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Kanizsa

A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíz-
tisztító telep fejlesztése projekt
keretén belül városunkban és
Szabadhegyen befejezõdtek a ki-
vitelezési munkák és a próba-
üzem is sikeresen lezajlott. A fel-
újított központi szennyvíz-át-
emelõ és az elkészült csatornaré-
szek jelképes átadó ünnepségére
a minap került sor, melyen
Rogán Antal is részt vett.

A köszöntõ szavakat követõen
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regio-
nális Szennyvíztársulás elnöke is-
mertette a projekt részleteit. Elmond-
ta, a projektet négy ütemben végez-
ték el, mely három eleme már elké-
szült, városunk szennyvíztisztító re-
konstrukciója pedig a próbaüzemé-
nél tart, amely júliusra fejezõdik be.
A teljes beruházás terv szerinti össz-
költsége a kanizsai szennyvíztisztító
telep fejlesztésével együtt 11,1 milli-
árd forintba került. Ebbõl épült ki a

teljes regionális rendszer a 12 érintett
agglomerációs településen, melyek
korábban ellátatlan területek voltak,
valamint Nagykanizsa-Bajcsa és
Nagykanizsa-Korpavár városrészen.
A összköltség 72 százaléka európai
uniós támogatásból származik, 12
százaléka magyar állami forrásból, a
fennmaradó rész pedig a 13 település
és az ott élõk önrésze. Ez mintegy
1,7 milliárd forintot tett ki eredetileg,
de ehhez egymilliárdot nyertek a te-
lepülések az önerõalapból.

Kiemelte, a fejlesztés része a
nagykanizsai szennyvíztisztító telep
korszerûsítése is. Tavaly nyárra a
meglévõ szennyvíztelepet technoló-
giai fejlesztéssel közel 3 milliárd fo-
rintért alkalmassá tették a nagyobb
hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is
megvalósító biológiai tisztításra. A
fejlesztések révén a települések
szennyvize sokkal kisebb mérték-
ben terheli majd a környezetet.

– A projektátadó ünnepség bizo-
nyítéka annak, hogy a települések

fejlesztésében, a magyar önkor-
mányzatok támogatásában Magyar-
ország egyértelmûen jobban teljesít
– kezdte beszédét Rogán Antal, az
Országgyûlés Gazdasági és Infor-
matikai Bizottságának elnöke. Majd
hozzátette, soha ennyi fejlesztési
forrást, mint a mostani ciklusban, a
települések nem kaptak és nem tud-
tak felhasználni. Az elõzõ és a mos-
tani kormányzat logikája közt fon-
tos különbség van. Az elõzõ kor-
mányzat hitelfelvételre kénysze-
rítette a településeket, ha fejleszteni
akartak, hiszen 40-60 százalékos
önrésszel kínáltak fejlesztési forrá-
sokat, ahol az önrészt a települések
kénytelenek voltak hitelbõl finan-
szírozni, mely az eladósodásukhoz
és mûködésképtelenségükhöz veze-
tett. A mostani kormányzat ezzel a
logikával szakított, hiszen nemcsak
fejlesztési forrásokat, de önrésztá-
mogatást is felkínált a települések
túlnyomó többségének. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Tisztelettel felkérjük Önt,
hogy egy sikeres pályázati pro-
jekt keretében kérdõív kitöltésé-
vel legyen közvetlen részese an-
nak a törekvésünknek, hogy vá-
rosunk tovább fejlõdjön, komfor-
tosabb és élhetõbb legyen! A kér-
dõív elektronikusan megtalálható
a www.nagykanizsa.hu és a
www.kanizsaujsag.hu honlapo-
kon, illetve kitöltve személyesen
leadható Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának portáján elhelyezett gyûj-
tõládába 2014. március 31-ig. 

Köszönjük segítõ közremû-
ködésüket!
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(folytatás a címlapról)
– Mire közeledik ennek az uni-

ós ciklusnak a vége, Magyaror-
szág azon országok között lesz az
unióban, akik a leghatékonyabban
tudják felhasználni az Európai
Unióból érkezõ fejlesztési forráso-
kat – összegezte Rogán Antal. 

Ahogy kiemelte, az is nagyon
fontos, hogy a fejlesztések költségei
ne terheljék elviselhetetlen mérték-
ben a településen élõ embereket.
Nagyon fontosak a közmûfejleszté-
sek, de a magyar lakosságnak csak a
legszükségesebb mértékû terheket
szabad megfizetni a díjakban és az
árakban. Ezek együtt teszik azt lehe-
tõvé, hogy hazánkban a települések
infrastruktúrájának a fejlesztése úgy
valósuljon meg, hogy az valóban
célszerû, ésszerû és hasznos legyen. 

– Fejlõdés és rezsicsökkentés szá-
munkra együtt jár. Ha valaki csak az
egyiket hangsúlyozza, annak követ-
kezményei vannak. Nem szabad el-
szakadni a megfizethetõ mértékû dí-
jaktól – zárta beszédét Rogán Antal. 

Ezt követõen Cseresnyés Péter, or-
szággyûlési képviselõ, polgármester
szólt. Kiemelte, az átadás lehetõség
arra, hogy összefoglaljuk, hogy egy
adott idõszakban mi történt a város-
ban. Ezek között említette a kórház-
beruházást, a csatorna-beruházás le-
bonyolítását, a belváros rekonstrukci-
óját, a százmilliós nagyságrendû vízi-
közmû-fejlesztéseket, az intézményi
felújításokat, a játszóterek egy részé-
nek fejlesztését, a hulladékdepó fej-
lesztését és a mûfüves pályák építé-
sét, valamint a munkahelyteremtést. 

– Egy nagyon élénk idõszakot él-
tünk meg az elmúlt négy évben,
mely többek között annak köszön-
hetõ, hogy a kormány által biztosí-
tott önerõalap nem csak a települé-
seknek, hanem a nagyobb városok-
nak is rendelkezésére állt – hangsú-
lyozta Cseresnyés Péter. Majd hoz-
zátette, az ünnepek sorozata nem
fejezõdik be, mert a városban foly-
tatódnak a fejlesztések, a belváros-
rekonstrukció, valamint az építke-
zések, a beruházások sora. Végeze-
tül megköszönte az eddig végzett
munkát és a lakosság türelmét.

Kele Sándor Zsolt, a kivitelezõi
konzorcium képviselõje, a SADE-
Magyarország Mélyépítõ Kft. ügy-
vezetõ igazgatója ünnepi beszédé-
ben kiemelte, közel 40 kilométer
csatorna, 10 átemelõ-állomás és
több ezer bekötés valósult meg.

Ezt követõen került sor a köz-
ponti átemelõ átadására, a szalag-
átvágásra és a pohárköszöntõre.

V.M.
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KKaanniizzssaa –– GGaazzddaassáágg

Március 21-én, az Erdõk Nem-
zetközi Napján ültették el az idei
év fáját, a mezei juhart a nagyka-
nizsai Csónakázó-tónál, folytatva
ezzel azt az idõspirált, melyet ta-
valy ilyenkor indított útjára a
Zalaerdõ Zrt. A programot ver-
ses, énekes mûsorral színesítették
a Zrínyi Miklós Általános Iskola
tanulói. Szintén e jeles nap alkal-
mából avatta fel Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ és Rosta Gyula vezérigaz-
gató azt az egy kilométert megha-
ladó Madárerdõ tanösvényt, mel-
lyel a kiránduló gyerekeknek és
felnõtteknek szeretne kedvezni a
zrt. 

A faültetést megelõzõen beszédé-
ben Rosta Gyula kiemelte: a 22 álla-
mi erdõgazdaság a Magyar Fejlesz-
tési Bank tulajdonosi joggyakorlása
során megvalósított költségha-
tékony gazdálkodása keretében
megtermelt többletjövedelembõl
közjóléti beruházásokat valósít meg.
Az egyik ilyen a Madárerdõnk is,
mely további fejlesztéseken esik
majd át a jövõben. További madár-
odúkat, kültéri bútorokat, pihenõket
helyezünk ki. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy Magyarország egy
kiváló erdõgazdálkodási politikával
rendelkezõ ország, mellyel példát
mutat Európában. Erdõterületei fo-
lyamatosan nõnek, minõségük töret-

lenül javul. Nálunk nincs erdõrablás,
erdõirtás, okszerû, célszerû fakiter-
melés történik a fenntarthatóság je-
gyében. Élnünk kell a természet
adományaival és használnunk is kell
azokat – tette hozzá. Tudvalevõ –
folytatta a vezérigazgató, egyre na-
gyobb a kereslet Európában és szer-
te a világon a természetes anyagok
iránt, melynek következményeként
elengedhetetlen és szükséges a meg-
termelt jó minõségû faanyag kiter-
melése az erdeinkbõl. 

Rosta Gyula elmondta, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 1996 óta
minden évben megválasztja az év
fafaját. Az Év Fája mozgalom célja,
az adott õshonos fafajjal kapcsolatos
figyelemfelhívás, ismeretterjesztés
mind az erdész szakemberek, mind a
nagyközönség körében. Szinte az
egész országban megtalálható, gaz-
dasági szempontból általában gyom-
faként kezelt, de a klímaváltozás mi-
att nagyobb figyelemre érdemes fa-
fajt, a mezei juhart választotta az év
fafajának idén az egyesület. A 19. al-
kalommal megválasztott év fájának
ebben az évben nagyobb figyelmet
szentel az erdészeti szakma és kuta-
tás, bemutatása az erdei iskola prog-
ramok és az erdészeti ismeretterjesz-
tés kiemelt témája. 

Miután a vezérigazgató Cseres-
nyés Péter polgármesterrel elültette a
fácskát, a jelenlévõk tovább sétáltak
az erdõbe, ahol a nemzeti színû sza-

lag átvágásával felavatták a mintegy
1300 méteren létesült Madárerdõ tan-
ösvényt. Az ösvényen 11, színes inte-
raktív elemekkel felszerelt tábla mu-
tatja be a környék madárvilágát. Az
egy óra sétával végigjárható erdei
úton egy nagyméretû madáretetõ
(dúcetetõ) is található. Rosta Gyula
elmondta, négy fajta odútípus kihe-
lyezésével a környékre jellemzõ ma-
darakat megtelepítik, melyhez várják
a madárvilág iránt érdeklõdõ iskolá-
sok részvételét, közremûködését.
Még elmondta, további fejlesztéseket
is terveznek pályázati pénzbõl önál-
lóan, valamint közösen a várossal.
Errõl Cseresnyés Péter polgármester
osztotta meg gondolatait a jelenlé-
võkkel, egyben egy jó hírt is közölt.
Mint mondta, már évekkel ezelõtt be-
szélgetett a vezérigazgató úrral arról,
miként tudná az erdõgazdaság jobban
szolgálni a kanizsai polgárok érdeke-
it amellett, hogy rendelkezésre bo-
csátja az erdõt, és pihenõ, tanuló öve-
zetté nyilvánítja a területet. A cégnek
köszönhetõen az egy ideje nem hasz-
nálható kilátótorony meg fog újulni -
hangsúlyozta, az önkormányzat pe-
dig pályázati pénz segítségével ke-
rékpáros beruházást valósít meg négy
város – Kapronca, Csáktornya,
Zalakaros és Nagykanizsa – együtt-
mûködésével. A parkerdõ területén,
két olyan mountain bike pálya meg-
építése áll elõttünk, amelyet a ver-
senyzõk és a kerékpáros sport szerel-
mesei is használhatnak. A létesít-
mény Kanizsa jó hírét viszi majd to-
vább azáltal, hogy alkalmas lesz
nemzetközi versenyek rendezésére,
míg a Zalaerdõét az, hogy megmutat-
ja, miként kell egy parkerdõt mûvel-
ni, és mire lehet használni, milyen le-
hetõséget tud nyújtani a pihenni vá-
gyó emberek számára. Az erdõgazda-
ság és a város együttmûködése – kö-
szönhetõen a vállalatnak – jó példá-
val szolgálhat mások számára is, hi-
szen az a közös cél, hogy az itt élõ
emberek kikapcsolódását, pihenését
segítse.

