
KKöövveesssseenn mmiinnkkeett
ookkoosstteelleeffoonnjjáánn iiss!! 

XXVI. éévfolyam 110. sszám
2014. mmárcius 220.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

Kanizsa

Tavaszias idõben, térzenével,
majd ünnepélyes zászlófelvonás-
sal vette kezdetét az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi program a Deák téren.

Közremûködött a Nagykanizsai
Fúvószenekar, a Kanizsa Lovas-
klub hagyományõrzõ huszárjai, a
Történelmi Vitézi Rend Nagykani-
zsai Hadnagysága Vitézei és a
Thúry Baranta Közösség. A zász-
lófelvonást követõen az utókor há-
láját kifejezve, a forradalom és
szabadságharc hõseinek tiszteleté-
re koszorút helyeztek el a város
vezetõi, intézményei, a pártok, ci-
vil szervezetek, rendvédelmi szer-
vek vezetõi, képviselõi a 48-as
gyalogezred emlékmûvénél.

Az ünnepi program a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ szín-
háztermében Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjével folytatódott:

– 1848 – példa. Annak a példája,
hogy sok egyformán gondolkodó
magyar ember, mint azt a történe-
lem már oly sokszor bebizonyítot-
ta, képes tenni az országért, a nem-
zetért, a hazáért.

Az 1848. márciusi események
sorsfordítóak voltak. Megalakult
az elsõ független és felelõs magyar
kormány. A márciusi ifjak kihir-
dették a 12 pontot, békét, szabad-
ságot és egyetértést akartak. Jogo-
kat követeltek és sajtószabadságot,
felelõs minisztériumot, országgyû-
lést és törvény elõtti egyenlõséget.
Bár az elsõ független magyar kor-

mány mindössze fél évig állt or-
szágunk élén, nevükre, tetteikre
mindig emlékezni fogunk.

Az általuk hozott törvényeket, te-
vékenységüket nemzetünk sikertör-
téneteként tarthatjuk számon, annak
ellenére, hogy végül a magyarság
szabadságharcát vérbe fojtották.

A kivívott szabadságot idegenek
verték le, cselszövéssel, megfé-
lemlítéssel és túlerõvel.

Az 1848-as forradalom azonban
nem ért véget. Minden márciusban
megszületik a szívünkben – emel-
te ki máig ható jelentõségét a pol-
gármester, majd így folytatta:

– Emlékezünk elõdeink hõstet-
tére, hogy fegyvert fogtak szabad-
ságukért. A ’48-49-es hõsök nevét
csak töredékesen ismerjük, azt

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
azonban tudnunk kell, hogy az

akkor még csak ideiglenes szabad-
ságot nem egy arctalan tömeg vív-
ta ki. A szabadságot az alkotni ké-
pes, a közös célokért tenni tudó és
akaró egyének teremtették meg. A
polgári forradalom lehetõségét és
esélyét az egyes emberek összefo-
gása teremtette meg.

Akaratukat összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta, hogy
tudták: nagy dolgokra képesek, ha
összefognak.

Õk is bebizonyították: „egynek
minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” A nemzet összetarto-
zásának tudata 1848 óta a leggaz-
dagabb erkölcsi, szellemi és érzel-
mi erõforrásunk. Ezzel válnak má-
ig érvényessé Petõfi szavai: „Bár-
kié is a dicsõség, a hazáé a ha-
szon.”

A nemzeti összetartozás máig
élõ ereje biztosította, hogy az el-
múlt négy évben Magyarország
megújult – tért rá a városvezetõ
napjaink feladataira, eredményei-
re. És nemcsak fizikai, hanem
szellemi és lelki értelemben is.

A 2010-re felhalmozódott kese-
rûség teremtõ erõvé változott, és
közös munkánk gyümölcseként,
akárcsak 1848-ban, Magyarország
2010 után is új útra lépett.

Senki sem vonja kétségbe, hogy
Magyarország ma már a jövõbe te-
kint, a maga útját járja, és erõsebb,
mint az elmúlt évtizedekben bár-
mikor.

Pedig nagyon nehéz és hosszú
utat kellett megtenni idáig, hiszen
egy csõd szélén tántorgó, morális
és gazdasági válságba süllyedt or-
szágot kellett új, reményteli pályá-
ra állítani. A kiutat megtaláltuk, és
ezt most már Európában is egyre
több helyen a magyar útnak neve-
zik. Hiszen megvédtük magunkat
a bankokkal, a monopol pozíció-
ban lévõ szolgáltatókkal, sõt, még
a brüsszeli bürokratákkal szemben
is.

Mindezt közösen, egymást tá-
mogatva. Mi sem arctalan tömeg-
ként, hanem alkotni képes, a közös
célokért tenni tudó és akaró egyé-
nek közösségeként.

Példát merítve 1848-as hõseink
erejébõl, bátorságából. Mi, mai
magyarok ugyan nem foglaltuk 12
pontba a legsürgetõbb, legfonto-
sabb teendõinket, mert 2010-ben
mindaz, amit tenni kellett, nem is
volt összefoglalható 12 pontban.
De pontokba foglalás nélkül: meg-
mentettük a nyugdíjrendszert, és
emeltük is a nyugdíjakat. Elértük,

hogy megszûnt Magyarország el-
len a túlzottdeficit-eljárás. Több
százezer devizaadósnak segítet-
tünk, kiszabadítottuk az adósság-
csapdából a kórházakat és az ön-
kormányzatokat, emeltük a peda-
gógus béreket, és ami talán a leg-
fontosabb, növekvõ pályára állítot-
tuk a gazdaságot, amelynek ered-
ményeként ma már több mint négy
millióan dolgoznak, és folyamato-
san csökken a munkanélküliség.
Mindehhez nullához közeli inflá-
ció társul. És lehetne sorolni az
eredményeket tovább.

És Kanizsa is jól teljesít – hang-
súlyozta a polgármester. – Ma már
mi, kanizsaiak is optimistán tekin-
tünk, tekinthetünk a jövõbe, hiszen
a közösen végzett munka eredmé-
nyeként Nagykanizsa egy folya-
matosan fejlõdõ, épülõ város lett.

Sok-sok apró lépés, beruházás
teszi világossá azt a stratégiát,
amely mentén haladva a város el-
indult a hosszú távú fejlõdés útján.

Ilyen például a csatorna-beruhá-
zás, a belváros rekonstrukciója, a
százmilliós nagyságrendû víziköz-
mû-fejlesztés, több intézményi fel-
újítás, a hulladékdepó fejlesztése.
A lajstrom nagyon hosszú, de ki
kell emelni még a bölcsõde és óvo-
da, valamint a játszóterek egy ré-
szének felújítását és a mûfüves pá-
lyaépítést is. Mindezek következ-
tében is, Nagykanizsa kezdi visz-
szanyerni azt az európai rangot,

amely évszázadokon keresztül a
sajátja volt. Városunk és térsége
ma már gazdasági szempontból is
vonzó terület, hiszen tudásunk,
munkakultúránk, logisztikai és
ipari adottságaink valamint hagyo-
mányaink ötvözete megteremtette
ennek alapját.

Munkahelyteremtõ beruházások
biztosítják, hogy Nagykanizsán is
egyre többen élnek segély helyett
munkából, és egyre erõsebb, stabi-
labb és nagyobb az a polgári réteg,
amely a várost elõre viszi.

További terveink megvalósítá-
sához, az elkövetkezendõ évek
munkájához is erõt meríthetünk
1848-ból. Az összefogás, a közös
akarat példája adott, és azt is lát-
juk: együtt nagy dolgokra vagyunk
képesek.

Amikor feltûzzük a kokárdát, ak-
kor ezt nemcsak büszkeséggel tesz-
szük, hanem erõs reménysugárral is
a szívünkben. Mert reméljük, hogy
azt a lelkesedést – ami mozgatója,
motorja minden forradalomnak, így
az 1848-asnak is az volt –, vissza-
nyerhetjük, és újra átéljük.

És erre a lelkesedésre szüksé-
günk van a jövõ építéséhez, az
elõttünk álló, nagy feladatokhoz is.
Ahogyan Széchenyi István mond-
ta: „Múlton nyugszik a jelen, s
azon a jövendõ.” Ezt szem elõtt
tartva kell mindig visszanyúlnunk
elõdeink hõs tetteihez, hogy azzal
a lelkesedéssel dolgozzunk a jelen-

ben a jövõnkért, Nagykanizsa, az
ország és a nemzet jövõjéért.

Ha jelenünket a múltunkból fa-
kadó tudással éljük, nem kell fél-
nünk a jövõtõl. Erre tanít minket
Széchenyi István, és erre tanít
minket az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe. Szeren-
csésnek mondhatjuk magunkat,
mert a magyar nemzet polgárai-
ként büszkén nézhetünk a múlt
tükrébe, és erõt meríthetünk belõle
a jövõ kihívásaihoz. Ha erõsen él
bennünk egy szebb, szabadabb jö-
võ reménye, és képesek vagyunk
együtt, egymásra támaszkodva ne-
kirugaszkodni a megvalósításnak,
akkor méltók lehetünk 1848 örök-
ségéhez.

Ebben segít nekünk minden év-
ben március 15-dike, ez ad értelmet
az ünnepségeknek, megemlékezé-
seknek. Ezt jósolta meg már két
nappal a forradalom kitörése után
Jókai Mór, amikor azt írta: „Míg
magyar él, míg szabad ember él e
honban, kegyelettel fognak vissza-
gondolni ez évre, annak történel-
mére és történetalkotó alakjaira!”

Így teszünk mi is, a sikeres jövõ-
be vetett erõs hittel! Készen a to-
vábbi munkára, Nagykanizsa és
Magyarország további építésére –
zárta gondolatait az ünnepi szónok.

A polgármesteri köszöntõt kö-
vetõen a Batthyány Lajos Gimná-
zium diákjai léptek a színpadra „A
nõ kezében zászló – a férfi kezé-
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Dr. Áder János Magyarország
köztársasági elnöke az 1848/49-
es Forradalom és Szabadság-
harc Évfordulója, március 15-
e alkalmából a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje ki-
tüntetést adományozta Sza-
badics Zoltánnak, a Szabadics
Közmû és Mélyépítõ Zrt. elnö-
kének.

Szabadics Zoltán a vidéken
élõk életminõségének javítását
szolgáló több mint húsz éves
szakmai és vezetõi munkája, a
vidékfejlesztéshez kapcsolódó
programok támogatása, vala-
mint karitatív és szociális te-
vékenysége elismeréseként ve-

hette át Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési minisztertõl a

Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést.
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ben kard.” – Márciusi hölgyek az
ifjak oldalán címû mûsorukkal,
melyet Dr. Hámori Zsoltné és
Gaál Mercédesz szerkesztett.

– Nekem március 15-érõl a fiatal-
ság, a tavasz, a szabadság és a szere-
lem jut eszembe – foglalta össze az
elõadás fõ motívumait a pedagógus.
– A történelemben mindig is, minden
férfi mögött ott állt egy nõ. Talán új-
szerû a mûsorban az, hogy most a
nõk szemszögébõl nézzük végig a
történelmet. Ezt a címe is elárulja.
Ha a férfi kezében kard, a nõ kezé-
ben zászló, akkor a gyõzelem bizo-
nyos. A napjaink március 15-éjére is
üzenetet hordozó kulcsmondatok pe-
dig a mûsorunk végén hangzanak el.
Az egyik legfontosabb az, hogy van-
e még abból a hitbõl, van-e még ab-
ból a vágyból? A másik fontos gon-
dolat: szép ez a tánc, de majd a hét-
köznapokban dõl el minden. És õriz-
zük a hagyományokat…

A kora délutáni órákban a Kos-
suth téren találkoztak az ünneplõk,
ahol elõdeink hõstetteire emlékez-
ve koszorút helyeztek el Kossuth
Lajos szobránál a Zrínyi Miklós –
Bolyai János Általános Iskola ta-
nulóinak közremûködésével. A
Kossuth térrõl 15 órakor a városi
köztemetõbe indult a menet, ahol
fõhajtás kíséretében virágot he-
lyeztek el az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc hõseinek
sírjánál. A városi ünnepség fáklyás
emlékezõ sétával zárult. A résztve-
võk este 18 órakor indultak el De-
ák Ferenc Sugár úti emléktáblájá-
tól a Rozgonyi út, Erzsébet tér,
Aradi vértanúk emlékmûve, Ady
Endre út vonalán, hogy aztán vis-
szatérjenek a kiindulási pontra, a
Deák térre.

Az állandó és az idõszaki kiállí-
tásokon túl tavaly év végétõl egy
rendszeresen megújuló mini tárlat
is megtekinthetõ a Thúry György
Múzeumban. Legutóbb egy hetési
lakodalmi „menyasszonytörölkö-
zõt” tekinthettek meg az intéz-
ményben, most pedig az 1848-
1849. évi forradalom és szabad-
ságharcban használatos honvéd-
tiszti szolgálati öv látható.

