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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 10. szám
2015. március 19.

Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 184849-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség a Deák
téren. A nemzeti lobogót a Kanizsa Lovasklub hagyományõrzõ
huszárjai húzták fel a zászlórúdra a Nagykanizsai Fúvószenekar, a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága, valamint a Thúry Baranta Közösség hagyományõrzõinek közremûködésével.
Ezt követõen, az utókor háláját
kifejezve, a forradalom és a szabadságharc hõseinek tiszteletére
a város, a pártok, intézmények,
társadalmi és civil szervezetek
vezetõi, képviselõi virágot helyeztek el a 48-as gyalogezred
emlékmûvének talapzatánál. Az
ünnepi pillanatok azonban a koszorúzással még nem fejezõdtek
be a téren, ugyanis a megemlékezésre szüleikkel érkezõ kisgyerekek is elhelyezhették virágaikat,
papírzászlóikat a köztéri alkotás
elõtt.
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Ház színháztermében rendezett
emlékmûsor szónokaként Dénes
Sándor polgármester köszöntötte
a megjelenteket.
Minden ember és minden
nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire
és senkire nem számíthatunk e világon: egyedül vagyunk. (...) Ez a pillanat, mikor minden ember  néha...
akarata ellenére  hõs lesz.  hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester Márai Sándor gondolatait idézve, melyben az egyik legnehezebb élethelyzetet ragadja meg az
író, költõ, ami csak elõfordul emberi létezésünk során. Azt a pillanatot
idézi meg szavaival, amikor még ifjúként, a felnõttkor határán megéltük, hogy egyedül kell kiállnunk az
igazunkért, hogy síkra kell szállnunk azért az ügyért, amely túl mutat a személyünkön, túl mutat az
egyéni érdekeinken.
Túlmutat rajtunk  folytatta beszédét a városvezetõ , mégis azt
érezzük, hogy ettõl a kiállástól, et-

Dénes Sándor: 1848. március 15-én
a magyar nemzet felnõtté vált
tõl a ragaszkodástól és hûségtõl
válunk egyszerre felnõtté, és egyedüllétünk ellenére az emberi közösség tagjává. Remegõ térdekkel
húzzuk ki a derekunkat, és nézünk
szembe a félelmünkkel, mert tudjuk, hogy a cél, melyért vállaltuk a
kockázatot, melyért kiléptünk a
fénybe, az fogja vezetni a tetteinket, az lesz a vezércsillagunk.
A polgármester szerint ez a cél
lehet a család megóvása, a barátság becsülete, a haza szeretete,
bármi, amiért képesek vagyunk
feladni biztonságunkat és némaságunkat. A célért, amiért kiállunk és
kiáltunk, miközben reszketve Hemingway szavai villannak át bennünk: Jobb egy napig oroszlánnak, mint száz évig gyáva nyúlnak
lenni. Jobb talpon meghalni, mint
térdepelve élni.
Ez az a pillanat, amikor felnõtté
válunk. Ez az a pillanat, amikor
hõssé leszünk egy kis idõre, hogy

belekapaszkodva ebbe az emlékbe
egy életre felelõs felnõttek maradhassunk.
Beszédét így folytatta Dénes
Sándor: 1848. március 15-én a magyar nemzet felnõtté vált. Mert
voltak olyan fiai, akik fiatalságuk
ellenére felnõtt módon kívántak
elszakadni a némaság és a biztonság börtönébõl, akik talpon kívántak a szuverén emberi értékek
mentén magyar közösségben élni
vagy azért az életüket adni. Túlnõttek önmagukon, hogy megteremtsék az emlékezés lehetõségét,
hogy alapot adjanak a becsület és a
tisztesség, a bátorság és a szabadság kultúrájának. Kiléptek a fénybe, hogy létrehozzák szabad országunkat, szabad városunkat, miközben félelmeikkel küzdöttek, hiszen
velük szemben ott állt az uralkodó
hatalom, az erõ letéteményesei. De
tudták és érezték, hogy a legerõteljesebb fegyver e földön az emberi

lélek tüze. Így egyedül vállalták a
küzdelmet, egyedül döntöttek a
sorsukról, mégis egybefonódtak
egy szabad közösségben, Magyarországban.
Ez a mi magyar, ez a mi nagykanizsai örökségünk.  fogalmazott a politikus. Ehhez kell hûnek
lennünk, amikor döntéseket hozunk az életünkrõl, a jövõnkrõl,
amikor felelõs módon kiállunk
közös értékeinkért. Ez az ünnepünk lényege, 1848. március idusának üzenete. Hogy megértsük,
minden cselekedetünk felelõsséggel jár, mert közös múltunk és közös hazánk felnõtté válásáért sokak mertek egyszerre kiállni, és
adták az életüket.
És formálták meg a jövõt, ahogy
Kossuth Lajos Írta: azon igék,
amelyek 48-ban testté váltak, olyformán termettek, mint a magyar
népdalok, melyek százezrek ajkán
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
szólalnak meg anélkül, hogy tudnánk, ki a szerzõjük. A 48-as átalakulás egy építmény, melyen az emberiség társadalmi progressziójának
egész Európát bevilágított napfénye
mellett emberöltõk dolgoztak.
Beszéde végén a városvezetõ
felhívta a figyelmet: Petõfi és Vasvári, Jókai és Irinyi, Degré és Vajda, vagy Széchenyi és Kossuth
örök barázda a magyar nemzeti
történelem és a világtörténelem
emlékezetében. Legyünk hûek
hozzájuk, hogy megõrizzük tartásunkat és értékeinket a világban!
Tisztelet a bátraknak! Tisztelet a
hõsöknek! Tisztelet az embernek!
 zárta gondolatait Dénes Sándor.
A polgármesteri köszöntõt követõen a Zrínyi Miklós  Bolyai János
Általános Iskola Bolyai János tagintézményének diákjai szerepeltek.
Tûzmadár címû mûsorukat dr.
Kupóné Gasztonyi Edit állította
össze és rendezte. A pedagógus a
hagyományõrzésre törekedett, ezért
lett népies jellegû a mûsor, aminek
alárendeltek mindent, a díszletet, a
dekorációt, a zenét, a gyerekek ruháit. Az elõadás 1848. március 15.tõl 49 október 6-ig követte végig az
eseményeket nagy lépésekben. A tanulók ezekbõl mutattak be villanásokat verssel, szöveggel, énekkel,
táncos jelenettel. A mûsort a tûzmadár, mint motívum  díszletben és
táncban , végigkísérte az elsõ pillanattól az utolsóig a színpadon.
A megemlékezések délután 15
órakor a Kossuth téren folytatódtak.
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatala által
meghirdetett A mi Március 15-énk!
címû rendezvényhez Nagykanizsa
önkormányzata is csatlakozott. A
szervezõk várták a kanizsai polgárokat a Kossuth térre, ahol élõláncot alkotva együtt elszavalták Petõfi Sándor Nemzeti dal címû költeményét. A
közös szavalást koszorúzás, majd a
Rozgonyi Úti Általános Iskola diákjainak mûsora követte Kossuth Lajos
szobránál. Innen a menet a városi
köztemetõbe indult, ahol a diákok virágot helyeztek el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai hõseinek sírjánál, végül fáklyás
emlékezõ séta zárta a napot.
B.E.

2015. március 19.

Március 15-e Kovásznán

Bár élhetünk szerteszét, lelkileg együtt vagyunk, összetartozunk

Nagykanizsa testvérvárosában a
Berecki-havasok lábánál fekvõ
Kovásznán is emlékeztek az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 167 évvel ez elõtti történéseire. Városunkból Tóth Nándor alpolgármester és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ is jelen volt az
eseményen. A rendezvényen Cseresnyés Péter ünnepi beszédben szólt az
emlékezésre egybegyûltekhez.
Az RMDSZ kovásznai szervezete által szervezett ünnepi mûsor

programja a Kálvin-téri erdészet
elõtt kezdõdött majd a szekeresek,
lovasok és a fúvószenekar felvonult
a központba ahol beszédet mondott
Balogh Zoltán református esperes,
Cseresnyés Péter fideszes országgyûlési képviselõ, Kovács Gábor
római katolikus esperes és a Március 15. üzenete szónokverseny nyertese. Az eseményen közremûködtek: a Kõrösi Csoma Sándor Líceum diákjai, a református férfi dalkör, a Magnificat gyerekkórus és a
kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar.

Az ünnepség a központi református
templomkertben koszorúzással zárult.
Uraim! hallom, hogy a fõtiszt
urak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség elõtt, mivel nincs
munitio, nincs ágyu. Uraim, ha
csak ez a baj, ugy én mondom,
hogy két hét alatt lesz ágyu, lesz
munitio, a mennyi kell. A történetírás szerint ezeket a mondatokat Kovászna megye hõse, az
1848-49-es magyar szabadságharc
egyik kiváló katonája mondta 48
november 16-án  szólította meg
egy idézettel az ünneplõket városunk országgyûlési képviselõje,
Cseresnyés Péter, majd így folytatta: És a háromszéki székely-magyar önvédelem Gábor Áron felajánlásával erõre kapott, hiszen a
berecki születésû tüzértiszt és
ágyúöntõ alig két hét alatt teljesítette ígéretét.
Az ágyúkat elõször november
30-án, az elsõ hídvégi ütközetben
használták, és a székelyek  jelentõs részben Gábor Áron ágyúinak
köszönhetõen  megnyerték ezt a
csatát. Puchner Antal Szaniszló
császári és királyi lovassági tábor-
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nok azt hitte, a székelyeknek francia tüzérségük lett, ami feltétlenül
a minõséget jelzi. Az elsõ ágyú neve Jókai Mór szerint Jancsi volt.
Aztán december 13-án  miután
Heydte õrnagy csapatai felgyújtották Köpecet és a menekülõket lekaszabolták  a székely csapatok
támadásba lendültek; ebben Gábor
Áron három vagy négy ágyúval
vett részt, és ennek köszönhetõen
Felsõrákos határában pár óra leforgása alatt a magyarok elûzték az
osztrákokat.
Kedves Kovásznaiak!
Gábor Áron, akit a mai határok
mindkét oldalán nemzeti hõsként
tisztelünk, székely határõrcsaládba
született és a székely határõrségben szolgált. Gyulafehérváron,
Pesten és Bécsben kapott pattantyús kiképzést, majd a leszerelése
után kisbirtokosként gazdálkodott.
Moldvába ment, itt ismerte meg
késõbbi feleségét, Velcsuj Jusztinát, aki Jókai Mór szerint román
volt, Egyed Ákos kutatásai alapján
azonban valószínûleg csángó lány.
Jusztina részt vett a szabadságharcban is, Fejér Károly berecki
bíró 1868-as visszaemlékezése
szerint a hõs tüzér õrnagy mellett
valóságos hadsegédi teendõket
végzett. Gábor Áron a magyar
szabadságharc hírére, szeretett
szülõföldje védelmében, újra katona lett. Vagyonát pénzzé tette,
hogy a honvédseregnek ágyúkat
önthessen, és részt vett az ágyúke-