B.E.
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2014. március 27.

A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége és a Reményt a
Gyermekeknek Közhasznú
Egyesület a fenti címmel konfe-
renciát szervezett a Kiskastély-
ban. Dimitris Yannakakis, a Gö-
rög Köztársaság magyarországi
nagykövete fõvédnökségével
fémjelzett tanácskozást Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-
gyûlési képviselõ és Nagy József
György, a Demokratikus Roma
Vezetõk Szövetségének elnöke, a
rendezvény házigazdája nyitotta
meg. 

A köszöntõket követõen Dr.
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke a gyermekek inter-
netezési szokásairól és a rájuk le-
selkedõ veszélyforrásokról tartott
elõadást. 

Beszédében kiemelte, a hatóság
az elmúlt évben egy kiadványt je-
lentetett meg Kulcs a net világá-
hoz címmel. A két részbõl álló
könyv szól a pedagógusokhoz, a
szülõkhöz és a gyerekekhez. Fel-
hívja a figyelmüket az internetes
jogsértések lehetséges formáira és
tartalmazza azt is, hova fordulhat-
nak a sérelmet elszenvedett gyer-
mekek, illetve egy teszt kitöltésé-
vel maguk is meggyõzõdhetnek
arról, hogy mennyire biztonságos
internet felhasználók. A kiadvá-
nyuk szerencsésen találkozott a

kormány azon szándékával, mely-
ben egy kampányt kezdtek szin-
tén a gyerekek biztonságos inter-
net felhasználása érdekében. A fi-
atalkorúak figyelmét különbözõ
drámapedagógia módszerekkel
hívják fel az iskolákban. A rendel-
kezésre álló kutatási adatok sze-
rint, akik fiatal korban használják
az internetet, általában kíváncsibb,
érdeklõdõbb személyiségek lesz-
nek. Ugyanakkor azt is megállapí-
tották, hogy az „online világban”
élõ gyermekeknél könnyen kiala-
kulhat kettõs értékrendszer. Ezek
a személyek gyakran zaklatják
társaikat és visszaélnek mások
személyes adataival. Hiányzik be-
lõlük az empátia, az arcról olva-
sás képessége. A hatósághoz for-
dulók számtalan esetben maguk

töltik fel azokat a képeket, ame-
lyekkel a késõbbiekben visszaél-
nek. Sajnálatos módon az is elõ-
fordul, hogy a szülõ tölti fel a
gyermekérõl a képet, nem gon-
dolva arra, milyen sérelmet okoz-
hat ezzel neki, milyen zaklatásnak
teszi ki õt. 

Az elõadások sorában arról is
képet kapott a hallgatóság, hogyan
látja a gyermekekre leselkedõ
online veszélyeket egy pszicholó-
gus és egy jogász. Az online világ
megszelídítését taglaló konferen-
ciát kerekasztal beszélgetés és gá-
la zárta.

B.E.
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A Down-szindróma Világ-
napja alkalmából az elmúlt évi-
hez hasonlóan idén is megren-
dezték az Esélyegyenlõségi dél-
utánt a Kanizsa Plazában. Nem
véletlenül választották március
21-ét. A nap a 21. kromoszómát
jelöli, az év harmadik hónapja
pedig ennek a kromoszómának
megháromszorozódását, vagyis
azt a rendellenességet, ami a
Down-szindróma kialakulásá-
hoz vezet. Ezért lett a világnap
az év harmadik hónapjának 21.
napja.

A rendezvénnyel, a fogyatékkal
élõ embertársainkra, egymás na-
gyobb elfogadására, az egymás

iránti toleranciára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet – mondta kö-
szöntõjében Vámos Zsolt üzemel-
tetési igazgató. Az ünnepséget lá-
togatásával megtisztelte Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-
gyûlési képviselõ, valamint a
résztvevõ intézmények vezetõi,
képviselõi.

Horváth Istvánné, a Szivárvány
Fejlesztõ Központ igazgatója kö-
szöntõ beszédében többek között
kiemelte, az elsõ világnapot 2006-
ban tartották Svájcban. Hasonlóan
a fogyatékossággal és az autiz-
mussal élõk világnapjához, e nap-
nak is az a célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a fogyatékkal élõ gye-
rekek, felnõttek problémáira. Vé-

leménye szerint a társadalom
egyik legnagyobb adóssága – bár
történtek elõrelépések –, hogy
még mindig nem kapják meg azt a
jogos segítséget, amit állapotuk
megkíván.

A köszöntõ szavakat követõen a
Szivárvány Fejlesztõ Központ, az
Egyesített Szociális Intézmény Fo-
gyatékkal Élõk Napközi Otthona, a
Fogyatékkal Élõk Integrált Intéz-
ménye és a ZMGYK Nagykanizsai
Gyermekotthona csoportjai mutat-
koztak be színes mûsorukkal a be-
vásárlóközpont színpadán. Verses,
táncos, játékos elõadásukat nagy
tapssal jutalmazta a közönség.

B.E.
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A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK RAJZKI-
ÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: április 2-ig.
„TOGETHER - EGYÜTT” Képzõ-
mûvészeti Társaság kiállítása. 
Alkotók: Claudine Pots képzõmûvész
(B-H), Josef Hasenöhrl festõmûvész (D-
H), Gerd Messmann festõmûvész (D-H),
Balogh István Péter festõmûvész (H),
Angelo Minuti szobrászmûvész (I-H).
Megtekinthetõ: április 15-ig.
Március 27. 19 óra - Tavaszi Mûvé-
szeti Fesztivál
Filharmónia bérlet - VOCES8
„Eventide - Esti dallamok” - az egyik legki-
válóbb Grammy-díjas angol énekegyüttes
elõadásában. Mûsorukban reneszánsz
madrigálok, motetták, romantikus kórusmû-
vek, népszerû feldolgozások váltogatják egy-
mást.. Belépõdíj: 2600 Ft. A Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft. és a Kanizsai
Kulturális Központ közös rendezvénye.
Április 1.
Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi
bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet.
MIRKÓ KIRÁLYFI - népmese. A
Magyar Népmese Színház elõadása.
Belépõdíj: 700 Ft (Jegyek korlátozott
számban kaphatók).
Április 2.
Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bér-
let. MIRKÓ KIRÁLYFI - népmese.
A Magyar Népmese Színház elõadása.
Belépõdíj: 700 Ft (Jegyek korlátozott
számban kaphatók).
Április 4. és 18. 16 óra; 11. és 25.
10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
30/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.
Április 5. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB 
GÁLAESTJE
Amûsorban közremûködnek a Premier Tánc-
klub óvodás, utánpótlás I. junior és felnõtt cso-
portjának táncosai, versenyzõi. Vendégfellé-
põ: a Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Be-
lépõdíja. I. hely 1000 Ft, II. hely 800 Ft.

Március 29. - Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál
IV. THÚRY PORTYA
18.óra: TÉLBÚCSÚZTATÓ ÉS TA-
VASZKÖSZÖNTÕ SZERTÛZ a
Nagy Thúry György tiszteletére 
(a Medgyaszay Ház elõtti téren)
20 óra: KONCERT. Fellépõk:
FankaDeli, Varga B. Tamás, Kátai
Zoltán, Regõs Sziránszki József. Belé-
põdíj: felnõtt 2000 Ft, diák: 1000
Ft,14 év alatt ingyenes. A Thury
Baranta Közösség és a Kanizsai Kul-
turális Központ közös rendezvénye
Április 3. 18 óra
BAGDI BELLA EST
Életformáló pozitivitás. Avagy miért van-
nak problémáink és hogyan oldjuk meg
õket jól? Belépõ: elõvételben: 2000 Ft, a
rendezvény napján a helyszínen: 2 500
Ft. Jegyek megvásárolhatók a Med-
gyaszay Házban. További információ:
+36-93/510-011, +36-30/206-2908.
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Göndör István országgyûlési
képviselõ büntetõfeljelentést tett
aljas indokból nagy nyilvános-
ság elõtt elkövetett rágalmazás
miatt Karádi Ferenc alpolgár-
mester és Bizzer András önkor-
mányzati képviselõk, valamint
három sajtóorgánum ellen a
Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ságon, melyet követõen sajtótá-
jékoztatót tartott a rendõrség
épülete elõtt.

Ahogy Göndör István elmondta,
a három sajtóorgánum – a Pannon
Lapok Társasága, a Kanizsa Hír és
a Kanizsa Hetilap – automatikusan
szerepel a feljelentésben, hiszen
megjelentették, terjesztették a szó-
ban forgó cikket, melyben a képvi-
selõk rágalmazzák õt. Kérdésre
válaszolva hangsúlyozta, a Kani-
zsa TV-t azért nem citálja törvény
elé, mert nem látta az adást.

– Azért háborít fel a cikk, mert
az nem másról szól, mint arról,
hogy hogyan tudják a kampányban
befolyásolni a választópolgárokat
és lejáratni engem, mint jelöltet.
Cseresnyés Péter nem hajlandó ki-
állni a város elé, elszámolni a par-
lamentben töltött négy évérõl, szá-
mot adni arról, hogy miért tart itt a
város, miért élnek rosszabbul az
emberek. Ezért mindig más önkor-
mányzati képviselõket kér fel,
azonban legutóbbi sajtótájékozta-
tójával Bizzer és Karádi önkor-
mányzati képviselõk átlépték azt a
küszöböt, ami a jó ízlés határát sú-
rolja – indokolta a feljelentést Gön-
dör István.

Újságírói kérdésre elmondta,
többek között azt a feltételezést ki-
fogásolta, hogy részesült-e a 240
millióból, valamint, hogy miért ta-
kargatja Simon Gábor ügyét. A kér-
dések kapcsán a fideszes képvise-
lõk azt a záró következtetést von-
ták le, hogy a képviselõ szórólapjai
nem szavahihetõek és a választók
félrevezetését szolgálják. Hozzá-
tette, a Simon-ügyben a mentelmi
bizottságnak már nincsen illetékes-
sége, azt már az ügyészség és a
rendõrség vizsgálja.

Az Összefogás Párt 2014-ben
biztos nem fog kormányt alakíta-
ni, de új eszmevilágot szeretne
megjeleníteni a parlamentben és
a magyar közéletben. 

