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Cseresnyés Péter és dr. gróf
Bethlen István szerkesztésében a
fenti címmel megjelent kiadvány
országos bemutatójára került
sor a nagykanizsai Vasemberház
Dísztermében. Ahogy elhang-
zott, a gazdaságpolitikai kiad-
vány a 2013-as, a dél-zalai város-
ban lezajlott magyar-horvát gaz-
dasági konferencia elõadásaira
felkért neves szakemberek ta-
nulmányait tartalmazza.

Nagykanizsa polgármestere, Cse-
resnyés Péter elmondta, annak ide-
jén a Magyar Páneurópai Unió el-
nöke, dr. gróf Bethlen István ötlete
volt egy gazdasági konferencia
lehetõsége, mely 2013-ban meg is
valósulhatott. Ez is azon történések
láncolatához tartozott, amely Nagy-
kanizsának az elmúlt években fon-
tos feladatot adott és magának a te-
lepülésnek is iránymutatást nyújtott.

Egyben az ilyen irányú gondola-
tok magukban foglaltak egyfajta
történelmi visszatekintést is, ami
teret adott egy olyan idõszak feltá-

rására, mint például gróf Bethlen
István miniszterelnökségének ide-
je 1921-1931 között. Azok az évek
példaként is szolgálhatnak a má-
ban és a mának is, hiszen egy terü-
let tekintélyes részét, államkasszá-
ját vesztõ ország tudott talpra állni
abban az évtizedben. Magyaror-
szág akkori vezetése, mint kide-
rült, alkalmas volt a felemelkedési
folyamat végrehajtására úgy, hogy
végül a világ jegyzett gazdaságává
is tette a magyart a 1930-as évek
közepére.

A kiadvány-bemutatón dr. gróf
Bethlen István hangsúlyozta, az
utóbbi esztendõ folyamán Nagy-
kanizsa valóban a szívéhez nõtt, s
ahogy fogalmazott, bizony, aki a fa
mellett él, nem láthatja, hogyan is
nõ az a fa. Így õ maga is, amikor a
városban jár, látja igazán a fejlõdés
mértékét. Amint aztán azt a Ma-
gyar Páneurópai Unió elnöke meg-
jegyezte, kevés unalmasabb dolog
van, mint konferencia-jelentéseket
utólag olvasgatni, a mostani kiad-
vány viszont igazodva a mai kor

szelleméhez, az akkori elõadók át-
írt, kibõvített témáit tartalmazza.

Hogy a prezentáció során telje-
sen aktualizálják a helyzetet, a
szerkesztõk kifejtették: Nagykani-
zsa és térsége valóban olyan föld-
rajzi egységben fekszik, mely fel-
jogosítja az igazán nagy lehetõsé-
gei kiaknázására és ilyen helyzet-
ben a sajtónak is óriási szerepe van
abban, hogy miként áll ki egy jó
ügy mellett. Az elhangzottak alap-
ján azt pedig már fölösleges is kü-
lön nyomatékosítani, hogy a köze-
li horvát, szlovén, olasz területek,
térségek a közös munka terén is ki-
emelt súllyal bírhatnak.

Így példának okáért Nagykani-
zsa vezetõ szerepet tölthet be ab-
ban a folyamatban is, mely újra
felfedezi a magyar gazdaságnak a
horvátországi Fiume (Rijeka) ki-
kötõjét, de nem csupán ebben jár-
hat élen, hanem a szlovéniai Koper
és az olasz Trieszt felé irányuló
kapcsolatok kiépítésében is.

P.L.
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A Zala Megyei Fejlesztési Kon-
ferenciára, a Széchenyi Program-
iroda a megyei település és területi
tervezést támogató kiemelt koordi-
nációs projektje Zala megyei ren-
dezvénysorozatára került sor váro-
sunkban, a Medgyaszay Házban. 

A megjelenteket Manninger Jenõ,
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke kö-
szöntötte. Ahogy elmondta, a térség-
nek komoly logisztikai szerepe lett és
2011 óta pozitívan alakulnak a jöve-
delmek, az iskolázottsági és a foglal-
koztatási adatok egyaránt. Nagykani-
zsán rendelkezésre áll a szakképzett
munkaerõ. – Nagykanizsa térségi
szerepe erõsödik, melynek elsõsor-
ban a korszerû szakképzés az alapja.
Remélhetõleg egy olyan fejlõdés
elõtt áll a város, amelyet láthattunk az
ország északnyugati részében, Gyõr-
ben – mondta Manninger Jenõ.

Cseresnyés Péter polgármester a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke által
elmondottakhoz kapcsolódva ki-

emelte, Nagykanizsa térségi szerepé-
nek erõsítése érdekében megtesznek
mindent, hiszen így városunk lehet
Nyugat-Európa második kapuja. –
Nagyon fontosnak tartjuk, annak fel-
tárását, hogy ez a térség mit tud, mit
adhat az itt levõ vállalkozóknak és
azoknak, akik befektetésben, beruhá-
zásban gondolkodnak ezen a terüle-
ten. A vidékre gondolva, a vidékkel
együtt tervezzük a saját jövõnket.
Nagykanizsán térségben gondolkod-
va szabad csak gazdasági fejlesztés-
rõl beszélni. A térségben való gon-
dolkodás pedig nem csak határon be-
lül, hanem határon túlra is igaz –

A II. világháború áldozata-
inak tiszteletére megemléke-
zést tartott az önkormányzat a
városi köztemetõben. A város-
vezetés nevében Cseresnyés Pé-
ter polgármester, a térség or-
szággyûlési képviselõje koszo-
rút helyezett el a II. világhábo-
rú valamennyi áldozatának
emléket állító Rétfalvi Sándor
alkotásnál. Míg a most 100 éve
kitört I. világháború rengeteg
katonai áldozatot követelt, a
második abban is más volt,
hogy a civil áldozatok száma is
óriási lett. A II. világháborúval
kapcsolatban egyébként egé-
szen 1989-ig Magyarországon
csak a szovjet katonáknak volt
emlékmûve. 

A Himnusz elhangzását követõ-
en Cseresnyés Péter polgármester
ünnepi megemlékezõ beszédében
többek között kiemelte: azért va-
gyunk ma itt a hagyományteremté-
sen kívül e II. világháború áldoza-
tainak emléket állító mûalkotásnál,
mert fontosnak érezzük, hogy 24
évvel a demokrácia megszületése
után kimondjunk fennhangon
olyan igazságokat, melyek évtize-
den keresztül csendben és suttogva
bújtak meg közösségünk mélyén,
erodálva annak erejét és identitá-
sát. 

70 esztendeje Magyarország a
megszállás áldozatává vált, el-
vesztve addig is bizonytalan lába-
kon álló szuverenitását, majd rá
egy esztendõre újra évtizedekre

rabbá vált saját hazájában, csak
immár a „felszabadítás” címkéjét
aggasztva a szabadságunk bilin-
csére – emlékeztetett a városve-
zetõ. Megint csak elvesztve a
szuverén létezés esélyét, mely
oly sokszor fordult elõ, beleso-
dorva hazánkat a függõség, a má-
sok megszabta szolgaság szere-
pébe. 

Egész újkori és modern korunk
arról a játszmáról szólt, hogy ki-
nek válunk alattvalójává, ki diktál-
ja nekünk a történelmünk és az
életünk menetét, tollba mondva
valamely elvtelen alattvalójának a
sorsunkat. 

