az, hogy minél kevesebben menjenek el szavazni.
Április 6-án viszont meg kell kérdezni az emberektõl, hogy „egyetértenek-e a trafikmutyival”, valamint
azzal, hogy „Putyin gyarmata lett
Magyarország”. Egyetértenek-e azzal, hogy ma az országban a foglalkoztatottság egyet jelent a 48 ezer
forintos közmunkával, a szétvert
oktatási rendszerrel, illetve, hogy
egy vállalkozó napjainkban csak akkor számíthat jövõre, ha belép a Fidesz helyi alapszervezetébe.
– A magyar társadalom viszont
ráébredt arra, hogy nem kér a Fi-

A parlament alelnöke elöljáróban a választási törvényekrõl
szólt a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központba szervezett fórumán.
Ezzel kapcsolatban – sok más
mellett – azt emelte ki, hogy „elképesztõ”, amit Orbán Viktor és
„csapata” mûvelnek. Viták helyett
inkább arra koncentrálnak, minél
több botrány legyen – ez a kampánystratégiájuk Ujhelyi István
szerint.
A politikus taglalta még azt is,
hogy a Fidesz hogyan uralja a médiát is. Mindenhonnan az õ propagandájuk folyik, bár erre futja nekik, hiszen sok pénzt harácsoltak
össze a Simicska-birodalomban.
Majd a választásokra vonatkozóan azt mondta, mindez kétféleképpen alakulhat. Vagy jelentõs
gyõzelmet arat a baloldali összefogás, vagy marad az apátia, pontosabban, az emberek nem mennek
majd el szavazni.
– Ennek pedig az lehet a vége,
hogy különösen nagy parlamenti
többséget fog alkotni Orbán Viktor
pártja. Ettõl mentse meg az országot a sors!
Állampolgári felvetésre a Simonügyrõl is elmondta véleményét. „Ez
káros és rosszkor jött katasztrófája
a szocialista pártnak, ám az MSZP
példásan rendezte el ezt az ügyet,
hiszen 3 nap után minden tisztségétõl megfosztották.”
– De a Fidesz abban az esetben,
ha saját polgármesterei követtek el
közönséges bûncselekményeket,
hasonlóan cselekedett-e…?

A Kormányváltó Erõ:
Propaganda
és valóság
A kormányváltó baloldali koalíció képviseletében Bodó László
tartott pénteken sajtótájékoztatót, melyen azokról a kanizsai
„lehetõségekrõl” esett szó, amik
a börtön beruházással kapcsolatosak.

2014. március 13.
Elöljáróban az aktivista a csütörtöki közgyûlésen történtekre
tért ki. Elmondta, a legutóbbi soros ülésen az okozta a legnagyobb
vitát, hova állítsanak szobrokat –
különösen Bethlen Istvánét, aki
talán egy alkalommal járt annak
idején városunkban. Majd Bodó
László áttért mondanivalójára,
amit az alábbiakban változtatás
nélkül közlünk. „A javító-nevelõ
intézet hivatalos honlapján látható
a 2014-re tervezett beruházásokra
vonat-kozó közbeszerzési terv. A
lejárt határidejû projektelemek teszik ki a beruházás mintegy 80
százalékát. A feladatok 20 százalékára kiírt közbeszerzési eljárás
még folyamatban van. A dokumentum nyilvánosságra kerülése
elõtt, januárban és februárban számos ajánlat-tételi lehetõség lezárult, például az építésre, a kivitelezési tervdokumentációra, a tájékoztatásra, honlap készítésre vonatkozó feladatokra, ahogy projektmenedzsernek, pénzügyi aszszisztensnek is csak eddig az idõpontig jelentkezhettek, pályázhattak azok, akik tudtak a lehetõségrõl. Megrázó tapasztalatot szerezhet, aki megnézi az eddigi nyertesek listáját: a megvalósíthatósági

tanulmány készítõje: Opus Team
Üzleti Tanácsadó Kft., Debrecen;
az engedélyes terv készítõje: Gold
Acél Kft., Debrecen; a kiviteli terv
készítõje: Gold Acél Kft., Debrecen; a rehabilitációs szakmérnöki
feladatokat: Egberstone Kft. Debrecen; a tervellenõri (tervezõi mûvezetõi) feladatok ellátása: PRC
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Debrecen; a független mérnöki
feladatok ellátása: IT Specalist
Mérnöki Kft. Debrecen; építésügyi szakértõi feladatok ellátása:
KEM-BER Kft., Debrecen; nyilvánosság biztosítása: Center Consulting Marketing és Pénzügyi
Kft. Debrecen; szakmai vezetõi
feladatok: Magyari László, egyéni
vállalkozó, Debrecen (a javítóintézet igazgatója); pénzügyi vezetõ
és asszisztense: Jbm Team Bt.
Debrecen; tervezõi, mûvezetõi
feladatok: Egberstone Kft., Debrecen; könyvvizsgálói feladatok:
Dr. Nagy László egyéni vállalko-

zó, Debrecen; mûszaki ellenõr:
KIMA Stúdió, Budapest.
Több száz millió forint, amire
Nagykanizsán is lehetett volna találni vállalkozókat. Ha mást nem,
az úti költséget megtakaríthatták
volna. Így lehet Cseresnyés – Kósa
módra herdálni a közpénzt és kizárni a kanizsai vállalkozásokat.
A cca. 20 százalékra még van lehetõség pályázni. Most nem sorolom fel, de ajánlom a kanizsai vállalkozások figyelmébe a javítónevelõ intézet honlapját.”
Talán sokan emlékeznek a következõ szó szerinti idézetre:
„Az ifjúsági nevelõintézet építésével kapcsolatos felvetésére tájékoztatom, hogy arra vonatkozóan,
mely vállalkozókat vonnak be az
építtetõk a beruházás során, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának sem hatásköre,
sem pedig ráhatása nincs.”
Ezek után a kanizsaiak akarata
ellenére megvalósított börtönberuházás csak teher a városnak, ebbõl
sem a városnak, sem a helyi vállalkozóknak, de még a munkavállalóknak sem lesz bevétele.
„Cseresnyés-Kósa és a Fidesz
jobban teljesít!” – állította Bodó
László.
Majd Bogár Ferenc, Göndör István kampányfõnöke az elhangzottakkal kapcsolatban még tett két kiegészítést. Miszerint a térfigyelõ
kamerák bõvítésérõl is tárgyalt a
közgyûlés, ám ezekbõl egy sem jut
a javító-nevelõ környékére, pedig
Cseresnyés Péter megígérte, hogy
mindent megtesz az intézet környékén élõk biztonsága érdekében.
Ahogy az ottani munkahelyeket
sem a kanizsaiak kapják, ugyanis a
környéken nincs olyan szakképzett
ember, aki ilyen intézetben dolgozhatna. A javító-nevelõ étkeztetését
sem helyi munkaerõvel oldják meg,
hanem – mint Bogár Ferenc hangsúlyozta – majd azzal a
közétkeztetõ céggel, ami az országban több helyen – például városunkban – is ellátja ezt a feladatot.