Az országban élõ emberek érzik,
tudják, azokat a problémákat, ame-
lyeket sürgõsen meg kell oldani, és
ez a párt szeretné közvetíteni a par-
lamentbe az embereknek ezt a kí-
vánságát, és együtt megoldást ta-
lálni a gondokra. A választások
elõtt minden párt megjelenik a sa-
ját programjával, és ahogyan látják
az emberek, mindent megígérnek,
de semmit sem teljesítenek. Mi
nem akarunk így nyerni, mi nem
ígérünk hangzatos programokat,
nem ígérjük meg, hogy több pén-
zük lesz az embereknek. Aki bár-
mit ígér a választások elõtt, az egy-
szerûen csak nyerni akar. Az Ösz-
szefogás párt nem akar hazug párt
lenni, nem akarunk hazug választá-
si ígéretekkel választást nyerni.
Amennyiben az Összefogás Párt
bejut a parlamentbe az emberek jó-
voltából, az már magában is óriási
fegyvertény lesz. Szepessy Zsolt, a
párt elnöke elmondta, azt ígérik,
hogy a parlamentbe kerülve részt
kívánnak venni az emberek hét-
köznapjaiban, az “emberek szeme,
füle és szája leszünk”. Az eredmé-
nyeink máris biztatóak!

Szepessy Zsolt szerint ahhoz,
hogy Magyarországon komoly vál-
tozások legyenek, például a köz-
biztonság, az egészségügy, az okta-
tás, vagy a megélhetés területén,
legalább 10-15 év és széles körû
társadalmi összefogása szükséges.
Az Összefogás Párt szerint az em-
bereknek igazat kell mondani, az
állampolgároknak pedig el kell
dönteniük, hogy akarnak–e egy
olyan erõt, amelyik nem a parla-
menthez, hanem az emberekhez
kötõdik. A mostani nagy politikai
csatározásnak meggyõzõdésünk,
hogy a mi pártunk lesz a nyertese,
hisz az emberek hamarosan rá fog-
nak döbbenni, hogy akik eddig

képviselték õket, azokat csak a ha-
talom megszerzése érdekelte, de
ami ennél is rosszabb, kiárusították
az országot és az embereket nyo-
morba hajszolták. Minden ígéretük
ellenére folytatódik az ország ela-
dósodása, és ami a legnagyobb tra-
gédia, egyre több ember hagyja el a
hazáját, megélhetést keresve. 

Ennek a pártnak nagykanizsai
jelöltje Piskor Zoltán, aki a párt ér-
dekeinek, értékeinek méltó képvi-
selõje lesz. Több évtizedes szak-
mai gyakorlattal a háta mögött és
olyan élettapasztalattal, amelyet a
mai közéletben nem igen fedezhet-
nek fel az emberek. A magyar poli-
tikai gyakorlat teljes megújulására
van szükség. Becsületes, köztiszte-
letben álló emberek kellenek a par-
lamentbe, akik az esküjük megsze-
gése esetén azonnal visszahívhatók
lennének. Az Összefogás párt az
igazságosság a becsület és a tisz-
tesség pártja akar lenni, akiken szá-
mon lehet kérni tetteiket. 

Ehhez a munkához kérjük mind-
azon magyar állampolgárok támo-
gatását az április 6-i választások-
kor, pártunkra és jelöltjeinkre, akik-
nek elég volt az eddigi politikusok
semmittevésébõl. Köszönjük. 

Piskor Zoltán
országgyûlési képviselõjelölt

A rezsicsökkentésrõl, az új
földtörvényrõl, a Paksi Atomerõ-
mûrõl és aktuálpolitikai kérdé-
sekrõl egyaránt szó esett a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge (KÉSZ) országjáró rendezvé-
nyének nagykanizsai állomásán,
melyen részt vett dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter,
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára és Fodor Csaba poli-
tológus, a Nézõpont Intézet veze-
tõ elemzõje.

A „Döntsünk a jövõnkrõl: Még-
se engedj, Uram, félúton megáll-
ni!” címû kerekasztal-beszélgetést
megelõzõ sajtótájékoztatón Lan-

czendorfer Erzsébet, a gyõri KÉSZ
tiszteletbeli elnöke, a rendezvény
moderátora elmondta, szervezetük
immár 18 éve látogat folyamatosan
az ország különbözõ pontjaira –
választási kampánytól függetlenül. 

– A rendezvényeinken mindig
aktuális, közérdeklõdésre számot
tartó témákról beszélgetünk – szö-
gezte le – amibe, ezúttal a közelgõ
választás is beletartozik, ahol a jö-
võnkrõl döntünk. 

Éppen ezért az igazságra és a té-
nyekre kell felhívni az emberek fi-
gyelmét – hangsúlyozta.

Nem úgy, mint a balliberális ol-
dal, akik mindig az „ellenkezõjét
tették, mint amit ígértek”. A politi-
kus megemlített számos olyan in-
tézkedést, amiket még anno a szo-
cialisták vezettek be regnálásuk
alatt – pedig kampányidõszakban
még épp az ellenkezõjérõl „hiteget-
tek”: ilyen volt az adótörvény, vagy
a gázáremelés is. 

– Mi pedig számtalanszor meg-
kaptuk tõlük a rezsicsökkentés
kapcsán, miért nem 2010-ben ve-
zettük be a jóléti intézmények fo-
ganatosítását. Azért, mert 8 év alatt
a szocialisták brutálisan eladósítot-
ták az országot, és négy éve még
államcsõd szélén álltunk. Azonban,
ahelyett, hogy Orbán Viktor állam-
csõdöt jelentett volna, inkább meg-
kezdtük az ország átalakítását. Az
akkori államcsõdöt híven igazolják
a számok és az a „munkamegosz-
tás”, ami a szocialisták és a Fidesz-
KDNP között van: a szocialisták
felveszik az IMF-hitelt, mi meg
törlesztettük s végül kifizettük –
hangsúlyozta Lanczendorfer Er-
zsébet, hozzátéve azt is, hogy ezt a
„meglehetõsen hatalmas” összeget
amúgy számos más területre, fej-
lesztésre lehetett volna fordítani. 

– Így még csak félúton tartunk, de
folytatni szeretnénk – ismerte el a
képviselõ – majd arra buzdított, min-
denki menjen el szavazni, és voksát a
Fidesz-KDNP-re és a párt képviselõ-
jére, Cseresnyés Péterre adja. 

Bevezetõje után Lanczendorfer
Erzsébet vázolta a kerekasztal-be-
szélgetés témáit, melyek tükrében
nem sokkal késõbb a rendezvény
meghívott vendégei megtartották
elõadásukat. 

Fodor Csaba, a Nézõpont Intézet
vezetõ elemzõjével arra kerestek
választ, vajon létezik-e más uniós
országban arra példa, hogy valaki
saját nemzetére támad? Példaként
felhozva a Tavares-jelentést, amit a
szocialista EP képviselõk is meg-
szavaztak („hiszen – mint kiderült-
õk írták”), valamint Mesterházy

GGöönnddöörr IIssttvváánn 
bbüünntteettõõffeelljjeelleennttéésstt tteetttt

22001188-bbaann 
ggoonnddoollkkooddiikk 
aazz ÖÖsssszzeeffooggááss PPáárrtt!!

KKÉÉSSZZ kkeerreekkaasszzttaall-
bbeesszzééllggeettééss kköözzéélleetteett
éérrddeekkllõõ ttéémmáákkbbaann
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2014. március 27.

Attila által véghezvitt „támadást”
is, amikor is kijelentette a baloldali
politikus, hogy pártja feljelenti a
magyar kormányt az Európai Bi-
zottságnál az EON gázüzletágának
visszavásárlása miatt. Pontosabban
azért, mert „drágábban vásárolták
vissza, mint amilyen annak valós
értéke”. 

A baloldal „gyûlöletkampány-
ról”, a „hisztériakeltésrõl” is szólt a
politológus, ahogy a pártszimpátia-
elemzések legfrissebb eredményei-
rõl is. Fodor Csaba kijelentette, a
Fidesz-KDNP jelenleg is õrzi az
elõnyét a többi pártéhoz képest, így
jó esélye van arra, hogy újra stabil
többséget szerezzen. 

– Amit pusztán két dolog hátrál-
tat: ha a jelenlegi kormányzat
szimpatizánsai elbízzák magukat,
és úgy gondolják, nincs szükség a
voksukra, hisz biztos a gyõzelem,
vagy ha megosztják szavazataikat.
Ezzel pedig a baloldal visszatérését
növelik. Egy olyan baloldalét, ami
nem alkalmas a kormányzásra, hi-
szen egy látszatkoalícióról van szó.
Õk egyébként a választásokig gyû-
löletkampányt folytatnak, és min-
dent megígérnek támogatóiknak –
hangsúlyozta Fodor Csaba. 

„A rezsicsökkentésnek három
nagy ellensége van: Brüsszel, kül-
föld és a baloldal” – állította
Lanczendorfer Erzsébet, átadva a
szót Fónagy János államtitkárnak,
aki e témában elmondta, hogy ami-
kor 2010-ben a Fidesz átvette az
ország vezetését, azzal szembesült,
ellehetetlenültek a magyar csalá-
dok. Így – gyors intézkedésként –
elõször befagyasztották az energia-
költségeket, ennek köszönhetõen
pedig több pénz maradt a családok
zsebében. 

– A kormány pedig látva a pozitív
alakulást, úgy döntött, 2013 elejétõl
csökkenti a háztartási költségeket.
Mindezt idén további mérséklések
követték, illetve követik. A földgáz
árát április elsejétõl 6.5 %-al, a villa-
mos energia árát szeptembertõl
5.7%-al, a távfûtés árát pedig októ-
ber elsejétõl további 3.3%-al csök-
kentjük. A magyar családok mellett a
kis-és középvállalkozások számára
is olcsóbbá tesszük az energiaárakat.
Ezeket az intézkedéseket a baloldal
–ami „meg van zavarodva”- egyhan-
gúlag támadja – mondta Fónagy Já-
nos. Majd áttért „Paks-kérdésére”. 

– Az erõmû az ország villamos-
energia-ellátásának 45 %- át adja,
és ez az egyetlen olyan erõmû, ami
magyar kézben van, az országban a
legolcsóbban, mindössze 12 forin-
tért állít elõ 1 kilowatt áramot – el-

lentétben más erõmûvekkel, me-
lyek jóval drágábban. Éppen ezért
(is) kell Paks bõvítését támogatni,
ebben pedig mindig konszenzus
volt a pártok között, még a szocia-
listák is mellette voltak, ám válasz-
tások elõtt mégis ellene vannak. 

A földtörvényrõl már Dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter beszélt. Elmondása szerint en-
nek Zala megyében külön aktuali-
tása van, hiszen olyan területrõl
van szó „ami zsebszerzõdés szem-
pontjából különösen fertõzött”,
ugyanis spekulánsok próbáltak így,
vagy úgy területhez jutni. 