És nemcsak az elmúlt száza-
dok, de az elmúlt évtizedek és
évek is, e kimondatlanság okán
arról szólt, hogy miképp tudunk
mégis a saját lábunkra állni, akár
a belsõ korrupcióval szemben is,
és egyenes derékkal kiállni a saját
éltünkért, jövõnkért és múltun-
kért. Mert sokan voltak e múltban
olyanok is, akik hittek annak kö-
zös voltában, akik értették, hogy
egy közösség csak és kizárólag
értékek mentén, szuverén módon,
a saját hagyományát követve le-
het igazi, jövõbe mutató Magyar-
ország. Ezért tartom fontosnak,
hogy megálljunk ezen emlékmû
elõtt, és kimondjuk azt, hogy
azok az áldozatok, akiknek emlé-
ket állít e mûalkotás, nem elle-

nünk harcoltak, nem másokat
szolgáltak, nem fasiszta eszmék
követõi voltak, hanem a mi közös
és szuverén hazánk, a mi közös-
ségünk bátor tagjai, akik kiálltak
a számukra fontos értékekért.
Olyan civilek, akik a korábbi vi-
lágégések, jellemzõen katonai ál-
dozataival ellentétben a hétköz-
napok hõsei, anyák, gyermekek
és apák voltak. Ez az 1989-ben
állított emlékmû az egyedüli itt
Nagykanizsán, amelyik e valódi
áldozatokra, és nem megcímké-
zett ismeretlenekre emlékszik
méltó módon, egyesítve a közös-
ségünk tagjait. 

Az áldozatokra való emlékezés
egy értékközpontú közösség, egy
identitással rendelkezõ társada-
lom fundamentuma, hiszen az ál-
dozatok szembesítenek minket új-
ra és újra azon értékekkel, bátor
kiállással és cselekedetükkel, me-
lyek ezen identitás szívét és lelkét
adja meg. 

A felejtés és a közöny önma-
gunk, a múltunk és ezáltal a jö-
võnk felejtését és feladását is je-
lentené, amit nem engedhetünk
meg, hiszen akkor kiszolgáltatottá
válunk a világ erõinek, olykor ér-
ték- és közösségromboló törekvé-
seinek – zárta gondolatait a polgár-
mester.

B.E.

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetés-
felvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,  tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

2014. április 3.2

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fo
tó

:B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

KKaanniizzssaa –– GGaazzddaassáágg

KKoonnffeerreenncciiaa ZZaallaa mmeeggyyee jjöövvõõjjéérrõõll

Fo
tó

:B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

KKoosszzoorrúúzzááss aa IIII.. vviilláágghháábboorrúú áállddoozzaattaaiinnaakk ttiisszztteelleettéérree 

12.qxd  2014.04.02.  11:38  Page 2



KKaanniizzssaa –– GGaazzddaassáágg 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2014. április 3.

hangsúlyozta Cseresnyés Péter. 
Manninger Jenõ a konferencia szü-

netében tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, Nagykanizsa fejlesztése két
részrõl történik, egy célrendszerbõl
programokat állítanak össze, a másik
oldalról pedig már konkrét beruházá-
si javaslatokat is vizsgálnak, és ebbõl
állítják össze a fejlesztési koncepciót.
– Nagykanizsán az elmúlt évek fejlõ-
désére és jelenségeire alapozva
mondhatjuk, hogy komoly jövõ elõtt
áll a város. Amegyei célrendszer csú-
csán a szakképzett munkaerõ áll, mint
legfontosabb tényezõ, és itt komoly
lépéseket tett a város. Jó adottságai
vannak, és megvannak az elsõ ered-
ményei is – mondta az elnök.

Cseresnyés Péter az elhangzottak-
hoz hozzátette, hasznos, hogy a ren-
dezvénysorozat Nagykanizsára érke-
zett, mert bemutatathatják a várost, az
elképzeléseiket, valamint az elkövet-
kezõ idõszak lehetõségeit. Kiemelte,
nem csak a város gondolkodik térség-
ben, hanem ezt a segítséget a megyé-
tõl is megkapta Nagykanizsa. Elõször
készült egy olyan terv, amely az egész
megyére vonatkozik, mely az elõt-
tünk lévõ európai uniós pénzügyi cik-
lus miatt, hiszen nem mindegy, hogy
a tervek, célok kitûzésével, elkészíté-
sével ebbõl a pénzbõl megyénk men-
nyit tud megszerezni területfejlesztés-
re, gazdaságfejlesztésre és ezen belül
foglalkoztatásra. Kiemelte, térségben
gondolkodnak, akkor is, amikor a
város fejlesztését a következõ hét
éves európai uniós pénzügyi ciklus-
ban tervezik. 

A konferencián szakmai elõadáso-
kat hallhattak a részvevõk. Alföldy –
Boruss Márk, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Klíma- és Energiaügyért
Felelõs Államtitkárság Stratégiai és
Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály
Fenntartható Fejlõdési Osztály osztály-
vezetõje a megújuló energiatermelésrõl
és hasznosításról, mely az önkormány-
zatok és a magyar lakosság egyik jövõ-
beli útja lehet, tartott elõadást. Dr.
Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának igazgató-
ja a megyénkben rejlõ lehetõségeket
vázolta fel. A hátáron átnyúló együtt-
mûködési programokat dr. Szûcs Már-
ton, a Magyarország-Horvátország
Határon Átnyúló Együttmûködési
Program Közös Technikai Titkárság
titkárságvezetõje ismertette, míg a vá-
rosunkra vonatkozókat Rodekné Hed-
erics Erika, az önkormányzat pályáza-
ti csoportjának csoportvezetõje. Nagy-
kanizsa gazdaságfejlesztési irányairól
pedig Bajnai László, Városfejlesztés
Zrt. vezérigazgatója szólt. 

V.M. 

Jó évet zárt tavaly, és sikeres
pályázatokkal indult az idei év a
Nagykanizsai Szociális Foglal-
koztatónál. A 2012-es évi közel
84 millió forintos árbevételt, 104
millió forintra sikerült növelni
2013-ban. Köszönhetõ ez annak,
hogy megfelelõ árképzéssel, és
marketingtevékenységgel ko-
moly eseti megrendeléseket sike-
rült elnyerniük.

– Pályázati tevékenységünk is
aktív volt – mondta Lérántné Má-
tés Valéria ügyvezetõ. Az összes
közül talán az önkormányzat által
benyújtott TIOP-os pályázat a leg-
jelentõsebb, melyen 100 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat az
autista és megváltozott munkaké-
pességû személyek foglalkoztatá-
sának elõsegítésére. A Sabján
Gyula utcai épületet egyrészt ki-
nõttük, másrészt szerkezeti kiala-
kítása kapcsán sem alkalmas gaz-
dálkodó tevékenység végzésére.
Az elnyert összeget az önkor-
mányzat a Petõfi utca 5. szám alat-
ti volt leánykollégium átalakításá-
ra fordítja, ahova várhatóan év vé-
gén, vagy 2015 elején költözhet át
a Foglalkoztató. A munkálatok so-
rán megtörténik az épület szerke-
zeti átalakítása, a közfalak bontá-
sa, új munkatermek kialakítása,
valamint az épület teljes körû aka-
dálymentesítése. Beépítenek egy

liftet, szociális blokkokat alakíta-
nak ki, míg a régieket felújítják. A
pályázat keretében minimum 17
fõs létszámbõvítést is kellett vál-
lalni. A létszámbõvítés 40 százalé-
kában az 5. év végére autista sze-
mélyeket kell foglalkoztatni. Ez
egyrészt felelõsségteljes, másrészt
komoly szakmai kihívást jelentõ
feladat számunkra. Az autizmussal
élõk a megváltozott munkaképes-
ségûeken belül is többszörösen
hátrányos helyzetû csoportot kép-
viselnek. Foglalkoztatásuk eddig
egyáltalán nem volt megoldva
Nagykanizsán és környékén, így
egyben hiánypótló szolgáltatást is
nyújtunk ezzel. Az autizmus sajá-
tos tünet-együttesei miatt szakem-
berek döntik majd el, kik vonható-
ak be közülük a foglalkoztatásba,
ezen kívül - szintén szakemberek
bevonásával – fejlesztõ foglalko-
zásokat is tervezünk számukra.