zelõk kiképezésében, majd haláláig a tüzéreknél szolgált.
Németh László kormánybiztos
ezt írta róla egy levelében: A nép
ez embert úgy nézi, mint védangyalát, ki a veszély perceiben mindenütt ott vala, hol szükség. Gábor Áron Mészáros Lázárral és
Kossuth Lajossal is találkozott,
utóbbi hatvanezer forintos segélyt
utalt ki a kézdivásárhelyi gyárnak,
ahol nem sokkal késõbb rakéták
gyártásába kezdtek. A tüzértiszt
mindenét feláldozta a székely-magyar szabadságért: a hazát, a magyarságot védve a csatamezõn
vesztette életét  34 évesen -, amikor az Uzon és Kökös közötti ütközetben az orosz tüzérség ágyúgolyója eltalálta.
Gábor Áron, katolikus létére, református temetõben nyugszik
Eresztevényben, ahol emlékére az
1892-ben emelt emlékmû körül
kopjafarengeteget állítottak. Ez a
háromszéki, Kovászna megyei
helyszín mára a magyarság fontos
és megbecsült emlékhelyévé, zarándokhelyévé vált. Tavaly, születésének 200. évfordulóján pedig
emlékévet szerveztek Kovászna
megyében, rendkívül gazdag programsorozattal.
Tisztelt Emlékezõk!
Gábor Áron alakját  mint jelképet  azért idéztem fel, hogy öszszetartozásunkról beszélhessek.
Történelmi példák is bizonyítják,
hogy összetartozunk, egyek va-

gyunk. Egy nemzet  azonos múlttal, hagyományokkal, jelennel és
jövõvel.
Ahogyan Márai Sándor, a Kassán született író fogalmazott: Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás! Szabadságharcban, elnyomatásban, békében
egyaránt. Ez az õsi lélek ugyanis
mindannyiunkban benne van. Hordozzuk Attila és Szent István örökségét, és a közös, sokszor nehéz
történelem mindannyiunk lelkében
nyomot hagyott. Éljünk akár itt, Erdély délkeleti csücskében, Kárpátalján vagy a Felvidéken, az Õrvidéken, Muraközben, a hideg napok
emlékét élõ Délvidéken, és persze
az anyaországban, mert  egyet
mondunk s egyet gondolunk.
Vagy Wass Alberttel szólva: A
víz szalad, a kõ marad, a kõ marad.
Kedves Kovásznai Barátaim!
Ugyancsak Wass Albertet idézve: Együtt erõ vagyunk, szerteszét gyöngeség. S bár élhetünk
szerteszét, hiszen a történelem így
alakította a nemzet sorsát, lelkileg
együtt vagyunk, összetartozunk
ma is. Mindig felemelõ pillanat,
amikor két  máshol élõ  magyar
találkozik. Már felismerjük egymást az erõs, határozott kézfogásról is, amelyben benne rejlik õseink ereje. Felismerjük egymást a
tiszta, õszinte tekintetrõl, s végül
arról, hogy éljünk bár a Bereckihavasok lábánál, vagy a bácskai
szõlõhegyek közt, ugyanúgy értjük
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a közelben nyugvó Petõfit, Aranyt,
ugyanazok a királyaink és hõseink,
s ma ugyanaz az érdekünk: a nemzeti megmaradás - Európában.
Kölcsey Ferenc már nekünk, a
mának is üzent: Egyedül a legnagyobb erõ sem tehet mindent, nem
tehet sokat: egyesített erõknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. A magyar-magyar,
magyar-székely összefogás, akár
testvérvárosi barátságokon keresztül is, európai érték, amely nemcsak a közös történelmen, közös
hõsökön és múlton alapul, hanem
a közös jövõt, a megmaradást is
szolgálja. Hiszen csak együtt maradhatunk meg magyarnak, éljünk
a Kárpát-medence bármely szegletében is, és idézzük újra Márait:
Magyarnak lenni nem állapot,
magyarnak lenni magatartás!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egynek minden nehéz; soknak
semmi sem lehetetlen. Széchenyi
István szállóigévé vált mondatához kapcsolódva, hadd mondjam:
mi, magyarok, sokan vagyunk.
Ahhoz elég sokan és elég erõsek,
hogy egymás kezét fogva, egymás
lelkébe látva - egyek maradjunk.
Így pedig semmi sem lehetetlen.
Éljen a magyar szabadság! Éljen a
haza!  zárta beszédét a kanizsaiak
gondolatát is tolmácsoló Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
Kanizsa

Koszorúzás, portya, kiállítás
444 éve hogy a Nagy Thúry
György, a Zalaság legnagyobb
védelmezõje az életét vesztette.
Erre emlékezik a Thúry Baranta
Közösség  Vitézlõ oskola, az
NTE 1866 Egyesület Íjász Szakosztálya és a Kanizsai Kulturális
Központ. Ráadásul két, nagyszabású eseménnyel, amely kiegészül egy különleges vitézi megmérettetéssel is.
Mint azt Vörös András, a szervezõk képviseletében elmondta,
immár öt esztendeje tisztelegnek
méltó módon az egykori várkapitány emléke elõtt.
 Minden évben az április 2-ához
közel esõ szombaton hagyományõrzõ viseletben, lovasok kíséretében Nagykanizsáról Orosztonyba
megyünk gyalogszerrel, arra a
helyre ahol városunk Európa hírû
vitéze az utolsó ütközetét vívta 
összegezte a barantások vezetõje.

Arról is beszélt, az idei megemlékezés két felvonásban kerül
megrendezésre.
 Április 2-án, csütörtökön,
Thúry halálának évfordulóján a
városunkban található négy
Thúry-szobrot koszorúzzuk meg,
délután négy órai kezdettel. Este
hat órától, a Medgyaszay Háznál
tûzgyújtás, élménybeszámoló és
koncert lesz. Fellép Kátai Zoltán
énekmondó, Csepin Péter végvári hagyományõrzõ vetítettképes
élménybeszámolót tart a limanovai emlékportyáról. Eközben
Markó Roland fotóiból nyílik kiállítás, ami Európa legszebb várait tárja az érdeklõdõk elé.
A megemlékezés második részével kapcsolatban Vörös András
jelezte: április 11-én, szombaton
pedig a hagyományos és közkedvelt portyára, illetve járõrversenyre kerül sor, a Nagykanizsa Kerecseny - Orosztony útvonalon.

Gyülekezõ reggel fél nyolckor a
Pálma vendéglõnél lesz, tervezett
megérkezés Orosztonyba este hét
órakor.
 A Thúry Portya útvonalán, a
27 kilométeren osztálytársi három
fõs kis közösségeknek vitézlõ feladatokat kell teljesíteniük. Nagy
próbája lesz ez az együttmûködésnek, vitézi mesterségek megidézésének, mely korunk fiataljaiban
nem veszett még el. Nagybakónakon áthaladva a Cserfõi hegy
irányából haladunk majd, a Gesztenyeház és a Postás Kulcsosházat
érintve. A lényeg, tanuljanak meg
együtt dolgozni, küzdeni, egy nagy
cél érdekében  fogalmazott a
barantások vezetõje.
A vitézlõ megmérettetés legjobbjainak, általános és középiskolás kategóriában egyaránt  a
város önkormányzatának jóvoltából  kirándulás lesz a fõdíja,
melynek során Várpalota, Cso-

bánc és Szigliget várait nézhetik
meg jutalmul.
A portyára és járõrversenyre
az április 2-i Medgyaszay Házban tartandó rendezvényen, este
6 órától jelentkezhetnek csapatok.
Kanizsa
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A kanizsai kórház jövõképe
átgondolt terveken, fejlesztéseken alapszik

 Senkinek sem célja, hogy egy
komoly, jól mûködõ egészségügyi
intézményt  mint amilyen a Kanizsai Dorottya Kórház  egyik
napról a másikra leépítsenek. Ez
nem érdeke az egészségügyért felelõs szerveknek, a kórháznak és
a betegeknek sem  fogalmazott
Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgató
fõorvosa.
Tény: az egészségügyi rendszer
finanszírozására jelenleg nem elég
az a pénz, amit a központi költségvetésbõl kapnak a betegellátó intézmények, ezért évrõl évre adósságokat generálnak mûködésük során.
Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár munkája nyomán kiadásra
került egy, az új egészségügyi rend-

szert szabályozó módszertani útmutató. Ebben megfogalmazták,
hogy megyén belül kell megszervezni az ellátást, oly módon, hogy a
megye egészét nézve kerülnek leosztásra az anyagi források, melyeket aztán lakosság arányosan osztanak szét a megye kórházai között.
 Zalában jelenleg három olyan
intézmény van, ami széles spektrumban látja el a betegeket: a zalaegerszegi, a keszthelyi és a kanizsai
kórház. Megyénkben két megyei
jogú város található, melyek nagyságban nem igazán térnek el egymástól, hiszen Zalaegerszegen
mindössze tízezerrel többen élnek,
mint Nagykanizsán  összegezte
Dr. Brünner Szilveszter. Hozzátéve:
a kanizsai kórház megyei jogú város intézményeként komoly szerep-

pel bír az egészségügyi ellátó rendszerben.
A kórház komoly fejlesztéseken
esett át a közelmúltban, melynek
köszönhetõen európai színvonalú
körülmények közt gyógyulhatnak
a betegek. Az 5 milliárd forint
összértékben megvalósított korszerûsítések jóvoltából a fõépület
és a mûszerpark megújult, egyúttal
több osztály is teljes modernizáción esett át. Ezek mellett a dolgozók képzésére  szintén pályázati
támogatásból  jelentõs összeget
fordítottak.
Dr. Brünner Szilveszter az intézmény jövõképére vonatkozó konkrétumokat, illetve a megvalósításra
váró feladatokat is ismertette. Elmondta, a kórház koncepcióját maximálisan a szakmai elvek mentén
építették fel, alapozva Nagykanizsa
már hangsúlyozott, megyei jogú
város mivoltára, valamint a komoly
ellátotti betegszámra.
 Együttmûködve a többi zalai
kórházzal, arra a megállapodásra
jutottunk, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház az eddigi munkája
alapján továbbra is végezheti azokat a szakmákat, magyarán mûködtetheti azokat az osztályokat,
amiket eddigiekben is. Sõt, vannak olyan szakterületek, melyek
újdonságként jelennek meg intézményünkben. Hangot adott annak
is a fõigazgató, hogy a közeljövõben újabb, kézzel fogható fej-