– Ezért úgy döntöttünk, olyan
földtörvényt fogadunk el, ami
megvédi a magyar termelõket, a
magyar gazdákat, garantálva, hogy
helyben lakó gazdák vásárolhassa-
nak földet. A btk. pedig szigorúan
bünteti az olyanokat, akik csalárd
módon akarnak földhöz jutni. A
földtörvényt számos támadás éri,
országon belül – különösen
Gyurcsányék részérõl – illetve
osztrák oldalról – ami ékes bizo-
nyítéka annak, hogy valóban a ma-
gyar tulajdonosokat védi. Bokros
Lajos meg azt hangoztatja, hogy
magyarok helyett hollandoknak és
más külföldieknek kellene biztosí-
tani a földvásárlás lehetõségét. Mi,
azonban, a magyar gazdák mellett
vagyunk – szögezte le a vidékfej-
lesztési miniszter, aki ennek alátá-
masztásául két kormányzati prog-
ramot hozott fel. Elsõként a „földet
a gazdáknak” programot: az állami
tulajdonban lévõ földeket helyben
élõ földmûvesek, családi gazdálko-
dók részére hirdették meg állattar-
tási kötelezettséggel, pályázati
rendszerben. 

– Míg 2010-ben a 600 ezer hek-
tár állami termõföldre mindössze
600 szerzõdés volt, ma 250 ezer
hektárra már lezárult a pályázat és
6000 gazda jutott földhöz. 10-szer
annyi, mint annak idején, s ráadá-
sul legtöbbjük fiatal gazda. 

Majd a tanya-programról szólt –
amire korábban nem volt példa,
ugyanis „inkább rombolást tapasz-
talhattunk annak idején.” Pedig több
mint 300 ezer ember él tanyákon,
akiket az államnak támogatnia kell.
A számukra meghirdetett kormány-
zati program pedig egyrészt segíti
az ott élõ embereket, a gazdálkodá-
suk fejlesztését és termékeik piacra
jutását is. Míg más tekintetben a ta-
nyákra vezetõ úthálózat felújítását,
felépítését, tanyavonat-illetve busz-
hálózat létesítését és a villamosítást. 

– E programban közel 1000
nyertesünk van, 5.8 milliárd forint

értékre vonatkozóan. Ebben az év-
ben egy 300 millió forint értékû pá-
lyázatot bonyolítunk le. Hiszen az
a célunk, minél többen boldogulja-
nak vidéken. 

A nagy közérdeklõdésre számot
tartó Kishantosi-ügyrõl is beszélt
Dr. Fazekas Sándor. 

– Kishantos egy politikai csete-
paté, egy álbotrány. Tele volt vele a
sajtó, mindenkit érdekelt. Utána ki-
derült, hogy nem egy üzemköz-
pontról van szó, hanem az Élõlánc
Magyarországért Párt központja.
Ez a párt egyébként nem indul a
választásokon, pusztán beolvadt
valahova…Így el is halt ez a bot-
rány, ám további jogi eljárások
vannak folyamatban, hogy a ma-
gyar állam az õt megilletõ tulajdo-
nosi jogait gyakorolni tudja.

A fenti címmel tartott sajtótá-
jékoztatót Bizzer András és Jer-
ausek István fideszes önkormány-
zati képviselõ. A kormánypárti
képviselõk kérdései középpontjá-
ban az országos visszhangot ki-
váltó Simon-ügy állt, amelyrõl
immár Göndör István A Kor-
mányváltó Erõ országgyûlési
képviselõjelöltje is 45 napja hall-
gat, válasz helyett rendõrségi fel-
jelentést tesz az õt kérdezõk, illet-
ve az azt közlõ médiumok ellen.

– A szocialisták és köztük Gön-
dör István – aki még mindig a szo-
cialista frakció tagja –- a mai napig
titkolóznak a Simon-ügy kapcsán.
Még mindig nem tudjuk, hogy hon-
nan van Simon Gábor volt MSZP-s
elnökhelyettes eltitkolt 240 milliója
– kezdte mondandóját Bizzer And-
rás, majd így folytatta: - Immár 45.
napja tart a titkolózás, a megbeszé-
lés, miközben újabbnál újabb meg-
döbbentõ bûncselekmények buk-
kannak fel. Már nemcsak Simon
Gáborról, hanem több szocialista
politikusról szólnak a hírek.

– Ezért arra kérjük Göndör Ist-
vánt, hogy végre valljon színt –

hangsúlyozta Bizzer –, és az alap-
talan feljelentgetés helyett inkább
válaszoljon a kanizsaiakat is érdek-
lõ kérdéseinkre.

– Mit tud arról, hogy még hány
szocialista politikus rendelkezik
hamis afrikai útlevéllel és titkos
bankszámlával? Kik ezek a szocia-
lista politikusok? Göndör úr, ön
mit tud ezekrõl az ügyekrõl? – so-
rolta kérdéseit Bizzer András.

– Kérjük, amennyiben van vala-
milyen információja, inkább ebben
az ügyben forduljon a rendõrség-
hez és ne azért, mert önnek nem
tetszõ kérdéseket tesznek fel – je-
lentette ki Bizzer András.

– Tudjuk, hogy rendkívül kínos
az ön számára a Simon-ügy, de a
vagdalkozás helyett inkább világos
válaszokat adjon a mostani és a ko-
rábbi kérdéseinkre is, hisz ez segí-
tene tisztázni a helyzetet – folyta-
tatta Jereausek István.

– Azt is ajánljuk, hogy a mentel-
mi bizottság munkájában ismét ve-
gyen részt, és beszélje rá Mester-
házy Attilát is a megjelenésre, hisz
a szocialisták távolléte a mentelmi
bizottság munkájától, azt a gyanút
veti fel, hogy a szocialista párt rej-
teget valamit a Simon-ügy kap-
csán.

– Sajnálatos módon, ahogy min-
denki láthatja, fenn áll annak a ve-
szélye, hogy a kampány egyre in-
kább eldurvul a szocialisták botrá-
nyai miatt. Ugyanis ahelyett, hogy
a szocialisták magyarázatot adná-
nak az újabbnál újabb botrányokra,
például a Simon-botrányra, vagy a
Zuschlag-botrányra, inkább a kor-
mánypárti politikusokat vádolják
meg alaptalanul. Ahogy a kanizsai
példa mutatja, akár alaptalan felje-
lentgetés formájában is – mutatott
rá Jerausek István. Ez újra Ron
Werber gyûlöletkampányát hozza
el, hiszen a baloldalon semmi sem
változott, a Gyurcsány-koalíció ma
is hazudik reggel, délben, meg es-
te, Göndör István pedig a hatalo-
mért mindenre képes.

„Nem olyan országban akarunk
élni, ahol a szélsõségesség és a
radikalizmus kap hangot” – jelen-
tette ki a Közösség a Társadalmi 

(folytatás a 6. oldalon)

FFIIDDEESSZZ:: 
GGöönnddöörr IIssttvváánn vvééggrree
vvaalllljjoonn sszzíínntt aa SSiimmoonn-
üüggyybbeenn!!

SSzziillii KKaattaalliinn:: 
HHáárroomm kkuullccssooss
SSZZJJAA,, ggaarraannttáálltt 
aallaappnnyyuuggddííjj,, ddeevviizzaa-
hhiitteelleesseekk ggoonnddjjaaiinnaakk
mmeeggoollddáássaa
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(folytatás az 5. oldalról)
Igazságosságért Néppárt (KTI)

elnöke, Dr. Szili Katalin hétfõn,
országjáró kampánykörútjának
nagykanizsai állomásán. A látoga-
tás alkalmával pártjának válasz-
tókerületi jelöltjét és a szervezet
programját is bemutatta, amely –
mint kihangsúlyozta – a „méltó
emberi élethez” fûzõdik. 

A vizit kapcsán szervezett sajtó-
tájékoztatón az egykori házelnök
elöljáróban pártja jelöltjeirõl adott
tájékoztatást. Kiemelte, hogy egyé-
ni jelöltjeik közt, illetve, az orszá-
gos listán is több mint 30 %-ban
nõk szerepelnek. 

– Ugyanis a 21. század olyan je-
lentõs kihívásokkal állítja szembe
az embereket, amik miatt szükség
van a nõi empátiára, érzékenységre
– szögezte le a politikus. Hozzáté-
ve indoklásul, „a mostani választá-
si kampányban és az elmúlt eszten-
dõk politikában, közéletben kiala-
kult gyûlöletstruktúrájában csak
egymás megsemmisítése, eltünte-
tése a cél” – éppen ezek ellentéte-
lezése miatt fontos lenne a nõk ál-
tal képviselt politikai stílus. 

– Ahhoz, hogy az ország óriási
problémáját, a négymillió leszaka-
dó állampolgár felzárkóztatását
megoldjuk, szükség lenne az
együttérzésre, ami ma nem igazán
jellemzi a közéletünket. Pedig a tár-
sadalom tagja érzõ emberek – állí-
totta Dr. Szili Katalin. Példaként
említve az elmúlt napok kapcsán
tett tapasztalatait, miszerint találko-
zott olyanokkal, akik több éve vil-
lanyvilágítás nélkül élnek és olya-
nokkal is, akik „vagy a rezsit fize-
tik, vagy esznek”, így megélhetésre
alig pár ezer forintjuk marad. 

– Tehát valós adat, hogy több-
millióan élnek szegénységben,
nélkülözésben. Ezért a KTI olyan
programot állított össze, amely
különbözik minden más politikai
erõétõl, a kormánypártoktól, a
balliberálisoktól – akik éppen, ak-
tuálisan kormányváltóknak neve-
zõ politikusoktól – és mindazok-
tól, akik demagóg módon közelí-
tik meg ezeket a kérdéseket. 

A politikus pártja programjáról
elmondta, mindent tartalmaz, ami a

„méltó emberi élethez” és a „civil
demokráciához” fûzõdik. 

Ugyanis, „hosszútávon nem
tartható, hogy kényszervállalko-
zók és közmunkások képezzék az
ország dolgozóinak gerincét”, hi-
szen, ha õk néhány év múlva
nyugdíjba mennek, az katasztró-
fához fog vezetni. Mert nekik 25-
30 ezer forintos nyugdíjuk lesz,
ami az éhenhaláshoz is kevés.” 

– Ezért a KTI 60 ezer forintos ga-
rantált alapnyugdíjat biztosítana
azoknak, akik ellehetetlenül helyzet-
be kerültek – így Dr. Szili Katalin. 

Programtervük kapcsán szólt a
fiatalok számára a munkába ál-
lást megelõzõ egyéves gyakorno-
ki lehetõség bevezetésérõl; a de-
vizahitelesek problémáinak meg-
oldásáról; valamint a tervezett
háromkulcsos adórendszerrõl is. 

Erre vonatkozóan ismertette,
hogy a legalsó adókulcs 5% lenne,
a 16%-ot megtartanák, és kialakí-
tanának egy 20%-os-os kulcsot is.  

– Ugyanis ma, az országban
egyetlen politikai erõ sem képes úr-
rá lenni a szociális problémákon. A
rendszerváltáskor a régi és az új elit
megkötötte a maga megállapodá-
sát, és három dolgot ígért a társada-
lomnak: Európa elhozza a szabad-
ságot, a piacgazdaság a jólétet, a
többpártrendszer a demokráciát. S
ha már „valakik” az mondták, hogy
senkit nem hagynak az út szélén,
akkor tegyék is meg. Nem lehet ki-
zárólag rezsicsökkentéssel segíteni
– kell ez is – de leginkább átfogó
intézkedésrendszer kell. Ami kü-
lönbséget tesz azok között, akik
dolgozni akarnak és akik – életfor-
májukból adódóan – nem. A ma-
gyar társadalom nagy része azon-
ban munkahelyet és megélhetést
akar – jelentette ki. 