Fidesz – KDNP:
Göndör István a
szocialistáknak sem kell
Bizzer András és Jerausek István, a helyi Fidesz-frakció tagjai, önkormányzati képviselõk
tartottak sajtótájékoztatót A
baloldal egyik trójai falova
címmel, mely, ahogy elmondták, jól jellemzi Göndör Istvánt.
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– Göndör István nem kellett Kanizsának, és Kanizsa nem kellett
Göndör Istvánnak! Most, a hatalom
érdekében, mégis úgy tesz, mintha
érdekelné a város, és annak sorsa,
fejlõdése – fejtette ki bõvebben
Bizzer András. Hozzátette, a sors
furcsa fintora és ordító ellentmondása, hogy az elmúlt 8+4 évvel leszámolni készülõ Együtt-PM nagykanizsai jelöltje pont az a Göndör
István, aki ebben az idõszakban
mindvégig az MSZP országgyûlési
képviselõje, és nyolc évig az országot a csõd közvetlen közelébe juttató baloldali hatalom kiszolgálója és
mûködtetõje volt.
Göndör István és az Együtt-PMmel szövetkezõ baloldali-liberális
Gyurcsány-koalíció hitelességérõl
talán többet nem is kellene mondani, hiszen a kanizsaiak pontosan
tudják, hogy Göndör István hányszor váltott pártot, szervezetet és
eszmét: pontosan úgy és annyiszor,
ahogyan és ahányszor a saját önös
érdekei diktálták.
Göndör István a pénzért és a hatalomért mindenre képes. Erre hívta fel a közelmúltban a figyelmet az
egyik országos internetes portál.
– Érdemes megismerni, hogyan
látják mások a baloldal kanizsai jelöltjét. Most ebbõl az írásból idézek: „Az MSZP-tõl elcsábító támogatójának szívesen biztosít önmagán ingyenes reklámfelületet akár
ízléstelen módon. Nagykanizsán
hatalmas felháborodást váltott ki,
hogy a Holokauszt emlékév jegyében megnyitott Wallenberg kiállításon a protokollszabályokat felrúgva
az Együtt-PM nagyméretû pártjelvényével a mellén jelent meg. Politikai pályafutását elnézve valószínû, ha valamelyik régebbi zakóját
kapta volna ki a szekrénybõl, seregnyi jelvény közül választhatott volna. A kemény diktatúrát felvonultató Kádár korszak szekértolójaként
emlegetett politikustól furcsa lépés,
hogy egy liberális párt szociáldemokrata jelöltje.” – idézett az írásból Jerausek István, majd folytatta.
– Eddig az idézet, de a kanizsaiak is jól ismerik Göndör Istvánt.
Tudják jól, hogy õ már a helyi baloldalnak sem kellett. Maga Szigetvári Viktor, az Együtt-PM társelnö-

ke ismerte el a jelöltet bemutató sajtótájékoztatón, hogy Nagykanizsán
az MSZP nem Göndör Istvánt indította volna. Vagyis a kanizsai szocialisták is kiismerték – és kiábrándultak belõle.
Õ azonban ügyes trükkel, ideigóráig, visszalopta magát a közéletbe, és úgy tesz, mintha a baloldal õt
támogatná. Pedig ez, mint a tények
bizonyítják, nem így van.
És arról sem szabad elfeledkezni,
hogy Göndör István lemondott Kanizsáról. Nem itt lakik, és másik
szocialista alapszervezetbe lépett
be. Most pedig azt próbálja elhitetni, hogy a tényektõl függetlenül
fontos számára Nagykanizsa. De a
tények makacs dolgok: Göndör Istvánt csak a hatalom és a pénz érdekli. Otthonunk, Nagykanizsa
csak eszköz számára mindehhez –
zárta a sajtótájékoztatót Jerausek
István.

A Kormányváltó Erõ:
Orbán Viktor
látogatásának
margójára
Néhány perccel a miniszterelnök látogatása elõtt tartott sajtótájékoztatót az Erzsébet téren az
„Összefogás 2014” közös jelöltje,
Göndör István – kampányfõnökével közösen.
Bogár Ferenc bevezetõjében a
következõket mondta el.
„Kiborulhatott a mézes csupor,
vagy mi indokolja, hogy a Fidesz
Nagykanizsán eddig sosem, vagy
csak 8 évente elõforduló vezetõi
úgy rajzanak a városba, mint lépes
mézre a barna medve. Mi az oka
annak, hogy ma Orbán, majd a hadováló Kósa, a harácsolt vagyonától oly’ értékes Lázár is megérkezik
a városba?
Erõsíteni kell, mert veszni látszik a Néma Levente uralkodása?
Nem hisznek a városban az üres és
gyenge Bizzer-Karádi-JerausekBene négyes heti sajtófintorgásainak? Kevesek a fiúk, s most súlyt
hoznak a városba? Nem súly kell
ide, hanem hozzáértõ és nem a saját zsebét tömni kívánó városvezetés. A városért és nem a haverjaiért dolgozó, nem a kedves vezetõnek, hanem a választóinak megfelelni kívánó képviselõre van szükségünk. Cseresnyést kistafírungozni négy év alatt nem sikerült.
Három hét alatt már nem lehet.
Nagykanizsa a Fidesz állatorvosi
lova, ahol Orbán uralkodásának