A társaság minden évben szerepel
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociá-
lis Hivatal pályázatán – ismertette
az ügyvezetõ a saját pályázataikat
is. A megváltozott munkaképessé-
gûek bértámogatására tavaly 83
millió forintot nyertek el, idén 86
milliót, melyet a dolgozók létszá-
mának alakulásától függõen hasz-
nálhatnak fel. Õsszel a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium kereskedelem-
fejlesztést támogató pályázatán sze-
repeltek sikeresen. Az 5.810 ezer

forintból eszközöket, illetve teher-
gépjármûvet szeretnének beszerez-
ni. Szintén az NRSZH munkahely-
teremtõ pályázatán nyert 3.976 ezer
forintból egy színes digitális nyom-
dagép beszerzését tudták megolda-
ni, egyúttal két új álláshellyel is bõ-
vítették a foglalkoztatottak számát.
Elbírálási szakaszban van az a
TÁMOP-os pályázat is, melyben a
társaság 50 fõ megváltozott munka-
képességû személy alapképzését
vállalta, elsõsorban a nyílt munka-
erõpiacon történõ elhelyezkedésük
segítése céljából. 

– Ugyanis a hatályos törvények
szerint minden állami bértámoga-
tásban részesülõ munkáltatónak
feladata, hogy minél több megvál-
tozott munkaképességû embert
visszavezessen az elsõdleges mun-
kaerõpiacra. Akik rehabilitálható
minõsítést kapnak a komplex felül-
vizsgálat során, õket három éven
belül, vagy legkésõbb a harmadik
év végéig kell visszasegíteni az el-
sõdleges munkaerõpiacra. Illetve
még a pályázatban azt is vállalnunk
kellett, hogy a nem rehabilitálhatók
közül – akik rokkantsági ellátásban
részesülnek –, lehetõség szerint
tranzitáljunk a munkaerõpiacra
munkavállalókat – összegezte
Lérántné Mátés Valéria, a Szociális
Foglalkoztató ügyvezetõje.

B.E.
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A Nagykanizsai Inkubátor-
ház a Széchenyi Programirodá-
val közösen tartott vállalkozói
tájékoztatót hétfõn a foglalkoz-
tatáshoz igénybe vehetõ támo-
gatásokról.

Számtalan fórumon lehet hallani
és olvasni azt, hogy 2013-ban lezá-
rult egy EU-s költségvetési ciklus és
ezzel egy idõre a támogatásokat is
nélkülözni kell a vállalkozásoknak.
A hír csak részben igaz és erre sze-
rették volna felhívni a vállalkozók
figyelmét a rendezvény szervezõi.

Amint azt Cserti Csilla, az In-
kubátorház vezetõje köszöntõjé-
ben elmondta, az önkormányzat
támogatásai az uniótól függetle-

nül élnek és várják a jelentkezõ-
ket. Ezen túl pedig vannak még
olyan EU-s programok is, ame-
lyek nem futottak ki 2013-ban.

Az elõadók két ilyen lehetõséget
mutattak be a tájékoztatón. Cserti
Csilla az önkormányzat foglalkoz-
tatás bõvítési támogatásáról szólt
pár szóban. Minden olyan kanizsai
cég, amely legalább egy éve mûkö-
dik városunkban, 500.000 Ft-ot
kaphat új munkahelyenként. Termé-
szetesen a pályázókat további admi-
nisztratív feltételek is kötik, amely-
rõl a Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Csoportja tud tájékoztatást adni.

A másik bemutatott konstruk-
ció egy már tavaly elindított EU-s
pályázat, a „gyakornoki program-

ként” elhíresült felhívás. Marti-
necz Aranka, a Széchenyi Prog-
ramiroda koordinátora elmondta,
hogy nevével ellentétben nem is-
kolások foglalkoztatásáról szól ez
a lehetõség, hanem már végzett,
szakképzett munkavállalók felvé-
telérõl. Mégis azért hívják „gya-
kornoki programnak” mert olyan
fiatalok munkába állását támogat-
ják, akik még nem dolgoztak a
szakképzetségüknek megfelelõ
pozícióban. A támogatás nem
csak azért egyedülálló lehetõség,
mert a 9 hónapos kötelezõ foglal-
koztatás idejére akár 100%-os
bértámogatást nyerhet a pályázó,
hanem mert a pályázó által meg-
nevezett mentor, aki segíti a fiatal
szakmai fejlõdését, szintén bértá-
mogatásban részesülhet, sõt még
eszközöket is beszerezhet a ked-
vezményezett.

Vannak mmég ttámogatási llehetõségek 
a ffoglalkoztatás ffinanszírozására
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1. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
2. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
3. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
4. FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT
5. ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
6. FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
7. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
8. LEHET MÁS A POLITIKA
9. JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
10. ÚJ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

11. MAGYAR MUNKÁSPÁRT
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
13. KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT
14. EGYÜTT 2014 PÁRT
15. ZÖLDEK PÁRTJA
16. ÖSSZEFOGÁS PÁRT
17. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, EGYÜTT -
A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ,
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, 
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT
18. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi 
Igazságosságért Néppárt

Járási István
A Haza Nem Eladó 
Mozgalom Párt

Piskor Zoltán
Összefogás
Párt

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

Bogdán Zoltán
Magyarországi
Cigánypárt

Kucséber Ervin
Független 
Kisgazdapárt

Sándor József
Seres Mária
Szövetségesei

Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt

Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Marton Krisztián
Aquila 
Párt

Somogyvári László
Magyar Republikánus 
Politikai Párt

Tringer Ferenc 
Lehet Más 
a Politika

Gayer András 
Nép Oldali
Párt

Domokos Zsolt 
Elégedetlenek 
Pártja

Molnár István
Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség

Zakó László
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

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

Országos listát állító pártok a szavazólapon lévõ sorrend szerint:

x
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„A közelgõ választás ugyanis
az egyéni jelölteken dõl el… Mi
Dávidként küzdünk Góliát el-
len” – fogalmazott az Együtt-PM
Szövetség vezetõje, aki három
hónap elmúltával, kedden újra
Nagykanizsára érkezett és „A
Kormányváltó Erõ” helyi indu-
lójával, Göndör Istvánnal közö-
sen lakossági fórumot tartott a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban.

Mindezt megelõzõen, sajtótájé-
koztató keretében a megjelent mé-
diumok munkatársainak zalai kam-
pánykörútján szerzett tapasztalatai-
ról is beszélt Bajnai Gordon. El-
mondása szerint ez a megye jobb
sorsra lenne érdemes és többre is
képes, ám mégis rosszabbul teljesít.