A nemzeti színû szalagból ké-
szült honvédtiszti öv szolgálati jel-
vényül szolgált. Díszöltözetben a
derékra övezetten, tábori öltözethez
a jobb vállon átvetve vállövszerûen
viselték. Az öv mindkét végén fa
bojttartó található, melyeket zöld
szövettel vontak be, és a koronás
kiscímert hímezték rá. Gazdag bojt-
jai nemzeti színû, sodrott szálakból
készültek. Az egyik bojttartó alján

kézzel írott felirat olvasható: „Em-
lék a szabadság harczból 1848.
Wéber Antalé. fõhadnagy.”

Wéber Antal 1808-ban született
a Baranya megyei Nádasdon. A
szabadságharcban fõhadnagyi
rangban vett részt, errõl tanúsko-
dik tiszti övszalagja és a nagykani-
zsai köztemetõben található sírem-
lékének felirata. Tényleges tevé-
kenysége azonban nem ismert. A
családi hagyomány szerint a sza-
badságharc leverése után évekig
raboskodott Olmützben. 1849 után
Nagykanizsán telepedett le ma-
gánzóként, és alapított családot.
1886. március 18-án 78 éves korá-
ban hunyt el. A szolgálati övet
1968-ban özvegy Wéber Antalné –
a hajdani tulajdonos leszármazott-
ja – ajándékozta a múzeumnak.

Kanizsa
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A Nemzeti Külgazdasági Hiva-
tal, a Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamara és az önkor-
mányzat szervezésében, Olaszor-
szág Budapesti Nagykövetségé-
vel és az Olasz Külkereskedelmi
Intézettel együttmûködésben
rendezték meg Nagykanizsán az
elsõ olasz-magyar üzleti napot. 

– Az olasz-magyar üzleti napot
az élet követelte ki. Büszkén
mondhatjuk ugyanis, hogy a két
nemzet gazdasági kapcsolatai di-
namikusan fejlõdnek, és ennek az
együttmûködésnek egyik hazai
zászlóshajója Magyarországon ta-
lán Nagykanizsa lehet, amelyet
több olasz vállalkozás választott
befektetési helyszínül – ezekkel a
szavakkal köszöntötte Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ,
polgármester a megjelenteket.
Majd hozzátette, a város, fekvésé-
bõl adódóan, kiváló logisztikai le-
hetõségeket, gépipari hagyomá-
nyokat és kultúrát, fejlett és rugal-
mas oktatási struktúrát kínál.
Ezekre a tényezõkre alapozva pe-
dig erõs gazdaság alakítható ki,
amelyben ma már nagyon fontos
szerepe van az olasz tulajdonú vál-
lalkozásoknak is. Egy másik fon-
tos szempont városunk határ men-
ti elhelyezkedésébõl adódóan,
hogy nem kizárólag a városban,
hanem annak szûkebb és tágabb
térségében gondolkodva határoz-
ták meg gazdasági stratégiájukat,
és nagy hangsúlyt fektetnek az
olasz-magyar kapcsolatokra, ame-
lyet a földrajzi közelség is indokol. 

– Nagykanizsa tulajdonképpen
kapu, amely összeköti az Észak-
Olasz régiót Közép-, Kelet- és

Észak-Európával, és ez a szerepe
egyre erõsebben, dominánsabban
érezhetõ. Nagykanizsa és térsége
egy olyan kapu, amely óriási lehe-
tõségeket kínál, ahol kiaknázható
tudás, akarat és évszázados mun-
kakultúra létezik, amely számos
vállalkozás sikerét alapozta meg,
biztosította a múltban, és mi bí-
zunk abban, hogy biztosítja a jövõ-
ben is – emelte ki a polgármester. 

Mindezekre alapozva, ahogy
Cseresnyés Péter elmondta, az
együttmûködésben hisznek, és ez
alapján szeretnék meghatározni a
térség gazdasági fejlõdésének út-
ját, irányát, és erre szeretnék fel-
hívni a hazai és a nemzetközi gaz-
dasági közvélemény figyelmét. In-
tegrált területi beruházást segítõ
koncepciót készítenek, amely a
térség lehetõségeit tárja fel, meg-
teremtve az alapot arra, hogy a
2014 és 2020 közötti uniós terve-
zési ciklusra már kész projektötle-
tek, tervek álljanak rendelkezésre,
mivel a város fejlesztése, a megfe-
lelõ gazdasági környezet kialakítá-
sa elsõrendûen fontos. 

A stratégia eredménye például a
jelentõs csatorna-beruházás, a bel-
város rekonstrukciója, a százmilli-
ós víziközmû-fejlesztés, több in-
tézményi felújítás és a héten át-
adott, közel 4 milliárd forintos
kórház-felújítás és bõvítés. Ezeken
kívül tervezik az Ipari Park bõvíté-
sét, annak érdekében, hogy az ér-
deklõdõknek a letelepedéshez he-
lyet tudjanak biztosítani. 

– Nagykanizsa tehát dinamikusan
fejlõdik, és kezdi visszaszerezni azt
a rangot, amely korábban a várost
évszázadokon keresztül jogosan

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
megillette – nyomatékosította a

város elsõ embere. 
Ahhoz pedig, hogy további

terveik ne csak álmok maradja-
nak, szükség van arra, hogy
megmutassák a térség erejét.
Azt például, hogy mennyi ember
él itt, milyen komoly munkakul-
túrával, szakembergárdával és
iskolarendszerrel rendelkezik a
város, amely azonnal ki tudja
elégíteni a felmerülõ munkaerõ-
igényt. A konferencián erre is
lehetõség kínálkozott, és a pol-
gármester beszámolójában is
részletesen kitért erre. A rendez-
vényen arra is mód volt, hogy az
olasz gazdasági élet szereplõi
elmondják magyarországi ta-
pasztalataikat. 

– A mai konferencia célja te-
hát kettõs. Egyrészt szeretnénk
megmutatni eredményeinket,
céljainkat, lehetõségeinket, be-
mutatni a térség gazdasági po-
tenciálját és az itt formálódó
együttmûködést. Másrészt elõ-
adóink jóvoltából szeretnénk
megismerkedni olasz partnere-
ink elképzeléseivel, és megta-
lálni azokat a közös pontokat,
amelyekre alapozva Nagykani-
zsa és a térség gazdasága to-
vább erõsödhet, tovább fejlõd-
het, továbbá azt hogyan alakul-
hat ki hasznos együttmûködés –
zárta köszöntõjét Cseresnyés
Péter. 

Dr. Fabrizio Centrone, a Ma-
gyarországi Olasz Kereskedelmi
Kamara elnöke köszöntõjében ki-
emelte, a rendezvénysorozat cél-
ja, hogy kiaknázzák a helyi lehe-
tõségeket és az érdeklõdés a fõ-
városon kívüli területekre is össz-
pontosuljon, hiszen eddig azok
irányultsága Budapest központú
volt. 

Kokas Tamás, a Nemzeti Kül-
gazdasági Hivatal Befektetés-
ösztönzési Fõosztály helyettes
vezetõje hangsúlyozta, fontos,
hogy azok a cégek, melyek itt
vannak Magyarországon és ered-
ményesen mûködnek itt, azoknak
is tudjanak inspirációkat, ötlete-
ket adni és támogatást a tevé-
kenységükhöz, hogy újra és újra
itt fektessenek be és munkahe-
lyeket teremtsenek. Ahogy el-
mondta, a rendezvénysorozat el-
sõ állomása városunk, és még to-
vábbi három helyszínen rendezik
meg a konferenciát. A Nemzeti
Külgazdasági Hivatal jelenleg 97
projektet kezel, de remélik, hogy
ezek a találkozók még legalább

tíz százalékkal növelik a projek-
tek számát.

Az elõadások sorát Maria
Assunta Accili Olaszország ma-
gyarországi nagykövete nyitotta.
Elöljáróban kiemelte, Magyaror-
szág az olasz vállalkozások szá-
mára mikrovállalkozásoktól a
multinacionális cégekig vonzó
terület, hiszen kiváló kondíciók-
kal rendelkezik. Ezek között em-
lítette, hazánk jó fekvését, a
szakképzett fizikai és szellemi
munkaerõt. Hazánkban jelenleg
több mint kétezer olasz vállalko-
zás van, mely tükrözi, felismer-
ték hazánk pozitív tulajdonsága-
it. A nagykövet a gyártást java-
solja hazánkban befektetési terü-
letként.

Dr. Fabrizio Centrone kiemel-
te, a gazdasági válságból kilábal-
va hazánk lehet az az ország,
mely a térségbõl a leginkább fej-
lõdésnek indulhat. Magyarorszá-
gon, mely az ötödik legfontosabb
partnere Olaszországnak, az
olasz cégek összesen több mint
25 ezer alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, és ez még tovább növe-
kedhet. 

Cseresnyés Péter elõadásában
Zala megyét, részletesebben pe-
dig Nagykanizsa és környékét
mutatta be, és azon tényezõkre
irányította a figyelmet, melyek
fontosak lehetnek a vállalkozá-
sok számára. Hangsúlyozta,
Nagykanizsáról Szlovénia, Hor-
vátország és Ausztria egyaránt
jól elérhetõ, illetve utóbbin ke-
resztül Németország, továbbá
Kelet- és Közép-Európa irányá-
ba is kitûnõ kapcsolatot jelent.
A legjelentõsebb pedig az, hogy
az olasz határ alig 400 kilométe-
res távolságban van. A magyar
autópálya rendszerén túl a vas-
úti teherszállítás is kedvezõ. A
jelentõs ipari hagyományokkal
rendelkezõ Nagykanizsától a
sármelléki repülõtér 30 kilomé-
terre található. Ezt követõen
mutatta be a városunkban talál-
ható vállalatokat, majd az Ipari
Park szerepére, a helyi támoga-
tásokra, a városunk agglomerá-
ciójában rejlõ lehetõségekre és a
képezhetõ, multinacionális cég-
nél szerzett tapasztalattal ren-
delkezõ szakemberekre hívta fel
a figyelmet.

V.M.

Az egyik projekt keretében
megépült és korszerûsödött az új
sürgõsségi betegellátó osztály, az
infrastruktúrára vonatkozó pá-
lyázat jóvoltából pedig a kórház
bizonyos részeit modernizálták,
illetve eszközellátottságát szín-
vonalasították – 4 milliárd forin-
tot meghaladó értékben. A lezá-
rult uniós fejlesztésekrõl kedden
– a múlt hétfõi, miniszterelnök
jelenlétével megtartott hivatalos
avatót követõen – számoltak be
sajtótájékoztatón.

Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház fõigazgatója a sür-
gõsségi ellátás korszerûsítésével
kapcsolatban elmondta, több mint
900 négyzetméteres területû (sürgõs-
ségi) osztályon történik a betegellá-
tás. Ennek érdekében kialakítottak
több vizsgálóhelyiséget, 8+2 beteg-
ággyal rendelkezõ fektetõt, az esetle-
ges, azonnali beavatkozásokra mû-
tõt, sokktalanítót, valamint – egy-
mástól elkülönítve – belgyógyászati
és baleseti ellátó egységet is létre-
hoztak. Továbbá korszerûsítették az
orvosi és informatikai berendezése-
ket is. A fõigazgató ezen projekt több
éves elõkészítési, tervezési és kivite-
lezési munkálatainak ismertetése
kapcsán szólt arról is, hogy az erede-
tileg 650 millió forintos beruházás-
hoz a tavalyi év során a kormány to-
vábbi 130 millió forinttal járult hoz-
zá. (Mint ismeretes, a kórházakat ko-
rábban az önkormányzat tartotta
fent, majd átkerültek az államhoz.) 

Majd áttért a másik, infrastruktú-
ra-fejlesztésre vonatkozó projekt is-
mertetésére, melynek keretében
megújult az intenzív terápiás osz-
tály, a (képalkotó) központi diag-
nosztikai tömb, a központi mûtõ, az

urológiai, endoszkópos labor, a pa-
tológia és a mikrobiológiai osztály,
a sterilizáló és a szülészeti-nõ-
gyógyászati osztály is. Az említett
osztályok közül a mikrobiológia és
a kórbonctan költözött új helyre –
ez utóbbi régi épületét kórlaptároló-
nak alakították ki. Továbbá a kórház
fõépületébe beépítettek öt új liftet,
valamint korszerûsítették az áram-
hálózatot, illetve a tûzoltó rendszert.
Az említett, struktúraváltozást tá-
mogató fejlesztõ-beruházás összér-
téke 3.5 milliárd forint. 

A fõigazgató a jelenleg futó pá-
lyázatokról és további fejlesztési
szándékaikról is szólt. Ez utóbbival
kapcsolatban azt emelte ki, hogy
egy MR készülék beszerzését is
tervezik. Ilyen egyébként Nagyka-
nizsához legközelebb Zalagersze-
gen és Kaposváron van. A 250 mil-
liós MR berendezéssel pedig tel-
jessé válna a diagnosztikai ellátás.
További terv még, hogy a megújult
sürgõsségi osztályra beköltöztetik
a háziorvosi ügyeletet.