összes betegsége fellelhetõ, s terjed, mint a pestis. Nagykanizsa lakosságának elege van az orbáni
hatalomból, s azt kiszolgáló
cseresnyési mélységbõl és szolgalélekbõl. Orbán ma jön, de bõ három hét múlva Cseresnyés megy.
Így volt ez 2006-ban is. Orbán
Viktor ma jön, de még most nem
hoz semmit, nyolc év után újra
üres kézzel jött – hangsúlyozta a
Bogár Ferenc, majd Göndör István vette át a szót.
– Orbán Viktor látogatása nem
feledteti a dél-zalai térség lecsúszását. Mit hozott Orbán Viktor?
Beruházást,
munkahelyeket?
Nem. De újra eljött a szavazatainkért. Mit kapott a város a szocialistáktól? Laktanyák, M7 autópálya, 14 milliárdos csatorna program, Régi mozi, Rozgonyi és Bolyai Iskola, Hevesi Mûvelõdési
Ház, könyvtár, folyamatos kórház
rekonstrukció, gyermekkórház,
pszichiátria, belgyógyászat, kardiológia, SBO.
A kanizsai kórházban Cseresnyés
úrnak mindössze egy pártkatona
igazgatóra futotta. Mikor számol el
azzal, mekkora kárt okozott ezzel a
gyógyulni vágyó kanizsaiaknak?
Hibádzik a politikai kultúra is.
Az avatásra most sem hívják meg
azt, akinek oroszlánrésze volt a
lobbiban. Így is lehet lopni, embereket megtéveszteni. Csak a Fidesz.
Orbán – Cseresnyés avatni tud,
de mit avat majd a következõ nemzedék?
Orbán mit hagy maga után? Államilag támogatott tolvajlást, állami
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szintre emelt korrupciót, diktatúrát,
félelmet, kiszámíthatatlan jövõt.
Nagykanizsán minden eladó, kiadó,
csak a csókosok gazdagodnak, de
azok törvényileg szentesített-pofátlan módon.
A kis keresetûek elvesztették az
adókedvezményüket, cserébe átverték õket a családi kedvezménnyel.
Mi van a fiatalokkal, vagy a gyermekeiket már útra bocsátókkal? A
kis keresetûek, a nyugdíjasok még
szegényebbek lettek, nõt az éhezõ
gyermekek száma.
Az ország jobban teljesít. Akkor
hol van a 13. havi nyugdíj és a
korrekt inflációt követõ nyugdíjemelés? Az Orbán-rezsim elhazudja a valóságot. Az egykori antikommunista Orbán olyan mohósággal kobzott el magánjavakat,
hogy arra még az ötvenes évek
padlássöprõi is elismeréssel csettintenének. Orbán Viktor legjobb
tanítványa lett azoknak, akiknek
valaha a legharcosabb ellenfele
volt. Rákosi Mátyás után ma õ a
nagy orosz testvér leghûségesebb
szövetségese. Többpártrendszerben is meg tudta csinálni a diktatúrát. Orbán a rendszerváltás utáni
magyar történelem legnagyobb államosítója. A választások elõtt egy
szót sem szólt arról, hogy elveszi
majd 3 millió ember magánnyugdíj-megtakarításait, államosítja a
tanárokat és az iskolákat. Amire
az Orbán-rezsim rátette a kezét, az
tönkrement. Az államosított tankönyvellátásnak az lett a vége,
hogy néhány diáknak elõbb lett
félévi bizonyítványa, mint teljes
(folytatás a 8. oldalon)

Véradás - Vöröskereszt
2014.03.18. (kedd) 09:00 – 13:00 Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium,
Nagykanizsa, Platán sor 2.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 7. oldalról)
tankönyvcsomagja. Az iskolák
még krétát sem vehetnek az állami
vízfej, a KLIK engedélye nélkül. A
gáztározók konganak az ürességtõl,
az ukrán válság azzal fenyeget,
hogy az oroszok elzárják a csapokat. A közmûcégek veszteségeit pedig kizárólag az adónkból tudja pótolni az állam, vagyis a rezsicsökkentésbõl a választások után rezsiadók lesznek? Orbán Viktor rossz
gazdája az ügyeinknek: kormányzása ráfizetés az országnak, ráfizetés a családoknak. A forintárfolyam
és a benzin ára az egekben, és még
várható az orosz uzsorakamat. A
többszöri devizahiteles mentõ csomag ellenére ma 160 ezerrel többen
vannak kilátástalan helyzetben,
mint a kormányváltáskor. (60 ezer
volt.) Történelmi csúcson az államadósság. Orbán Viktor adósa a magyar államnak, a magyar állampolgároknak. Jön nekik 3000 milliárd
forintjukkal, mert az államadósság
elleni harcra hivatkozva kobozta el
a nyugdíjpénzeiket. Az államadósság nem csökkent, hanem nõtt. Orbán Viktor letette a fegyvert az államadósság elleni háborúban. Az
államadósság újra rekordszinten
van, már a 2013-ban eljátszott költségvetési trükkök sem tudják elfedni. Hol a pénz, kit gazdagít a 3000
milliárd forint Miniszterelnök úr?
Javasoljuk, tegye vissza szépen
oda, ahonnan elvette. A teljes foglalkoztatás: a fele sem igaz. Orbán
Viktor 1 millió új munkahelyet
ígért, ebbõl félmillió Németországban, Angliában és Ausztriában valósult meg. A többi pedig papíron.
A siker sztoriként bemutatott foglalkoztatottsági statisztikák csak
kozmetikázzák az elkeserítõ valóságot: a valódi, piaci munkahelyek
száma az elmúlt 4 év során érdemben nem emelkedett. Sõt, az
unortodox gazdaságpolitikával az
Orbán-kormány elûzte a munkahelyteremtõ befektetõket. Ma kevesebb és bizonytalanabb az emberek kenyérkereseti lehetõsége, mint
4 éve volt. Orbán-Matolcsy páros
megbukott – nem érdemelnek még
egy esélyt! Nem támogatjuk a Fidesz család további gazdagodását,
a kis keresetûek kisemmizését!
Nem engedjük, hogy elvegye az
emberektõl 27% áfával és különadókkal a pénzt, a jövõt! A velejéig
romlott, kizárólag saját zsebre dolgozó Orbán kormánynak mennie
kell!” – zárta mondandóját Göndör
István.
Kanizsa

2014. március 13.

Jogerõsek az országos listák
Mind a 18 országos lista nyilvántartásba vételérõl szóló határozat jogerõre emelkedett hétfõ
délután, miután nem érkezett
jogorvoslati kérelem ellenük.
A Nemzeti Választási Bizottság
(NVB) 18 pártlistát és 13 nemzetiségi listát vett nyilvántartásba az
áprilisi országgyûlési választásra,
az utolsó 12 pártlistát és 2 nemzetiségi listát múlt pénteken. Utóbbiak ellen is három napon belül lehetett bírósági felülvizsgálati kérelemmel fordulni a Kúriához, ám
hétfõn 16 óráig egy ilyen beadvány sem érkezett.
Ez azt jelenti, hogy jogerõssé
váltak a nyilvántartásba vételekrõl szóló NVB-határozatok, és
április 6-án egy 18 pártlistát tartalmazó országos listás szavazólapot kapnak a választópolgárok