– Elszegényedett falvakban, el-
szegényedõ emberekkel beszélget-
tünk, olyanokkal, akiknek nem na-
gyon van kilátása jobb életre, mert
nincs munka. Zalában az elmúlt 4
évben jelentõsen csökkent a mun-
kalehetõség. A politikus példaként
hozta fel a zalaegerszegi Flextro-
nics gyárat, ahol a „6000 feletti
létszámról mára alig több, mint
1000 fõre” redukálódott a munka-
erõ, illetve, a „mezõgazdaságban
is beszûkült lehetõségeket”.

– Sokaknak már csak a néhány
hónapig tartó közmunka maradt –
fûzte tovább. Hozzátéve még azt,
sokan indulnak el a térségbõl nyu-
gatra, fiatalok és középkorúak is,
hogy „elõreléphessenek az életben”.

Az Együtt-PM szövetség veze-
tõje a megye által kínált lehetõsé-
gek kiaknázására is felhívta a fi-
gyelmet, illetve, miért fontos a ki-
sebb települések felzárkóztatása. –
Arra van szükség, hogy az új kor-
mány beindítsa a gazdasági növe-
kedést az egész országban. Ki-
emelt figyelmet fordítva a kistele-
pülésekre, amiket szintén be kell
kapcsolni a vérkeringésbe – hang-
súlyozta Bajnai.

A munkahelyteremtés fontossá-

gára is rávilágított beszédében,
csakúgy, mint hogy az „országnak
jó kormányzásra van szüksége;
olyanra, ami nem pusztán a maga
hasznát nézi.” Utalt – többek között
– Nagykanizsa vonatkozásában arra
a „néhány beruházásra, ami megva-
lósult”, kiemelten a javító-nevelõ
intézetre, melynek munkálatait „na-
gyobb részt debreceni cégek végzik,
míg az itteni kisvállalkozóknak nem
marad semmi.”

Áttérve az április 6-i választások-
ra, azt jelentette ki az Együtt-PM
vezetõje, „egy hosszú ideig vissza
nem térõ esély jön arra, hogy vál-
toztassunk az ország szekerén,
visszafordítsuk keletrõl nyugatra.”

– Ez a választás nagyon egysze-
rû lesz. Ukrajna vagy Ausztria?
Melyik irányba akarunk haladni? –
tette fel a kérdés Bajnai. Szerinte a
jelenlegi kormányzat – médiapro-
pagandával, törvényekkel – meg-
nehezíti azoknak a dolgát, akik
változtatni akarnak.

– Az emberek pedig azért fogják
leváltani a kormányt áprilisban,
mert átverik, meglopják és megfé-
lemlítik õket. Ez utóbbit pedig félre
kell tenni a választásokkor és el kell
menni szavazni, mert ha nem teszik
meg, újra félelemben fognak élni. A

18 pártlistából 17 Orbán Viktor ma-
radását jelenti, csak egy van, ami
valódi kormányváltást hoz – még-
pedig a kormányváltó szövetség.

A voksolásokkal kapcsolatban
Bajnai még elmondta – a helyi vi-
szonyokra vonatkozóan – hogy or-
szággyûlési képviselõjelöltjük, Gön-
dör István már bizonyított, mégpe-
dig számos „kézzel fogható, helyben
látható dolgon kívül azzal, õ valóban
ezért a térségért dolgozik.”

- Ezt tudják is a Fideszben, ép-
pen ezért õk tartanak is Göndörtõl
– így Bajnai. Majd arra buzdított
mindenkit, szavazzanak „A Kor-
mányváltó Erõ” jelöltjére.

Fórum: Cseresnyésrõl, Orbá-
nisztánról és Paks 2-rõl (is)…

Elsõként Göndör István szólalt
fel a teltházas lakossági fórumon.
Beszédében a helyben, illetve kör-
nyéken történõ, „felháborító” dol-
gokra hívta fel a figyelmet.

– Nagykanizsa lejjebb csúszott a
városok rangsorában Magyarorszá-
gon. Mindezt Orbán Viktor és hitsze-
gõ kormánya, a Fidesz hozta létre –
szögezte le Göndör. Közlése szerint
Kanizsa és a környezõ térség csak
akkor tudott fejlõdni, amikor a szoci-
alisták voltak hatalmon. A jelenlegi

polgármester, amilyen fejlesztések-
rõl beszél, azokat mind örökölte. A
szennyvízcsatorna-projektet, a kór-
házfejlesztést, a belváros-rekonst-
rukciót is. Ami nekem még szemé-
lyes büszkeségem, az a könyvtár, a
megmentett régi mozi, a Rozgonyi
iskola, a Bolyai Iskola… – sorolta
„A Kormányváltó Erõ” helyi jelöltje.

Majd Cseresnyés Péterhez inté-
zett kérdést, miszerint „mikor szá-
mol el arról a 35 milliárd forintról,
amirõl a szavahihetõ miniszterelnök
azt mondta, 4 év alatt ennyi fejlesz-
tési forrást küldött a városnak. Hol
van mindez? Szeretnénk látni!” –
így Göndör. – Csak a klánhoz tarto-
zók gazdagodnak, csak õk jutnak
munkához, egyébként meg nõ a vá-
rosban a munkanélküliség. Cseres-
nyés Péter gyenge polgármester,
gyenge képviselõ, és hihetetlenül
gyenge lobbierõvel rendelkezik – állí-
totta a kormányváltók jelöltje. Szóvá
téve még az, hogy „Simicska és a
Közgép” kapott meg több, nagykani-
zsai beruházási munkát, valamint pes-
ti cégek – még a közétkeztetést, mar-
ketinget sem helyiek végzik.” – Én
nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a
parlamenti választásokat követõ há-
rom hónap múlva – a háromhavi

(folytatás a 6. oldalon)
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Földes Anita, Átéltem egy év-
századot címmel megjelent
könyvének nagykanizsai bemu-
tatóját a Thúry György Múze-
umban rendezték meg a héten. A
Fejtõ Ferenc portréját felvázoló
könyvrõl az interjúkötet szerzõ-
je, Fekete Vali újságíró és dr. Ko-
vács Lóránt, a Fejtõ Ferenc Ala-
pítvány elnöke beszélgetett. 

A Nagykanizsán született Fejtõ
Ferenc ezer szállal kötõdött Nagy-
kanizsához. Szerette szülõvárosát

és talán az sem véletlen, hogy ha-
lálos ágyán is Kanizsáról mesélt.
Zala megye és Nagykanizsa Város
díszpolgára, a helyi Piarista Gim-
názium tanulója majd egy évszá-
zad alatt háborúkat, forradalmakat,
diktatúrákat és demokratikus rend-
szereket is átélt. Az európai iroda-
lom, a történetírás és a politikai
elit mellett jó kapcsolatot ápolt
egyházi vezetõkkel is. A XX. szá-
zad tanújaként a magyar irodalom
aranykorszakának több képvise-
lõjével tartott szoros barátságot.