A kórházban jelenleg is zajlanak
különbözõ fejlesztések, fél milli-
árd forint értékben. Az elkövetke-
zendõ hónapban fejezõdik be a
pszichiátria rehabilitációs részle-
gének megújítása, a „Stroke cent-
rumként” (is) funkcionáló neuro-
lógián (már most is) csúcstechni-
kájú eszközökkel történik a beteg-
ellátás, emellett pedig még külön-
bözõ fejlesztéseket ( többek között
nagyobb subintenzív osztály) is
véghezvittek, 80 millió forintból. 

Asszisztensek képzésére szintén
nyert a kórház támogatást: 38 dol-
gozót képeznek át szakasszisztens-
sé, valamint felvettek 5 új orvost is.

Sz.Zs.

KKóórrhháázz:: 
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2014. március 20.

A tavalyi nagy sikerre való te-
kintettel idén is csatlakozik vá-
rosunk „A legszebb konyhaker-
tek” országos programhoz.

Mint ismeretes, az akciót még
tavaly hirdette meg Karcag városa,
melyhez idõvel Nagykanizsa is
csatlakozott. A helyiek aktivitását
méltán jelzi, hogy országos szinten
városunkból érkezett a legtöbb ne-
vezés a versenyre. A többfordulós
megmérettetésen a 101 helyi és
környékbeli kerttulajdonosból ke-
rültek ki az országos versenyen –
több kategóriában – az abszolút el-
sõ helyezettek is. Így a számos in-
duló közül több kanizsai büszkél-
kedhet azzal, hogy övé a legszebb
zártkerti gyümölcsös, zöldséges
vagy épp balkonkert.

Idõközben a programot a 2014-
es évre is meghirdették, amihez
Nagykanizsa ez évben is csatlako-
zik – az ehhez szükséges együttmû-
ködési megállapodás aláírása végett
került terítékre a közgyûlésen az er-
re vonatkozó határozati javaslat. Az
elõterjesztés bevezetõjében emlí-
tésre került a „Kanizsai Tündérkert-
program” is, amelynek keretében
számos eseményt is tartanak majd a
közeljövõben. Ide tartozik – sok
más mellett – az eddig több ízben
megrendezett „Vásár(olj) Kani-
zsán!” termelõi vásár is, ám hobbi
konyhakertész képzéseket is fog-
nak szervezni, csakúgy, mint kert-
vetélkedõt kanizsai viszonylatban,
mindezek mellett pedig a helyi mé-
diában (újságban, tv-ben) még
„Tündérkert” rovattal is rendszere-
sen találkozhatnak az érdeklõdõk.

Elfogadták a közgyûlésen a
Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) idei munkatervét, mely
tartalmazza a nagyrendezvé-
nyek, a mûvészeti nevelés és ér-
tékközvetítés, a szórakoztató,
népzenei rendezvények, a bemu-
tatók, valamint a közösségfej-
lesztési programok tervezetét is.

A KKK közmûvelõdési intéz-
ményként folytatja tovább a mûkö-
dését, és magába foglalja a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központot, a
Medgyaszay Házat, a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házat, valamint
öt peremterületi közösségi teret

(Sánc, Bagola, Bagola-Fakos,
Nagyrác út, Bajcsa). Az intézmény
célkitûzései között szerepel a köz-
mûvelõdési alapellátás színvonalas
megvalósítása, a kulturális munká-
ban érintett és érdekelt társintézmé-
nyekkel való mind teljesebb együtt-
mûködés, a város és kistérsége pol-
gárai kulturális és szabadidõs igé-
nyeinek megfelelõ kielégítése, vala-
mint folyamatos és konstruktív
együttmûködés az oktatási intézmé-
nyekkel és a civil szervezetekkel.

A nagyrendezvények között sze-
repelnek az állami, helyi ünnepek és
évfordulók megtartása. A fesztivá-
lok között a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál (március 14-29.), az Igric-
fesztivál (június 13-14.), a Kanizsa
Nemzetközi Jazz- és Világzenei
Fesztivál (október 10-11.), valamint
a Hagyományok Napja és Kiskani-
zsai búcsú (július 5-6.). A Népmûve-
lõk Országos Vándorgyûlését május
14-16-ig rendezik meg a Népmûve-
lõk Egyesülete szervezésében. Az
intézmény feladata továbbra is a
színházi funkciók ellátása, így idén
is három bérlettípus váltható. Meg-
rendezik a Nagy Gáspár versmondó
versenyt és a Csengey Dénes Kár-
pát-medencei vers-, prózamondó és
verséneklõ versenyt. Tanfolyamo-
kat, zenei esteket, emléknapot, Helyi
Kézmûves Vásárt, családi hétvégét,
musical-estet és Szent Iván éji vígas-
ságot tartanak.

A közgyûlésen elfogadták a
Thúry György Múzeum 2014.
évi munkatervét. A rendelet tar-
talmazza az intézmény költség-
vetési keretszámait is, melyek a
szakmai munka finanszírozásá-
nak alapjául szolgálnak.

Év elejétõl a Thúry György Mú-
zeum két telephellyel bõvült, így a
múzeum székhelye és kiállítóhe-
lye, a Magyar Plakát Ház, Képzõ-
mûvészetek Háza, valamint a Ré-
gészeti Raktárbázis alkotják az in-
tézményt. A területi múzeum krité-
riumainak megfelelõen a kibõvített
intézménynek is biztosítani kell a
heti öt nap, hétvégét is magába fog-
laló nyitva tartást, így a Fõ úti mú-
zeumépületben, a Kiskastélyban és
a plakát házban egyaránt.

A szervezeti keretek személyi
változásokkal is járnak. A Kanizsai
Kulturális Központ Kötelékébõl a
dolgozók a múzeumhoz kerültek.
A betöltött álláshelyek száma 14,5
fõ helyett jelenleg 11,5 fõ.

Március 1-jétõl az intézmény ki-
nevezett igazgatója Száraz Csilla
lett. A szakmai gárda az integráci-
óval párhuzamosan egy történész-
muzeológussal, Kõfalvi Csillával
bõvült. Idén is heti egy napot tölt
majd az intézményben Gyanó Szil-
via, a Balatoni Múzeum néprajz-
kutató muzeológusa.

A közgyûlésen támogatták a
Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) érdekeltségnövelõ pályá-
zatának benyújtására vonatkozó
javaslatot, mellyel közösségi
színtereik, technikai, mûszaki
eszközállományuk, berendezési
tárgyaik számát gyarapíthatják.

A pályázat benyújtási határideje,
az önkormányzati fenntartású köz-
mûvelõdési intézményeknek márci-
us 25. A KKK igazgatója Mikola
Mária kérése alapján az önkormány-
zat több mint hatmillió forint érték-
ben nyújt be pályázatot az intézmény
tagintézményei részére, az ott elhasz-
nálódott, tönkrement eszközök pótlá-
sára és korszerûsítésére. Az intéz-
ményvezetõ kérése, hogy a megpá-
lyázni kívánt összeg önrészét, több
mint hárommilliót a közgyûlés ön-
kormányzati forrásból biztosítsa.

Hét olyan belvízelvezetést
szolgáló vízfolyás üzemeltetését
és fenntartását ajánlották fel a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság (NYUDUVIZIG) részé-
re, amik önkormányzati tulaj-
donban vannak.

Mindezt a vízgazdálkodásról szó-
ló törvény legutóbbi módosítása teszi
lehetõvé. Az önkormányzatnak pe-
dig a (január elsejei) hatálybalépéstõl
számítva három hónap áll rendelke-
zésére, hogy az említett felajánlást
megtegye. Mindez érinti a Miklósfai
árok, a Vágóhídi árok, a Jadai árok,
Ségerckerti árok, a Mántai patak, a
Cseszkó árok és a Palini csatorna
nagykanizsai ingatlanon, illetve in-
gatlanokon átvezetõ szakaszait.

Mivel ezen vízfolyások egy része,
valamint további szakaszai már a
NYUDUVIZIG tulajdonában, keze-
lésében vannak, a javasolt átadások-
kal immár a teljes vízfolyás az igaz-
gatóság kezelésébe kerül. Az erre vo-
natkozó határozati javaslatot támo-
gatták a városatyák.

A Dózsa György és Petõfi út ke-
resztezõdésének, valamint a
HSMK elõtti parkoló hiányos
közvilágítását vetette fel közgyû-
lési interpellációjában Bene Csa-
ba önkormányzati képviselõ, a
Pénzügyi Bizottság elnöke. Véle-
ménye szerint, ha az útkereszte-
zõdésben a villanyoszlopok belsõ
felére is kerülne lámpa, akkor
meg lehetne világítani azt a há-
romszöget, ahol este teljes sötét-
ségben közlekednek a gyalogosok,
és bizony félnek. A HSMK elõtti
parkolóban a színházi elõadások
és a rendezvények után, szintén
sötétben kell botorkálni az embe-
reknek a jármûvek között.

A képviselõ interpellációira az
alábbi tájékoztatást adta Cseres-
nyés Péter polgármester:

A Dózsa György – Petõfi utca
csomópont gyalogos átvezetésének
problémája ismert a hivatal elõtt.
Nemcsak a közvilágítás hiánya okoz
itt gondot, de kijelölt gyalogos átke-
lõhely sincs kialakítva, ezért az átke-
lés balesetveszélyes. A polgármeste-
ri hivatal szakosztálya által nyilván-
tartott közlekedésfejlesztési igények
között ennek a problémának a meg-
oldása is szerepel, és tartalmazza az
éves fejlesztési javaslat elõkészítõ
anyaga is. A megvalósításhoz a köz-
gyûlés döntése szükséges.

A gyalogátkelõhely létesítésétõl
függetlenül is fontos lenne a csomó-
pont környezetében a közvilágítás bõ-
vítése. Nemcsak az utak átvezetésé-
nél, hanem a Petõfi utca 84. számú
társasház elõtti területen is. A város
közvilágításának fejlesztésére a 2014.
évi költségvetés-tervezet tartalmaz
elõirányzatot. Ennek konkrét mûszaki
tartalma még nincs meghatározva, de
a javaslat elõkészítése során figyelem-
be vesszük a felvetett igényt is.

Ugyanez mondható el a HSMK
elõtti parkoló területérõl is. A közvilá-
gítás megoldását a 2014. évi fejlesztési
javaslatban tudjuk szerepeltetni. Errõl a
térrõl ugyanakkor tudni kell, hogy terv
szinten szerepel a Városközpont re-
konstrukció II. ütemében, de forráshi-
ány miatt a támogatási szerzõdésnek
nem lett része, így a megvalósítása az
idei évben nem várható – olvasható a
polgármesteri tájékoztatóban.

B.E. - Sz. Zs. - V.M.

KKoonnyyhhaakkeerrtteekk,, 
ttüünnddéérrkkeerrtteekk
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KKoorrsszzeerrûûssíítthheettiikk 
aa KKKKKK eesszzkköözzppaarrkkjjáátt

VViizzeess kkéérrddéésseekkbbeenn 
iiss ddöönnttöötttt aa kköözzggyyûûllééss

KKöözzvviilláággííttáássii pprroobblléémmáákk
mmeeggoollddáássáátt 
sszzoorrggaallmmaazzttaa BBeennee
CCssaabbaa kkééppvviisseellõõ
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Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi 
Igazságosságért Néppárt

Járási István
A Haza Nem Eladó 
Mozgalom Párt

Piskor Zoltán
Összefogás
Párt

Göndör István
A Kormányváltó Erõ 
(MSZP, DK, PMP, MLP)

Bogdán Zoltán
Magyarországi
Cigánypárt

Kucséber Ervin
Független 
Kisgazdapárt

Sándor József
Seres Mária
Szövetségesei

Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt

Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Marton Krisztián
Aquila 
Párt

Somogyvári László
Magyar Republikánus 
Politikai Párt

Tringer Ferenc 
Lehet Más 
a Politika

Gayer András 
Nép Oldali
Párt

Domokos Zsolt 
Elégedetlenek 
Pártja

Molnár István
Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség

Zakó László
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

A ZZala mmegye 003. sszámú 
Országgyûlési EEgyéni
Választókerület 
Nagykanizsa kközpontú jjelöltjei

Szerkesztõségünk arra kéri a Za-
la megyei 03. számú Országgyûlé-
si Egyéni Választókerületben indu-
ló jelölteket, hogy szerkesztõsé-
günk címére juttassák el a kam-

pány során hivatalosan használt fo-
tójukat (képformátumban: jpg, tiff,
bmp, stb.), illetve tájékoztassanak
bennünket kampányrendezvényeik
idõpontjáról és helyszínérõl. 