az egyéni képviselõk szavazólapja mellé.
A listán a következõ sorrendben
szerepelnek a pártlisták: Magyarországi Cigánypárt, A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt, Seres Mária Szövetségesei, Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári
Párt, Új Dimenzió Párt, FideszMagyar
Polgári
SzövetségKereszténydemokrata Néppárt,
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika,
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Magyar Demokratikus
Unió, Új Magyarország Párt, Magyar Munkáspárt, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja, Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt, Együtt 2014, Zöldek
Pártja, Összefogás Párt, Magyar
Szocialista Párt-Együtt – A korszakváltók Pártja-Párbeszéd Ma-

gyarországért Párt-Demokratikus
Koalíció-Magyar Liberális Párt és
a Jobbik Magyarországért Mozgalom.
A nemzetiségi választóként regisztráltak saját nemzetiségük országos nemzetségi listáját és az
egyéni képviselõjelöltek szavazólapját kapják kézhez, miután valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat is állított listát. Ha
legalább egy érvényes szavazat érkezik a nemzetiség országos listájára, a nemzetiség – szavazati joggal nem rendelkezõ – szószólót
küldhet az új országgyûlésbe, de
ha a megfelelõ számú szavazatot is
megkapja a lista, akkor kedvezményes mandátummal akár szavazati
joggal rendelkezõ képviselõt is
küldhet az országgyûlésbe.
MTI - Kanizsa

Több mint félmillió bírságot
szabott ki a helyi választási bizottság
A Zala Megyei 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság öszszesen 558 250 (ötszázötvennyolcezer-kétszázötven) forintnyi bírságot szabott ki az illetékességéhez tartozó jelölõ szervezetekre.
Köztük a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölõ szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-hétszázötven forintot, a
Magyarországi Cigánypárt jelölõ
szervezetre 101.500 Ft, azaz egyszázegyezer-ötszáz forintot, az
Új Magyarország Párt jelölõ szervezetre 101.500 Ft, azaz egyszázegyezer-ötszáz forintot, az Új Dimenzió Párt jelölõ szervezetre

50.750 Ft, azaz ötvenezer-hétszázötven forintot, az Európai
Roma Keresztények Jobblétéért
Demokratikus Párt jelölõ szervezetre 152.250 Ft, azaz egyszázötvenkettõezer-kettõszázötven
forintot, az Összefogás Párt jelölõ szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-hétszázötven forintot, a
Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölõ szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-hétszázötven forintot.
A büntetések oka az volt, hogy
a jelölõ szervezet a rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket nem teljes számban adta át az OEVI részére, így a bizottság minden be
nem nyújtott ajánlóív után a kötelezõ legkisebb munkabér havi
összegének felének megfelelõ

összegû bírságot szabott ki. A kiszabott bírság meg nem fizetése
esetén adók módjára behajtandó
köztartozásnak kinõsül, amelyet
a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság
szed be.
A határozatok ellen a Nemzeti
Választási Bizottságnak címzett,
de a Zala Megyei 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál
elõterjesztendõ fellebbezéssel
lehetett élni úgy, hogy az legkésõbb 2014. március 6. nap 16
óráig megérkezzen az OEVBhez.
Forrás: www.nagykanizsa.hu
Kanizsa

Felhívás, hivatalosan is
országgyûlési képviselõ jelölteknek
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., Pf.: 154, email: kanizsahetilap@chello.hu
Tisztelettel: Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap
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Lomtalanítás 2014.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a
tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció április 01-tõl május 06-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-tõl április 18-ig, munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévõ szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett idõpontra a Szolgáltató a lim-lom mennyiségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történõ
lomtalanításra van lehetõség (04.05., 04.12., 04.26., 05.03.). A háztartásban keletkezett
lomot az ingatlan elõtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretû lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelõzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyrõl csak egy alkalommal szállít el lomot.
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként 5 db autógumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, mûanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a kihelyezett szelektív szigeteket és a hulladékudvart!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerzõdésû, illetve díjhátralékos ügyfeleinktõl a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai
ellenõrzik és szankcionálják! A háztartásoknak, társasházaknak lehetõsége van fenti a
lakossági lim-lom akciótól eltérõ idõpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól. Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

Tájékoztatás bölcsõdei felvételrõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó jelentkezéseket 2014. március 31-én és április 1-én 8-17 óra között
fogadja az intézmény Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde honlapjáról: http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu. A bölcsõdei felvételekrõl a jelentkezést követõen az intézmény
vezetõje értesíti a szülõket.
A bölcsõdei beiratkozáshoz kapcsolódóan 2014. március 29-én, szombaton délelõtt 9-12 óráig „Bölcsõdenyitogató” keretében az intézmény az érdeklõdõ családok részére lehetõséget biztosít az egyes tagbölcsõdék (Belvárosi Bóbita Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház Bölcsõde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a) megtekintésére, megismerésére.

Kanizsa – Kampány
Bölcsõde nyári nyitvatartási rendje

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2014. június 30. – 2014. augusztus 15. között a Rózsa Bölcsõdében (Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) biztosít ügyeletet valamennyi igénylõ számára.

Szabadtéri tûzesetek megelõzéséért
A SZABADTÉRI TÛZESET MEGELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELÕÍRÁSOK BETARTÁSÁRA:
1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés elõtt be kell jelenteni a
105-ös segélyhívó számon.
2) Amennyiben a helyi önkormányzat nem rendelkezik avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelettel, úgy a nyílt téri hulladékégetés szigorúan tilos!
3) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, idõpontját és terjedelmét.
4) Az égetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet õrizetlenül hagyni tilos és veszély
esetén, vagy ha a tûzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
5) A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.
6) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására,
miszerint égõ dohánynemût, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
A tûzesetek megelõzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent
leírt utasítások, elõírások teljesülésére. Amennyiben a jövõben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

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.

Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. március 31-ig érvényes.
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Kanizsa Big Band és a
„hetvenkedõ” szaxofonos

Március 14. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
„TOGETHER - EGYÜTT" - Képzõmûvészeti Társaság kiállítása. Közremûködik Nagykanizsa Város Vegyeskara
Vámos Ivett vezényletével. 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: dr. Hámori Zsoltné és
Gaál Mercédesz. A belépés díjtalan.
Március 15. 15 óra
„MESÉL A VÁROS" - városnézõ
séta Ferencz Judit idegenvezetõvel.
További információ: 06-30/600-1954.
Március 17. 17 óra
AGYÓGYNÖVÉNYEK AGASZTRONÓMIÁBAN. Elõadó: „Sárkányfûves”
Csillag Vilmos. A belépés díjtalan.
Március 20. 10 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Tamási Áron: SZEGÉNY ÖRDÖG vidám zenés bábjáték. A zalaegerszegi
Griff Bábszínház elõadása. Belépõdíj:
500 Ft.