Ugyanakkor hazánk sorsfordító
pillanatairól is hiteles képet alko-
tott. A kötet jól körülhatárolható
témaköröket ölel fel. Az irodalmi
élet, a történelem, a politika, a hit
és a magánélet történéseit átszövi
Fejtõ hitvallása, az egyetemes em-
beri értékek vállalása és képvisele-
te. A mai szélsõségesen polarizált
politikai helyzetben szinte idealis-
tának hat Fejtõ konzervatív, liberá-
lis és szocialista értékrendje. Egy
azonban biztos, hogy polgárként
messzemenõen tisztelte beszélge-
tõtársait, tudott és szeretett más el-
veket vallókkal is párbeszédet
folytatni. Esendõ emberként elfo-
gadta, hogy nincsenek tévedhetet-
lenek és képes volt saját tévedése-
it belátni. A „fejtõi titok”, a varázs,
amit sokan kutattak, intellektusá-
ból, a mások iránti õszinte kíván-
csiságából és tiszteletébõl fakadt.
A hiánypótló könyv azoknak szól,
akik kíváncsiak városunk híres
szülöttére, azoknak a nyitottságra
képes embereknek, akiket érdekel
egy optimista szemléletû, hazáját
szeretõ európai polgár életútja. Az
objektivitásra törekvõ, szívvel-
szeretettel írott könyv élvezetes ol-
vasmány.

H.Gy.
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BBaajjnnaaii:: 
„„HHaa GGöönnddöörr hheellyybbeenn
nnyyeerr,, kkoorrmmáánnyyvváállttááss
lleesszz……””
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(folytatás az 5. olalról)
munkanélküli segély után – hol

helyezkedik el Cseresnyés Péter? –
tette fel a kérdést Göndör.

Ezután már a kitörési lehetõsé-
geket vázolta. Mint mondta, az „új
kormányzat” kiemelt figyelmet
szándékozik fordítani a térségre.

A rezsicsökkentésrõl és a nyug-
díjemelésrõl szintén szólt Göndör.
Átfogóan akként adott jellemzést
ezekrõl, hogy a „rezsicsökkentés-
sel megsimogatták az arcukat, a
nyugdíjemeléssel pedig kaptak
egy nagy fenékberúgást.”

A választások kapcsán – beszé-
dét bezáróan – egy „mozgalom el-
indításáról” beszélt Göndör István.
E szerint arra kérte a megjelente-
ket, hogy gyõzzék meg arról leg-
alább 10 ismerõsüket, menjenek el
szavazni, és voksukat a kormány-
váltókra adják.

Ezután immár Bajnai Gordon
mondott beszédet. Hangsúlyt adva
annak, hogy a mostani, egy „rend-
kívüli választás lesz”, hiszen eldõl,
milyen jövõt választunk.

– A jelenlegi rendszer folytatása
azt jelenti, hogy tartósan egy olyan
pályára kerülünk, ami ebbõl az or-
szágból Orbánisztánt csinál, egy
posztszovjet utódállamot, melynek
fõvárosa Felcsút lesz. Ez szimbó-
luma annak az akarnok kormány-
zásnak, amelyik azt hiszi: neki
minden jár – fogalmazott Bajnai. –
A paksi beruházás pedig tökéletes
példája annak a három legfonto-
sabb dolognak, amiket ugyan meg-
ígért, ám amikben mégis hazudott
a kormány. Ugyanis az atomerõmû
bõvítése után kétszer olyan drága
lesz az áram – ezért hívjuk Paks 2-
nek – mint most. Ehhez a beruhá-
záshoz akarnak 3 milliárd forint
hitelt felvenni; továbbá annak a
szintén 3 milliárd forint magán-
nyugdíjpénztári-megtakarításnak
is nyoma veszett, amiket még a
ciklus elején elvettek a nyugdíja-
soktól. Ez azt jelenti, hogy a kor-
mány az államadósságot is növel-
te, közel 10 milliárd forinttal. A
harmadik pedig, hogy Orbán négy
éve azzal foglalkozik, hogy ádáz
csatát vív Brüsszel ellen, amihez
mi szabad akaratunkból csatlakoz-
tunk. S pont tõlük félti a szabadsá-
gunk. Pedig Moszkvával írt alá
egy 60 évre szóló szerzõdést – így
Magyarország áramellátása döntõ-
en tõlük függ. Ebben az ügyben
azért nem mer megszólalni a mi-
niszterelnök, mert félti saját érde-
keit. Pedig ez rossz üzlet az or-
szágnak. Ez a beruházás megmu-
tatja, nincs olyan épeszû érv, ami

azt mondatja, a Fidesz kormányzás
folytatására kell szavazni…

– Nekik csak egy ígéretük van: a
rezsicsökkentés – folytatta az
Együtt-PM vezetõje. – „Szanaszét
járják az országot a rezsihuszárok,
aközben tudják, semmilyen tarta-
lék nincs ezt fenntartani, hisz nem
lesz mibõl elvenni. Majd a végén
rezsiadót vezetnek be…” Másik
jövõkép kell az embereknek,
olyan, amit az összefogás csapata
képvisel. A mi ajánlatunk egy nor-
mális, békés, megújuló Magyaror-
szág – állította Bajnai, akinek be-
széde után kérdéseket tehettek fel
a fórumon megjelentek.

A „Kormányváltó Erõ” or-
szággyûlési képviselõjelöltje ezút-
tal azt elemezte szokásos sajtótá-
jékoztató sorozatának pénteki ál-
lomásán, hogy „Nagykanizsa és
térsége a szocialista kormányok
idején gyorsabban fejlõdött.”

„Kedden azt állítottam – kezdte
Göndör István –, hogy Nagykani-
zsa és térsége a szocialista kormá-
nyok idején gyorsabban fejlõdött.
A kampányban hiába kezdemé-
nyeztem vitát Cseresnyés Péterrel
az eredményekrõl, a jövõrõl, a vá-
ros és térség fejlesztésérõl. Válasz
helyett a felolvasó önkormányzati
képviselõk figyelemelterelõ, a va-
lóságot figyelmen kívül hagyó,
durva sárdobáló akcióinak se vége
se hossza. A kérdések között szá-
mos volt, amire õk is válaszolhat-
tak volna, hogy bizonyítsák, Orbán
Viktor igazat mond. Vélelmezem,
erre nem volt elõre megírt közpon-
ti tájékoztató, amit fel lehetett vol-
na olvasni.

Íme a lista arról, amit a város, a
térség kapott a szocialisták közre-
mûködésével (nem egy esetben a
Fidesz-kormány ellenében):

A város megkapta ingyen a lak-
tanyákat, hozzá infrastruktúra fej-
lesztésre forrást. Új városi könyv-
tár. A szocialista kormányok alatt
elérte a várost és térségét az M7
autópálya. 2005-ben Brüsszelben