A sajtótájékoztató végén a KTI
Zala megyei, 3. számú választó-
kerületének országgyûlési képvi-
selõjelöltje mutatkozott be. Barna
Magdolna jelenleg Zalakaroson
él gyermekével, akit egyedül ne-
vel és eredeti szakmájától, az idõ-
sek gondozásától „távolabb”, a
vendéglátóiparban dolgozik. 

Zalai vagyok. Ezek között a
dombok között születtem és nõt-
tem fel, e vidék tanított meg a ki-
tartó munkára, a természet szere-
tetére és egymás megbecsülésére.

KKaanniizzssaa –– KKaammppáánnyy 2014. március 27.6

Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi 
Igazságosságért Néppárt

Járási István
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

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

Bogdán Zoltán
Magyarországi Cigánypárt

Kucséber Ervin
Független Kisgazdapárt

Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Somogyvári László
Magyar Republikánus Politikai Párt

Gayer András 
Nép Oldali Párt

Domokos Zsolt 
Elégedetlenek Pártja

A ZZala mmegye 003. sszámú 
Országgyûlési EEgyéni
Választókerület NNagy-
kanizsa kközpontú jjelöltjei

Szüleimtõl azt tanultam, hogy le-
gyek mindig szorgalmas, legyen
hitem, és akkor bármit is szeret-
nék az életben, el fogom érni.
Mostanában viszont azt látom,
hogy az embereknek egyre keve-
sebb a hite, nem találják a kiutat:
kevés a munkahely – különösen a
falvakban elkeserítõ a helyzet; a
közbiztonság romlik, az emberek
kiszolgáltatottnak érzik magukat.

Célom az, hogy szûkebb pátriám-
nak, a dél-zalai régióban élõ embe-
reknek visszaadjam a hitet, enyhítsek
a gondjaikon, mindent megtegyek,
hogy kiszámítható életük legyen.

A megfiatalodott Független Kis-
gazdapárt jelöltjeként ezért esélyt
akarok teremteni: a családoknak,
minden vidéken élõnek, minden éhe-
zõ iskolásnak és nyugdíjasnak, min-
den jövõjét tervezõ fiatalnak, minden
utcára került dolgozónak.

Az FKgP az egyetlen törté-
nelmi párt Magyarországon,
amely 106 év tapasztalatával és
szakértelmével a vidéki embe-
rek érdekeit hivatott szolgálni.

Kérem, április 6-án tiszteljenek
meg bizalmukkal: 7. X

Kucséber Ervin, 
Zala, 03. OEVK

BBeemmuuttaattkkoozziikk aa
FFüüggggeettlleenn
KKiissggaazzddaappáárrtt jjeellööllttjjee,,
KKuuccsséébbeerr EErrvviinn

Szerkesztõségünk arra kéri a Zala
megyei 03. számú Országgyûlési Egyé-
ni Választókerületben induló jelölteket,
hogy szerkesztõségünk címére juttassák
el a kampány során hivatalosan használt
fotójukat (képformátumban: jpg, tiff,
bmp, stb.), illetve tájékoztassanak ben-
nünket kampányrendezvényeik idõpont-
járól és helyszínérõl. 

Aki a lapunkban többször megje-
lent, illetve a www.kanizsaujsag.hu-n
folyamatosan olvasható felhívásunk el-
lenére sem bocsátott, vagy bocsát a jö-
võben rendelkezésünkre fotót, annak
neve és jelölõ szervezete szürke sávban
jelenik meg. Ezt elkerülendõ, kérjük, a
megjelenés hetében, illetve az azt kö-
vetõ hétfõn 16 óráig az alábbi címre
juttassák el anyagaikat: 8800 Nagyka-
nizsa, Király u. 47., Pf.: 154, e-mail:
kanizsahetilap@chello.hu

Kanizsa  Lokálpatrióta Hetilap

FFeellhhíívvááss oorrsszzáággggyyûûllééssii
kkééppvviisseellõõ jjeellöölltteekk rréésszzéérree
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Piskor Zoltán
Összefogás Párt

Sándor József
Seres Mária Szövetségesei

Marton Krisztián
Aquila Párt

Tringer Ferenc 
Lehet Más a Politika

Molnár István
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

Zakó László
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Sajtóközlemény 

Csatornahálózat Nagykanizsának 
közel hárommilliárd forintért 
300 millió forintért újult meg a központi szennyvíz-átemelõ

Sikeresen befejezõdött a próbaüzem, megtörtént a létesítmények birtokbaadása, megkezdte
mûködését az új csatornahálózat Nagykanizsán. Szalagátvágással egybekötött átadóünnep-
séget rendeztek a város központi szennyvíz-átemelõjénél, amely mintegy 300 millió forint ér-
tékben újult meg a fejlesztés keretein belül. A kanizsai belváros csatornahálózatának bõvíté-
se és rekonstrukciója mellett a korábban ellátatlan szabadhegyi városrész is csatornát kapott
az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott környezetvédelmi fejlesztési projektben.

Mint a rendezvényen elhangzott, a beruházás kanizsai munkálatait az S-E Nagykanizsa Konzorci-
um (a Sade Magyarország Mélyépítõ Kft. és EuroAszfalt Kft.) végezte el közel három milliárd fo-
rint értékben (a bekerülés költsége egészen pontosan 2.970.267.316 forint volt). A kivitelezési
munkák, beleértve a hathónapos próbaüzemet is, 1042 napot vettek igénybe. A végleges üzembe
helyezési eljárással megkezdõdött a 60 hónapos garanciális idõszak.

Az uniós támogatás révén megvalósult fejlesztés része a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-el-
vezetési agglomeráció korábban ellátatlan területeit lefedõ, 12 agglomerációs települést érintõ
beruházásnak. Ebben a nagykanizsai bõvítés és rekonstrukció mellett Bocska, Eszteregnye, Fitye-
ház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott csatornához. 

A rendezvényen elmondták: a teljes beruházás terv szerinti összköltsége a kanizsai szennyvíztisz-
tító-telep fejlesztésével együtt nettó 11,1 milliárd forint. Ebbõl épült ki 2013-ra a teljes regionális
rendszer a 12 érintett agglomerációs településen, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és Nagykanizsa-
Korpavár városrészén. A próbaüzem ott már tavaly lezajlott, az átadás szeptemberben megtörtént.
Tóth Nándor, a Regionális Szennyvíztársulás elnöke kiemelte: a projektben eddig sikerült minden
határidõt betartani, és belül maradni a költségkereteken. Cseresnyés Péter országgyûlési képvise-
lõ, Nagykanizsa polgármestere beszédében megköszönte a város lakóinak a forgalomkorlátozás-
sal járt építési munkálatokkal szembeni türelmét és megértését. A rendezvényen részt vett Rogán
Antal, az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke is, aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a hasonló infrastrukturális fejlesztések elõnyeit a lakosság akkor élvezheti igazán,
ha a használat díja megfizethetõ, és nem ró aránytalan terhet az érintettekre. 

A fejlesztésnek része a nagykanizsai szennyvíztisztító telep korszerûsítése is. 2013 nyarára a
meglevõ szennyvíztelepet technológiai fejlesztéssel közel 3 milliárd forintért alkalmassá tették a
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. A fejlesztés révén ki-
építették az ún. iszapvonalat, melynek eredményeként a települések szennyvize sokkal kisebb
mértékben terheli majd a környezetet – tisztább víz jut a befogadó Dencsár-árokba, és közvet-
ve a Principális csatorna vízminõségi állapota is javulni fog. A telep egyéves próbaüzeme ez év jú-
liusáig tart: ezt követõen válik teljessé a szennyvízkezelés rendszere Nagykanizsán és környékén. 
A most átadott kanizsai csatornahálózat nagy lépés a város életében: egyaránt növekszik a tele-
pülés komfortja és az itt lakók életminõsége, és nem szennyezõdnek tovább a környék természe-
ti erõforrásai.

Az S-E Nagykanizsa Konzorcium által megépített, Nagykanizsa városát érintõ csatornaháló-
zat fõbb mennyiségei:

22 kilométernyi gerincvezeték
11 kilométer csõvezeték a házi bekötésekhez
6 kilométer hosszú nyomóvezeték-hálózat pedig 
10 átemelõ-állomás
859 ingatlan bekötésének megépítése, átépítése

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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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 önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2014. március 31. 14.00-15.00 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 9.
A pályázatokról bõvebb tájékoztató a www.nagykanizsa.hu/Felhívások, illetve a
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/19013/berlakaspalyazat-garzonhaz-/ linken olvasható.

BBéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt - GGaarrzzoonnhháázz 

TVI - 3386/2014/PF/1/01
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (további-
akban: rendelet) alapján a 2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és él-
sport mûködésének, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenn-
tartásának, mûködtetésének, sportrendezvények támogatására.

1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport 2014. évi
támogatása. 

2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ,
hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ és elfogadó, az ön-
kormányzat által támogatott, testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdál-
kodó szervezetek.

3. A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei:
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 50 000 E Ft. 
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlés-
ének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének figyelembe vételével
a polgármester dönt a rendeletben meghatározottak szerint:

Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelõzõ év költségvetésének a
nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékû is lehet.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás 500 E Ft-ig egy összegben a meg-
állapodás aláírását követõ 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: elsõ részlet a
megállapodás aláírását követõ 30 napon belül, második részlet legkésõbb szeptember
30-ig.

4. Támogatandó célok:
Verseny- és élsport mûködésének támogatása, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges
létesítmény fenntartásának, mûködtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.

5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban tel-
jes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2014. április 15. napjáig kell eljuttat-
ni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és
Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pá-
lyázót.

6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként csa-
tolni kell:
Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát és egyesületi alapszabályának hite-
lesített másolatát; az utolsó bankszámlakivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-
szerzõdés másolatát; pályázati adatlapot; a pályázati cél részletes leírását; (pályázati adat-
lap 1. számú melléklet). A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költség-
vetés tervezetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyek-
re igényel önkormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet). A 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat; pályázó nyilatkozatát köztartozás mentesség-
rõl; pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két
pénzügyi év során odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások összes támogatás-
tartalmáról.

Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni kell: 30 napnál
nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályázónak nincsen köztartozá-
sa, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).

7. Az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSZ) 107.
cikke (1) bekezdésének valamennyi feltétele teljesülése esetén a pályázati felhívás
alapján nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági ren-

delet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) szerinti csekély összegû (de minimis) támoga-
tásnak minõsül. 
A hivatásos sportszervezetek részére nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) be-
kezdése szerinti állami támogatásnak minõsül. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem
minõsül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. (A hiva-
tásos sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
26. § (16) bekezdése tartalmazza.)

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt tá-
mogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelõ forintösszeget. 
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezménye-
zett részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt oda-
ítélt csekély összegû (de minimis) támogatások támogatástartalmának összegét kell figye-
lembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatko-
zásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtái-
nak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvántartásáról szóló 2008. augusztus 6 - i
800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet. HL L 214.,
2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási in-
tenzitást. 