Le a kalappal a Kanizsa Big
Band vendégmûvésze, Ámon István szaxofonos elõtt. A korát tekintve „hetvenkedõ” zenész Magyar Plakát Házban elhangzott
produkciója azt bizonyítja, hogy
a zene fiatalon tart. Kivételek
persze lehetnek, de Ámon István
és kortársai közül többen, még
mindig korrekten lenyomnak
egy-egy koncertet.

Március 18. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
MOLNÁR GYÖRGY LYRA-DÍJAS HARMONIKAMÛVÉSZ ÉS
KONCERTZENEKARÁNAK MÛSORA. Belépõdíj: 1800 Ft, nyugdíjas,
diák 1500 Ft.

A kellemes hangulatú koncertet
Miles Davis egyik legnépszerûbb
számával a Solarral indította a Kanizsa Big Band. Ezt követõen Halász
Gyula mutatta be és méltatta az est
vendégmûvészét Ámon István zenészt. A nosztalgia programban szépen sorjáztak egymás után a leghíre-

Fotó: ifj. Ámon István
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sebb örökzöldek. John Coltrane Blue
Trainje, Billy Strayhorn szerzeményei és Kozma József/Joseph Kozma
jazz-klasszikusa a Hulló levelek. A
tavaszköszöntõ koncertbe még belefeledkezni sem tudtunk igazán, olyan
gyorsan véget ért a Swing Time. Ez
persze csak arra utal, hogy még órákig el tudtuk volna hallgatni a kellemes melódiákat. A zenekarból mindenképpen ki kell emelnünk Ámon
Istvánt, aki valamennyi számban szólót játszott. Mellette Hír Mihály és
Buzsics László rövid improvizációi
okoztak kellemes perceket.

Ámon István és a jazz
Ámon István pályája kezdetén
harsonán majd klarinéton tanulta

Ifjú zenészeink sikerei
Március 13. 17.30 óra
NÉPSZERÛBB ZALAI GYÜMÖLCSTERMÕ
NÖVÉNYEINK JELENTÕSEBB ÁLLATI
KÁRTEVÕI ÉS AZ ELLENÜK
VALÓ VÉDEKEZÉSI LEHETÕSÉGEK.
Elõadó: Keresztes Balázs agrármérnök, növényorvos szakmérnök, Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Állattani Osztály.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
TÁNCHÁZ
Közremûködik: a Zrínyi Tambura Zenekar (Murakeresztúr). A táncot tanítja: Novák Henriett. Belépõdíj: 500 Ft.
Március 17. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Jevgenyij Griskovec:
HOGYAN ETTEM KUTYÁT?
monodráma
Elõadja: Gál Tamás. Rendezõ:
Czajlik József. Belépõdíj: 1 200 Ft.

Növendékeik szép versenyeredményeirõl kaptunk hírt a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskolából.
XII. Sistrum Regionális Zenei Versenyen, Szombathelyen elért eredmények: Arany oklevél: Tuhári Richárd harsona (felkészítõ tanára Kéthelyi Kornél), Baticz Dominik - kürt és Szente Tamás - harsona (felkészítõ tanára Tatár
Csaba). Ezüst oklevél: Schey Máté
András - kürt, Kovács Viktória - furulya
(felkészítõ tanára Kéthelyi Kornél),
Schey Luca, cselló (felkészítõ tanára Balogh Tünde). Bronz oklevél: Molnár
Csaba - tenorkürt (felkészítõ tanára Tatár Csaba). Kollonay Zoltán a legjobb
korrepetitor díjban részesült.
A Balaton Körüli Megyék Vonós Találkozóján, Siófokon Schey

Luca csellista növendék 3. helyezésben részesült (felkészítõ tanára
Balogh Tünde).
A VI. Országos Zeneiskolai
Ferenczy György Zongoraversenyen Vida Ágnes dicséret díjban
részesült (felkészítõ tanára Dr. Erdõs Lászlóné).
A „Rév Lívia” II. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraversenyen
Visnyai Zoltán 3. díjban részesült
(felkészítõ tanára Gerócs Erzsébet), Balázs Enikõ (felkészítõ tanára Cseszkóné Borovics Melinda) és
Kollonay Zoltán (felkészítõ tanára
Nyizsnyikné Nándori Etelka) különdíjban részesültek – tudtuk meg
Novinics Kármen igazgató-helyettestõl.
Kanizsa

meg a zene alapjait. Ifjú korában
azonban szaxofonra váltott. A
jazz-zel való kapcsolatában döntõ
szerepe volt az Egyetemi Színpad
koncertjeinek és a Gellért Szálló
jazz programjainak. Példaképei
ekkor Benny Goodman és Artie
Shaw klarinétosok voltak. Hivatásos katonazenészként 1968-ban
került Nagykanizsára. Alkalmi fellépések után dr. Beke Árpáddal és
Pálfi Attilával megalakították a
Kanizsa Jazz Együttest, amely az
1972-ben létrejött nagykanizsai
jazz klub házi zenekara is volt. A
15 évig mûködõ zenekarban olyan
hírességek is megfordultak, mint
Esze Jenõ, Süle László, Folk Iván
és Gróf Zoltán. Ámon István legjelentõsebb szerepe a Kanizsa Jazz
Együttesben a repertoár összeállítása és a sorkatonai szolgálatra bevonuló zenészeknek a helyi jazzéletbe való bevonása volt. A Dunántúlon koncertezõ zenekarról a
Magyar Rádió és a Magyar Televízió is készített felvételt. Dr. Beke
Árpád és Pék Pál mellett elévülhetetlen érdemei vannak a jazz népszerûsítésében, valamint a kanizsai
jazz második korszakának megalapozásában. Zenei pályája során
játszott a Nosztalgia zenekarban és
a hévízi Rogner szálló zenekarában is. Az Olajbányász Fúvós Zenekar vezetõjeként majd egy évtizedig irányította, szervezte a fellépéseket. Számtalan tanítványa közül a fiatal generációból Imrei
Marcellt és Varga Dánielt ismerheti jobban a közönség.
H.Gy.
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
Méter tûzifa (éger)
Kalodás fa (tölgy szél)
Kalodás fa (tölgy szél apró)
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk)
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác)

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

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Ha sikertelen próbálkozások nehezítik meg
napjait a munkahelykeresésben, ne adja fel.
Kilincseljen tovább, és hallgassa meg a
szomszédjai tanácsát, ötletét is. Vigyázzon az
egészségére, táplálkozzon mértékletesen.