Aki a lapunkban többször meg-
jelent, illetve a www.kanizsauj-
sag.hu-n folyamatosan olvasható
felhívásunk ellenére sem bocsátott,
vagy bocsát a jövõben rendelkezé-

sünkre fotót, annak neve és jelölõ
szervezete fölött üres, szürke négy-
zet jelenik meg. Ezt elkerülendõ,
kérjük, a megjelenés hetében, illet-
ve az azt követõ hétfõn 16 óráig az
alábbi címre juttassák el anyagai-
kat: 8800 Nagykanizsa, Király u.
47., Pf.: 154, e-mail: kanizsaheti-
lap@chello.hu

Tisztelettel: Kanizsa  
Lokálpatrióta Hetilap

FFeellhhíívvááss,, hhiivvaattaalloossaann iiss oorrsszzáággggyyûûllééssii 
kkééppvviisseellõõ jjeellöölltteekk rréésszzéérree
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„Elõször Összefogásnak, most
meg kormányváltóknak hívják
magukat a szocialisták, akik biz-
tosan a valamikori Wartburg- és
Trabant tulajdonosok nosztalgi-
ájára alapoznak, mert azokban
volt kormányváltó.” Ezt jelen-
tette ki a Fidesz ügyvezetõ alel-
nöke, keddi, nagykanizsai láto-
gatásán, ahol a „baloldal identi-
tásválságán” kívül párja kam-
pánytémáit is ismertette.

A lakossági fórumot megelõzõ
sajtótájékoztatón Kósa Lajos elöl-
járóban elmondta, Cseresnyés Pé-
ter invitálására érkezett városunk-
ba. Majd hozzátette azt is, hogy a
napokban indult a Fidesznek azon
kampányszakasza, amikor ország-
szerte 300 fórumot tartanak közel
100 politikus részvételével.

– Ugyanis azt látjuk, hogy az
emberekhez közvetlenül kell el-
jutnunk – szögezte le a politikus,
aki eztán áttért a Fidesz „világos
kampánytémáira”. Elsõként az
eredménykampányra, amely
nagyrészt az „elmúlt három-négy
év vitathatatlan, ellenfeleink által
is elismert tényeit rögzíti.” Példa-
ként hozta fel Kósa a nyugdíj-
rendszer megmentését, a nyugdí-
jak emelését, az ország elleni túl-
zottdeficit-eljárás megszünteté-
sét, a devizahitelesek megsegíté-
sét, az adósságkonszolidációt az
önkormányzatok és az egészség-
ügy esetében, a pedagógus élet-
pályamodellt, a növekvõ gazda-
ságot és beruházási kedvet, a
csökkenõ munkanélküliséget, a
növekvõ foglalkoztatást. Ez utób-
bival kapcsolatban még azt is ki-
emelte, hogy „átlépte a négymil-
liós álomhatárt.” 

Tovább folytatva pártja érdeme-
it, a „nulla infláció” mellett az
„igazságos és egyenlõ köztehervi-
selés” megteremtésérõl szintén
szót ejtett, melynek értelmében a
válság költségeit nemcsak az át-
lagemberek fizetik, hanem a ban-

kok, a multik, valamint a híradás-
sal-kommunikációval foglalkozó
cégek is. 

A családi adókedvezményt, a nõk
a munkába való visszatérésére vo-
natkozó kedvezményeket – a mun-
kahelyvédelmi programot a védett
korosztályoknak – a pályakezdõk-
nek indított programokat, a Gyed
extra bevezetését, a nõknél a 40 éves
munkaviszony utáni nyugdíjazás le-
hetõségét is eredményeikhez sorolta. 

Majd áttért a Fidesz másik kam-
pánytémájára, a rezsicsökkentésre.
– A magyar családokon így lehet
jobban segíteni – hangsúlyozta a
honatya. Eközben az ellenfélnek
mi a kampánya? – tette fel a kér-
dést Kósa Lajos, mindjárt meg is
válaszolva, hogy „furcsa módon az
õ kampánytémáik nem holmi vá-
lasztási programok, nincs is nekik
ilyen, mert a baloldaliak szerveze-
tei – akiket nevezzünk katyvasz-
nak – egymástól különálló progra-
mokat szoktak közölni.”

– Most épp Mesterházy Attila
jelentett be valami programszerû-
séget, amivel az Együtt 2014 prog-
ramja tételesen nem stimmel, a
DK is mást mond. Ez nem más,
mint reményvesztett emberek két-
ségbeesett próbálkozása – állította
Kósa. Szerinte, ami igazán foglal-
koztatja a szocialistákkal kapcso-
latban az embereket, az Õszöd
(amit nem sokkal késõbb a szocia-
listák õsbûneként aposztrofált), a
Simon-ügy és a Zuschlag-ügy. 

– A kampányban indulók magu-
kat is kell, identifikálják, meg még
az ellenfeleiket is meg szokták ne-
vezni. Mi, erre a baloldali katy-
vaszra azt szoktuk mondani, hogy ez
maga a Gyurcsány-koalíció. A lista
elsõ helyezettjei egyébként a vala-
mikori kormány tagjai, illetve az ak-
kori többség meghatározó emberei,
akik bennünket sem tudtak elnevez-
ni sehogy, de még önmagukat se –
hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, azt
is, hogy a baloldalnál „óriási a zava-
rodottság.” Utalva arra, hogy elõször
Összefogásnak, most meg Kor-
mányváltóknak hívják magukat. Az-
zal pedig, hogy az utolsó hónapban
elnevezést váltottak, a szavazók tel-
jes megtévesztése volt a céljuk –
szögezte le a politikus.

– Rengeteg még a tennivalónk
ahhoz, hogy magunk mögött hagy-
juk azt a gödröt, amibe a szocialis-
ták beletaszították az ország szeke-
rét – fejezte be mondanivalóját
Kósa Lajos, egyúttal biztatott min-
denkit: menjen el szavazni.  

Telt házas lakossági fórum a
HSMK-ban: a szocialista õsbûn-

rõl, a baloldal maffiaszerû bûnö-
zõjérõl, az „önmagáért beszélõ
Simon-ügyrõl”…

Sok más mellett a Fidesz ered-
ményeire épülõ kampányon túl, a
kormányzat eddig elért sikereirõl,
a választások tétjérõl, de még a cí-
visváros Debrecen focicsapatáról,
a Lokiról is beszélt Kósa Lajos.
Ahogy azokról a megszorítások-
ról, amiket regnálásuk alatt vezet-
tek be még a szocialisták.  

Kiemelte a baloldal több jelenlegi,
illetve egykori politikusát – Zuschlag
Jánost is, a „baloldal maffiaszerû bû-
nözõjét”. Az elhíresült ügyre vonat-
kozóan azt mondta, hogy két eset áll
fent. Vagy valóban nem tudott arról
Mesterházy és Gyurcsány, miket
ténykedett anno Zuschlag, de ha tud-
tak róla, akkor mégis kié a felelõs-
ség? A napokban az országos sajtó-
ban egyre gyakrabban jelenik meg
hír az egykori szocialista politikus-
ról, Kósa egyben utalva a „legutób-
bira”…: „ Megfogták a fene-
két…Szép dolog a férfiszerelem,
csak ne legyen kötelezõ…”

Az õszödi-beszédrõl: Kósa szerint
ez buktatta meg jó pár éve a balol-
dalt, bár nem ez volt az elsõ átveré-
sük, ugyanakkor az ominózus be-
széd – amit maga Gyurcsány Ferenc
adott ki – volt számukra az õsbûn. 

– Más, amikor Ali baba a negy-
ven rabló elõtt beszél, meg más,
amikor a bagdadi piacon – fûzte
hozzá. 

A fórumon résztvevõk – a politi-
kus beszéde után – kérdéseket te-
hettek fel. Záró momentumként
pedig Cseresnyés Péter egy közel-
gõ eseményre hívta fel a megjelen-
tek figyelmét. Március 21-én, pén-
teken, 18 órai kezdettel a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban
dr. Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter, Fónagy János, nemze-
ti fejlesztési államtitkár, Fodor
Csaba politológus és Lanczendor-
fer Erzsébet országgyûlési képvi-
selõ tart elõadást. 

Az AQUILA Párt Zala megye
03. számú országgyûlési egyéni
választókerületi (Nagykanizsa és
körzete) képviselõjelöltjének be-
mutatkozása:

Lakhely: Érd (munkahely: Bu-
dapest), születési hely és idõ:
Nagykanizsa, 1974. Oklevéllel zá-

ruló végzettségek: a Cserháti Sán-
dor Mezõgazdasági és Gépészeti
Középiskolában érettségiztem,
majd technikusi vizsgát tettem. A
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõ-
iskolán szereztem magyar szakos
tanári diplomát 1999-ben. Az EL-
TE magyar szakos egyetemi kép-
zését végeztem és tehetségfejlesz-
tési szakértõ lettem.

Jelenlegi foglalkozásom: Buda-
pesten 14 éven át dolgoztam peda-
gógusként, elõször általános isko-
lában, majd gimnáziumban egé-
szen 2013 szeptemberéig.

Szakmai tapasztalatom: mun-
kám során elsõsorban speciális ne-
velési igényû (hiperaktív, tanulási
problémákkal, részképesség-zava-
rokkal küzdõ) gyerekekkel foglal-
koztam. Jelenleg pályázati asszisz-
tensként dogozom. Az AQUILA
Egyesület, majd AQUILA Párt
munkájában 10 éve veszek részt
önkéntesként.

Politizálás: a vallási tevékeny-
ség után lelkiismereti okokból (Is-
tenhitem miatt) kezdtem el politi-
zálni, így személyes ambíció-
im/céljaim nincsenek, csak az em-
berekért való szolgálat a fontos.
Nem kívánom a politika mai arcu-
latát magamévá tenni, hanem azt a
társaimmal ahhoz a szinthez sze-
retnénk felemelni ahol, és ahogyan
mi élünk.

Az AQP szegény párt, és a sze-
gényekért van. Meggyõzõdésünk,
hogy a korrupció és a hazudozás
fokozatos és teljes kiszorítása nél-
kül, semmit sem lehet elérni.

Szavahihetõség: az Istennek tett
fogadalmas éltünk a bizonyíték a
szavahihetõségünkre, a hazugsá-
got kitiltottuk az életünkbõl. Medi-
táló lelki életet élünk, az AQUILA
=SAS csoport 24 éve létezik. Cé-
lunk, hogy ígéretünk szerint a mi
elkötelezett, tisztességes és ember-
centrikus szemléletünket kamatoz-
tassuk az ország lakosainak egy él-
hetõ, humánus, egyenlõség men-
tén haladó, de kötelességeket is 

(folytatás a 8. oldalon)

KKóóssaa LLaajjooss aazz 
eerreeddmméénnyykkaammppáánnyyrróóll
ééss aa „„bbaalloollddaallii 
kkaattyyvvaasszzrróóll””

BBeemmuuttaattkkoozziikk 
MMaarrttoonn KKrriisszzttiiáánn,, 
aazz AAqquuiillaa PPáárrtt jjeellööllttjjee
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(folytatás a 7. oldalról)

mindenkire kiterjesztendõ élet
megvalósulásáért.

A jelölésem oka: Nagykanizsa
(és környéke) fiatalkorom megha-
tározója volt, amitõl ma sem sza-
kadtam el, rokonaim, szüleim is itt
élnek. Nyaranta hazajárok a kerti
munkákba is segíteni.

Problémák: észlelem a fejlõdést
és a bajokat is. Ez utóbbiakban sze-
retnék hathatós segítségére lenni e
szép településnek. A fiatalok elván-
dorlása nagyfokú, a határ közelsé-
ge és munkanélküliség együtt nagy
csábítás. Erõsíteni kell Dél-Zala
megtartóerejét. Ezért elsõdleges
fontosságú feladatomnak tekintem
a munkahelyteremtést a térségben.
Turizmus, falusi- és horgászturiz-
mus fejlesztése és támogatása a
dél-zalai területen, a pályázati le-
hetõségek megragadásával. A terü-
let természeti értékeinek jobb ki-
használása, tavainak, fürdõinek és
környezetük fejlõdésének támoga-
tása; a nagykanizsai Csónakázó-tó
„rehabilitációja”. A megélhetési
politikusok belharca, állóháborúja
mára a fejlõdés egyik legnagyobb
gátjává vált. Itt az ideje a változta-
tásnak! A fiatalság számára is ked-
vezõ kulturális és szellemi környe-
zet biztosítása (játszóterek, parkok
rendbetétele, kialakítása, kulturális
élet erõsítése, a meglévõ szellemi
tõke támogatása), 61-es út elkerülõ
szakaszának befejezése.

Célunk az együttmûködés. Meg
fogjuk hallgatni a helyi szakembe-
reket, a lakosságot, hogy a saját
gondjaik megoldásról mit gondol-
nak. Az információkat a város kép-
viselõivel egyeztetve, a mi dol-
gunk a Parlamentben fokozottan
képviselni ennek a feladatnak a
megoldását/megvalósítását.

Kérem Önöket, Nagykanizsa és
körzetének tisztelt lakóit, hogy
szavazataikkal támogassák az
AQUILA Pártot, és az én jelölése-
met is.

Választási törekvéseivel és or-
szággyûlési képviselõ-jelöltjeivel
városunkban is bemutatkozott a
Seres Mária Szövetségesei
(SMS) párt. 