A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig
meg kell õriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A
csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-
sére - a megkeresésben megjelölt határidõn belül - információt kell szolgáltatni.

8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támogatási
szerzõdés megsértésének szankciói: 

Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási, csõd- vagy felszá-
molási eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek mûködését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek
megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljárás van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csõdeljá-
rás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása
céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerõsen elren-
delte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott idõpontig nem tett eleget korábbi támoga-
tásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének.

A támogatást nyújtó a támogatási szerzõdéstõl köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerzõdés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
c) a támogatást nem a szerzõdésben megjelölt célra használta fel.

9. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.

Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztály Humánigazgatási Csoport (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-
2333, 06/20/849-2332)

10. A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.

PPáállyyáázzaatt vveerrsseennyy- ééss ééllssppoorrtt mmûûkkööddéésséénneekk,, mmûûkkööddééssééhheezz sszzüükkssééggeess lléétteessííttmméénnyy
ffeennnnttaarrttáássáánnaakk,, mmûûkkööddtteettéésséénneekk,, ssppoorrttrreennddeezzvvéénnyyeekk ttáámmooggaattáássáárraa

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 nyugdíjasok 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.
A pályázatokról bõvebb tájékoztató a www.nagykanizsa.hu/Felhívások, illetve a
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/19014/berlakaspalyazat-nyugdijashaz/ linken olvasható.
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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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REGIONÁLIS GAZDASÁGI
ÉVNYITÓ

A Nyugat-Dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkamarái-
nak Szövetsége március 3-án
Nagykanizsán tartotta Regioná-
lis Gazdasági Évnyitóját. 

A program a Thúry György
Múzeumban kezdõdött, ahol az
MKIK és a régiós kamarák elnö-
kei, valamint a meghívott vendé-
gek elhelyezték szerencsepatkóju-
kat a múzeum patkófalán. 

A Medgyaszay Házban folyta-
tódó rendezvényt Cseresnyés Pé-
ter polgármester nyitotta meg,
majd dr. Polay József, kamaránk

elnöke, a szövetség soros elnöke
köszöntötte a résztvevõket. A gaz-

dasági fórumon Csepreghy Nán-
dor, fejlesztéspolitikai kommuni-
kációért felelõs helyettes államtit-
kár a következõ uniós pénzügyi
ciklus forrásainak felhasználásá-
ról tartott elõadást. Ezt követõen

dr. Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke
elõadásában az elmúlt évek gaz-
dasági történéseit elemezte. Az
elõadásokat követõen Kovács Vin-
ce, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke vette át soros
elnöki tisztet és a régió jelképes
kulcsát dr. Polay József elnöktõl. 

A regionális gazdasági évnyitó
díjak, elismerések átadásával feje-
zõdött be. Az „Év Vállalkozója”
díjat Hohl László egyéni vállalko-
zó, az „Év Vállalkozása” díjat az
Aquaprofit Zrt., az Addinol Hun-
gária Kft. és a Murasóder Kft.
kapta. A „Kiváló Gyakorlati Kép-
zõhely” díjban Novinics József
egyéni vállalkozó, a Villtek Kft.
és a Pápai József és Társa Bt. ré-
szesült.

VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK
ÉS TAGOK FELKÉSZÍTÉSE A
KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA

Kamaránk március 11-én to-
vábbképzést tartott a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályai-
ról szóló 315/2013. (VIII.28.)
korm. rendelet alapján a vizsga-
bizottsági elnökök és tagok szá-
mára. 

A következõ felkészítés idõpont-
ja: 2014. április 3. 14:00 óra. Hely-
szín: Nagykanizsa és Térsége

TISZK (8800 Nagykanizsa, Erdész
u. 30.). Kamaránk szakképzési fel-
adatai az NFA-KA-NGM-
11/2013/TK számú pályázati támo-
gatásból valósulnak meg. A támo-
gatást az NFA terhére a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium biztosítja. 

OLASZ - MAGYAR ÜZLETI NAP

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal és a Ma-
gyarországi Olasz Kereskedelmi
Kamara március 12-én Olasz-
Magyar Üzleti Napot tartott a
Medgyaszay Házban a magyar
és az olasz gazdasági kapcsola-
tok erõsítése érdekében. 

A rendezvényen Maria
Assunta Accili, Olaszország
magyarországi nagykövete, Dr.

Fabrizio Centrone, a Magyaror-
szági Olasz Kereskedelmi Ka-
mara elnöke, valamint Dr. Enri-
co Barbieri, az Olasz Külkeres-

kedelmi Intézet igazgatója kö-
szöntötték a résztvevõket. Cse-
resnyés Péter polgármester be-
mutatta Nagykanizsa gazdasági
helyzetét a térségben, Kokas
Tamás, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal befektetésösztönzési
fõosztályának helyettes vezetõ-
je a hazai befektetési környe-
zetrõl, illetve az állami támoga-
tásokról tartott elõadást. Dr.
Polay József, kamaránk elnöke,
az olasz vállalkozások és a ka-
marák együttmûködésérõl be-
szélt. 

AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
HATÁSA A GAZDASÁGI ÉLET
SZEREPLÕIRE

A Polgári Törvénykönyv 2014.
március 15-én hatályba lépõ, vál-
lalkozásokat érintõ változásairól
tartott Kamaránk tájékoztató ren-
dezvényt március 12-én a Vasem-
berház Dísztermében. A rendez-
vényen dr. Tihanyi Zsuzsanna, a
csoportvezetõ és dr. Lendvai Má-
ria cégbíró tájékoztatta a résztve-
võket a változásokról.

ÚJ PIACOK, ÚJ LEHETÕSÉGEK
A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK
ELÕTT!

Kamaránk március 25-én export
tanácsadási fórumot tartott a
Vasemberházban. A programot dr.
Polay József elnök nyitotta meg,
majd Dr. Kerekes György, a Ma-
gyar Nemzeti Kereskedõház Zrt.
vezérigazgatója beszélt az MNKH

tevékenységérõl. Az MKIK külpia-
ci szolgáltatásairól és a Magyar-Kí-
nai Tagozat munkájáról Nádasi Ta-
más, a tagozat elnöke tájékoztatta a
résztvevõket. Ezt követõen, Maros-
falvi László, a Budapest Bank ki-
emelt ügyfélkapcsolati menedzsere
és Balogh Csaba, az OTP Bank fi-
ókigazgatója mutatta be a Magyar
Nemzeti Bank Növekedési és Hi-
telprogramját. A rendezvény részt-
vevõi megtekintehettek egy 3D-s
nyomtatót mûködés közben. 

SZAKKÉPZÉS HÍREINK

SZKTV elõválogatóra 
bejutott versenyzõk

A Dr. Mezõ Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Thúry Tagintézményébõl
Gyertyánági Edit Ilona cukrász és
Domsa Rudolf szakács szakmá-
ban, a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium-
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

EEsseeddéékkeess aa 22001144.. éévvii kkaammaarraaii hhoozzzzáájjáárruullááss 
mmeeggffiizzeettééssee

Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2014. évi 5000
Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2014. március
31. A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 14100134-
12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével, vala-
mint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történõ befizetéssel. Aki a
2012. vagy 2013. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta, még pó-
tolhatja. Egyeztetés a 0693/516-670-es telefonszámon lehetséges. A
tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidõ! További információ,
online regisztráció: www.nakkik.hu
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ból Zsigmondy - Széchenyi Tagin-
tézményébõl Gazdik Dávid bútor-
asztalos, Fórizs János gépgyár-
tástechnológiai technikus, Huller
Zsolt és Nagy Rita kárpitos és Ács
Dániel Csaba szerkezetlakatos
szakmában jutott az elõválogató-
ba. 

Gratulálunk a diákoknak és az
õket felkészítõ tanároknak, szak-

embereknek! Sok sikert kívánunk
az elõválogató versenyekhez!

Az országos döntõre "VII. Szakma
Sztár Fesztivál" elnevezéssel április
14-16. között Budapesten, a Hungex-
po Vásárközpont területén kerül sor. 

SKILLSHUNGARY
NEMZETI DÖNTÕ

Március 5-6-án került sor az I.
SkillsHungary Nemzeti Döntõre,
amelyen azokat a fiatal szakembere-
ket keresték, akik Magyarországot
képviselhetik az EuroSkills Lille
2014 a „Szakmák Európa Bajnoksá-
gán”, majd a 2015-ben, a brazíliai
Sao Paulóban rendezendõ – a
„Szakmák Olimpiájának is neve-
zett” WorldSkills Sao Paulo 2015
világversenyeken. 

A versenyt Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter és dr. Par-
ragh László, az MKIK elnöke nyi-
totta meg. A döntõben 49 fiatal
szakember versengett, akik közül
16-an utazhatnak majd a magyar
csapat tagjaként a versenyekre.
Kamaránk szervezésében a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Isko-
la 38 diákja utazott a versenyre.

SZINTVIZSGÁK
Február elején megkezdõdtek

az idei tanév szintvizsgái. Ez egy-
fajta minõségbiztosítás a gyakor-

latigényes szakmák körében.
Megbízható információkat ad a
gyakorlati képzés eredményessé-
gérõl, a felkészülés-felkészítés to-
vábbi feladatairól tanulónak, ta-
nárnak, oktatónak, kamarának
egyaránt.  A Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparkamara szervezé-
sében eddig, 14 szakmában 211
tanuló vett részt a szintvizsgákon. 

Kamaránk szakképzési feladatai az
NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pá-

lyázati támogatásból valósulnak meg.
Atámogatást az NFAterhére a Nemzet-
gazdasági Minisztérium biztosítja. 

SEGÍTSÉG AZ ÉPÍTÕIPARI
TARTOZÁSOK KEZELÉSÉRE

Az iparági lánctartozások
visszaszorítását célzó törvény-
módosítások kapcsán létreho-
zott Teljesítésigazolási Szakér-
tõi Szerv eljárása a Magyaror-
szágon történõ építési beruhá-
zásokra terjed ki. Segít a
TSZSZ, ha a teljesítésigazolást
visszatartják, ha a vitát bírósá-

got elkerülve kívánják rendez-
ni, de ha mégis a bíróság elé ke-
rül az ügy, a keresetet benyújtó
fél részére már rendelkezésre áll
egy olyan szakvélemény, amely-
re a bíróság az ítéletét alapoz-
hatja. 

Féléves mûködésük alatt, már 65
db kérelmet nyújtottak be a szerv-
hez. A benyújtott kérelmek többsé-

ge magasépítési kivitelezés, de akad
közöttük tervezési és mélyépítési
munka is. A TSZSZ által lezárt
ügyek közül már több eljutott a bí-
rósághoz és van olyan ítélet is ,
amely a szakértõi tanács által meg-
állapított összeget teljes mértékben
megítélte a kérelmezõnek. Az or-
szág minden részébõl érkeznek
ügyek a TSZSZ-hez, az elsõ nagy-
kanizsai helyszíni szemle után a
szakértõk a kamarában tanácskoz-
tak. A TSZSZ eljárása az illetékes
területi kereskedelmi és iparkama-
ránál vagy az MKIK-nál kezdemé-
nyezhetõ. A kérelem és mellékletei
benyújthatóak lehetõség szerint
elektronikusan az MKIK részére a
kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail
címre. ATSZSZ mûködését a Nem-
zetgazdasági Minisztérium támo-
gatja. 