elfogadták a csatorna projektet 10
milliárdot meghaladó összegben.
Kórház E és B épület. Fogyatékkal
élõk otthonának megépítése: 350
millió. Plakátház: 208 millió. Pa-
nelfelújítás több mint 100 lakás,
amihez a városi kiegészítés: 1 mil-
liárd. HSMK rekonstrukció: 550
millió. Mozi, Medgyaszay Ház:
450 millió. Hulladéklerakó, válo-
gató, hulladékudvar: 200 millió.
Szabadhegyi leágazó: 110 millió.
Belvárosi rekonstrukció megkez-
dése: 100 millió. 56-os, Holo-
kauszt és II. Világháborús Emlék-
mû építésének megvalósítása, il-
letve támogatása együttesen: 50
millió. A strandon gyermekmeden-
ce: 50 millió. 50 db bérlakás vásár-
lása: 230 millió. Bérlakásépítés Li-
getváros: 400 millió. Fûtésrekonst-
rukció 30 intézményben. Thúry
Laktanya területelõkészítés, benne
a sportcsarnok elõkészítése: 450
millió. Ipari Park elkerülõ út építé-
se: 420 millió. Egyetemnek Úttö-
rõház átadása, évi 25 milliós támo-
gatás, a beruházás önálló költség-
vetési tétel a magyar költségvetés-
ben. 74-es elkerülõ út. 61-es elke-
rülõ út. Palinban iskola felújítás.
Rozgonyi, Bolyai iskola. Csapi is-
kola, kollégium, szakképzõ. Mura-
keresztúron iskola, tornaterem,
kultúrház, szennyvízcsatorna. Li-
szó záportározó és csapadékvíz el-
vezetés. Becsehely iskola. Tótszer-
dahely kavicsbánya, autópálya
építésbe beszállítás, kerékpárút,
orvosi rendelõ, Fedák kúria.
Szepetnek sportöltözõ. Letenye
strandfürdõ. Teskánd Óvoda uszo-
dával. Surd gázvezeték, tájház,
óvoda, mûvelõdési ház, TISZK,
park fejlesztés, öltözõ. Belezna
szennyvíz beruházás, TISZK. Ne-
mespátró közösségi tér, labdarúgó
pálya, gázvezeték. Zalasárszeg vis
major források az árvíz ellen.
Kerkabarabás szennyvízberuhá-
zás. Újudvar polgármesteri hiva-
tal. Fûzvölgy templom. Gázközmû
vagyonból részesedés: 1 milliárd.
Türje iskola. Tornyiszentmiklós
szennyvíz beruházás.

Sajnálom, hogy sem Cseresnyés
Péter sem önkormányzati képvise-
lõi kísérletet sem tettek arra, hogy
elszámoljanak az orbáni 35 milli-
árd forinttal. Az elmúlt napokban
csak a mézet kenték a madzagra,
próbálták elterelni a figyelmet 4 év
semmittevésérõl. Remélem, a vá-
lasztók a valós teljesítmény és nem
a sárdobálás alapján fognak dönte-
ni április 6-án.

Orbánnak és az õt kiszolgáló va-
lamennyi két lábon járó szavazó-

gépnek, így Cseresnyés Péternek
is mennie kell! Nagykanizsának és
a Zala megye 3-as választó körze-
tében tartozó településeknek nincs
újabb négy évük, mert a további
hanyatlás már visszafordíthatatlan
folyamattá válhat. Ez a térség is
megérdemli a várva várt fejlõdést,
melynek jelenleg egyetlen akadá-
lyozó tényezõje van: ez pedig a
maffia Orbán-kormány és az õt va-
kon kiszolgáló vazallusai. Az itt
élõknek nincs elpazarolható újabb
négy évük. A térségnek el kell in-
dulni a felemelkedés útján, mely-
nek egyetlen lehetõsége, ha április
hatodikán mindenki elmegy sza-
vazni, és Göndör István neve mel-
lé, és a 17-es lista alá teszik az ik-
szeket. A kormányváltás esély
mindenkinek. Kérem, vegyenek
részt a szavazáson, kell a szavaza-
ta, mert Orbánnak mennie kell.”

„A hatalom éhsége és megra-
gadása helyett pártunknak az
emberek szolgálata a legfonto-
sabb. Mindehhez pedig Istentõl
kapunk támogatást" – hangzott
el az egy esztendeje alakult
Aquila Párt pénteki, jelöltbemu-
tató sajtótájékoztatóján. 

Elöljáróban a párt elnöke, Varga
Péterné elmondta, hogy õk egy so-
káig közhasznúként mûködõ szer-
vezetbõl lettek „keményen katoli-
kus keresztény párt”. Akik „min-
den más pártól különböznek,
ugyanis nem vették fel a kampány-
támogatásért járó egy millió forin-
tos támogatást”.

„Tudjuk, hogy mi sosem le-
szünk tömegpárt, ugyanakkor min-
ket senki sem fizetett le soha” –
hangsúlyozta az elnök. 

Majd áttért cselekvési tervükre,
amirõl azt emelte ki, hogy részle-
tes programtervvel rendelkeznek,
amelyben – elsõsorban – a munká-
hoz, az egészségügyi ellátáshoz és
a megfelelõ nyugdíjas élethez való
jog megteremtését tûzték ki célul.

GGöönnddöörr:: IIssmméétt 
pprrooppaaggaannddaa 
ééss vvaallóóssáágg

AAqquuiillaa PPáárrtt::
„„MMiinnddeenntt aa ttiisszzttaa,,
hhaazzuuggssáággmmeenntteess
éélleettéérrtt……””
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2014. április 3. KKaanniizzssaa –– 7

Ám ezek mellett még a háromkul-
csos adórendszer kialakítására, a
kultúra, valamint a mezõgazdaság
stabilizálására, támogatására is
nagy hangsúlyt fektetnének,
amennyiben bejutna a parlamentbe
a 8 jelölttel induló párt. 

Ezután Marton Krisztián, az
Aquila Párt Zala megyei 3. számú
választókerületének országgyûlési
képviselõjelöltje kapott szót, aki –
saját bevallása szerint – ugyan
nem helyi lakos, de ezer szállal kö-
tõdik Kanizsához. Mint mondta,
éppen ezért tisztában van azzal,
hogy „Nagykanizsának hiányzik a
megtartó ereje”, azaz, sokan elván-
dorolnak a városból. Így – ameny-
nyiben az emberek neki szavaznak
bizalmat a város képviseletéért –
akkor a már említett megtartó erõt
növelné, munkahelyteremtés, illet-
ve különbözõ szakterületek támo-
gatása révén. 

A sajtótájékoztatón elhangzott
továbbá az is a szervezet részérõl,
hogy konstruktív békét szeretné-
nek megteremteni a pártok között,
illetve mindent meg kívánnak ten-
ni a szociális és humánusan érzé-
keny parlament mûködéséért. 

Az Aquila Párt elnöke és válasz-
tókerületi képviselõjelöltje kiemel-
ték azt is, hogy pártjuknak – azaz,
nekik – szentek a példaképeik, sok
más mellett Pió Atya, vagy Pro-
hászka Ottokár, Szent Teréz. S õk
inkább templomot építenek, ahe-
lyett, hogy acsarkodnának. Egyön-
tetûen hangsúlyozták még, hogy
pártjuk mindent maga teremt elõ
„Isten segítségével”, és azon más
szervezetek, akik sok pénzzel ren-
delkeznek, azok „megkenõdtek”…

Járókelõknek osztogattak ter-
mõföld csomagokat múlt pénte-
ken a Független Kisgazdapárt
tagjai a Deák téren. Mindeközben
pedig programtervüket vázolta a
párt választókerületi képviselõje-
löltje, Kucséber Ervin a megjelent
médiumok munkatársainak. 

A „szimbolikus földosztás” ap-
ropója az volt – mint a sajtótájé-
koztatón Kucséber Ervintõl meg-
tudtuk –, hogy felhívják az embe-
rek figyelmét a harminc nap múlva
lejáró, (magyar) földvásárlási mo-
ratóriumra. 