A csütörtöki, nyíltszíni sajtótájé-
koztatón az SMS elnöke, Seres

Mária elöljáróban pártjuk megala-
kulásáról beszélt. Elmondta,
ugyan új szervezetrõl van szó, ám
5 évvel ezelõtt a (késõbbi) párt
több tagja már bekerült a köztudat-
ba: mégpedig azzal, hogy aláíráso-
kat gyûjtöttek.  Tették mindezt an-
nak érdekében, hogy népszavazás
döntsön a honatyák költségtéríté-
sének elszámolásáról.  

–  A négy évvel ezelõtti válasz-
tásoknak pedig már sikeres részt-
vevõi voltunk – tért át Seres Mária
szervezetének bemutatására – hi-
szen akkor már listát tudtunk állí-
tani. A legkisebbek voltunk ugyan
a többi párthoz képest, de mégis
nagyon eredményesek. Hozzátéve,
a parlamentbe viszont azért nem
kerültek be, mert nagyon kevés
körzetben tudták összegyûjteni a
750 kopogtatócédulát. 

– Mivel akkor még más válasz-
tási rendszer volt, az ország hete-
dében tudtak csak ránk szavazni.
Ha le tudtuk volna fedni az orszá-
got, akkor bejutottunk volna az or-
szággyûlésbe mi is. Az új választá-
si rendszer jóvoltából viszont az
országos listát állító szervezetekre
már mindenhol lehet szavazni –
hangsúlyozta. 

Ahogy azt is, aktív tevékenysé-
güknek köszönhetõen abban bíz-
nak, átlépik az 5%-os küszöbhatárt,
és civil-, felelõs gondolkodásukkal
képviselhetik a hétköznapi embe-
rek érdekeit. Seres Mária kiemelte
még azt is, hogy az emberek-
polikusok közti kölcsönös gondol-
kodásban, eszmecserében hisznek
– hiszen csak így érhetõ el válto-
zás, ha valami nem mûködik jól. 

Majd áttért az SMS párt jelöltje-
inek bemutatására. Tóth István
Jánosné Németh Ágnes, Teskánd
polgármestere a Zala megyei 1.
számú választókerületben indul,
Sándor József pedig a 3.-ban. 

– E körzet képviselõjelöltje ta-
pasztalt vállalkozó, a gyógy-és
egészségturizmusban érdekelt.
Kapcsolati tõkéjét pedig jól kitud-
ná aknázni az egész megye – szólt
a szervezet elnöke Sándor József-
rõl. Tovább fûzve, hogy épp e terü-
letekre kívánnak nagyobb figyel-
met fordítani, ötvözve a hitturiz-
mussal. 

A helyi Fidesz nevében Bizzer
András önkormányzati képviselõ
és Karádi Ferenc alpolgármester
tartott sajtótájékoztatót „Gön-
dör István nem érdekelt a Si-
mon-ügy tisztázásában” címmel.
A megjelent sajtóorgánumok
képviselõinek köszöntése után
Bizzer András így kezdte mon-
dandóját:

– Az elmúlt idõszak egyik leg-
nagyobb botrányának Magyaror-
szágon a Simon-ügy nevezhetõ,
amely a Kormányváltó összeka-
paszkodás, vagy miként is nevezik
magukat a baloldali-liberális
Gyurcsány-koalíció tagjai, valódi
arcát és valódi szándékait hozta
nyilvánosságra. Megmutatta, hogy
miként is mûködik ez a maffia-
szerû szervezõdés az ártatlannak
mutatkozó felszín alatt, hogy mi-
ként próbálják meg az emberek jö-
võjét tönkretenni – vetette fel
Bizzer András.

Ahogy hangsúlyozta, Simon Gá-
bor külföldi útlevelével és külföldi
bankban tartott 240 millió forintjá-
val máig nem számolt el, máig nem
tudhatjuk, hogy honnan és mire
kellett ez az óriási vagyon. Pedig
lett volna, és lenne módja rá, hogy
beszámoljon e gyanús pénz erede-
térõl. Csak meg kellett volna jelen-
nie az országgyûlés mentelmi bi-
zottsága elõtt, és bemutatni a bizo-
nyítékait, ha persze vannak ilye-
nek. Vagy Mesterházy Attila párt-
elnök állhatott volna a bizottság
elé, mivel Simon Gábor volt MSZP
elnökhelyettes úr elõzetesben van,
és ezáltal nincs ideje efféle teen-
dõkre. De õ sem tette meg. Mit is
várhatnánk tõlük, ha Göndör Ist-
ván, a nagykanizsai összekapasz-
kodás jelöltje sem tesz eleget köte-
lességének, aki pedig a mentelmi
bizottság tagja, és mint kiderült,
ebben az évben még egyszer sem
jelent meg a bizottság ülésein. 

Immáron ötödik alkalommal
nem ért rá Göndör úr arra, hogy
tisztázza kollégája gyanús 240

millió forintos vagyonát. Holott
ezért kapja a fizetését. Akkor bez-
zeg sokat tud beszélni a parlament-
ben, amikor senki sem hallgatja
meg, sokat tud szónokolni mások
pocskondiázásával, de amikor a
tettekre, a becsületre kerülhetne
sor, akkor bezzeg valódi Néma Le-
venteként hallgat, szabotálja az
igazság napfényre kerülését Gön-
dör István. 

– Ebbõl csak arra következtethe-
tünk, hogy Göndör István el kíván-
ja sikálni sok pártja közül az egyik-
ben lévõ társának botrányát. Vagy
esetleg arról van szó, hogy õ maga
is parkoltat pénzeket valamelyik
külföldi bankban, vagy abban az
egyetlen ingatlanban, a garázsában,
amelyik városunkhoz köti?

És persze eközben éhezõ gyer-
mekeinek kér kenyeret álszent mó-
don egy maroknyi tüntetõ élén, ak-
kor, amikor Orbán Viktor minisz-
terelnök úr éppen a kórház meg-
újulása ünnepén szólal fel. 

Ezért is kérdezzük Göndör Ist-
ván képviselõ urat, miért nem je-
lent meg egyszer sem a mentelmi
bizottság ülésén, miközben ez a
kötelessége? Mi köze van neki Si-
mon Gábor 240 milliós eltitkolt
pénzéhez? Mennyit részesül e va-
gyonból? És valóban éheznek a
gyermekei? Mert akkor kérhetne a
párttársaitól és az érdekszövetsé-
geseitõl egy kis pénzt kenyérre ab-
ból a bizonyos – Zuschlag által
emlegetett – széfbõl – mondta
Bizzer András.

– Mindezekre a kérdésekre vá-
laszt várnak a kanizsaiak. E helyett
azonban mit kapnak? Szórólapot,
amely tele van csúsztatással, ígér-
getéssel. Azt reméljük, hogy ezek
már nem kapnak táptalajt a kani-
zsaiak körében, és nem hiszik el
azt, amit Göndör István szórólap-
ján terjeszt – zárta a sajtótájékozta-
tót Karádi Ferenc.

Göndör István folytatta koráb-
ban elkezdett sajtótájékoztató-so-
rozatát. Ezúttal Orbán Viktor hét-

SSeerreess MMáárriiaa:: 
„„AAzz oorrsszzáágg nneemm aa
ppoolliittiikkuussookkéé,, nneemm aa
ppáárrttookkéé,, hhaanneemm aa
mmiiéénnkk””

FFiiddeesszz –– KKDDNNPP:: 
VVáállaasszztt vváárrnnaakk 
aa kkaanniizzssaaiiaakk

AA KKoorrmmáánnyyvváállttóó EErrõõ:: 
ÚÚjjaabbbb „„PPrrooppaaggaannddaa
ééss VVaallóóssáágg””
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fõi, nagykanizsai látogatására rea-
gált, de Cseresnyés Péterrõl is szólt
mondandójában „A Kormányvál-
tó Erõ” országgyûlési képviselõje. 

Aki tájékoztatóját azzal kezdte,
hogy a miniszterelnök március 10-én
a szavazatainkért jött, ám közben fel-
avatta a Bajnai-kormány idején el-
döntött, uniós forrásból megvalósuló
kórházi fejlesztés aktuális ütemét.

– Mélyen hallgatott arról, hogy
Cseresnyés úrnak milyen szerepe
van a csúszásban. Errõl Marton
polgármester úr hosszan tudna be-
szélni – állította Göndör István.
Hozzátéve: „a kampánybeszéddé
silányított avató hevületében azt ál-
lította, csökkent a kórházak adós-
ságállománya, ez lehet igaz is, de a
tény, hogy mindig nagyon magas
az adósságállomány és a költségve-
tések tanúsága szerint 100 milliár-
dokat vontak ki az egészségügybõl,
csak errõl hallgatni kell.”

„A Kormányváltó Erõ” jelöltje
szerint sokkal súlyosabb kijelen-
tés, hogy „az elmúlt négy évben 35
milliárd forintnyi fejlesztési forrás
érkezett a városba, azaz a kanizsa-
iak jó üzletet kötöttek a mostani
kormánnyal.” Göndör tovább fûz-
ve ezzel kapcsolatban azt mondta,
a mondat elsõ fele is hibádzik, de a
második végképp. 

– Amennyiben Orbán Viktor
igazat mond, márpedig õ csak azt
tud mondani és soha nem blöfföl,
vagy hazudik, akkor, polgármester
úr, hol a pénz? Polgármester úr
nem kicsi a felelõssége, az ön vá-
laszán múlik a miniszterelnök sza-
vahihetõsége. Ki mond igazat? –
tette fel a kérdést Göndör István. 

– Hiszem, hogy a saját és a város
érdekében megszólal és elmondja,
megmutatja azt, amit a kanizsaiak
nem látnak. Ha ennyi pénz érkezett
a városba, miért zárnak be üzletek?
Végre, egy olyan kérdés, amelyre a
Néma Levente helyett az éppen
ügyeletes önkormányzati debattõr
is válaszolhat. A felelõsségük kö-
zös. Kérem, a 61-es, 74-es utakat,
talán az M7 autópályát és a letenyei
határátkelõt, a katasztrofális csator-
na beruházás milliárdjait ne vegyék
figyelembe, mert azt még Litter
polgármester úr idején készítették
elõ, ami a szocialista kormány ide-
jére esik. 

Cseresnyés úrnak a hazudozások
helyett választ kellene adnia arra is,
miért vették ki a kis településeket a
nagy csatorna projektbõl? Miért
nem lobbizott, hogy a regionális
forrást ne vigyék el Liszó és Surd
orra elõl? Milyen magyarázata van?

Tájékoztatom, hogy Illés és Fónagy
államtitkár urak a parlamenti patkó-
ban ígéretet tettek a felülvizsgálatra
a forrás átcsoportosításra. Ha fel-
emelte volna a szavát, ma nem kel-
lene Néma Leventének neveznem,
dupla fizetést felvevõnek az évi 14
perces teljesítményéért. Nem kellett
volna többet, mást tennie, mint amit
én Belezna csatorna ügyében tet-
tem. Cseresnyés úr, ha nem jött vol-
na rá, a kanizsaiak már tudják, hogy
az ellenükre épülõ javító-nevelõ in-
tézet milliárdjai sem Kanizsát gaz-
dagítják, hanem a debreceni vállal-
kozásokat, növelve a város helyi
adóját. Mondhatnám, ügyes trükk,
kétszer lehet eladni ugyanazt. A baj
csupán annyi, hogy ezzel a kanizsai
embereket alaposan átverte saját
polgármesterük, képviselõjük – így
Göndör, majd zárva a sajtótájékoz-
tatót, a következõket mondta: –
Avatni tudnak, lenyúlni tudnak, de
arról nem beszélnek, mit hagynak a
következõ kormányra, önkormány-
zatra és az itt élõ emberekre? Nem
engedjük tovább átverni magunkat.
A Fidesznek és Cseresnyés Péter-
nek mennie kell! Ön a jobboldali
szavazókat is átverte.

Kanizsa

"Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

(Gothe)

2014. 
március 29-én 
szombaton 
11 órakor
Nagykanizsán 
a Kórház 
Kápolnában 
Engesztelõ
Szentmisével
emlékezünk

szeretett osztályfõnökeinkre:
Soponyai Józsefné 2004
Baranyai Géza 1989
Molnár Tibor 1985
Járosi Károlyné 2009
Tóth Miklósné 2010

tanárainkra:
Laskai Ferencné 2010
Popellár Jenõ 2009

osztálytársainkra:
Dara Melinda 1980
Sneff Katalin 1998
Szépházi Júlia 2001
Vidmann Ilona 2003

Szívünkben örökké éltek!

Szeretettel emlékezünk:
a Kiskanizsai  Általános
Iskolában 1955-1963-ban végzett
VIII.A és VIII.B osztály tanulói

2014.03.25. (kedd) 10:00 – 13:00 Zalakomár – IKSZT, Petõfi u. 9.
14:30 – 16:30 Miháld – Mûv. ház, Fõ u. 8.

Véradás - VVöröskereszt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal
házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkor-
mányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2014. március 31. 14.00-15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfo-
gadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 9.

BBéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt - GGaarrzzoonnhháázz 

Tisztelt Szülõk/Gondviselõk!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 254/2012.(IX.04.) számú hatá-
rozatával elfogadta és a 8/2010.(II. 17.) számú rendeletével szabályozta, hogy a
Nagykanizsa közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezõ és életvitel-
szerûen a városban lakó, az adott évben 14. életévüket betöltõ (2014. évben
2000. január 1. és 2000. december 31. között született) leánygyermekek részére
a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök (HPV 6,11,16,18 ) elleni, 3 oltásból ál-
ló védõoltás-sorozat költségét az önkormányzat átvállalja, amennyiben a szü-
lõk/gondviselõk kérik leánygyermekük számára a 3 oltás beadását. 

A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védekezés módjáról, a védõoltási prog-
ramról részletes tájékoztatást adunk az érintett lakosság számára 2014. már-
cius 26-án (szerdán) 17.30 órakor a Vasemberház Dísztermében (Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 2.), amelyre  tisztelettel meghívom Önöket és Gyermeküket!
A fórumra meghívott szakember: Dr. Orosházi Attila szülész - nõgyógyász, osz-
tályvezetõ fõorvos.  

A szülõk/gondviselõk beleegyezõ nyilatkozata, illetve az életvitelszerû együttélést
igazoló hatósági bizonyítvány végsõ leadási határideje 2014. április 15. Leadni az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény irodájában (Nagykanizsa, Petõfi u. 5.) lehet
munkanapokon 8.00-16.00 óráig, kivétel péntek 8.00-12.30 óráig, vagy a lakossá-
gi tájékoztatón. Az oltási programról érdeklõdni ugyanitt, vagy a 0620/324-0954
telefonszámon lehet. Az oltások tervezett idõpontja: I. oltás: április, II. oltás: júni-
us, III. oltás: október.
Kérem, a témával kapcsolatban kövesse figyelemmel a helyi médiumok (rádió, új-
ság, www.nagykanizsa.hu). A HPV-rõl információkat kaphat a www.hpvinfo.hu-
n, a 4 komponensû védõoltásról (Silgard) a  www.ogyi.hu-n.

Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

TTáájjéékkoozzttaattóó aa HHPPVV eelllleennii oollttáássrróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdí-
jasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati
rendelete alapján.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje:  2014.  április 9.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2014. április
14. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.

A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+1
fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2014.  március 31. 14.00-16.00 óráig

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a
lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni,
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és 
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített
állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra
alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. 
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkor-
mányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-
portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felaján-
lásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A
licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazott-
ja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. 2 000 000 Ft, 2.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik. 

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagy-
ongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott
adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára meg-
fizetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.

BBéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt - NNyyuuggddííjjaasshháázz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülõ-
ket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde a 2014/2015. nevelési évre vo-
natkozó 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-bol-
csode.mlap.hu. A bölcsõdei felvételekrõl a jelentkezést követõen az intézmény
vezetõje értesíti a szülõket.
A bölcsõdei beiratkozáshoz kapcsolódóan 2014. március 29-én, szombaton dél-
elõtt 9-12 óráig „Bölcsõdenyitogató” keretében az intézmény az érdeklõdõ csa-
ládok részére lehetõséget biztosít az egyes tagbölcsõdék (Belvárosi Bóbita Böl-
csõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház Bölcsõde - Nagykanizsa, Atti-
la u. 7., Napraforgó Bölcsõde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde -
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a) megtekintésére, megismerésére.

TTáájjéékkoozzttaattááss bbööllccssõõddeeii ffeellvvéétteellrrõõll
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2014. március 20.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi kul-
turális keret felhasználására

I. A pályázat célja: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatai-
ról szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya: 
A támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levél-
tári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célok-
ra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére,
digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a ha-
zai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával
kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcso-
latos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a ki-
emelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szerve-
zetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegû civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
III. A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (köz-
alapítvány), költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás. A támogatás maximális
mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem halad-
hatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-
ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályá-
zaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. 
V. Pályázati feltételek: 
1) A támogatási keretbõl csak kiegészítõ támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a
pályázott cél teljes költségének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendel-
kezik. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkor-
mányzattól kapott támogatásból.
2) Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhetõ. Nem kaphat támogatást olyan pályá-
zó, amely a tárgyévben már három keretbõl kapott támogatást. 
3) A pályázónak a pályázatban ki kell térnie, hogy az önerõn és a megpályázott összegen
felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani. 
4) A támogatást kérõnek nyilatkoznia kell, hogy: a megjelölt támogatási célhoz milyen össze-
gû saját és egyéb forrással rendelkezik; a tárgyévben melyik önkormányzati keretbõl, milyen
címen, milyen összegû támogatást igényelt, illetve kapott; a tárgyévet megelõzõ évben milyen
címen milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõ-
zõ évben támogatott volt, elszámolt - e a támogatással és mikor nyújtotta be az errõl szóló do-
kumentumokat; a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köz-
tartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs, a
pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban
(a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket).
5) Pályázni csak a polgármester által közzétett pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani.
6) Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek vagy ezen pályáza-
ti kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való kizá-
rással jár.
7) Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-
port a pályázót legfeljebb 5 munkanapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás
elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül. 
8) A kulturális keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerzõdés alap-
ján lehetséges.
9) A támogatott a támogatást csak a rendeletben a pályázati felhívásban és a támogatási
szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen használhatja fel.
VI. Az elszámolás módja:
1) A kulturális támogatási keretbõl támogatásban részesítettek a támogatási szerzõdésben
megszabott határidõre kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támoga-
tás felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok hitelesített má-
solataival - elszámolni a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport felé. A támo-
gató joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenõrizze. 
A támogatási szerzõdésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követõ-
en - a szerzõdésben meghatározott határidõn belül - a támogatottak beszámolót készítenek,
amelynek fõ részei: szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás és kapcsolódó mellékletek.
2) A támogatás felhasználása során az egyes felmerülõ kiadásokat az elszámolás szabá-
lyait figyelembe véve megfelelõen kell dokumentálni. A támogatott csak abban az eset-
ben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszá-

molási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3) A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a
támogatás rendeltetésszerûen, a szerzõdésben rögzített feladatokra került felhasználásra.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes - szer-
zõdés szerinti - összegével el kell számolni. 
A felvett támogatás mértékénél kisebb összegû elszámolást benyújtó támogatott elesik az
el nem számolt támogatástól - a fel nem használt összeget a rendeletben foglaltak szerint
köteles visszafizetni. 
A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a rendeletben foglaltak szerint a támo-
gatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az
önkormányzattól támogatásban nem részesülhet. 
4) Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármes-
ter legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a tá-
mogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
VII. Szakmai beszámoló kritériumai: 
A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerzõdésben vállalt felada-
tok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerzõdésben felsorolt
szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt,
megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítõjében
szereplõ sorokhoz, az abban megjelenõ számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen
bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitûzés részeként
használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt. 
Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból
világosan nem tûnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el. 
VIII. A pénzügyi elszámolás kritériumai:
1) A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõ-
dõ fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor har-
madik felet bíz meg, megbízási szerzõdéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott
pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és
a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerzõdés szerinti támogatásból. 
2) Csak azok a számlák fogadhatók el, melyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, kü-
lönös tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek. Amennyi-
ben a számla nem felel meg a fenti kritériumoknak nem fogadható el elszámolásként. 
3) Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban sze-
replõ bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, tel-
jesítés igazolások, jegyzõkönyvek, egyéb dokumentumok (bankkivonat, naplófõkönyv).
az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb. szin-
tén csatolni kell. 
4) A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási idõszakba kell, hogy
essenek. Ezen idõszak kezdete legkorábban 2014. január 01. végsõ dátuma a támogatási
szerzõdésben meghatározott elszámolási határidõ. 
IX. Az elszámolás menete: 
A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek
a beszámoló logikájának. 
A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz
a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatokat.
Ezt követõen vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következõ
szöveget: "A 2014. évi Kulturális támogatási keret felé elszámolva ……. Ft." Csak ez-
után fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak ilyen záradékkal ellátott számlák, bizony-
latok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott kö-
teles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenõrzés-
re bemutatni.
Az elszámolás fõ dokumentuma az Elszámoló lap, kötelezõ mellékletei a számlaösszesí-
tõ jegyzék és a számlák és bizonylatok hitelesített másolatai. Az elszámoló lap a támoga-
tási szerzõdés mellékletét képezi.
Az azonosíthatóság és a kereshetõség végett a számlaösszesítõ (egynél több számla vagy
bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal
kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulá-
sát ellenõrzõ szerv egyértelmûen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a
szerzõdésben vállalt feladatoknak való megfelelést. 
Minden számlaösszesítõ végén az összegeket össze kell adni.
A számlaösszesítõben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplõ adatoknak meg kell
egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, il-
letve a képviseletre jogosult a számlaösszesítõ valamennyi oldalát lássa el kézjegyével.
X. Állami támogatási szabályok:
Az európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EMUSZ) 107. cikk (1)
bekezdése alapján a pályázati felhívás II. pontjában foglalt tevékenységek az EMUSZ
107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minõsül, amely az
Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban nyújtható. 
XI. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
XII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletek:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Hu-
mánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 12. ajtó),
egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2014. április 10. 
3) A pályázat kötelezõ mellékletei: a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem
régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõ-
ségigazolás), a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiá-
nyáról szóló nyilatkozat. (1. melléklet)

KKuullttuurráálliiss kkeerreett 22001144..
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Március 20. 10 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Tamási Áron: SZEGÉNY
ÖRDÖG - vidám zenés 
bábjáték
A zalaegerszegi Griff Bábszínház
elõadása.
Belépõdíj: 500 Ft.
Március 21. 13.30 óra
A VÍZ VILÁGNAPI 
RAJZKIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÁSA
Megtekinthetõ: április 2.
Március 22. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
A TÛZMADÁR 
MOZGÁSSZÍN 
GÁLAMÛSORA
Vendég: TEUTA Táncszínház
(Csáktornya).
Belépõdíj: 500 Ft.
Március 24. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
NEM TUDHATOM
RADNÓTI ÉS KORUNK
Közremûködõk: Mácsai Pál, Dés
László, Fullajtár Andrea, Dés
András és Lukács Miklós.
Belépõdíj: I. hely: 2600Ft, II.
hely: 2200 Ft.
Március 27. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Filharmónia bérlet
VOCES8
"Eventide - Esti dallamok" - az
egyik legkiválóbb Grammy-díjas
angol énekegyüttes elõadásában.
Mûsorukban reneszánsz madri-
gálok, motetták, romantikus kó-
rusmûvek, népszerû feldolgozá-
sok váltogatják egymást.
Belépõdíj: 2600 Ft.
A Filharmónia Magyarország
Nonprofit Kft. és a Kanizsai Kul-
turális Központ közös rendezvé-
nye.

Március 29.
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
IV. THÚRY PORTYA

18.óra: TÉLBÚCSÚZTATÓ 
ÉS TAVASZKÖSZÖNTÕ 
SZERTÛZ 
a Nagy Thúry György tiszteletére
(a Medgyaszay Ház elõtti téren)

20 óra:  KONCERT
Fellépõk: FankaDeli, Varga B.
Tamás, Kátai Zoltán, Regõs
Sziránszki József.
Belépõdíj: felnõtt 2000 Ft, diák:
1000 Ft, 14 év alatt ingyenes.
A Thury Baranta Közösség és a
Kanizsai Kulturális Központ kö-
zös rendezvénye.

Március 15-én Nyitott mûte-
rem napot tartottak Kendlima-
jorban. A hagyományos szezon-
nyitó napon ismét egy kamara
kiállítással várták a látogatókat,
ahol a Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelepeken készült alkotások-
ból mutattak be egy szeletet.

Az érdeklõdõk tájékozódhattak
a 2014-es év programjairól. A há-
zigazdák elmondták, március 21-
tõl tíz napos mûvésztelepen vesz
részt a kendlimajori mûvész cso-
port Bad Zwischenahnban (Né-
metország), ahol Siegmar Schmidt
második alkalommal ad helyet a
szimpóziumnak. Április 13-tól 19-
ig bonyolítják a 4. alkalommal
szervezõdõ Testvérvárosi Mûvész-
telepet, ahova Nagykanizsa test-
vérvárosaiból érkeznek alkotók.

A Nagykanizsa közelében talál-
ható Kendlimajorban 1998 óta mû-
ködik egy mûvészeti központ. Az
ott folyó szakmai munkát Ludvig
Zoltán és Ludvigné Tihanyi Klára
irányítja és szervezi. Az évek során
a nemzetközi alkotótábor festõ, ke-
rámia és tûzzománc kurzusokkal

gazdagodott, amelyre gyermekek
és felnõttek is jelentkezhetnek.