Folytatják a kórházak informatikai
i n f r as t r u k t ú r áj án ak f e j l e s z t é s é t
A kórházi informatikai infrastruktúra fejlesztésének folytatására 5,2 milliárd forint áll
rendelkezésre  közölte Divinyi
Zsombor, a márciusban megalakult Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK) fõosztályvezetõje újságírókkal Siófokon, egy
szakmai konferencián.
Az ÁEEK irányításával és konzorciumi partnere, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt.
közremûködésével megvalósuló projekt felelõse hangsúlyozta: az Euró-

pai Unió által 70 százalékban, a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap által 30 százalékban támogatott
program önmagában nem értelmezhetõ, folytatása egy már lezárult  két
ütemben mintegy négy és fél milliárd
forint értékû  központi informatikai
fejlesztésnek.
Ennek az idén már elindult projektnek a célja, hogy a fekvõbeteg- és járóbeteg-ellátó egészségügyi intézmények a számukra biztosított, összességében mintegy nyolcezer informatikai
eszköz, szoftver és licenc segítségével
egy virtuális központi térbe csatla-

kozva egymással is tudjanak kommunikálni  mondta a fõosztályvezetõ.
Hozzátette: a tervek szerint a
jövõ õsszel lezáruló fejlesztés 198
egészségügyi intézményt, minden
hazai kórházat érint.
Az ÁEEK szervezésében kedden kezdõdött kétnapos siófoki
konferencián a mintegy 350 résztvevõt  a kórházak informatikai
szakembereit  a projekt részleteirõl és az üzemeltetéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról tájékoztatják.
MTI - Kanizsa

lesztések valósulnak meg. Ilyen az
a közel 150 milliós projekt,
amelynek jóvoltából több épületegységet napelemekkel látnak el,
így biztosítva az intézmény energiaszükségletének közel húsz százalékát.
Majd a kórház finanszírozásával
kapcsolatos törekvéseket vázolta
Dr. Brünner Szilveszter.
 A Zala megyei  a kanizsai és
környéki  betegeken túl nagy
számban látunk el Somogy megyébõl (Csurgó és Marcali járásból) érkezõ pácienseket. Azt szeretnénk,
ha azon Somogy megyei betegek
ellátását, akik eddig is hozzánk fordultak  és akik vélhetõen a jövõben is minket választanak  finanszíroznák számunkra a szomszédos
megyébõl. Ha kórházunk ehhez a
finanszírozási forráshoz hozzájutna, intézményünk mûködésének
stabilitását el lehetne érni a jövõben
is. A két megye kormánymegbízottaival közösen dolgozunk ezért.
Ám ha a tárgyalások eredménytelenül zárulnának, a jövõben nem tudnánk fogadni a városhoz közeli Somogy megyei betegeket. Így a nekik távolabbi, kaposvári kórházat
kellene felkeresniük betegség esetén. De ne feledjük el azt sem, hogy
ebben az esetben a Kanizsai Dorottya Kórház mûködése ellehetetlenül.
Ami pedig a jelent illeti, a kórház
vezetése olyan szakmai és finanszírozási struktúrát, jövõképet vázolt
fel az egészségpolitikai döntéshozók felé, amik megnyugtatóak lehetnek az intézmény, a kanizsai és
környéki, valamint a somogyi betegek számára. Dr. Brünner Szilveszter reményét fejezte ki az iránt,
hogy finanszírozási kérelmük pozitív elbírálásra talál, amely szilárdan
biztosítaná a kórház jelenlegi formában történõ mûködését a jövõre
nézve is.
Hangsúlyozta, Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ maximálisan támogatja a kórházvezetés elkövetkezendõ idõszakra vonatkozó
elképzeléseit, és minden segítséget
megad, ami ahhoz szükséges, hogy
a kanizsai intézmény a jelenlegi
formában, vagy továbbfejlõdve
mûködjön a megyében.
Szabó Zsófia
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

Vállalkozók az innovációért

A követezõ 5-10 évben Kanizsa óriási fejlõdésen mehet keresztül a földrajzi elhelyezkedése, valamint a jelentõs munkaerõ
tartaléknak köszönhetõen  jelentette ki Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ az egy hónapja alakult Vállalkozók az Innovációért Nagykanizsán Klub
összejöveteleinek helyet adó
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán. A klub találkozóján
részt vett Dénes Sándor polgármester és Birkner Zoltán kampuszigazgató is.
A csoport létrejöttérõl és célkitûzéseirõl az ötletgazda, Doucha
Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala
Megyei Szervezetének elnöke
adott tájékoztatást.
 Zalaegerszegen már két éve mûködik a vállalkozók klubja. Az ott
szerzett tapasztalataim alapján azt
gondoltam, haladéktalanul meg kell
ezt nekünk is tenni. Összejöveteleinken havi egy alkalommal 20-25 fõ
rendszeresen találkozhat, és baráti
hangulatban beszélgethet akár a város vezetése, gazdasági vezetõi jelenlétében a vállalkozókat érintõ
kérdésekrõl. A klub nyitott, szeretettel várjuk Nagykanizsáról és környékérõl az érdeklõdõket, a kis- és
nagyvállalkozókat egyaránt. A felvetõdött témák között elsõként azt vitatjuk meg, miként lehet csatlakozni
a város életében fontos szerepet betöltõ vállalkozásoknak a Területi
Operatív Program pályázataihoz.
Dénes Sándor polgármester
megjegyezte, valóban fontosak az
olyan beszélgetések, ahol a város elmondja az elképzeléseit,
úgyszintén a vállalkozók is elmondják, mit szeretnének tenni, és

ebben mit tud segíteni a város. Ha
együtt gondolkodunk, együttmûködünk, az mindannyiunknak jó. A
polgármester említést tett még a
város költségvetésérõl, adóbevételérõl, az idei évre tervezett felújításokról, beruházásokról, az innovatív vállalkozások erõsödõ szerepérõl. Felvázolta az új befektetõknek
nyújtott lehetõségeket, szólt az
ipari park bõvítésérõl, mely alapot
nyújthat ahhoz, hogy a beruházók
idejöjjenek városunkba.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ hozzászólásában megjegyezte, 25 év óta most elõször
mondhatjuk el, hogy Nagykanizsa
térségének Bene Csaba személyében megyei alelnöke van. Ez nem
véletlen, Bene Csabát azért támogattuk  magyarázta , hogy ennek

5

a térségnek megfelelõ képviselete
legyen a megyei közgyûlésben.
Majd két program, a TOP és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatokról adott tájékoztatást a klubtagoknak.  A TOP program keretében Zala megye 23, míg Nagykanizsa 8 milliárd forinttal tud gazdálkodni a következõ idõszakban  jegyezte meg. Ennek egy jelentõs részét, 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell közvetlenül, vagy közvetett módon fordítani. Ez történik itt
Nagykanizsán is  mint ahogyan a
polgármester úr említette , az ipari

rintot fordíthatunk, mely összegbõl
a gazdálkodási környezetet tudja
kényelmesebbé, jobbá tenni a város. A másik, GINOP pályázatokat
kimondottan vállalkozók vehetnek
igénybe. Ezen a területen nagyon
szoros együttmûködést kell az önkormányzatoknak és a vállalkozóknak kialakítani. S hogy miképpen
lehet fejlõdni, fejleszteni?  erre is
adott választ a honatya. A legversenyképesebb terület az innováció
mentén történõ fejlesztés, amire jó
példa Nagykanizsa. Bizonyos tekintetben akár országos példa is lehet Kanizsa, az egyetemi kampusz

park továbbfejlesztésével, ugyanis
ott tartunk  ez egyrészt szerencse
, hogy lassan már nincs üres területünk. 2013-ban döntött az önkormányzat arról, hogy felméri a város
környékén lévõ lehetõségeket,
mely révén eddig 600 hektárnyi fejlesztésre alkalmas területet tártunk
fel. A bõvítésre egy-két milliárd fo-

és néhány csatolt vállalkozás,
melyre az elmúlt hónapokban példát tudtunk felmutatni.
Az országgyûlési képviselõ tájékoztatóját követõen a klubtagok
eszmecseréjével folytatódott a találkozó.
B.E.
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Hasznos
információk,
jó elõadások a
Kisvállalkozói Napon
Kisvállalkozói Napot tartottak
a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központban. A Minõségi Könyvelõk Klubja Egyesület
és az Inkubátorház közös rendezvényén munkaügyi, adózási,
könyvelési, pályázati, valamint
pénzügyi kérdésekrõl hangzottak
el elõadások. A három blokkban
lezajlott elõadásokat konzultációk követték, amelyek újabb hasznos információkkal szolgáltak a
vállalkozások számára.
A Kisvállalkozói Napot Szommer
Tímea, a Minõségi Könyvelõk
Klubja Egyesület (MKKE) zalai elnöke nyitotta meg. Ezt követõen
Harkai István MKKE elnök köszöntötte a megjelenteket és reményét fejezte ki, hogy a rendezvény jó kezdet
lehet a két szervezet együttmûködésének. A nyitó elõadást Kovács Emese munkaügyi tanácsadó tartotta, aki
a munkaügyi auditok és ellenõrzések
témaköreit gyakorlati példákon keresztül mutatta be. Õt Bálint József
adószakértõ, volt NAV ellenõr nem
kis humorral átszõtt prezentációja
követett. Ebben az adótörvények
legfontosabb vonatkozásai és az
adóellenõrzések mikéntje kapott
hangsúlyt. A második blokkban Kur
Viktória a mikro-vállalkozások, tervezési, stratégiai és mûködési modelljeit, a kutatási eredmények tükrében mutatta be, szólva a sikertényezõkrõl. Harkai István a könyvelõ választásról tartott elõadást, kiemelve
annak pénzben is lemérhetõ eredményeit. A befejezõ részben dr. Szabó
Bence ügyvezetõ az Európai Uniós
pályázatok aktualitásairól beszélt és
ismertette az új operatív programokat, a várható támogatási összegeket
és az újdonságokat. Az utolsó elõadást Gólik János motivációs tréner,
coach a Siker hullámhosszán címû
könyv társszerzõje tartotta, aki a kisvállalkozások pénzügyeinek döntési
folyamatát vette górcsõ alá.
A jól sikerült rendezvényen számos gyakorlatban is használható
ismerettel gazdagodtak a résztvevõk és számos szakkiadvány is
gazdára talált  számolt be lapunknak Halász Gyula, a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Központ marketingvezetõje.
Kanizsa

2015. március 19.