NYITOTT LABOR

Már mûködik az elsõ szabad
K+F aktivitásokat kiajánló web-
oldal, a www.nyitottlabor.hu. Az
MKIK és a területi kamarák 2013.
év végén indították el országos le-
fedettséggel a Nyitott Labor kez-
deményezést, melynek legfõbb
célja az, hogy a kutatóközpontok-
ban valamint K+F-fel foglalkozó
vállalkozásoknál felmerülõ szabad
kutatói és eszközkapacitásokat ki-
ajánlják. A regisztráló intézmé-

nyek és vállalkozások profilokat
tölthetnek fel, melyek között a
K+F szolgáltatások iránt érdeklõ-
dõ „vevõk” kereshetnek. A kapcso-
latfelvétel biztonságát a kamarák
garantálják, amelyek megkeresés
esetén közvetítõi szerepük révén
biztosítják a profil tulajdonosát a
megkeresés komolyságáról. Az ol-
dalon minden olyan kutatóintézet
és vállalkozás regisztrálhat, amely
szeretné, hogy kihasználatlan ka-
pacitásai más számára hasznosul-
hassanak, ezáltal bevételt generál-
va saját magának. Bõvebb infor-
máció a NAKKIK ügyfélszolgála-
tánál, valamint a www.nyitottla-
bor.hu oldalon. Kamaránk innová-
ciós tevékenysége az
NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagy-
kanizsa számú pályázati támoga-
tásból valósul meg. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 
GYAKORNOKI PROGRAM, 
AKÁR 100%-OS BÉR- 
ÉS JÁRULÉKTÁMOGATÁSSAL

A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírás
keretében azok a képzõhelyek,
akik tanulószerzõdés keretében
tanulót képeznek, és azt tovább-
foglalkoztatni szándékoznak,
vagy másnál végzett tanulót fog-
lalkoztatnak pályakezdõként, je-
lentõs támogatást kaphatnak.  A
pályázatok benyújtása 2014. ápri-
lis 30-ig lehetséges, elektronikus
úton. Bõvebb információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975  

ONLINE KASSZÁK: 
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
A HATÁRIDÕT

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara javaslatára, a kor-
mány a visszavont engedélyû
pénztárgépet forgalmazó cégek
(Alt Cash Kft. és Japán Cash Kft.)
és az eltûnt cég (Patkós Cassa
Kft.) ügyfeleinek, 2014. április
30-ig meghosszabbította a kasz-
szák cseréjéhez nyújtott 50 ezer
forintos állami támogatás igény-
bevételére nyitva álló üzembe he-
lyezési határidõt. 
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2014. március 27.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a
népszerû hiteleket!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel
várják.

Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616

Szerezzen mmesterlevelet 
80%-oos ttámogatással!
A támogatást tanulószerzõdéssel diákot foglalkoz-
tatók vehetik igénybe.

2015. augusztus 31-tõl csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók ké-
pezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkezõ szak-
mákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
- megfelelõ szakképesítés(ek),
- meghatározott szakmai gyakorlati idõ (többnyire a bizonyítvány
megszerzésétõl számított 5 év),
- jelentkezési lap kitöltése.

„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését.

A program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva ta-
nulj! címû projekt keretén belül valósul meg.
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a
Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérbeadására

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licit-

lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. március 31. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ide-
je: 2014. április 2. 8.30 óra.

2. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. április 1. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje:
2014. április 2. 8.40 óra. Megjegyzés: volt kisposta.

3. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 635 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
= 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 8.50 óra. Megjegyzés: volt használtruha-üzlet (A bér-
lemény csak kis- és középvállalkozások  részére, kereskedelem
és vendéglátás céljára adható ki.)

4. Csengery u. 4. 
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. március 31. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ide-
je: 2014. április 2. 9.00 óra. Megjegyzés: volt OTP Garancia
Biztosító iroda.

5. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. március 31. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ide-
je: 2014. április 2. 9.10 óra Megjegyzés: volt mobiltelefon ja-
vítási üzlet.

6. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. március 31. 15.00-15.30. A versenytárgyalás
ideje: 2014. április 2. 9.20 óra. Megjegyzés: volt festékbolt.

7. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licit-

lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria.
1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár galéria. 800
Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2. A bérle-
mény megtekinthetõ: 2014. március 31. 10.00-10.30. A ver-
senytárgyalás ideje: 2014. április 2. 9.30 óra. Megjegyzés: volt
Sopron Bank.

8. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450
Ft/m2/hó+ÁFA =    572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA

= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 9.40 óra. 

9. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ: 2014. március 31. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2014. április 2. 9.50 óra 

10. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550
Ft/m2/hó+ÁFA = 699 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA =
64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2014. március 31. 8.00-8.30. A
versenytárgyalás ideje: 2014. április 2. 10.00 óra. Megjegyzés:
volt élelmiszer bolt.

11. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.10 óra. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

12. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42
m2 alapterületû üzletek kiadók

(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemétszállítás
költségek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.20 óra. 

13. Fõ út 2.
48 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014.
március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje:  2014. április 2.
10.30. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és középvállalkozás
részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adható ki.

14. Fõ u.2.
15 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 7 m2 raktár. 1000
Ft/m2/hó+ÁFA= 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 22 m2. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.40. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és közép-
vállalkozás részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adha-
tó ki.

15. Fõ u.2. 
67 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 10 m2 raktár. 1000
Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 77 m2. A bérlemény megtekinthetõ:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.50. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és közép-
vállalkozás részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adha-
tó ki.

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdál-
kodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tár-
gyaló I. emelet. Érdeklõdni a 93/311-241, 30/2273-192 szá-
mú telefonszámokon.
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2014. március 27.

Horoszkóp

Kontrollálja az érzelmeit, és ne vigye ha-
za munkahelyérõl az idegességet. A hét-
végén korzózzon egyet a Fõ utcán, s
meglátja, rég látott ismerõsei megnyug-
tatják, s új tettekre ösztönzik.

A hétvégi hangulatváltozásait még saját ma-
ga is nehezen tudja majd kezelni. Mindeze-
ket sajnos nem csak az idõjárás-változás
váltja ki önnél. Ha megértõbb lesz a környe-
zetében élõkkel, önnek is jobb lesz.

A hétvégén könnyen megvalósítható vál-
toztatásokat tervez be otthonában. Nyu-
godtan tegye meg, mert jó kommunikáci-
ós készségének köszönhetõen más téren
behozza majd ezt a váratlan kiadást. 

Ne vonuljon el a világ zajától. A bolygóát-
vonulások arra biztatják önt is, hogy a hétvé-
gén keljen útra, és keresse a kellemes embe-
rek társaságát. Használja ki az alkalmat egy
jó beszélgetésre, élménybeszámolóra.

Fogadja nyitottabban az újdonságokat, és
akkor nem marad le a barátaitól. Amit õk
el tudnak érni családi boldogulásuk terén,
az adott önnek is. Éljen a lehetõségekkel,
és ne hátráljon meg semmitõl. 

A kedvezõ bolygóállások most arra biztat-
ják, bátran valósítsa meg régi álmait. Az
idõjárás változás ugyan némi ingerültsé-
get válhat ki önbõl is, de ez nem tart soká-
ig, mert a párja megnyugtatja.

Szívügyeit érintõ témák foglalkoztatják a
hétvégén, és emiatt kevés idõt fordít más
foglalatosságra. Pénzügyi téren azonban
kellemes meglepetések érik, ajándékot
kap egy közeli hozzátartozójától. 

Pozitív kisugárzásának köszönhetõen még
az influenzával sem kell megbirkóznia, mert
néhány csésze citromos teával elkerülheti a
bajt. Az önbõl sugárzó nyugalom és harmó-
nia ragadós, átveszik a közelében élõk is. 

Ne akarjon mindjárt lelépni a térképrõl, ha
olyan ismerõsökkel találkozik az utcán, aki-
ket nem kedvel. Egy váratlan találkozás
szerencsét hozhat önnek, csak figyeljen, és
ne hagyja elszaladni az alkalmat. 

Próbálja meg úgy elmondani a véleményét,
hogy azzal ne bántson meg másokat. Ha ko-
rábban félreértések adódtak a családjában,
igyekezzen minél elõbb tisztázni azokat, és
borítson fátylat a rossz emlékekre.

Õszinteséggel sokkal több mindent elér-
het, mint a titkolózással. Nagy megköny-
nyebbülést jelent a párjának, ha elmond-
ja neki mit miért tett, és ezek közül mi
okozhatott kudarcot a kapcsolatukban.

A közép és hosszú távú tervei megvalósí-
tásába most bátran belekezdhet. A boly-
góállások ugyan érzelmi életének színe-
sítésére ösztönzik, de ezért nem kell fára-
doznia, mert megteszi a természet.

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

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa 
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Cserfõn 1300 négyszögöl szõlõ
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)

Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es köz-
mûvesített építési telek 30 m2-es bon-
tandó, 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 újság-

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

Készpénzért vásárolok fest-
ményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, népviseleti ruhákat, vala-
mint teljes hagyatékot. Tel.: 0620-
555-3014 (7630K)

Keresek megvételre herendi,

zsolnay vázákat, figurákat, dísztár-
gyakat. Tel.: 0630-332-8422
(7635K)

Otthon végezhetõ munka! Termék-
csomagolás, egyebek. Tel.: 06-90-603-
607, www.mediafonebt.webnode.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.)

2014.04.01. (kedd) 09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.04.03. (csütörtök) 11:00 – 17:00 Letenye – Mûvelõdési ház, Szabadság tér 15.

Véradás - VVöröskereszt

Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
2014. április 1-tõl megváltozik  Humán és Hatósági Osztály Közigazgatási cso-
portjának ügyfélfogadási rendje. Kedden és csütörtökön 8.00- 12.00 és 13.00 -
16.30 óráig a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélfogadójában történik.
Továbbá ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2014. április 7-én (hétfõn)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás
szünetel.

Megértésüket köszönjük: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss-vváállttoozzááss aa HHiivvaattaallbbaann

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól–164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól–183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Ró-
zsa utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan ház-
számok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. március 28-án (pén-
teken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út
2.).
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérõen – 2014. áp-
rilis 16-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tár-
gyalójában.

KKééppvviisseellõõii,, ppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórráákk

A Nagykanizsai TE 1866 vívó
közül többen a reménység kard
körversenysorozat negyedik állo-
másán léphettek pástra az UTE
vívó-központjában. 

Az újonc fiú kard (37 induló)
mezõnyében Milassin Mór az
elsõ helyet szerezte meg, majd
gyermek fiú kardban (65 indu-
ló) Horváth Barna a harmadik,
Dobó Ádám a kilencedik, Hor-
váth Gergõ pedig a tizenhetedik
pozícióban zárt. A serdülõ fiú
kardozóknál (35 induló)
Milassin Mór hatodik, míg
Krasznai Kristóf huszadik he-
lyet könyvelhetett el magának.
Gyermek nõi kardban (43 indu-
ló) az alábbi jobb nagykanizsai
eredmények születtek: 9. Mádé
Réka, ... 13. Kozári Dóra.