– A kisgazdapárt ugyanis célkitû-
zésének tartja, hogy a jelenlegi föld-
törvény helyett egy újat kell alkotni.
Minden erõnkkel azon vagyunk,
hogy a május elsején lejáró morató-
riumot meghosszabbítsák – szögez-
te le Kucséber Ervin, hozzátéve,
amennyiben bejutnak a parlament-
be, mindent megtesznek azért, hogy
új földtörvényt hozzanak létre. 

Majd áttért szervezetük ismerte-
tésére a kisgazda országgyûlési kép-
viselõjelölt. Elmondta, pártjuk az
„egyetlen történelmi párt” Magyar-
országon, amelyik „106 év múlttal
és tapasztalattal” rendelkezik. 

– 12 év után újra sikerült orszá-
gos listát állítanunk, 50 egyéni je-
lölttel – emelte ki Kucséber Ervin.
Pártprogramjukat pedig két szóban
vázolta: „kiszámíthatóbb élet” – er-
re törekszenek a független kisgaz-
dák. 

– Azt valljuk, hogy erõs vidék
nélkül nincs erõs ország. Ugyanak-
kor mi olyan tengelypárt vagyunk,
amelyik mind városban élõnek,
mind pedig tanyasinak tud hiteles
programot adni. Törekednénk arra,
hogy a fiatalokat itthon marasztal-
juk, és még az átlagbéreket is köze-
lebb vinnénk az uniós átlagokhoz –
mondta a 29 éves független kisgaz-
da jelölt, aki Szentliszlón született,
majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végzett. 

Sokak véleménye szerint Gön-
dör István nem egyenes ember, a
heti sajtótájékoztatóin elmondot-
takat nem szabad elhinni. Gön-
dör Istvánt még az övéi is kitaszí-
tották miután sikerült szétvernie
a saját MSZP-s alapszervezetét.
Göndör István tehát nemcsak a
szavazóknak, hanem a helyi szo-
cialista pártnak sem kell. Ezért
kényszerül most arra, hogy Baj-
nai csapatába bekönyörögve ma-
gát, jó Gyurcsány tanítványként
mocskolja azokat, akik valójában
dolgoztak, tették a dolgukat.

Göndör Istvánnak lételeme a
csúsztatás, a valótlanságok össze-

hordása, a mások munkájának kisa-
játítása és a más tollával való ékes-
kedés, hiszen a minapi sajtótájé-
koztatóján „lobbierejét” bizonygat-

va olyan dolgokat sorolt föl általa
kijárt beruházásként, amihez sem-
mi, vagy vajmi kevés köze volt. Rá-
adásul némelyike nem elõnyként
jelent meg a fenntartó önkormány-
zatoknál, hanem további terhet rótt
azokra.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy
a szocialisták kizárólag óriási hite-
lek felvételével voltak képesek fi-
nanszírozni azokat a fejlesztéseket,
amelyek a város szintentartásához
voltak elegendõek a szocialista kor-
mányzás idején. Ez nem dicsõség,
hanem a jövõ felélése. A szocialis-
ták abból a hitelbõl finanszírozták
Nagykanizsa fejlesztését, amit a je-
lenlegi kormány vállalt át a város-
tól. Nagykanizsa 6,3 milliárd forin-
tos adósságcsapdából szabadult
meg, amely a város jövõbeli dina-
mikus fejlõdését teszi lehetõvé.
Emellett az elmúlt négy évben min-
den korábbinál nagyobb támogatás
érkezett Nagykanizsára és a térség-
be, amelynek köszönhetõen olyan
nagy volumenû fejlesztések való-
sulhattak meg, mint a csatorna-be-
ruházás, a belváros rekonstrukciója,
a kórház fejlesztése, illetve a mun-
kahelyteremtést segítõ egyéb fej-
lesztések és támogatások.

Ezek a megvalósult eredmények,
hiába készítették elõ azokat a ter-
vek és a papírok szintjén néhány
esetben már a szocialista kormá-
nyok idején, nem jöhettek volna lét-
re, ha a szocialisták maradnak kor-
mányon 2010 után, hisz olyan
csõdközeli helyzetbe juttatták Ma-
gyarországot, hogy könnyen Gö-
rögország sorsára juthattunk volna.
Ami azt jelenti, hogy minden na-
gyobb fejlesztést le kellett volna ál-
lítani Magyarországon a kormány-
zati pénzhiány miatt. Így azokat is,
amelyek az elmúlt négy évben va-
lósultak meg Nagykanizsán és a
térségben. A Fidesz kormány által
végrehajtott gazdaságpolitikai in-
tézkedések nélkül a túlzottdeficit-
eljárás alól sem kerülhetett volna ki
Magyarország, amely szintén az
európai uniós támogatások és így a
nagykanizsai fejlesztések megvaló-
sulását akadályozta volna meg.

Mindezek alapján arra kérjük
Göndör Istvánt, hogy mások szá-
monkérése helyett számoljon el az-
zal a nyolcéves szocialista kor-
mányzással, amikor az õ szavazata-
inak segítségével is tönkretették és
a csõd közelébe kormányozták az
országot.

Göndör István adjon magyaráza-
tot a tetteire a devizahiteleseknek,
azoknak a nyugdíjasoknak, akiktõl
elvették a 13. havi nyugdíjat, azok-
nak a közalkalmazottaknak, akiktõl
elvették a 13. havi bért, és azoknak
a családoknak is, akiktõl elvették a
családi adókedvezményt és a ked-
vezményes lakáshitelt.

Göndör István már rég nem politi-
zál, csak másokat sároz és intrikál,
ezért arra kérjük, hogy inkább kérjen
bocsánatot az eddigi képviselõi mun-
kája miatt és vonuljon nyugdíjba.

Fidesz Nagykanizsai 
Alapszervezete

A Magyarországi Cigánypárt
(MCP) szerint földosztást kell hir-
detni a cigányságnak és a nincste-
len parasztságnak, aminek a bé-
keteremtõ szerepe is fontos, mert
közösen dolgoznának, hogy leg-
alább magukat ellássák – közölte
hétfõn Nagykanizsán Horváth
Aladár, az MCP listavezetõje.

Horváth Aladár a párt zenés, me-
gyei kampányrendezvénye elõtt ar-
ról beszélt újságíróknak: a többség-
nek meg kellene érteni, hogy „nem
lehet félmillió embert eltartani, de
kiirtani sem”, ezért iskolát, munkát
kell nekik adni. A többség így lát-
hatná azt, hogy vannak, akikkel ér-
demes együttmûködni, mert „kitar-
tóak, elhivatottak, szakemberek,
tisztakezûek”.

Hozzátette: nem a parlamenti
képviselet a lényeg, mert olyan
programot akarnak, amely akár az
állam nélkül is megoldható, de ezen
a területen lenne szükség európai
uniós pénzekre, „nem a mûkörmö-
söknek és a gázszerelõknek”.

Horváth Aladár kifejtette: az or-
szággyûlési képviselõ-választásra
61 jelöltet állító MCP a cigányoknak
és minden „elnyomorítottnak, meg-
alázottnak” a pártja, ezért a legalább
másfél-két millió emberért készült a
programjuk. Ez a program „a sze-
gény, leszakadt világ felzárkóztatá-
sára, talpra állítására” készült, illetve

(folytatás a 8. oldalon)

FFüüggggeettlleenn
KKiissggaazzddaappáárrtt:: 
aakkcciióó aa mmaaggyyaarr fföölldd
vvééddeellmméééérrtt

FFiiddeesszz:: 
GGöönnddöörr nneemmccssaakk aa
sszzaavvaazzóókknnaakk,, aa hheellyyii
sszzoocciiaalliissttáákknnaakk sseemm kkeellll

MMaaggyyaarroorrsszzáággii 
CCiiggáánnyyppáárrtt:: ffööllddoosszzttáássrraa
lleennnnee sszzüükksséégg
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(folytatás a 7. oldalról)
azt szolgálja, miként lehetne ki-

húzni a mocsárból a cigányság leg-
szegényebbjeit.