Megváltozott munkaképességûek
kompetencia-felmérése és alapvetõ
képzése a szociális foglalkoztatónál

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Negyvenkilencmillió forintos
támogatásban részesítette az irányító hatóság a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-20130033 konstrukció keretében
2013. december 2-án benyújtott
pályázatát. A Megváltozott
munkaképességûek kompetencia-felmérése és alapvetõ képzése Nagykanizsán címet viselõ
projekt célja a megváltozott
munkaképességû
személyek
nyílt munkaerõpiacon való elhelyezkedési esélyeinek a javítása.
Az újonnan induló munkaprogramról Cseresnyés Péter, a térség
országgyûlési képviselõje, Dénes
Sándor polgármester és Lérántné
Mátés Valéria, a szociális foglalkoztató ügyvezetõje tájékoztatta a
sajtó képviselõit.
Cseresnyés Péter a város életében fontos szerepet betöltõ pályázat elõzményeirõl elmondta: az
Európai Unió egyik fontos elve,
hogy azok az emberek is, akik bizonyos hátrányokkal élnek, megtalálják az életben az örömüket, az
élet értelmét, amit sokaknak a
munka jelent. Az a munka, amit
szívesen végeznek, amibõl meg
tudnak élni, és ehhez mindenkinek
biztosítani kell a lehetõséget.
Azoknak pedig, akik valamiféle
hátránnyal viseltetnek, segítséget
kell adni. A pályázat alapötlete
ezen elvek alapján jött létre 
hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Magyarországon jelentõs azok

száma, akik valamiféle hátrányt
szenvednek vagy azért, mert fogyatékosak, vagy azért, mert megváltozott munkaképességûek. A
honatya utalt arra is, öt évvel ezelõtt a magyar kormányzati politikában egy olyan komoly elv került
kimondásra, hogy aki akar dolgozni, az találjon magának munkát, és
a lehetõségek szerint Magyarországon nulla közelivé kell leszorítani a munkanélküliséget. Tehát
olyan állapotokat és helyzeteket
kell teremteni az országban, hogy
lehetõség szerint megszûnjön a
munkanélküliség. Abszolút munkanélküliség soha nem érhetõ el 
tette hozzá, de ha 3-4 százalékra
sikerül leszorítani, az azt jelenti,
hogy a 2010-ben megfogalmazott
alapelv megvalósulhat, vagyis aki
szándékozik dolgozni, az talál magának munkát. Remélhetõleg a pályázat  így a nagykanizsai is ,
sok-sok embernek tud segítséget
nyújtani. Az új ismeretek birtokában 50 ember tud magának eredményesen munkát keresni a munkaerõpiacon, ami a megélhetésük
biztosításán túl, az önbecsülésüket
is erõsíthetik.
Dénes Sándor polgármester
hozzászólásában utalt arra is, hogy
elõdeink 1967-ben alapították a
Szociális Foglalkoztatót, mely vállalat éppen két év múlva lesz 50
éves. Hogy akkor õk jól döntöttek,
azt az elmúlt évek eredményei is
bizonyítják. A Szociális Foglalkoztatóban jelenleg több mint százan dolgoznak, a munkavállalók
mintegy háromnegyede megválto-

zott munkaképességû. Mûködik a
varroda, a nyomda, a vegyes részleg, a Vasemberházban közelmúltban megnyílt mintaboltban pedig
különleges, szép termékekhez juthat a vásárló. Megerõsítve Cseresnyés Péter szavait: Munka nélkül
semmi sincs!  hangsúlyozta a
polgármester, majd szólt a cég mûködésérõl, és mindazokról a pályázatokról, melyben élen járnak. Végül gratulált a mostani pályázati
eredményhez, melyet legnagyobb
részben képzésre fordíthatnak.
Lérántné Mátés Valéria a többfordulós pályázati programról többek
között elmondta: a 85 megváltozott
munkaképességû dolgozóból 50-en
vesznek részt a képzésben. A pályázat alapcélja, hogy azokat a dolgozókat, akik rehabilitálhatóak, illetve
azok közül, akik a nem rehabilitálható minõsítési kategóriába esnek,
próbáljanak meg minél több személyt visszavezetni az elsõdleges
munkaerõpiacra, visszaintegrálni
õket a hagyományos piaci foglalkoztatásba. Ehhez nagyon sok készség, tudás, kompetencia szükséges.
A projekt közvetlen célja a komplex
felmérésre épülõ képzés megvalósítása, mely segítségével javítani lehet a foglalkoztatónál dolgozó megváltozott munkaképességû személyek nyílt munka-erõpiaci elhelyezkedésének esélyeit. A tanulás során
megismerkednek a személyiség,
önismeret kialakulásával, fejlõdésével, az érzelmek és viselkedések
szabályozásával, a kommunikáció
fogalmával, szabályszerûségével,
továbbá foglalkoznak a konfliktus
fogalmával, annak okával, s az elkerülés lehetõségeit is elsajátíthatják.
A projekt lezárásáig lesz még szó
többek között a munkahelyi légkör
kialakításáról, a csoportos munkavégzés alapvetõ munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról,
továbbá szó lesz még a szociális és
jóléti ellátásokról, valamint az
esélyegyenlõség kérdéseivel is
megismerkedhetnek. Sok pozitív
hozadéka lehet a május végén, június elején befejezõdõ képzésnek,
mely négy csoportban történik, napi
négy órában és heti öt napon.
B.E.
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A bírósági ülnökök választásáról
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbb, 2011-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén
lejár (az új ülnökválasztástól számított
30 nap elteltével), emiatt szükséges az
új választás megtartása. A Köztársasági
Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. és 2015.
április 30. közé esõ idõtartamra tûzte
ki.
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják
meg.
A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a
megyei (fõvárosi), illetve megyei jogú
városi közgyûlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg.
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
Ülnököt jelölni az alábbi
bíróságokra lehet:
Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Járásbíróság
14 fõ ülnök + 6 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Törvényszék
5 fõ ülnök + 1 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság
5 fõ ülnök
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz
választható meg ülnökké.
Jelöltet állíthatnak:
A bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar
állampolgárok, a bíróság illetékességi
területén mûködõ helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén
mûködõ egyesületek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ
alapfokú és középfokú nevelési  oktatási intézmények tantestületei jelölik. A
közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és
munkaadók érdek-képviseleti szervei
jelölik.
Jelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött, de a 70.
életévét még be nem töltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy
támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és
nem áll közügyektõl eltiltás hatálya
alatt sem.
Jelöléshez szükséges
dokumentumok:
- A jelölõ választópolgár, vagy jelölõ
szervezet által kitöltött és aláírt Bíró-

sági ülnökké jelölés elnevezésû
nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata (Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról elnevezésû nyomtatvány).
- A hatósági erkölcsi bizonyítvány
annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
(A hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérõlapon külön  külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és

nem áll közügyektõl eltiltás hatálya
alatt!)
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló
nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jegyzõi Kabinetjében
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidõben átvehetõ, vagy
megtekinthetõ és letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A jelölés benyújtásának helye, ideje:
a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Jegyzõi
Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) 2015. március

7

31-ig személyesen munkaidõben, vagy
postai úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra
ráírni: Bírósági ülnökválasztás.
A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt, melynek
tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt legkésõbb az ülnökválasztást
tárgyaló közgyûlés napján 12.00 óráig
be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani
nem lehet.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Zeneiskolai koncert
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola a Tehetségnap alkalmából ünnepi koncertet szervez az intézmény nagytermében
március 25-én 18 órakor, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt!

2015. március 19.

Képviselõi fogadóóra,
alpolgármesteri fogadónap
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca,
Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2015. március 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. március 25-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

1%

Az Egry József Pályakezdõ Képzõmûvészekért
Közhasznú Alapítvány kéri a tisztelt adózókat,
hogy adójuk 1%-át számukra ajánlják fel.

Adószám: 192-81919-1-20
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Közalkalmazotti álláspályázatok
Az Emberi Erõforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi
munkakörökre: a Zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Palini Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:
- Kiskanizsai Általános Iskola iskolapszichológus munkakör betöltésére
- Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Álláskínálat/Egyéb álláskínálat menüpontban.

Nagykanizsai Javítóintézet
ÁLLÁSAJÁNLATOK:
EMMI Debreceni Javítóintézete felvételt hirdet a Nagykanizsai
Javítóintézetben betöltendõ alábbi munkakörökben:
tagintézmény vezetõ, igazgatóhelyettes, otthonvezetõ, orvos, pszichológus, növendékügyi elõadó, oktató nevelõtanár, gyógypedagógus, nevelõtanár, gyermekfelügyelõ, utógondozó, ápoló-gyermekfelügyelõ, szakoktató, rendész, könyvelõ, pénztáros, munkaügyi
elõadó, titkárnõ-adminisztrátor, gondnok, gépkocsivezetõ-eljáró,
karbantartó, raktáros, mosodai alkalmazott, takarító, élelmezés
vezetõ, szakács, konyhai kisegítõ.
Munkavégzés helye:
8800 Nagykanizsa, Camping út hrsz. 4918/10.
Az álláshirdetéssel kapcsolatban bõvebb információt talál a
www.nkji.hu és a www.dji.hu honlapokon.
2015. MÁRCIUS 20-ÁN 14.00 ÓRAKOR A MEDGYASZAY
HÁZBAN (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.) a betöltendõ
munkakörökkel kapcsolatban a Debreceni Javítóintézet
munkatársai tájékoztatják az érdeklõdõket.
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2015. évi verseny- és élsport keret
Pályázati felhívás - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a 2015. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2015. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet verseny- és élsport mûködésének, a verseny- és élsport
mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének,
sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport 2015. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést
igénylõ és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és
sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1
példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2015.
április 15. napjáig kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.,15. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

Forgalomkorlátozás a Sugár utcában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár utcában (Rozgonyi u.  Királyi Pál u., szakaszokon) március 11. (szerda) 8,00
órától várhatóan 2 hónap idõtartamig a Délzalai Vízmû ZRt. a meglévõ
ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor. A közlekedés az érintett szakaszokon Dél  Észak irányban
egyirányú lesz. A munkavégzés idején a Napraforgó térrõl induló 8, 8Y jelzésû helyi járatok Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Délzalai Vízmû Zrt.