Az olaszországi Bolzanóban
nemzetközi gyermek korcsoportos

leány kardversenyt rendeztek (pár-
huzamosan a felnõtt nõi kard Vi-
lágkupa sorozattal), melyen Mádé
Réka, az NTE 1866 vívója a 8. he-
lyen végzett.

A valamivel idõsebbek számára
Nemzetközi Veterán Budapest
Bajnokságot bonyolítottak tõr
fegyvernemben és a 40-60 eszten-
dõs korig behatárolt korosztályban
indult Pataki Zoltán (Nagykanizsai

TE 1866) is – 30 másik vívó társa-
ságában.

Két – kiesés nélküli – rangso-
roló körrel kezdtek az indulók,
ezek keretében Pataki vereség
nélkül és ami még lényegesebb,
nyolc gyõzelemmel kezdett. Ezt
követõen az 50 év felettieket (tí-
zen voltak) külön vették, az
egyenes kieséses táblán a dél-za-
lai sportolót pedig a harmadik

helyre rangsoroltak az elsõ két
forduló alapján.

Így a 16 közé nem, csak a 8 kö-
zé jutásért kellett – a szombathe-
lyi Málics Róberttel – nehéz as-
szót vívnia, s hosszabbításban
nyert a kanizsai 10:9 -re. A négy
közé jutásért a szlovákiai Farkas
Attilával vívott és kapott ki 10:5-
re, mellyel – legjobb magyaror-
szágiként – az 5. helyen zárt két
orosz, egy román és a szlovákiai
versenyzõ mögött.

P.L.

FFiiaattaallookk,, vveetteerráánnookk aa ppáássttoonn

Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Decs 1990 (10.) 10:2

NB I-es sakk csapatbajnoki mér-
kõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények: Balogh Cs. -
Popovics 1:0, Ivanisevics - Pap Gy.
döntetlen, Erdõs - Roganovics dön-
tetlen, Márkus - Tóth E. 1:0, Pintér
J. - Pataki 1:0, Bánusz - Papp T.

1:0, dr. Flumbort - Veszprémi 1:0,
Galyas - Kiss R. 1:0, Kántor - Sza-
bó R. 1:0, Bodó - Tóth S. 1:0, Gara
T. - Váradi 1:0, Hajas - Nagybíró
0:1.

A sereghajtó decsiek csapata el-
len ült asztalhoz a listavezetõ kani-
zsai együttes a sakk NB I-ben, így
gyakorlatilag a táblázaton elfoglalt

helyezések közötti különbség tük-
rözõdött a találkozón.

Talán csak az utolsó táblás Ha-
jas Tamás öröme lehetett kisebb,
de a négyes és tizenegyes tábla kö-
zött zsinórban a hazaiak csak gyõ-
zelmeket könyvelhettek el.

P.L.

KKiilleenncc hheellyy kküüllöönnbbsséégg,, nnyyoollccppoonnttooss ssiikkeerr
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Siklóson rendezték a cselgáncs
ifjúsági korosztályos országos
bajnokságot, melyen a Nagyka-
nizsai Judo Klub-Röntgen Kani-
zsa versenyzõi közül Huszár Má-
té (a somogyi KASI kettõs igazo-
lású cselgáncsosaként) bronz-
éremnek örülhetett.

55 kg-ban Huszár Mátéval
(képünkön a dobogón jobbról az
elsõ) együtt 15 judoka mérlegelt, és
a kanizsai sportoló elsõ éves ifis-
taként egy waza-ari, azaz hét pont
értékû dobással kezdett, továbbjut-

va ezzel a tabellán. Második mecs-
csén kikapott a késõbbi elsõ helye-
zettõl, így ezt követõen a vigaszág-
ra került. Harmadik összecsapásán
magabiztos ipponnal nyert, ezzel
mehetett a harmadik helyért. Annak
keretében egy yuko (5 pont) értékû
dobását követõen leszorította ellen-
felét, s ipponnal nyert – megszerez-
ve a súlycsoport bronzérmét.

Ezt követõen Szlovéniában és
Horvátországban volt a kanizsai
dzsúdósok újabb versenyhelyszíne
és jegyzett eredményeket is értek
el az NJK sportolói.

A szlovéniai Lendván a Nagy-
kanizsai Judo Klub-Röntgen Kani-
zsa versenyzõi közül az U16-os
korcsoport 46 kg-os mezõnyében
Sólyomvári Dávid második, míg
60 kg-ban a „kettõs igazolású” Hu-
szár Máté harmadik helyet szer-
zett.

Zágrábban Huszár Martin (Ka-
posvári Sportiskola-NJK) 73 kg-
ban lett kilencedik helyezett az if-
júsági Európa-kupán. Súlycso-
portjában 77 induló volt összesen
és Martin elsõként a lengyel
Mikolaj Subát verte, majd máso-
dik mérkõzésén a szlovén Peter
Kranjc Pozarral küzdött. A szlo-
vén cselgáncsozó ezúttal jobbnak
bizonyult nála és mivel egészen a
dobogó harmadik fokáig mene-
telt, így Martin a vigaszágon
küzdhetett tovább. Az osztrák
Gabriel Lukanovicot magabizto-
san verte, majd következhetett a
német Janosch Hunfeld – gyõze-
lemmel abszolválva. A holland
Jan Reijntjens aztán többet tudott
készülni az utolsó összecsapásra,
és ezt (is) kihasználva legyõzte
Martint.

P.L.

HHaarrmmaaddiikk hheellyy aazz iiffjjúússáággii oobb-rróóll
Nagykanizsán tartották a Zala

Megyei Lovasszövetség közgyû-
lését, melyen egyben számos kér-
désben is döntöttek a küldöttek.

Dobri Lajos, a megyei szövet-
ség elnöke elmondta, a megyei
díjugrató bajnokság június 8-án
rajtol, de lesznek fogathajtó verse-
nyek és az utánpótlásra is fóku-
szálva, gyermek bajnokságok.

Nagykanizsa 2012 után ismét (a
hagyományoknak megfelelõen)
otthont adhat – július elején – a
Kanizsa Lovas Klub military ver-
senyének, s azon már az egyesület
új igazolása, a zalai illetõségû
Egyed László is indulhat.

A rutinos és eredményes lovas
idén leginkább a Franciaországban
rendezendõ világbajnokságra kon-
centrál, ehhez pedig remek felké-
szülési alkalom lehet az olyan ver-
seny is, mint például a nagykanizsai.

VViisssszzaattéérr KKaanniizzssáárraa 
aa mmiilliittaarryy mmeezzõõnnyyee

Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kiskõrös KSK (7.) 35-27 (21-15)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ.. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. -
Füle 4, Kiss G. 8/3, Zsigmond 8,
Tompek 4, Szabó G. 6, Senger 4.
Csere:  Dencs Balázs (kapus),
Csató 1, Musits N., Kovács B.,
Sziva, Felde, Marton. Edzõ: dr.
Woth Péter.

Az egész szezonban eddig hazai
pályán még veretlen Izzóval a Kis-
kõrös csak az elsõ hét percig tudta
tartani a lépést (6-6) és fegyelme-
zett védekezésüknek köszönhetõ-
en a kanizsaiak fokozatosan tudták
növelni elõnyüket (20. perc: 16-9).
A kapuban Tóth Ákos ezúttal is
büntetõt hárított és a csurgói iga-
zolások is jó formában kézilabdáz-
tak. 

A második játékrészben még je-
lentõsebb fölénybe került a Nagy-
kanizsa (43. p.: 30-19),  Kiss Ger-
gely ezúttal biztosan értékesítette a
büntetõket, Tompek Alajos pedig
látványos gólokat lõtt. Az újdon-
sült tréner, dr. Woth Péter az ered-
mény ismeretében már játéklehe-
tõséget adott mind az idõsebb
(Felde, Sziva), mind a fiatalabb
generáció (Marton, Dencs Balázs)
tagjainak is. A kanizsaiak sikere a
zsinórban szerzett ötödik gyõztes
mérkõzésük volt.

KKii áállllííttjjaa 
mmeegg õõkkeett?? 

A japán fõvárosban, Tokióban
rendezték meg a nõi birkózó csa-
pat világbajnokságot, hivatalo-
san Világ Kupát, melyen a ma-
gyar birkózás történetében elõ-
ször szerepelhetett a nõi váloga-
tott. A keret tagjaként hatalmas
lehetõséghez jutott az 53 kg-osok
között a Kanizsai Birkózó SE
versenyzõje – képünkön jobbról
a negyedik –, Egyed Zsanett is.

A magyar különítmény az A cso-
portba került, az elõzõ évi gyõztes Kí-
na, az Amerikai Egyesült Államok és a
házigazda Japán társaságában. A kvar-
tettet Japán nyerte, Kína, az amerikai-
ak, valamint Magyarország elõtt. Így a
hetedik helyért a magyarok Ukrajnával
csaptak össze – a küzdelem 4:4-es dön-
tetlennel zárult. A szabályok szerint,
mivel több tus-gyõzelme volt a mie-
inknek, a hetedik helyen végeztek.

A 18 éves Egyed Zsanett ugyan
minden mérkõzésén alul maradt, ám
olyan klasszisoktól kapott ki, mint a
japán (tizenegyszeres világbajnok és
háromszoros olimpiai bajnok) Szaori

Josida, az amerikai világbajnoki
ezüstérmes amerikai Helen Maroulis,
a junior világbajnoki második, a kínai
Zhong Xuechun, vagy éppen a két-
szeres Európa-bajnok és világbajnoki
második ukrán Julija Blahinya.

– Kisebb csodaként tartom szá-
mon, hogy az apró vidéki mûhe-
lyünkbõl ilyen közegbe juthatott,
edzõtáborozhatott és versenyezhetett
Egyed Zsanett – mondta Szatmári

Zsolt, a Kanizsai Birkózó SE edzõje.
- Csak remélni tudom, hogy az ered-
mények nem lehangolták, inkább
feldobták versenyzõnket. A mezõnyt
látva Zsanett szembesülhetett azzal,
hogy mekkora szakadékot kell átug-
rania kemény és verejtékes munká-
val ahhoz, hogy egyszer õ is majd
olimpián szerepelhessen.

P.L.

KKllaasssszziissookkkkaall bbiirrkkóózzootttt TTookkiióóbbaann
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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

Pattogós
cukor

tattoval
1 gr 

25 Ft/db

Töltött
tojás

20 Ft/db-tól

Szalon-
cukor
400 gr

198 Ft
495 Ft/kg

Kinder
tojás
20 gr

199 Ft
9950 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

Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

Beltéri szemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.

MMeegghhíívvóó
Kedves Szülõk!
Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagy-

kanizsa Központi Rózsa Óvoda székhely intézményébe (Nagyka-
nizsa Rózsa u. 7.) „ÓVODANYITOGATÓ” programra. 

2014.április 4-én pénteken 17 órakor a szülõket várjuk. 
Megismerhetik a Nevelési programunkat, bemutatjuk az óvodát.  

2014. április 5-én 9:30 - 11:30-ig a gyermekeket várjuk együtt 
játszásra.
Mindenkit  szeretettel várunk:

Rózsa óvoda nevelõtestülete

11.qxd  2014.03.31.  9:30  Page 16