IV.20.–V.20. Bika
Ha eddig a karrier volt az elsõdleges szempont az életében, továbbra se tegyen másként. Amint azonban fel tud mutatni jelentõsebb eredményeket, lassítson, még akkor
is, ha igazi célja a családja boldogulása.

V.21.–VI.21. Ikrek
Gyertyafény és zene, a kettõ együtt mozgósíthatja energiáit. Ne vonja meg magától a mindezekkel járó jó érzéseket, hanem ossza meg hasonlóan gondolkodó
partnerekkel, barátokkal.

VI.22.–VII.22. Rák
Érdekes tapasztalatokkal gazdagodhat a hétvégén, ha nem marad otthon, hanem csatlakozik egy erdõt-mezõt járó kiránduló csoporthoz. A bolygóállások szerint elégedett
lesz önmagával és a környezetével is.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Egyre gyakrabban jutnak eszébe régi ismerõsei, barátai és a fiatalsága. Bátran
nosztalgiázzon, ha jól esik. Ha úgy érzi,
legszívesebben elengedné magát, mint
egy lázadó kamasz, tegye meg.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A párja kérése, kívánsága szerepel mindennapjai középpontjában. Csak kérnie
kell valamit, s ön máris teljesíti. Lehet,
hogy ennek nincs semmi különösebb
oka, mint az, hogy itt a tavasz.

IX.23.–X.22. Mérleg
Acsillagok állása szerint ezekben a hetekben tudja leginkább kamatoztatni tapasztalatait és éleslátását a vállalkozásában. Egyik pillanatról a másikra, szinte varázsütésre változik meg anyagi helyzete. Még az egészségére sem kell ügyelnie.

X.23.–XI.22. Skorpió
Minden munkával gördülékenyen halad,
amit csak betervezett magának. Ne vesse el a
hirtelen jött ötleteit, mert azokat is kamatoztathatja valamilyen módon. S ha közben
megdicsérik, ne legyen túlságosan szerény.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Erõsnek és határozottnak látják mostanában az ismerõsei. Ez nemcsak a bolygóállásoknak köszönhetõ, sokat tesz érte ön
is. Mozgással, sporttal, egy húron pendülõ baráti közösséggel.

XII.22.–I.20. Bak
Vajon betartotta újévi fogadalmait? Ha fáradtnak és feszültnek érzi magát, lazuljon
el, és hamarosan megérkezik a válasz. Ha
nincs megelégedve magával, fektessen nagyobb figyelmet a táplálkozására.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Lépjen fel diplomatikusabban a munkahelyén, ha el akar érni valamit. Közben
ügyeljen az öltözködésére, mert a csalóka
kora tavaszi idõjárás megfázást okozhat,
ami akadályozhatja a munkavégzésben.

II.20.–III.20. Halak
Mozgalmas napokra számíthat. Nemcsak a
családja, hanem a munkatársai is az ön segítségében bíznak. Tudják, amit megígér, azt
teljesíti is. Ha közben a téli virgoncságát
meg akarja õrizni, néha pihennie is kell.
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Kanizsa – Sport/Apró

Idén eddig
négybõl négy
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kalocsai KC (2.) 34-28 (17-9).
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 14. forduló.
Csurgó, 100 nézõ. Vezette: Rozina,
Szászfai. Izzó SE: Tóth Á. - Füle 2,
Kiss G. 7, Zsigmond 6/4, Tompek 1,
Szabó G. 11, Csató 4. Csere: Kovács
B., Senger 2, Musits N., Sziva 1,
Nagy B. Játékos-edzõ: Kiss Gergely.
A kanizsai legénység ezúttal
vendéglátóként a pályaválasztó-jogot nem élvezhette, hiszen a találkozót Csurgón rendezték és a csapatban négy hónap után szerepelt
ismét Szabó Gergely, akinek, mint
kiderült a gyõzelemben meghatározó szerepe volt a maga 11 góljával.
Az úgymond vendég, egyébként
a meccs elõtt listavezetõ kalocsaiak
csak az elsõ tíz percben tudtak lépést tartani az Izzóval (5-5). A 17.
percben már négy gól volt az elõny
(9-5), a 25.-ben pedig már hattal
mentek (14-8). A 47. percre a
Nagykanizsa kilenc találatra növelte elõnyét, amivel gyakorlatilag el
is döntötte a találkozó sorsát. Tóth
Ákos kapus ezúttal is remekül védett, kétszer büntetõt is hárított.
P.L.

INGATLAN
Nk-án a Zárda u. 9-ben 76 m2es, 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.: 0620-9509527. (7627K)
Cserfõn 1300 négyszögöl szõlõ
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)

Meghívó
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Berlinbõl a korosztályos válogatottba

Nagykanizsán már az úszók
XXVI. Kanizsa Kupáját rendezték, melyen a külhoniak mellett
számos dunántúli egyesület indította sportolóit. A házigazda
Délzalai Vízmû SE végül 20
arany-, 6 ezüst- és 9 bronzérmet
szerzett.
A verseny érdekessége ezúttal is
a Csillagszóró-verseny volt, melyben a legjobbaknak ötször kellett
teljesíteni az 50 m-es távot, hiszen
ebben a versenyszámban az a szabály: minden egyes ötven méter
után az utolsó kiesik. Az elsõ és a
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közmûvesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)

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

második helyet is kanizsai úszó,
Molnár Flóra és Zámodics Márk
szerezte meg és nyerték így el az
ezzel együtt járó pénzdíjat is.
A kanizsaiak érmesei: Zámodics Márk (1997) - 4 arany (100 m
gyors, 100 m mell, 100 m hát, 200
m vegyes), 1 ezüst (100 m pillangó). Molnár Flóra (1998) - 5
arany (100 m gyors, 100 m mell,
100 m hát, 100 m pillangó, 200 m
vegyes). Harangozó Mátyás
(2000) - 1 arany (100 m mell), 1
ezüst (100 m gyors). Doszpoth
Csenge (2001) - 1 arany (100 m
mell), 1 ezüst (200 m vegyes), 1
bronz (100 m gyors). Kantó Loretta (2001) - 4 arany (100 m
gyors, 100 m hát, 100 m pillangó,
200 m vegyes), 1 ezüst (100 m
mell). Tóth Benett (2001) - 1
bronz (100 m pillangó). Kálovics
Noémi (2002) - 1 arany (100 m
pillangó), 1 ezüst (100 m gyors),
2 bronz (100 m hát, 200 m vegyes). Szörcsök Enikõ (2002): 3
arany (100 m gyors, 100 m hát,
200 m vegyes), 1 bronz (100 m
pillangó). Kiss Eszter (2003) - 1
bronz (100 m gyors). Nagy Anna
(2003) - 1 ezüst (100 m mell).
Kantó Marcell (2005) - 1 bronz
(50 m gyors). Vaska Barnabás
(2005) - 2 ezüst (50 m gyors, 50