NK4 - A DÉL-ZALAI HORVÁTSÁG TEMATIKUS ÚT
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ)  FITYEHÁZ  MURAKERESZTÚR 
SEMJÉNHÁZA  MOLNÁRI  NAGYKANIZSA

Célcsoport:
napi kirándulók, gyenge/közepes erõsségû
túrát kedvelõk, fiatal
felnõttek, középkorúak,
akár családok is.

Útvonal hossza:
45 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak 2-2,5 óra, túrázóknak 4 óra, családoknak 5 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/nk4-del-zalai-horvatsag-tematikus-ut/

Hét település adja Dél-Zala egyetlen nemzetiségi területét. Az itt élõ, majd nyolcezer, magát horvátnak valló állampolgár megõrizte sajátos szokásvilágát, hagyományát,
tárgyi kultúráját és nyelvét is. Ez a túra a hét településbõl
négyet érint, fõ célja a kulturális és természeti értékek bemutatása. A nagyjából 45 km hosszú út könnyû, minden
korosztálynak és csoportnak javasolt.
Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ javasolt megállója még a városban található, a gyönyörûen felújított Erzsébet
téren. A Vasemberház, amely a 18. században barokk stílusban
emelt épület, eredetileg a Batthyány család vendégfogadója volt,
késõbb földszintjén üzleteket, az emeletén lakásokat alakítottak
ki. A tér északi része a Kiskastély udvara, itt található ma az országban egyedülálló Magyar Plakát Ház, illetve egy neoklasszicista villa (Kiskastély), amely képtárként mûködik Brunner Erzsébet és Sass Brunner Erzsébet képeivel.
Az elsõ horvátok lakta település Fityeház, amely a Mura közelében, a Principális-csatorna mentén fekszik. Az 1870-es évektõl
vasúti megállóval rendelkezik. 1991-ben a falu elsõ és második világháborús emlékmûvet állíttatott fel az Alkotmány téren. Ugyanitt mûemlék jellegû látnivaló a Pieta szobor, mely népies késõ barokk stílusban készült. Minden jelentõsebb ünnep alkalmával fel-

lép a Fityeházi Hagyományõrzõ Népdalkör, amely a zalai horvátok körében gyûjtött horvát és magyar dalokat dolgozza fel.
Murakeresztúr település a Szent Kereszt tiszteletére
emelt, dombra épített bencés monostorról nyerte nevét,
amely már 1347-ben fennállt. Az új apátsági templom 18101818 között épült. A falu büszkesége a Zrínyi Miklós Általános Mûvelõdési Központ. A vízi túrákat kedvelõknek
szervezett keretek között lehetõségük van a Murán kipróbálni a tudásukat.
Molnári egyik nevezetessége a római katolikus temploma. Érdekességnek számít a fából faragott Páneurópai emlékmû. A természet iránt érdeklõdõknek kellemes kikapcsolódást biztosít a Mura partján kialakított pihenõhely, illetve
az élõ Mura igazi csemege a horgászást kedvelõknek.
Semjénháza a kerékpáros turizmus elkötelezett híve, és
az ide látogatók, valamint a helyi és a szomszédos települések lakói is egy kerékpár-kölcsönzõ által biztosított biciklikkel fedezhetik fel, barangolhatják be a környéket. A települést körülvevõ hegyhátak megtekintetése különleges turisztikai, borászati és kulináris élvezetet nyújt az idelátogatók számára. Az épített örökségek közül a Szent Anna templom, a világháborús emlékmûvek, és a védettség alá vont
szõlõhegyi présházak emelkednek ki.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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sági élet meghatározó szereplõi.
A miniszterelnök célként jelölte
meg, hogy 2018-ra Magyarországon elérjük a teljes foglalkoztatást, és 3 százalék közelébe vagy
az alá csökkentjük a munkanélküliséget. Dr. Parragh László a tartós
gazdasági növekedés elõtt álló
akadályok lebontására munkacsoport létrehozását javasolta. Kiemelte, hogy a bürokrácia csökkentése továbbra is fontos terület.

Ülésezett
az elnökség

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

MKIK
Gazdasági Évnyitó

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara március 6-án tartotta az országos gazdasági évnyitót. A fórumon, amely elsõsorban a gazdasági növekedés
fenntarthatóságának kérdéseit
vitatta meg, részt vett Orbán
Viktor miniszterelnök, Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Parragh László az
MKIK elnöke és mintegy 400
cégvezetõ, vállalkozó, a gazda-

2015. március 19.

zésében 18 szakmában 111 tanuló
vett részt a versenyen.
A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskolából 7 tanuló jutott be
az SZKTV elõválogatójába:
Csököly Mátyás gépi forgácsoló,
Tombor Klaudia, Palics Dominik,
Hegedûs Nanetta Brigitta, Móricz
Martina és Papp Valéria kárpitos,
valamint Gelencsér Balázs szerkezetlakatos szakmában.
Gratulálunk a diákoknak és az
õket felkészítõ tanároknak, szakembereknek! Sok sikert kívánunk
az elõválogató versenyekhez!

a diákoknak arról kell meggyõzniük a vizsgabizottságot, hogy elsajátították szakmájuk gyakorlati
alapfogásait. A sikeres szintvizsgával rendelkezõ tanulók ugyanis
elhagyhatják a tanmûhely jelentette védett környezetet és tanuló-

Hamarosan esedékes a 2015. évi
kamarai hozzájárulás megfizetése
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2015. évi 5000
Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje:
2015. március 31.

Kamaránk március 16-án tartotta soron következõ elnökségi
ülését. Az ülésen dr. Polay József
elnök beszámolt az elmúlt idõszak
legfontosabb eseményeirõl, ismertette az országos elnökségi
ülésen elhangzottakat, elõzetes tájékoztatót tartott a NAKKIK
2014. évi gazdálkodásáról és a
2015. évi költségvetés tervezetérõl, valamint az elnökség jóváhagyta a Nagykanizsa Önkormányzatával kötendõ együttmûködési megállapodás tervezetét.

Szakképzési híreink
SZKTV elõválogatóba jutott
versenyzõk
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt. Az elõdöntõk országosan január 6. és 21. között zajlottak a megyei és a városi kamarák
rendezésében. Kamaránk szerve-

Aki már a korábbi években regisztrált, annak idén csak a kötelezõ kamarai hozzájárulást szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott adataiban változás történt, akkor az internetes felületen vagy személyesen
szolgáltató irodánkban szíveskedjen javítani és pontosítani a nyilvántartott adatokat.
A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 1410013412287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történõ befizetéssel.
Aki a 2012. 2013. vagy 2014. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta, még pótolhatja. Egyeztetés a 0693/516-670-es telefonszámon lehetséges. A tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidõ!
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
Az országos döntõre VIII.
Szakma Sztár Fesztivál elnevezéssel április 27-29. között Budapesten a Hungexpo Vásárközpont
területén kerül sor.
Megkezdõdtek a szintvizsgák
A szakképzést 2014 szeptemberében kezdõ 9. illetve 11. évfolyamos szakmunkástanulók számára
február elsõ napjától megkezdõdött és április utolsó napjáig tart a
szintvizsga-idõszak. A fenti idõintervallumban minden érintett tanulónak meg kell kísérelnie letenni ezt a vizsgát, melyen

Széchenyi Kártya Program 170 ezer vállalkozás
nem tévedhet!
K e r e s s e n ál u n k a n é p s z e r û h i t e l e k e t !

A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a
készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb
távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi Beruházási Hitelt
választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új
termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616

szerzõdéssel valamely gazdálkodó szervezetnél folytathatják gyakorlati ismereteik bõvítését. Kamaránk ez évben is 18 szakmában
mintegy 300 szakmunkástanuló
szintvizsgáját szervezi meg, illetve biztosítja a vizsgák anyagi hátterét. A szintvizsgáknak az iskolák mellett a HEAT-GÁZGÉP Kft,
az OT INDUSTRIES  DKG Gépipari Zrt. és a ZÁÉV Zrt. tanmûhelyei is helyet biztosítanak, így
minden tanuló a számára már
megszokott környezetben bizonyíthatja tudását.
Kamarai garanciavállalás
A szakképzési törvény legújabb, 2014. év végi módosítása a
duális képzési rendszer megerõsítését szolgálja, ezen belül is a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerzõdéssel folyó gyakorlati képzés elsõdlegességének kiszélesítését célozza meg. A jogszabály új
elõírásainak értelmében 2015. július 1. után a 9. évfolyamos szakmunkástanulók a nyári gyakorlattól kezdõdõen csak akkor vehetnek részt iskolai tanmûhelyben
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gyakorlati képzésen, ha a kamara
nem tudja gazdálkodónál, tanulószerzõdéssel elhelyezni õket. Ez
úton hívjuk fel a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a kamarai garanciavállalással összefüggésben jelentõsen megnõtt a gazdálkodóknál lévõ gyakorlati képzõhelyek iránti igény. Kérjük, ha
szívesen bekapcsolódna a tanulók
képzésébe, bármely elérhetõségén
bátran keresse kamaránkat. Részletes tájékoztatást adunk felmerülõ kérdéseire, és igény esetén
munkatársunk személyesen is felkeresi Önt.
Mi legyek, ha nagy leszek?
Pályaorientáció kamaránknál