A nyári Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep a kortárs képzõmûvészet
egyik külföldön is jegyzett centrumá-
vá nõtte ki magát, ahová négy föld-
részrõl jönnek alkotók. Õk egyértel-
mûen az ideális helyet és a jó közössé-
gi szellemet tartják a mûvésztelep
erõsségének. Nem csoda, hogy évrõl-
évre szívesen jönnek vissza. Idén júni-
us 1-tõl - június 14-ig huszonkettedik
alkalommal szervezik a Ludvig Nem-
zetközi Mûvésztelepet. A kurzusukat
szervezõ Kendlimajori Mûvészeti
Szabadiskola idén is profi mûvészek
bevonásával szervezi a kurzusait, ahol
a figuratív és nonfiguratív festészettel,
annak technikáival ismerkedhetnek
meg a jelentkezõk. Az év elsõ felében
Erdõs János, Ludvig Zoltán, Székács
Zoltán és Pósa Ede kurzusát tartják
meg. Nyáron mûvészeti tábort szer-
veznek gyermekeknek, ahol a festé-
szet, a kerámia és a tûzzománc készí-
tés technikáit sajátíthatják el a résztve-
võk. Többen közülük elmondták,
hogy titkos vágyuk volt, hogy kipró-
bálják magukat, csak hiányzott a bá-
torság és a szakmai irányítás. Vannak,

akik egyfajta közösségépítõ tréningre
jönnek Kendlimajorba és a végén saját
alkotásaikkal felpakolva térnek haza.
A szervezõk nem titkolt szándéka,
hogy az emberekben rejlõ kreativitást
felszínre hozzák, és sikerélményhez
segítsék a kurzusok tagjait. Trendi a
misztikus dolgokkal való ismerkedés,
a meditációs technikák, melyet
Bereczki-Kossack Katalin keramikus
vezetésével sajátíthatnak el az érdek-
lõdõk az év második felében.

A mûvésztelep honlapja meg-
újult. Friss, fiatalos, átlátható
struktúrájú, emellett informatív is.
Azoknak, akik a képzõmûvészettel
ismerkednének, közösségi él-
ményre és kötetlen kikapcsolódás-
ra vágynak: irány Kendlimajor.

H.Gy.

GGaazzddaagg pprrooggrraammkkíínnáállaatt KKeennddlliimmaajjoorrbbaann
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Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Március 24-én 14 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

Március 24-én 16 órakor
B+E

Március 25-én 14 órakor
árufuvarozó és személyszállító

GKI (vizsga: április 5.)
Március 28-án 16 órakor

C, D, C+E, 
Április 3-án 16 órakor
személyautó és motor

ELMÉLET CSAK 5000 Ft!

Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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2014. március 20.

Horoszkóp

Mostanában sokféle elvárásnak kell megfe-
lelnie a családjában, de ne kapkodjon, ne ve-
szítse el rögtön a fejét, gondolja át, mit tud
közülük teljesíteni. Amire nincs megoldási
javaslata, napolja el, tegye félre egy idõre. 

Ne vállaljon kockázatos kiadásokat meg-
gondolatlanul ezekben a napokban. A párja
ezzel kapcsolatos véleményét még véletle-
nül se tekintse bóknak, hanem éles kritiká-
nak, amit érdemes lesz megfontolnia.

Tervezzen be egy lazább hétvégét, ne te-
gyen semmit, csak figyelje és élvezze a
nyüzsgést maga körül. Ha váratlanul meg-
lepi egy régi ismerõse, ne ijedjen meg tõle,
mert jó szándékkal közeledik önhöz.

Egy kellemes sétának köszönhetõen olyan
belsõ nyugalom szállja meg, hogy akár ma-
darat is lehetne fogatni önnel. A megoldha-
tatlannak tûnõ feladatokon egy-kettõre túl-
teszi magát, és máris jöhet újra a lazítás.

Nyugodtan, kiegyensúlyozottan telnek a nap-
jai. A házimunkákat könnyedén befejezi, így
átadhatja magát a vendégvárásnak, a rokoni
látogatásoknak. Az is megeshet, hogy a párjá-
val új sütemény recepteket próbálnak ki.

Könnyedén vitába keveredhet a környezeté-
vel. Ha úgy érzi, igaza van, álljon ki a véle-
ménye mellett. A bolygóállásoknak köszön-
hetõen a tettvágya határtalan lesz, bátran be-
lefoghat akár egy új vállalkozásba is. 

Hangolódjon rá mások lelkivilágára, és
mindjárt érdekesebbnek, szórakoztatóbbnak
találja a környezetében zajló eseményeket.
Ápolja kitartóan új kapcsolatait, mert bará-
tokkal könnyebb lazulni, kikapcsolódni.

A stresszhelyzetek nem tesznek jót
senkinek, így önnek sem. Ha mégis így
adódik, töretlen lelki egyensúllyal
könnyedén kimászhat az idegesítõ
helyzetekbõl. 

Intenzív lelki életet él az elkövetkezõ na-
pokban, hetekben. Másképp, szórakozta-
tóbbnak látja a maga körül zajló eseménye-
ket. Sõt, vonzó újdonságokat fedez fel egy
eddig közömbösnek tartott ismerõsében.

Ismerõsei folyamatosan felkeresik önt a prob-
lémáikkal, s észre sem veszik, hogy ez idõn-
ként önnek is nehezére esik. Egészsége érde-
kében törõdjön magával is, és rendszeresen
tervezzen be kellemes hétvégi programokat.

A gondjaiból, problémáiból kivezetõ utat
gyorsabban megtalálja, ha segítségül
hívja sikeresebb, tapasztaltabb barátait.
Számíthat jó tanácsaikra, hiszen hasonló
helyzetben ön sem zárkózott el elõlük. 

Készüljön fel rá, mit lépne, ha valami komoly
változás történne az életében. Minden esetre
alkalmazkodjon a kihívásokhoz, és ne hátrál-
jon meg semmi elõtt. Az újszerû szakmai fel-
adatokat pedig fogja fel jó elõjelként.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20. Halak

Gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
Középiskolai fizika tanár felsõfokú megegyezés szerint
Töltõállomás kezelõ középfokú megegyezés szerint
Kertész szakirányú megegyezés szerint
Felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Vasbeton szerelõ szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Kõmûves szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Építõipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Cserfõn 1300 négyszögöl szõlõ
pincével, gyümölcsössel eladó.
Érd.: 0693-324-219 (7631K)

Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közmûvesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a.
szám alatt. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0620-388-4056 (7633K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklám új-

ságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-
2723 (7629K)

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

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

Otthon végezhetõ munka! Termék-
csomagolás, egyebek. Tel.: 06-90-
603-607, www.mediafonebt.webno-
de.hu, 635 Ft/perc, 06-20-910-4517,
06-1-222-8397 (7634K)

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

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 28-án, pénteken
15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében beszámoló közgyû-
lést tart. A klubtagok szíves megjelenését kérjük!

Minden érdeklõdõt várunk!

1%A Nagykanizsai
C u k o r b e t e g e k
Egyesülete tiszte-

lettel kéri Önöket, hogy jövede-
lemadójuk 1 %-ának felajánlásá-
val az egyesületet támogatni szí-
veskedjenek.
Adószám: 18955912-1-20
Számlaszám: 11749015-20005519
Köszönjük az egyesület nevében:

Medgyesi János 
elnökhelyettes

Ha készítünk egy speciális lel-
tárt, a következõre juthatunk:
az utóbbi hónapokban szállt
meg több, európai kupában ér-
dekelt férfi kézilabda-csapat is –
Csurgóra tartván – Kanizsán,
jöttek, szintén kézisek Prelogból
a dél-zalai városba, néhány hete
egy muraközi portál ugyancsak
horvátországi, alsóbb osztályú
focicsapat itteni három napjáról
számolt be, a napokban pedig a
stájerországi USV Dechants-
kirchen focistái készültek Nagy-
kanizsán.

Az osztrák vendégek múlt pén-
teki ottjártunkkor éppen edzést tar-
tottak az Olajbányász-mûfüvesen,
ugyanakkor nem véletlen, hogy a
„sógorok” nálunk kötöttek ki, hi-
szen a hatodik vonalbeli klubnál a
nagykanizsai Bene Gábor a játé-
kos-edzõ.

– A stájer Unterligában játszunk,
s a csapatban rajtam kívül még két
kanizsai, Boros Zoltán és Rácz
Szabolcs is futballozik – kezdte az

egykor számos másodosztálybeli
mérkõzést számláló támadó. – Az
együttest amúgy túlnyomórészt
helyi fiatalok alkotják, igaz, ta-
vaszra igazoltunk mi is például
szlovákiai labdarúgót.

Persze, akármilyen osztályról is
beszélünk, külhoniként tréneri fel-
adatot nem dobálnak csak úgy az
ember után.

– Hetedik szezonom ez már
Ausztriában, egyébként három éve
vagyok ennél az egyesületnél, s tel-
jesítményemmel bizonyára kivív-
tam valamekkora tiszteletet, hogy
számítottak rám – folytatta Gábor. –
A mostani helyzethez természete-
sen kellett az is, hogy gárdánknak
nem ment az õsszel, három meccsel
a félszezon vége elõtt elköszöntek
az akkori edzõtõl, s így kerültem
képbe én. Ugyan az utolsó helyen
teleltünk, de a két hét múlva folyta-
tódó pontvadászatban nem is lehet
más a célunk, mint a 14 csapatos
mezõnyben bent maradni.

Egyfajta összetartásképpen
ezért sem jött rosszul az úgyneve-

zett mini-edzõtábor Nagykani-
zsán.

– Ugyan többen is hiányoz-
nak az elsõ keretbõl, de itt van a
második számú garnitúránk is,
szóval mozgalmas napokat
szerveztünk. Több tréninget is
beiktattunk a programba, de az
egyhangúságra nem panaszkod-
hattak a srácok. Idõvel, az elkö-
vetkezendõ napokban aztán éle-

sítünk majd, hiszen a bajnokság
nem gyenge. Az ellenlábasoknál
számos légiós szerepel: horvá-
tok, szlovénok, brazilok, ma-
gyarok futballoznak osztályunk-
ban is, nem kevesen elsõ- és má-
sodosztályú tapasztalattal. De
állunk a feladatok elébe, melyek
lesznek bõségesen.

Polgár László

OOsszzttrráákkookk ffooggllaallttáákk eell aazz OOllaajjbbáánnyyáásszz-mmûûffüüvveesstt
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A hagyományos Víz Világnapi
Kupájával készült a Heat Group
Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda
együttese a bajnokság folytatásá-
ra. Nos, a házigazda a négycsapa-
tos nemzetközi tornán végül a
második helyet szerezte meg.

A kupán az ellenfelek között a
Ceglédi Vasutas, az Érd-MAFC, va-
lamint a horvát VK Zagreb szerepelt.

– Jó erõfelmérõ volt ez együttesünk
számára, hiszen a téli szünet amúgy is
hosszú ilyenkor – vélekedett Németh
Zsolt tréner. – Elsõként a zágrábiakkal
mérkõztünk, s a fiatal ellenlábas ellen
nyertünk 11-7-re. Második meccsün-
kön aztán sok hibánk elõjött, pedig
fordulatos találkozót vívtunk, de vé-
gül a Cegléd nyert 11-10-re, míg az
Érd MAFC ellen igazi gólfesztivált
rendezve gyõztünk 28-7-re.

Tanulsággal szolgált a három ta-
lálkozós sorozat, amit a szakvezetõ
nem is mulasztott el kivesézni.

– Számunkra valóban a legfonto-
sabb értékmérõ az ugyancsak máso-
dik vonalbeli ceglédiek elleni mérkõ-
zés volt, s a 2-7-es nyitányunkra nem
lehettünk büszkék. Ami utána tör-
tént, arra már inkább, igaz a végén.
Vezetésünket nem sikerült megtarta-
nunk. A legfõbb tanulság az volt,

hogy bemelegítés nélkül nem szabad
vízbe szállnunk. Úgy gondoltuk,
hogy a horvátok elleni gyõzelem
után lendületbõl lehozzuk a másodi-
kat is, de ez nem jött össze.

A tornát így a CVSE nyerte, a
Kanizsa, a VK Zagreb és az Érd
MAFC elõtt. A torna legjobb játé-
kosa Polovic Krisztián (Cegléd),
kapusa Kiss Csaba (Kanizsa VSE)
lett, míg a gólkirályi címet Kaszper
Gábor hódította el 13 találattal.

P.L.

MMáárr aa bbaajjnnookkssáággrraa hhaannggoollttaakk
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Az elmúlt hétvégén Kecske-
méten rendezték a cselgáncso-
zók felnõtt országos bajnoksá-
gát, melynek keretében tatamira
lépett a hölgyek 63 kg-os mezõ-
nyében Mihovics Szabina, a
Nagykanizsai Judo Klub-Rönt-
gen Kanizsa dzsúdósa is.

Nem gyenge mezõnyben küzd-
hetett, hiszen súlycsoportjában vé-
gül a sokak által várt, egyben
álomdöntõként is emlegetett Ka-
rakas Hedvig – Gercsák Szabina
finálé jött össze, elõbbi gyõzelmé-
vel. Ami azonban kanizsai szem-
pontból igazán örömteli, hogy a
dobogó harmadik fokára Mihovics
Szabina állhatott fel (képünkön a
gyõztesek emelvényén jobbról),
vagyis 2010-es aranya és két esz-
tendõvel ezelõtti ezüstje után már
bronzérme is van országos bajnok-
ságról az NJK cselgáncsozójának.