m mell), 2 bronz (50 m hát, 50 m
pillangó).
Az egyesület „top-úszóinak” következett aztán a berlini nemzetközi verseny (ISM Berlin 2014), ahol
kéttucatnyi ország legjobb (utánpótláskorú) sportolói indulhattak.
Mint kiderült, végül 114 egyesületébõl neveztek úszók a németországi kupára, melynek keretében a
Délzalai Vízmû SE-tõl Zámodics
Márk és Molnár Flóra (képünkön
edzõjükkel, Polgár Sándorral) lépett rajtkõre különbözõ számokban.
Molnár Flóra leltárja a következõképpen festett: egy-egy arany- és
bronzérmet szerzett 50 m (26,36),
valamint 100 m (57,68) gyorson. Elért idõeredményei egyben új megye
csúcsokat is jelentettek, az 50 m
gyorson úszott eredménye pedig csak
néhány századmásodperccel maradt
el az országos évjáratos rekordtól.
A német fõvárosban tudták meg
azt a kanizsaiak, hogy Molnár
Flórát eredményei alapján meghívták a korosztályos válogatottba egy
májusi nemzetközi úszóversenyre
idõzítve. Zámodics Márk eredményei közül a 200 m gyorson úszott
ideje (1:57,44) szintén új megyecsúcs lett.

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

Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, telefon: 0630-597-1530
(7632K)

P.L.

ELÕNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetõbõl!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású (külön tojó is) és fehér
húshibridek rendelhetõk. Házhoz szállítva 440 Ft/db-tól. Tojótyúk 680
Ft/db-tól. Kacsa, liba, táp termelõi áron.
ÉRDEKLÕDNI:

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ és a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének Nagykanizsai Csoportja meghívja
Önt és kedves családját az Emlékezés a Nagy Háborúra
1914-2014 Hadifoglyok tábori pénzek, érdemrendek, kitüntetések, bélyegek címû kiállításra.

06/85-353-200, 06/30-9-899-754 (Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)

Megnyitó: 2014. március 16. (vasárnap) 9 óra.
Helyszín: a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színházi
elõcsarnoka.
A kiállítást megnyitja: Farkas István MÉE Nagykanizsai
Csoport titkár.
Nyitva tartás: március 16-án 15 óráig.

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

Az éremgyûjtõ találkozó programja: kiállításmegnyitó, éremcsereérembörze, a programon belül ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.
A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere. A rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsai Kulturális Központ, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

Képviselõi fogadóóra

10:38
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másért tesszük – indított a sportági
szakszövetség elsõ embere. –
Hosszú és nagy munka van abban,
hogy az ökölvívás is a támogatott
sportágak sorába emelkedhetett,
de hála Istennek, itt lehetünk, most
egy újabb akadémia avatásának
pillanatában.
Nagykanizsa a nyolc pályázó
helyszín közül került be végül abba a négyesbe, mely akadémiát
vallhat magáénak.
– Többek között azért, mert
Nagykanizsa nagyon sokat tett a
sportágért eddig is és az itt dolgozók, sportolók révén mindig is lo-

Nagy volt a sürgés-forgás már a
megnyitó pillanatait megelõzõ
percekben is, s a megjelentek már
akkor megcsodálhatták az akadémia „szerkezeti”, vagyis épületi
felépítését, melyet a Petõfi Sándor
utca 5. szám alatt alakítottak ki. A
két ring és számtalan homokzsák
árulkodik arról, hogy a jövõben,
egészen az évtized végéig itt a lehetõség valami igazán nagyot alkotni (nem csupán...) a helyi ökölvívás számára. Az eltökéltség nem
kicsi, szóval e nemes sportág mellett a voksukat letevõ fiatalok számára adottak lesznek a körülmények, hogy a kötelek között kiteljesedjen vagy legalábbis elinduljon sportpályafutásuk.
Egy olyan õszinte sportág, mint
az ökölvívás érkezett el mérföldkövéhez Nagykanizsán, s nem csupán a bokszolók világában élõk, de
maga a város, annak sportszeretõ
közvéleménye is sokat remélhet az
akadémia mûködésétõl – fogalmazott Cseresnyés Péter nagykanizsai polgármester.
Medvegy Iván, a Magyar Olimpiai
Bizottság sportszakmai fõmunkatársa köszöntõjében röviden vázolta,
hogy egy teljes sportfejlesztési program 2012-ben fogant meg az illeté-

Remek
körítés lelki
hadviseléssel

kesek fejében, s már tavaly év végén
az elsõ támogatások számos sportág,
így az ökölvívás számára meg is érkeztek. Ahogy Medvegy kiemelte, a
nemzetközi sportéletben ellenfeleink, riválisaink bizony sok esetben
készülnek jobb feltételek mellett, de
az olyan központok, mint amilyen a

jális volt a sportághoz – hangsúlyozta Csötönyi. – Ezzel nem csupán ennek a sportnak, hanem az
országnak is sokat adott.
S hogy ne felejtsük, a szövetség
elnöke, akit rendszeresen láthatunk az MTK labdarúgóinak mérkõzésein, egy személyes történeté-

kanizsai is, segíthetnek abban, hogy
ezen különbségeket csökkentsük, leküzdjük... S persze hozzájáruljon ahhoz is, ami mostanáig sem lehetett
kétséges: a magyar sport a világ élvonalához tartozik, meg aztán ott is
maradhasson. Persze azt is hozzátette a sportvezetõ, a kormány utóbbi
években tett erõfeszítéseivel reményeik szerint a hazai sportélet él, nem
pedig visszaél.
Dr. Csötönyi Sándor beszédében
méltatta a névadó, az ünnepségen
természetesen szintén részt vevõ
Botos András sportpályafutását, s
röviden kitért az ökölvívás itthoni
életére is.
– A bokszolók világa nálunk
úgy mûködik mint egy nagy család, ha veszekszünk is, higgyék el,
azt nem egymás ellen, hanem egy-

vel is elõállt, ha már Kanizsának
ezúttal valóban fõszerep jutott...
– Talán sokan nem is tudják, hogy
miért dobban nagyobbat a szívem,
ha városuk nevét hallom... Nos,
1963-ban itt lettem elsõ egy korosztályos vidék országos bajnokságon
súlycsoportomban, s gyakorlatilag
akkor dõlt el, hogy a bokszot választom, nem pedig a labdarúgást...
Nos, amint azt olvashattuk, a délzalai város tulajdonképpen egy
sportos karrier induló állomásaként
is szolgált... Remélhetõleg ezt idõvel számos, most még csak szárnyait a nagykanizsai ökölvívó akadémián bontogató fiatal öklözõ mondhatja el majd magáról egyszer, a nem is
oly' távoli jövõben...