A pályaválasztás elõtt álló 7. 8.
osztályos gyerekeknek és szüleiknek felvetõdik a kérdés: Merre tovább 8. osztály után?. Kamaránk e
kérdés megválaszolásában próbál
segíteni. Osztályfõnöki órák keretén belül tájékoztatást tartunk a hiányszakmákról és az ösztöndíjrendszerrõl. Ezen kívül felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a megalapozott döntésük meghozatalához még
mit kell, hogy figyelembe vegyenek. Fontos, hogy az általuk elképzelt szakmához szükséges képességekkel, valamint tantárgyi tudással
is rendelkezzenek. Az elmúlt idõszakban három általános iskola öt
osztályában kaptunk lehetõséget,
hogy osztályfõnöki óra keretén belül a szakmaválasztással kapcsolatos aktuális információkat átadjuk.
A másik fontos tevékenységünk
az üzemlátogatások szervezése,
mellyel betekintést nyernek a diákok a gyakorlat világába, hogy az
általuk választott szakmával milyen területeken helyezkedhetnek
el, valamint milyen körülmények
között végzik a munkájukat az ott
dolgozó szakemberek.
Az elmúlt idõszakban a Szivárvány EGYMI 7. és 8. osztályos tanulóinak szerveztünk üzemlátogatást. Három szakmacsoporttal 
vendéglátás  és idegenforgalom,
faipar és építészet  ismerkedtek
meg a gyerekek, ezen belül a szakács, pincér, cukrász, kõmûves,
ács-állványozó, festõ, kárpitos, asz-

talos és varró szakmákkal. Az érdeklõdõ diákokat a Hotel König, a
Fabak Kft. és a ZÁÉV Tanmûhelye
fogadta. A pályaválasztás elõtt álló
tanulók érdeklõdõek voltak és
örömmel vállalkoztak arra, hogy
egy-egy munkamûveletet, eszközt
kipróbáljanak. Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM1/2014/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Mesterképzés 80 %-os
támogatással
Eljött a szakemberek ideje!
A Szakképzési törvény elõírása
szerint 2015. szeptember 1-tõl külsõ képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az
adott szakmában mesterlevéllel.
Annak elõsegítése érdekében, hogy
ezt az elõírást teljesíteni lehessen,
elindult a TÁMOP 2.3.4. B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem
rendelkezõ gyakorlati oktatók számára, akik 80%-os vissza nem térítendõ támogatást nyerhettek el. Kamaránk 45 fõ részére kapott támogatási lehetõséget. A pályázati programon belül 9 szakmában indítottunk mestervizsga felkészítõ tanfolyamot. 2015. március hónapban 6
szakma (cukrász, szakács, pincér,
gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztõ) mesterjelöltjei
tesznek mestervizsgát. A mestervizsga elsõ állomásaként a mesterjelöltek gyakorlati tudásukról adtak
számot. Az épület- és szerkezetlakatosok a HEAT-Gázgép Kft. -nél,
a gépi forgácsolók és a hegesztõk az
OT Industries-DKG Zrt.-nél, a pincérek, a cukrászok és a szakácsok a
Dr. Mezõ Ferenc  Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry György Tagintézményben
vizsgáztak. A szakmai gyakorlati
vizsgát az írásbeli rész követi, majd
a szakmai szóbeli, vállalkozási és
pedagógiai vizsgával zárulnak a
mestervizsgák. A mesteri cím csak
sikeres gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga esetén szerezhetõ meg.
Képzés gyakorlati oktatóknak

A Dolgozva tanulj! projekt keretében 60 órás módszertani felkészítést szerveztünk a képzõhelyek gyakorlati oktatói részére. A képzésen
azok vehettek részt, akik együttmûködési megállapodás és/vagy tanulószerzõdés keretében az iskolai rendszerû szakképzésben gyakorlati képzés szervezõjeként, illetve folytatójaként résztvevõ gazdálkodó szerveze-
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tek gyakorlati oktatói. Kamaránknál
11 fõ részvételével március 31-ig zárul a TÁMOP projektnek ez a része.
A felkészítés a SZTÁV Felnõttképzõ Zrt. Regionális igazgatóságával közös szervezésben valósul meg.
A 60 órás módszertani felkészítõ és a
mestervizsga program a TÁMOP-2.3.4.B13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj!
projekt keretén belül valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA "DOLGOZVA TANULJ!" CÍMÛ, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 KIEMELT
PROJEKTJÉNEK MEGKEZDÉSÉRÕL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Dolgozva tanulj! címû,
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal Kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014.01.02-vel megkezdte.
A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével kerül lebonyolításra. Az országos kamara végzi a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását
és a feladatmegvalósítás felügyeletét. Nagykanizsán a koordinációt a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara végzi.
Az országos hatókörû kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minõségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elõsegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fõ téma köré szervezõdnek.
Az "A" alprojekt keretén belül Nagykanizsán 10 fõ részére kerül sor
pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási
ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai
rendszerû szakképzésben együttmûködési megállapodás és/vagy tanulószerzõdés keretében gyakorlati képzés szervezõjeként illetve
folytatójaként résztvevõ gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehetnek részt.
A "B" alprojekt célja Nagykanizsán 45 gyakorlati oktató támogatása a
mestercím megszerzéséhez, elõsegítve, hogy a külsõ képzõhelyeken
szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A jogszabályi változások hatására, a szakképzés minõségének javítása érdekében, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a
szakképesítésért felelõs miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-tõl kizárólag mestervizsgával rendelkezõ
szakember oktathat. E kötelezettség teljesítésére a mestervizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkezõ MKIK és
a 23 területi kamara szervezésében kerülhet sor. A projekt 80 %-ban
járul hozzá a képzés és a vizsgáztatás költségeihez.
A "C" alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4. a "Gyakornoki program a
tanulószerzõdés keretében tanult pályakezdõk támogatására a konvergencia régiókban" programban résztvevõ, gyakornokokat fogadó
mentorok részére nyújtanak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdõ szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segíti elõ a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében.
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8800 Nagykanizsa Ady u. 1.
Telefon: +36 93 516-670
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Március 20. 14 óra
VÍZ VILÁGNAPJA

2015. március 19.

Marcipán kontra Lubics Szilvi

Ez a verseny (már) a rajtnál eldõlt

pályázati rajzkiállítás. Megtekinthetõ:
április 8-ig. A belépés DÍJTALAN!

Március 20. 17 óra
LAPPFÖLD ÉS A LAPPOK

vetített képes elõadás. Elõadó: Anja Haaparanta, a Janus Pannonius Egyetem
Finnugor Tanszékének vezetõje. Nagykanizsai Finn-Magyar Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye. A belépés DÍJTALAN!

Március 20. 19 óra
 A VÁGY MUZSIKÁL" KARÁDY-EST.

Szalóki Ági és együttesének koncertje.
Belépõdíj: 2000 Ft. A Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál programja.

Fotó: Varga György

10.qxd

Március 21. 19 óra
VONULNAK A REGRUTÁK a Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora.
Belépõdíj: 1000 Ft. A Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál programja.

Március 23. 17 óra
IZLAND A TÛZ ÉS A VÍZ
ORSZÁGA

Benedek Miklós vetített képes elõadása.
A belépés DÍJTALAN!

Március 27. 19 óra
BUDAPEST BÁR KONCERT

Énekesek: Behumi Dóri, Németh Juci,
Frenk, Keleti András, Mezõ Misi, Szûcs
Krisztián. Belépõdíj: 3900 Ft. A Tavaszi
Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 28. 15 óra
CSALÁDI HÉTVÉGE

15 óra Az én hobbim sorozat keretében
Pulai Dorottya kézmûves munkáinak bemutatása. Megnyitja: Zsoldos Péter tanár.
Megtekinthetõ: április 15-ig. A belépés
DÍJTALAN! 15:30 Húsvétváró kézmûves játszóház (képeslap és ablakdísz készítés) 16:30 KEREKÍTÕ - mondókás
félóra 0-3 éveseknek. 17 óra Kolompos
koncert. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programja. 18 óra Táncház gyerekeknek.

Március 31. 17:30 óra
TÖRTÉNELMI
VISELET,
EGYENRUHA ÉS KITÜNTETÉS KIÁLLÍTÁS
a veszprémi Tóth Szabóság anyagából.
Megnyitja: vitéz Papp Gábor. Szervezõk:
A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Kanizsai Kulturális
Központ. A belépés DÍJTLAN!

Március 21. 9-13 óráig
TAVASZI BABABÖRZE

Asztal foglalás: Kiss Zsanett - 30/8942633. A belépés DÍJTALAN!

Március 24. 19 óra
MEGYEK UTÁNAD

Grecsó Krisztián és Dés András estje.
Belépõdíj: 1500 Ft. A Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál programja.

Március 28. 19.30 óra
SYRIUS LEGACY EGYÜTTES
KONCERTJE
Tagok: Vidakovich Izsák (tenorszaxofon, fuvola), Ludányi Tamás (alt és
szopránszaxofon), Szebényi Dániel
(billentyûs hangszerek, ének), Fonay
Tibor (basszusgitár), Benkó Ákos (dob,
ének).
Belépõdíj: felnõtt 1800 Ft, diák: 1300 Ft.
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Van széles e világon egy bátor és
sokoldalú sprinter, aki simán
kenterbe veri hazánk és Spárta
ultrafutó királynõjét. A mindössze
félesztendõs talentum paraméterei: négy láb, pehelysúly, áramvonalas testalkat, non plus ultra vadászösztön. Õ Marcipán, a rátermett magyar vizsla, a Lubics család szeme-fénye. Vele (is) készül
Dr. Lubics Szilvia újabb, embert
próbáló versenyére, a Torinoban
április 11-én megrendezendõ huszonnégy órás VB-re.
Az intenzív edzések javában zajlanak, bár, viccet félretéve, nem mindig
Marcival treníroz a futó-édesanyafogorvos. Vele pusztán örömfut.
Tét nélkül, kikapcsolódás gyanánt.
 A vizslánkban hihetetlen nagy
versenyszellem van. Sosem engedi,
hogy lehajrázzam. Simán lefut 14 kilométert, a hiperaktivitására egy kiadós futás nagyon jó orvosság. Még
csak most van kiképzés alatt, ám hamarosan nagyobb távokra is bevethetõ lesz  nevetett Dr. Lubics Szilvia.
Apropó, ezek a nagyobb etapok,
no meg a futás-tematikája. Az év
52 hetébõl mindössze hat olyan hét
van, amikor a doktornõ épp nem
célirányosan, versenyre való felkészülés miatt fut. Mint mondta,
olyankor a távok is kisebbek. Bezzeg, ha egy-egy (nem semmi)
megmérettetésre alapoz
 Ilyen idõszakban nem mindig
esik jól a futás-mennyisége. Hetente 200 kilométert megyek, ami
több alkalommal egy maratoni távot
jelent. Akkor kevesebb mindez kilométerben, ha szintkülönbségek is be
vannak iktatva az edzéstervembe. A
versenyek elõtt három héttel mindig
visszaveszek  természetesen