Emellett is zajlik persze az élet
az egyesületnél, hiszen a horvátor-
szági Samoborban is járt a Nagy-
kanizsai Judo Klub cselgáncs csa-

pata és a nemzetközi kupán a dél-
zalai judokákon kívül horvát, szlo-
vén, szerb, bosnyák, szlovák, uk-
rán, francia, lengyel, osztrák,
orosz, olasz klubok sportolói is in-
dultak.

Négy NJK-s tanítványnak (Bazsó
Patrik, Kovács Mátyás, Németh
Ádám, Cziczeli József) ez volt az el-
sõ versenye, mindezt népes nemzet-
közi mezõnyben tehették. Hóbár
Péter edzõjük vezetésével a

nagykanizsai sportolók közül a tor-
na U 16-os korosztályában Szabó
Mátyás a 42 kg-osoknál a harmadik
helyen végzett, míg Márton
Dominik – szintén az U16 42 kilo-
grammosai között – ötödik lett. 46
kg-ban Sólyomvári Dávid ugyan-
csak begyûjtött egy ötödik helyet,
majd az U18 46 kg-osainál Sólyom-
vári egy ezüstéremmel tért haza.

P.L.

MMiihhoovviiccss SSzzaabbiinnaa bbrroonnzzéérrmmeess aazz oobb-nn
A Kanizsa Box Klub akadé-

mistái kétnapos versenyen vet-
tek részt a Somogy megyei
Nagyberkiben a Nemzetközi
Szalacska Kupán, melyen szá-
mos remek eredményt könyvel-
hettek el.

Így Kovács László 52 kg-ban,
Baranyai József 65 kg-ban, Virbán
Gábor 50 kg-ban, Gazda Péter 60
kg-ban nyert aranyérmet korosztá-
lyában, Mátés Patrik 41 kg-ban,
Virth Rajmund 46 kg-ban ezüstér-
mes lett, Szukics Dominik és Szé-
kely Ádám pedig 48 kg-ban szer-
zett korcsoportjában bronzérmet.

Megrendezték emellett az ököl-
vívók Lelle Kupáját is – ugyan-
csak Somogyban –, melyen a ka-
nizsai akadémia és a Kanizsa Box
Klub öklözõi szintén indultak.

Mátés Patrik a serdülõk 41 kg-
os súlycsoportjában nyert, és eb-
ben a korosztályban Baranyai Jó-
zsef is gyõzött 63 kg-ban. A junio-
roknál Virbán Gábor 50 kg-ban,
Kovács László pedig 52 kg-ban
vette sikeresen az akadályt. Gazda
Péter kezét pedig az ifjúsági 60
kg-ban emelhették magasba.

SSoommooggyybbaann 
oosszzttoottttáákk aa ppooffoonnookkaatt

A Tesco Ülõröplabda Magyar
Bajnokság rájátszásának elsõ
tavaszi fordulója került sor Ta-
tabányán, a pontvadászat alsó-
házi mérkõzésein érdekelt Ham-
burger SE háromszor mérkõ-
zött.

A kanizsaiak eredményei: Ham-
burger SE Nagykanizsa - Magyar
nõi válogatott 3:0 (25:10, 25:10,
25:15), Humanitás SE Tatabánya -
Hamburger SE Nagykanizsa 3:0
(25:19, 25:16, 25:19), Halassy
Olivér SC Budapest - Hamburger
SE Nagykanizsa 3:0 (25:18,
25:11, 25:18).

Három mérkõzést játszottak,
tehát a kanizsaiak, egyet nyer-
tek, kettõt elveszítettek. Telje-
sítményét az év eleji formával
magyarázhatta a Miklós Viktor,
Sztuhár Gábor, Földi József,
Varga István, Balogh Imre,
Kövesdi Katalin, Melles Lívia,
Taródi József, Kálovics Ferenc
és Máté Jenõ felállásban sze-
replõ együttes.

AAzz aallssóóhháázzii rráájjááttsszzáássuukk
kkeezzddõõddöötttt

Az elmúlt hétvégén Nagykani-
zsán rendezték a látványtánco-
sok Nemzetközi Táncszövetsége
(IDF) alá tartozó Magyar Kupa
küzdelmeit, mely egyben világ-
bajnoki válogató (egyik állomá-
sa) is volt a szervezet horvátor-
szági világbajnokságára. Ebben
az esztendõben (is) május végén
kerül sor a seregszemlére, a
helyszín ezúttal Pula lesz.

A rendezõ nagykanizsai Szan-
Dia FSC számos kategóriában in-
dította versenyzõit, közülük példá-
ul a néhány héttel ezelõtti moszk-
vai nemzetközi válogatón két
számban is elsõ Felsõ Brigitta már
kvalifikálta magát az isztriai hely-
színre. A dobogón végzett egyéni
indulók, csoportok, formációk esé-
lyei szintén nem rosszak a vb-re.

A kanizsaiak eredményei. Mini
korcsoport. Disco Freestyle Solo:
1. hely Ujj Viktória. Free Show
Duo: 1. Aladdin és Jázmin (Varga
Fanni-Solymos Vivien). Fantasy
Solo: 2. Pumukli (Ujj Viktória).
Fantasy Duo: 1. A hercegnõ és a
béka (Mátyás Ninetta-Nyakas
Emese). Fantasy Formáció: 2.
Candy Shop.

Gyerek. Fantasy Solo: 13. Kiscsi-
be (Dobrádi Réka). Fantasy Solo: 7.
Postás (Gerlinger Laura). Fantasy
Duo: 7. Jégvarázs (Darázsi Laura-
Kepe Klaudia). Fantasy Formáció:
1. Tarzan, ... 3. Mickey Mouse Club-
house. Fantasy Kiscsoport: 1.Bábuk
és a dobókocka (Tatai Zsóka, Ger-
linger Laura, Darázsi Laura, Kepe
Klaudia, Ujj Viktória, Tárnok Viktó-
ria), ... 3. Hupikék Törpikék (Hor-
váth Gréta, Zsohár Fanni, Taródy
Csenge, Avas Liliána, Varga Kata
Luca, Lakner Dorina, Magyar Dori-
na). Disco Freestyle Duo: 1. Tatai
Zsóka-Gerlinger Laura.

Junior. Disco Freestyle Solo: 1.
Csányi Csilla. Disco Freestyle Solo:

2. Skanecz Sára. Disco Freestyle
Duo: 1. Skanecz Sára-Poszovecz
Hanna. Free Show Solo: 1. Afrika
(Tizedes Renáta). Fantasy Duo: 2.
Black Swan (Nándori Réka-Horváth
Dóra). Fantasy Kiscsoport: 5. hely
Tengerparti Tinimozi (Magdics Ma-
ya, Kátai Lora, Kovács Patrícia, Fo-
dor Lídia). Fantasy Formáció: 1. Ró-
meó és Júlia, 2. Anasztázia.

Felnõtt. Free Show Duo: 1. Tize-
des Renáta-Felsõ Brigitta. Free
Show Solo: 1. Felsõ Brigitta. Fanta-
sy Duo: 1. Harc a trónért (Felsõ
Brigitta-Horváth Barbara). Fantasy
Formáció: 1. Egyiptom hercege.

P.L.

NNeemm kkeevvééss vveerrsseennyyzzõõjjüükk lláátthhaattjjaa aazz AAddrriiáátt

A Nagykanizsai TE 1866 nõi fo-
cistái két teremtornán is részt vet-
tek a felkészülés jegyében Zala-
egerszegen, ahol csapatuk a Lan-
dorhegyi-iskolában és a Kölcsey-
gimnáziumban vett részt egy ku-
pán.

Az NB II-es kanizsai együttes a
megyei igazgatóság által szerve-
zett utóbbi, amúgy kilenc csapatos

tornán veretlenül lett elsõ a
Police-Ola LSK, valamint a
Zalaapáti elõtt.

A Benedek József edzette gyõztes
együttes tagjai Balassa Szabina, Ba-
logh Krisztina, Horváth Eszter,
Vittman Kitti, Tarsoly Alexandra,
Bársony Letícia, Balogh Eszter,
Kunics Réka, Takács Dalma, Szollár
Bernadett és Halász Dóra voltak.

AAzz NNBB IIII-eess ppoonnttvvaaddáásszzaattrraa kkéésszzüüllvvéénn......
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A Sashalmi Optikában kapha-
tó Crizal Prevencia szemüveg-
lencse a káros kék fény és az UV
sugárzás ellen nyújt védelmet. 

A megelõzés jelenti napjainkban
az elsõ védelmi vonalat a világ-
szerte problémákat okozó idõskori
makuladegeneráció és szürkehá-
lyog megbetegedések ellen. Ezek a
betegségek jelenleg több mint 350
millió embert érintenek és számuk

az elkövetkezõ 30 évben megdup-
lázódhat a népesség öregedésével.
A napsütés és különbözõ mestersé-
ges fényforrások (LED lámpák,
számítógépek, okostelefonok) által
kibocsátott kék fény – a látható
fény spektrumának 380-500 nm
hullámhossz közé esõ része – jóté-
kony hatással van az emberi szer-
vezetre, különösen annak belsõ bi-
ológiai órájára. Ugyanakkor a
szemre káros lehet ennek a fény-
nek bizonyos hullámhossza.

A Crizal Prevencia lencsék
használatával csökkenthetõ az

idõskori makuladegeneráció és a
szürkehályog kialakulásának
kockázata.

Emellett kiemelkedõ hatásfoka
van, s kifejezetten ajánljuk a nano-
technológiával készült Lutein ivó-
ampullát, melynek köszönhetõen
idõs korban is garantált a 100 %-os
hatóanyag felszívódás, így lassítva
a makuladegeneráció kialakulását,
további romlását. Ez az étrend-
kiegészítõ készítmény Nagykani-
zsán csak a Sashalmi Optikában
kapható. Kaphatók ugyan lutein
kapszulák, de azok nem tartalmaz-
nak olyan mennyiségû hatóanya-
got, vivõ segédanyagokat, viszont
tartalmaznak tartósítószereket, me-
lyek a szervezetre káros hatással
vannak. 

Kétéves kutatói munka eredmé-
nyeként a Essilor kifejlesztette a
Crizal Prevencia szemüveglencsé-
ket, melyek kiszûrik azokat a hul-
lámhosszú fénysugarakat, melyek
a retinasejtek elváltozásáért felelõ-
sek, miközben a kék fény jótékony
hatású sugarait átengedik. Mindezt

a Light Scan technológia segítsé-
gével sikerült elérni, mely a fény-
szûréseket szelektíven végzi: a kék
fény jótékony sugarait átengedi,
kiszûri a káros kék és ibolya sugár-
zást, melyek az idõskori maku-
ladegeneráció kialakulásához ve-
zethetnek, valamint kiszûri a
szürkehályog megbetegedések
egyik legfõbb okozóját, az UV su-
gárzást is miközben a szemüveg-
lencse tökéletesen átlátszó marad.

A visszafordíthatatlan szembe-
tegségekkel vívott harc az egész
populációt érinti, de legjobban azt
az 1,3 milliárd gyermeket, akik
sokkal érzékenyebbek a kék fény-
re és az UV sugárzásra, hiszen
gyerekkorban a szem védelme
még alacsonyabb mértékû, és ezért
minden látható fényt és az UV su-
gárzás nagy részét is átengedi a re-
tináig. Ugyanúgy veszélyes kor-
osztály a 45 év feletti felnõtteké,
esetükben ugyanis a szervezet és
így a szem természetes védekezõ-
képessége az idõ múlásával foko-
zatosan csökken.

Keressen bennünket az alábbi
elérhetõségeken, hogy segíthes-
sünk Önnek és gyermekének:

8800 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.:
0693-310-644, Sugár u. 1., tel.: 0693-
789-962, www.sashalmioptika.hu.

TTaarrttóóss vvééddeelleemm aa sszzeemm eeggéésszzssééggéééérrtt 

Milka
100 gr

199 Ft-tól
1990 Ft/kg

Toffifee
125 gr

399 Ft
3192 Ft/kg

Merci
250 gr

899 Ft
3596 Ft/kg

Tchibo
kávé
250 gr

369 Ft
1476 Ft/kg

Zselé-
rózsa

40 gr

150 Ft
3750 Ft/kg

Intim-
nyalóka

180 gr

199 Ft
1106 Ft/kg

Nápolyi

500 gr

360 Ft
720 Ft/kg

Töltött
tojás

20 Ft/db-tól

Szalon-
cukor
400 gr

198 Ft
495 Ft/kg

Mini
cukor

70 gr

99 Ft
1414 Ft/kg

Tejcsoki
nyuszi, csibe

bárány
12,5 gr

60 Ft
4800 Ft/kg

Macska-
nyelv több íz

100 gr

395 Ft
3950 Ft/kg

Teekanne
50 gr

495 Ft
9900 Ft/kg

Bolero
italpor

8 gr

49 Ft
6125 Ft/kg

Étolaj

299 Ft/l
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