Nagykanizsai LE (11.) – Mûszer Autómatika FC Napred
(10.) 3-0 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 450 nézõ. Vezette: Dencs
(Lancz, Ács). G.: Szalai D. (52.),
Mulasics (72.), Nagy M. (90.)
Az elsõ tavaszi forduló az Olajbányász-sporttelepen, remek ellenfél,
elfogadható idõjárás... Mi kell még
ahhoz, hogy a szokottnál több nézõ
jöjjön ki egy megyei foci meccsre?
Hát, például Orbán „Tipszmiksz”
Csabi, aki (nem csupán) a kezdõrúgást elvégezni érkezett a találkozóra. Az internet által a tinik abszolút
kedvencévé avanzsált fiatalember a
meccs folyamán is elvegyült a nézõk között, és a beszólásoknak ezúttal sem volt híján... Ahogy nem hiányozhatott már az ellenfelek közötti lelki hadviselés sem...
– Azt kellene megírni, hogy kissé értetlenül állt a szentmártoni
klub azon tény elõtt, hogy a mérkõzést a házigazdák áttették a
nagy pálya mögé, a mûfüvesre –
mondta egy szuszra parolázás közben a kanizsai és a horvátsági labdarúgás jól ismert alakja, Svélecz
László. – Tudják nagyon jól a kanizsaiaknál, hogy a Tótszentmárton játékosai kevésbé vannak az
ilyen talajhoz hozzászokva... Na, a
mezükrõl meg ne is beszéljünk...
– Ami a nyomdafestéket elbírja, na
szóval, Sveca barátom valóban hívott
minket a találkozó elõtt a héten és valóban, úgy döntöttünk, hogy a mûfüves pályára visszük az összecsapást –
replikázott Kovács József, az NLE elnöke. – A magyarázat egyszerû, amellett, hogy a center játéktér talaja még
nem a legjobb, nos, mi ikszeltünk
múlt héten Szepetneken, a Szentmárton viszont remek futballal nyert a Galambok ellen, így nyugodtan állíthatom, tarthatunk a meccstõl... Az pedig
igaz, a szerelésünket valóban kritizálta Laci, szerintem viszont annak egyáltalán nem rossz a színe...
Ebben maradtak, majd fellépdeltek a kakasülõre, hogy közösen
megnézzék a középmezõnybeli
rangadót... A mérkõzésen egyébként a második félidõben már kidomborodott a hazaiak fölénye és
biztos sikert könyvelhettek el.

P.L.

P.L.

Megnyitotta kapuit a Nagykanizsai
Botos András Ökölvívó Akadémia
Múlt pénteken hivatalosan is
megnyitotta kapuit a Nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia. Dr. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke Cseresnyés Péter polgármester
és Draskovics Szilárd, a Kanizsa
Box Klub elsõ emberének társaságában vágta át az avató-szalagot
az ökölvívás sportszakmai központjának dél-zalai helyszínén.
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Fotók: Polgár László
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A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó kiállítás a múzeumban

Húsvéti nefelejcs – A tavaszi
ünnepkör Nagykanizsa környékén címmel nyílt idõszaki kiállítás a Thúry György Múzeumban
hamvazószerdán, mely május
közepéig látogatható.
A kiállítást Gyanó Szilvia, néprajzkutató (Balatoni Múzeum,
Keszthely) rendezte. A kiállított tárgyak nagy része a nagykanizsai
múzeum gyûjtésébõl való, míg néhány a Balatoni Múzeum tulajdona.

A vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató, majd Balogh László,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke köszöntötte.
– Hogy kerülhet a tavasz a múzeumba? Úgy, hogy nem feledjük a
hagyományt és õrizzük, ápoljuk, így
ilyenkor márciusban a tavaszi ünnepkörrel törõdünk – kezdte köszöntõ beszédét Balogh László.
Hozzátette, a múzeum nem csupán
megtartó erõ, hanem továbbléptetõ
értékes valóság. A téltemetõ, tavasz-

köszöntõ idõszak a hamvazószerdával kezdõdik, a böjttel folytatódik és
húsvét szent ünnepével zárul. Ennek aranymetszésében hamvazószerdán, a gasztro élmények után
immár az egyéb kulturális értékekre
koncentrálunk. A farsang lármája
után a böjti csend következik, húsvét beteljesülésére tekintünk.
– Jó megmerítõzni a város múzeumának gazdag néprajzi gyûjteményében. Láthatók itt kincsek a
nagyböjthöz, a virágvasárnaphoz, a
nagyhéthez kapcsolódóan. Vannak
itt több mint százhúsz éves hímes
tojások is, amelyek szecessziós remekmûvek. Ne feledjük, a húsvét a
kereszténység legnagyobb ünnepe
– mondta Balogh László.
Kiemelte, gazdag vidék a környékünk. Lehet, hogy a tárgyak kopnak,
de a múzeum vigyáz rájuk és többek
között ezért sem kopnak ki a szokások a húsvéti ünnepkörbõl, a szívünkbõl, lelkünkbõl. Gazdag hagyományvilágunkból máig megmaradt
a húsvéti locsolás, a hímes tojás, az
ajándékozás, a jellegzetes húsvéti
ételek és a húsvéti rokonlátogatás
szokása, valamint a nagypénteki

böjt. Ahogy elmondta, a múzeumok
létérdeke, hogy közösségi találkozóhelyekké is váljanak. A múzeumok
jövõje a többféle kiállítástípus egymás mellett élése. A város múzeuma
nem szimpla kiállítóhely, hanem ki
tudta vívni a kerületi besorolást is.
Ez és a zökkenõmentes fenntartó
váltás igazi szakmai siker.
– A Thúry György Múzeum kanizsai értéktárunk legfõbb õrzõje.
A nyitott, aktív közösségben erõ
lakozik. Legyen a mi múzeumunk
pártolóinak köre baráti közösségi
erõ mindig – zárta Balogh László.
A kiállítást Hauptman Gyöngyi
etnográfus, a Nagyatádi Városi
Múzeum vezetõje nyitotta meg,
aki a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat elevenítette fel. A
megnyitón közremûködtek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola népzene tagozatos növendékei.

V.M.