edzõm, Lõrincz Olivér utasítására 
a tempóból és a távból is.
S ha már a számoknál tartunk, a
heti 168 órából 20-22 órát tölt sporttal Dr. Lubics Szilvia. A velejéig
lerágott, örök kérdést, mely szerint,
hogy tud mindenre idõt szakítani  a
családra, az aktív sportra, a hivatására és most már Marcipán, valamint
kutyatársa teljes ellátására is  a
sportoló rutinosan röviden konstatálja (tekintve, hogy nap, mint nap
nekiszegezik): úgy, hogy fejben öszszerak mindig, mindent. Kívülállóként mindehhez annyit fûznék,
hogy a doktornõ sosem azt nézi, mire, miért nincs ideje. Inkább azon
dolgozik, gondolkodik, jusson
mindarra, amire kell. Nem nyavalyog, nem kifogásokat keres. Helytáll. Ráadásul nem is akárhogyan.
Azt mondja, ez nem kizárólag a saját érdeme. Sokat köszönhet ugyanis a szeretteinek.
 A családom, a gyermekeim és a
párom szerepelnek nálam az elsõ
helyen. Most már Marcipán is betársult ebbe a fontossági sorrendbe.
Aztán persze jöhet a munka és a futás. Hát, azért azt nem állítom,
olyan sok plusz dolog beleférne
még az életembe. Így is elég változatosak a napjaim. Mostanság, mivel tart a tanév, azzal telnek a reggelek, hogy készítem a srácaimat iskolába. Ennek folytán nem futással
kezdem a napot. Amikor már nincsenek otthon, általában megyek
egyet (az egyet megyek általában
legkevesebb 20 kilométert jelent Dr.
Lubics Szilviánál  a szerk.). Amikor végeztem, gyors tusolás, eztán
fogom magam, és indulok erõsítõnyújtóedzésre Kiss Gyuszihoz.
Majd újabb zuhanyozás, nem sokkal késõbb Hahóton vagyok, és este

hatig dolgozom a rendelõben. Végzem a munkával, hazamegyek, tanulok a gyerekekkel, valamint kiviszem a kutyákat. Közben pedig lassan el is telik a nap  mosolygott a
doktornõ. Aki, bármilyen meglepõ,
azért a kikapcsolódásra is tud idõt
szakítani: a futással a munkahelyérõl, a gyermekeivel meg a futásból
relaxál, s töltõdik fel. Most is, amikor egy újabb verseny elõtt áll.
 Több 24 órás verseny teljesítettem, nem ettõl félek igazán. Pár
hét múlva azonban Olaszországban
egy mindössze 1400 méteres körpályán rovom majd egy álló napig a
köröket. Egyiket a másik után. Non
stop. Reggel 10-kor megkezdem, és
másnap 10-ig futok. Egyfolytában.
Akkor vagy a legjobb, ha te futod a
legtöbb kört ez idõ alatt. Persze, sokat várok ettõl a versenytõl. Legalább az egyéni csúcsomat, a 232,5
kilométert szeretném megfutni. Bár,
remélem, ennél is több rejlik bennem. Tudod, itt a folytonos körözésnél nem is a lábaim  bár, ez más
versenyekre is elmondható  hanem
az agyam visz elõre. Meg a lélek,
éppen ezért a jó mentális állapot elengedhetetlen. Gyakorlatilag ezeken múlik minden.
Már nincs sok idõ április idusáig, a
torinoi versenyig. Dr. Lubics Szilvia,
akit épp a napokban választott meg a
Nemzetközi Ultrafutó Szövetség a
2014-es év harmadik legeredményesebb sportolójának: a tavalyi (meg a
tavalyelõtti, meg a sorolhatnánk
még ) kimagasló teljesítményéért a
Spartathlonon. Amelynek 246 kilométerén háromszor is diadalmaskodott, s mind az öt részvétele során teljesítette is a távot. Nos, a doktornõ
írásunk megjelenése után nem sokkal
a Balatonon rója majd a köröket,
egész pontosan négy álló napig. Ez is
örömfutás, ahogy õ nevezi. Egyébként  és ebben is felnézhetnek, felnézhetünk rá sokan  õ amúgy sem
vetélkedni, versengeni akar(t), amikor fut, másokkal. Talán ezért is jutott
fényévekkel többre, mint bárki.
Hogy mi is a teljes recept? (kontra
Marcipán): két jó futómû, teljes fokon üzemelõ szellem, szuperül betárazott CPU  nem elpacsmagolt, kiaknázott agyi kapacitással, 21 gramm
színtiszta, emberi lélek, meg hatalmas szív. Alázat és szerénység a legfelsõbb fokon. Õ Dr. Lubics Szilvia.
Szabó Zsófi
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Adminisztrátor
Építésvezetõ
Mûszaki eladó
Élelmiszerbolti eladó
Szakács
Raktári munkás
Esztergályos
Asztalos
Kárpitos
Autóvillamossági szerelõ
Élelmiszeripari termékgyártó
Operátor

középfokú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

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.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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III.21.IV.19. Kos
Egy váratlan helyzet miatt teljesen megváltoztatja az utazással kapcsolatos elképzeléseit még az ünnepek elõtt. Ne bosszankodjon, mert örömét leli az új helyzetben, és
elégedettséggel tölti el a változás.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A megszokottnál most nagyobb figyelemmel közeledjen a párjához. Ha nyugalmat, és harmóniát akar otthonában,
akkor a fellengzõs viselkedést az ajtón
kívül kell hagynia mindenkinek.

V.21.VI.21. Ikrek
Ha lehet, õrizze meg harmonikus viszonyát
a környezetével. Ehhez nem kell új szokásokat felvennie, vagy megváltozni, csak tegye úgy a dolgát, mint eddig. Erejét most
akár kerékpározással is erõsítheti.

VI.22.VII.22. Rák
Ha úgy érzi, a hétköznapok kozmikus állása nem hozza ki önbõl a legjobbat, változtasson az elképzelésén. Elevenítse fel
a kapcsolatot a régi barátaival, és a korábbi nézeteltéréseket felejtsék el.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A magányosan eltöltött napok nem tesznek jót önnek, még akkor sem, ha a munkából hazaérve úgy érzi, hogy elege van
mindenbõl. Erõsítse közösségi kötelékeit, és meglátja, sok öröme lesz benne.

VIII.23.IX.22. Szûz
Tettrekészsége ugyanúgy fokozódik,
mint ahogyan a tavasz közeledik hozzánk, s egyre inkább a mosolygós arcát
mutatja felénk. Most szórakozva, kipihenten végezhet a teendõivel.

IX.23.X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint célszerû lenne
megzabolázni az elkövetkezõ idõszakban a
vágyait. A hétvégéket úgy is azokkal a személyekkel tölti, akik társaságában mindig
jól érzi magát. Ne akarjon ennél többet.

X.23.XI.22. Skorpió
A bolygóállások azt mutatják, valóra
válthatja régóta dédelgetett álmait. Ehhez számos jó alkalma is nyílik a közeljövõben. Ha pihenéshez, vagy utazáshoz
érez késztetést, tegye meg nyugodtan.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha még nem tapasztalta, vitalitása jótékony
hatással van a barátaira, és a környezetében
lévõ ismerõseire. Szinte alig ismernek önre
egy-egy hosszú hétvége után. Ne engedjen
le, fokozza tovább az erejét.

XII.22.I.20. Bak
Takarékosságra intik önt a bolygók. Ne
költekezzen fölöslegesen, csak azt vásárolja meg, amire éppen szüksége van. Ha fittnek akarja érezni magát, a tavaszi fáradtságot küzdje le mozgással, sétával.

I.21.II.19. Vízöntõ
Kezdeményezzen bátran, és gyõzzön le minden akadályt annak érdekében, hogy tisztázni tudja párjával a félreértéseket. Meglátja,
erõfeszítéseit nemcsak õ, hanem mindenki
értékelni fogja a környezetében.

II.20.III.20. Halak
Szépen, tartalmasan telnek el a hétköznapjai. Használja ki e napok energiáit a
stressz oldására, és a pihenésre. Ehhez
készíthet magának akár edzéstervet is, de
a dolgokat ne siettesse.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Horváth Zsófia bajnok
a diákolimpián

A pestszentimrei Sportkastélyban rendezték a leány II-III.
(2003-2005-ben születettek) és
III-IV. (2000-2002) korcsoport
birkózó diákolimpia országos
döntõit, mely verseny egyben id.
Növényi Norbertnek is emléket
állított. A fontos eseményre öszszesen 190 sportoló nevezett,
köztük a Zsigmondy-Winkler
DSE versenyzõje, Horváth Zsófia is (képünkön edzõjével, Szatmári Zsolttal).
Horváth Zsófia (Piarista Iskola)
a II-III. korcsoport, 49 kg-os súlycsoportjában mérlegelt. Elsõként
egy törökszentmiklósi versenyzõt
gyõzött le tussal, majd következett egy tatabányai és két budapesti ellenfél, akikkel szemben
szintén a kanizsai leány kezét
emelték magasba, így megérdemelten állhatott a dobogó legfelsõ
fokára.
P.L.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1100 négyzetméter közmûvesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám alatt.
Érd.: 0620-388-4056 (7701K)

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630597-1530 (7699K)

VEGYES

Készpénzért vásárolok régi könyvet, festényt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Régi újságokat, dokumentumokat,
képeslapokat, térképeket valamint
porcelánokat (készletek, figurák,
stb.) és festményeket vásárolnék.
Tel.: Nagykanizsa, 06-30-332-8422
(7695K)
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)

ÁLLAT
Elõnevelt csirkék 430 Ft-tól már

2015. március 19.

Modellezõ világbajnokságra készülnek
Alig 50 kilométerre a labdarúgó világbajnokságok gólrekorderének, Miroslav Klosénak a
szülõhelyétõl, Opolétõl, a lengyelországi Kozle térségében
rendezik meg augusztus közepén
azt a (hajó)modellezõ világbajnokságot, melyre a Canissa Modellezõ Egyesület hat kerettagot
is delegálhat.
Az amúgy 18 fõs magyar válogatott vezetõje a kanizsai dr. Lekszikov
Gábor lett, tudtuk meg a vb kerethirdetése apropóján tartott sajtótájékoztatón. A kanizsaiak közül többen már
képviselték hazánkat a 2010-es németországi világbajnokságon, s ezúttal is több kategóriában mérettethetnek meg lengyel vizeken.
A kanizsai szekciót (képünkön) a
válogatott csapatban Boti Ferenc,
Horváth Máté, Kovács Dániel, Ko-

Fotó: Polgár László
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vács Gyula, dr. Lekszikov Gábor, valamint Lekszikov Zsolt alkotja. A dél-zalaiak különösen a két utánpótláskorú
versenyzõjükben, Horváth Mátéban
és Kovács Dánielben bíznak, míg a
felnõttek mezõnyében a középme-

Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésû
ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc idõpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
most rendelhetõk tavaszra.Vörös tojók,
kendermagos, húshibrid, újfajta kapirgálós, nagytestû vegyes. Naposkakas:
60 Ft/db. Termelõi árak. Ingyen szállítás. Boglári Baromfitenyésztõ. Tel.:
06/85-353-200,
06/30-9-899-754
(7698K)

zõny elsõ feléhez is rang lenne tartozni. A válogatottat a CME mellett a fõvárosi Asboth, a BKV MSE, valamint
a Mûegyetemi MK igazoltjai alkotják.
P.L.

Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó
59.690.000 Ft. Információ kérhetõ: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/8492328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkana- pokon reggel 9 és délután 15 óra között
biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és
FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETÕKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

Adja fel apróhirdetését nálunk!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával 600 Ft).
Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

Meghívó
A kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony Katolikus Karitász 2015.
március 27 - én (péntek) 8.00 17.00 óráig, 2015. március 28- án
(szombat) 8.00 - 12.00 óráig húsvéti jótékonysági ruha vásárt rendez a kiskanizsai templom melletti Közösségi Házban.
Bébi, gyermek, nõi és férfi ruhák,
cipõk, játékok nagy választékban,
megújult árukészlettel. Minden áru
100, 200, illetve 500 Ft-os árban
kapható. A befolyt összeget és a
pénzadományokat a rászorultak
megsegítésére fordítjuk. Segíts,
hogy segíthessünk
Sarlós Boldogasszony
Katolikus Karitász aktivistái
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Legjobbjaikat is díjazták

Múlt pénteken tartotta a Zala
Megyei Lovas Szövetség éves
közgyûlését, melynek keretében
ismertették az idei versenynaptár fõbb eseményeit, lebontva
külön az egyes szakágak szerint.

kereit, Lebics István a Zalalövõ és
Környéke Lovassport Egyesület
tagja, míg a Egyed László a Kanizsa LK kötelékében ment és hazája mellett a kanizsaiakat is képviselte a tavalyi franciaországi Lo-

Fotó: Stróhmajer János

A 40. Pokal Lendave nemzetközi
dzsúdó-verseny, Lendva. NTE-s
eredmények. U10 (2006-2007 évben születettek), 32 kg: 1. Garai
Emese. 30 kg (5 induló): 1. Szeghy
Tamás (négy ellenféllel szemben
megszerzett fölényes gyõzelmek-

A Zalaszentgróti Városi Sportcsarnokban került megrendezésre
a XI. Szentgrót Kupa nemzetközi
karateverseny. A küzdõsportosok
seregszemléjére nemzetközi szinten érkeztek csapatok: összesen tizenhárom magyar, négy román,
valamint egy lengyel csoport nevezett 178 karatékával.

betöltõ Dobri Lajos megyei lovasszövetségi elnököt, akinek több évtizedes lovassportbeli tevékenységét
minisztériumi szinten is elismerték.
P.L.

Jól dzsúdóznak ifjú reménységeik

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 dzsúdósai is részt vettek a
40. Pokal Lendave nemzetközi
judo-versenyén a szlovéniai
Lendván. Négy ország (Ausztria,
Horvátország, Magyarország és
Szlovénia) negyven klubjából
287 fiatal nevezett az eseményre
és Magyarországról hét egyesületet képviseltek az indulók.

Nemzetközi
versenyen
bizonyítottak

A zalai egyesületek közül Nagykanizsáról a KIME Shotokan Karate Egyesület (képünkön) mérette
meg versenyzõi tudását a különbözõ
korosztályos válogatottakat is felvonultató kupán. A karatékák tudásszint és életkor szerinti csoportok-

Fotó: Polgár László

Ebbõl kiderülhetett, hogy mind
nagyobb az érdeklõdés az utánpótlás versenyek iránt, illetve a megyei szövetség a fogathajtó szakág
felé még jobban nyitni kiván 2015ben is (megyei versengésük a
zalalövõi C-kategóriás országos fináléval együtt már 12 eseményt
számlál), miközben az olyan sikerágazataik, mint a lovastusa,
vagy a díjugratás is ugyanúgy elõtérben maradnak.
 A szövetség külön díjazta az
elmúlt esztendõben az egyes
szakágakon belül a legmagasabb
szintet elérõ versenyzõit  tudtuk
meg Végh Csaba közgyülést levezetõ elnöktõl, aki egyben a Kanizsa Lovasklub SE elnöke is. 
Így a díjlovaglók között a mindössze 13 esztendõs Iván Hanna, a
díjugratóknál Bujtor Roland, a
kettes fogathajtóknál Lebics István, míg lovastusában Egyed
László érdemelte ki az elismerést.

vas Világjátékokon. (Képünkön a
díjazottak egy része látható.)
Végh Csaba számára maradt még
egy ünnepélyes feladat, nevezetesen
köszöntötte a napokban 70. életévét

Iván Hanna, a Talentum Kupa
ifjúsági kategóriájában elsõ helyet szerzett versenyzõ a Kanizsa
LK lovasa, Bujtor Roland a bagodi Pro Equus színeiben érte el si-
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kel). 34 kg: 3. Garai Nimród. 42 kg:
1. Csetneki Barnabás. U12 (20042005), 27 kg: 3. Grabant Máté.
 Szeghy Tamás teljesítménye kiemelkedõ volt, bár az utolsó mérkõzésén figyelme picit már alábbhagyott 
értékelt a verseny után Mester
Józsefné edzõ.  Garai Nimród az elsõ meccsén fáradt volt, a visszamérkõzésre aztán felszívta magát és bravúros technikával gyõzte le ellenfelét.
A lendvai versenyt követõen a
nemzetközi Dél-dunántúli Regionális Bajnokság 1. fordulójában is
tatamira léptek Siklóson.
Dél-dunántúli Regionális Bajnokság, 1. forduló, Siklós, NTE-s egyéni
eredményeik. U10: Musztács Izabel-

la (26 kg; képünkön egyik dobása
közben) az összevont fiú-lány súlycsoportban, 11 indulóból 3 gyõztes,
egy vesztes mérkõzéssel a második
helyen végzett. Szeghy Tamás (29
kg; 14 iunduló) három gyõztes mérkõzéssel, a döntõ meccset elveszítve
a második helyen zárt. Garai Nimród
(35 kg) és Csetneki Barnabás (42 kg)
a harmadik helyen végeztek. Nagy
Adrián Vajk (+46 kg) két gyõzelemmel elsõ helyezett lett. Diák C-ben
(2005) Garamszegi Bálint (39 kg)
harmadik, diák B-ben (2004) Kovács
Zoltán (32 kg) két gyõztes, a döntõben vesztes mérkõzésssel második,
Köveskáli Regõ (39 kg) pedig harmadik lett. Kovács Olivér (41 kg)
három gyõzelemmel, egy vereséggel
második helynek örülhetett. Utánuk
Kõrösi Balázs (55 kg) harmadik, míg
Nagy Krisztofer (+60 kg) elsõ lett.
 Musztács Izabella (2008),
Szeghy Tamás és Nagy Adrián teljesítménye megfelelõ volt  értékelt Mester Józsefné edzõ.  A diák korcsoportokban Kovács Zoltán és Kovács Olivér teljesített jól,
igaz, a legfontosabb pillanatban,
vagyis a döntõben már alább hagyott koncentrációjuk, de lesz idejük ezt kijavítani.

ban mérkõztek meg egymással küzdelemben (kumite), formagyakorlatban (kata), csapat és rotációs küzdelemben, valamint csapat formagyakorlatban. A versenyt megtisztelte jelenlétével Juhász Ferenc 7.
danos karate mester, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, aki
több jelenlévõ edzõnek, bírónak és
versenyzõnek diplomát adott át. Az
összesített versenyt, egyben a Szentgrót Kupát az ajkai SUN-DOME
Karate Egyesület nyerte meg a kolozsvári Hayashi Karate Club elõtt.
XI. Szentgrót Kupa Nemzetközi
Karateverseny. A nagykanizsai
KIME Shotokan Karate Egyesület
eredményei (2 arany-, 2 ezüst-, 8
bronzérem): 15-17 éves fiúk,
kumite 2. hely Szûcs Renátó. 9-10
éves lányok, kata 3. és kumite 2.
Varga Regina. 9-10 éves fiúk, kata
3. Erdélyi Kristóf. 6-8 éves fiúk,
kumite 3. Söjtör Roland. 6-8 éves
lányok, kata 1. és kumite 3. Söjtör
Réka. 9-10 éves lányok, kata 3. és
kumite 3. Botfai Beatrix. 15-17 éves
lányok, kumite 3. Jakab Nikolett. A
Varga Regina-Söjtör Réka-Botfai
Beatrix csoport kata 1. hely és az Erdélyi Kristóf-Söjtör Roland-Markó
András Milán csoport kata 3. hely.
P.L.
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Gyermek használt ruha, cipõ, játék,
kiegészítõk.
Felnõtt használt ruha, cipõ, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésû ékszerek.
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a
nagyig csoportban.

Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülõ árukészlettel várom vásárlóimat!

Az akció május 31-ig tart.
Tattoo rágó
5 gr
10 Ft/db

Bolero
italpor
8 gr
59 Ft

Kinder tojás
20 gr
199 Ft

1 kg 7375 Ft

1 kg 9950 Ft

Nápolyi
több ízben
500 gr
380 Ft

Tchibo Family
(õrölt kávé)
250 gr
439 Ft

Rizses csoki
250 gr
595 Ft

Belga tenger
gyümölcse
250 gr
895 Ft

1kg 2000 Ft

1kg 760 Ft

1kg 2380 Ft

1 kg 1756 Ft

1 kg 3580 Ft

Krowka
tejkaramella
995 Ft/kg

Milka, Tibi
táblacsoki
100 gr
199 Ft-tól

Haribo
gumicukor
100 gr
200 Ft

Mozart
desszert
200 gr
795 Ft

Teekanne tea
50 gr
495 Ft

Toffifee
125 gr
499 Ft

1 kg 3975 Ft

1 kg 9900 Ft

1 kg 3992 Ft

After Eight
200 gr
995 Ft

Lübecki
szívdesszert
200 gr
995 Ft

Merci
tejcsokoládé
250 gr
995 Ft

1 kg 4975 Ft

Nestle reggelizõpehely
több ízben
225 gr
395 Ft
1 kg 1756 Ft

1 kg 1990 Ft-tól

1 kg 4975 Ft

Nestle reggelizõpehely
több ízben
425 gr
695 Ft
1 kg 1635 Ft

1 kg 2000 Ft

1 kg 3980 Ft

Nescafe 3in1
175 gr
415 Ft
2371 Ft/kg