Olyan törvényeket kell hozni, ame-
lyek meggátolják, hogy éhezzenek a
gyerekek. Legalább 300 ezer gyerek-
rõl van szó, akiknek csak a fele cigány
– jelentette ki a roma politikus.

Úgy vélekedett, hogy a „szegény-
politikai” kérdés arról a másfél millió
emberrõl szól, aki leszakadt, és „ar-
ról a megint másfél millióról, aki a
leszakadás veszélyével néz szembe”.

Egy cigánypártnak az a dolga,
hogy új alapelveket fogalmazzon
meg, ezért a költségvetést sem úgy
kell tervezni, mint eddig. Elõször
meg kell nézni, mennyibe kerül,
hogy a gyerekek ne éhezzenek,
hogy normális iskola legyen, a sze-
génytelepen tanító pedagógusok
pedig több pénzt kapjanak – sorolta
Horváth Aladár.

Mint mondta, a 2014-2020-as uni-
ós költségvetési periódusban félre
kellene tenni ezermilliárd forintot,
ezt a pénzt önálló operatív program
keretében az ezer leszakadt falunak
kellene adni közvetlen támogatás-
ként. A legszegényebb falvakban is-
kolára, infrastruktúrára, munkalehe-
tõségre van szükség, nem a kistérsé-
gi centrumokba kell juttatni a pénzt,
mert azok „elszívják a támogatást”.

Az eseményen bemutatták a Zala
Megye 03. számú egyéni ország-
gyûlési egyéni választókerületi
képviselõjelöltjét, Bogdán Zoltánt.

A Kormányváltó Erõ ország-
gyûlési képviselõjelöltje ezúttal
„Magyarország április 7.” cím-
mel tartott sajtótájékoztatót, me-
lyen a választások utáni „meg-
újuló” országról – egyúttal Nagy-
kanizsáról – vizionált. 

– Örülünk, hogy túl vagyunk a
rendszerváltás utáni legmocsko-
sabb választási kampányon. Örü-
lünk, hogy az egyoldalú választási
játékszabályok ellenére sikerült
nagy többséggel megválasztani a
gyõztest. A vesztes nem teremt pol-

gárháborús helyzetet. Demokrati-
kus és demokrácia szabályait tiszte-
letben tartó kormány alakul – kezd-
te tájékoztatóját Göndör István. 

Majd így folytatta: „elkezdõdik a
társadalom nagy többsége számára
elfogadható új alkotmány kidolgo-
zása. Akinek pedig nincs semmije,
számíthat a közösség szolidaritásá-
ra. Újra demokratikusan mûködik
az államgépezet. A tisztviselõk a
köz ügyei iránt elkötelezett emberek
lesznek, akik a teljesítményük és
nem a kapcsolataik alapján nyerik el
hivatalukat. A közhivatalokban hoz-
záértõ emberek ülnek, akik kellõ
empátiával intézik az állampolgárok
ügyeit. Megszûnnek az adóforintja-
inkat felzabáló haszontalan intéz-
mények. A társadalmunkban a tu-
dást, az ipart követi a sport. Stabil
adórendszer, ami megerõsítheti a
befektetõi bizalmat. A politika, a
közmédia végre rólunk, emberekrõl
szól, nem az agymosásról, a hamis
sikerpropagandáról. A kormány
nem veri át az állampolgárokat át-
hárított különadókkal, a nyugdíjaso-
kat az inflációval. Tisztes ellátást
biztosít a nyugdíjba vonult embe-
reknek, megteremti a rugalmas
nyugdíjba vonulás rendszerét. Ma-
gas színvonalú egészségügyi ellá-
tást biztosít polgárainak. Csökkenti
a várólistákat, javítja a minõségi
gyógyszerellátást. Olyan adórend-
szert alakít ki, hogy a munkájukból
élõ kis keresetû embereknél több
pénz maradjon. A közmunka is biz-
tosít emberhez méltó megélhetést.
Nem nyúlja le a megtakarításainkat,
a munkával szerzett javainkat.

Újra lehetõvé teszi a korábbi trafi-
kok számára a tevékenység folytatá-
sát, a termõföldet és földalapú támoga-
tást azok kapják, akik mûvelik a föl-
det. Az emberek nem félnek, nyilvá-
nosan merik elmondani véleményü-
ket, segítve ezzel a közélet tisztaságát.

Nagyszülõk, szülõk bízhatnak
gyermekeik jövõjében. A külföldön
munkát vállalóknak érdemes lesz
hazatérni. Az oktatás újra ingyenes
lesz, megszûnik a hallgatói hozzá-
járulásra keresztelt tandíj.

Az oktatás a tudás a fejlõdés
mozgató rugójává válik. Az új kor-
mány kiszabadul az orosz medve
fojtó ölelésébõl. A vádlottak padjára
ül a kormányzati maffia és Fidesz
cégvilág. Nyugodtan készülünk az
európai parlamenti és az önkor-
mányzati választásra, a közös ügye-
inket szolgálatként intézõ képvise-
lõket és polgármestert választunk.

A mindennapjaink a teljesítmé-
nyekrõl a munkában való verseny-
rõl és nem a propagandáról szól-

nak. A városunk elindul a kutató
fejlesztõ innovációs központtá ala-
kulás útján. A városunkban elõbb
épülnek játszóterek, majd ezt köve-
tõen mûfüves pályák. A város a he-
lyi munkaerõnek munkát adó helyi
vállalkozásoktól gazdagodik. A vá-
lasztók számára ez egy új idõszak
kezdete” – zárta mondandóját a
„Kormányváltó Erõ” jelöltje. 

„Egyre inkább azt érezzük,
hogy a választópolgárok világosan
látják, a régi politikai elit kudar-
cot vallott a közös nagy problémá-
ink – a foglalkoztatási-krízis, az el-
szegényedés és a korrupció – meg-
oldásában- fogalmazott a Lehet
Más A Politika (LMP) társelnöke,
Szél Bernadett a múlt keddi, nagy-
kanizsai látogatása alkalmával
tartott sajtótájékoztatóján. 

A párt Erzsébet téri kitelepülésé-
vel egy idõben az LMP cselekvési
stratégiáját is vázolta a politikus.
Mint Szél Bernadett elmondta,
programjuk egy megújuló ország
megvalósítására fókuszál. 

– 21. századi szintre vinnénk végre
az országot – hangsúlyozta. Ahogy
azt is, hogy az LMP „arra szerzõdött
le a választópolgárokkal, hogy meg-
újítják a politikát és a közéletet, illet-
ve, továbbra is ragaszkodnak az elve-
ikhez. – Az elmúlt négy évben is ez
okozta sikereinket – szögezte le Szél
Bernadett. Példaként említve olyan
„ügyeket”, amik „mellett ki tudtak
állni” – mint a NAV vizsgálóbizottsá-
gi ügye és a paksi atomerõmû kap-
csán. Majd arra kérte az embereket,
„támogassák továbbra is küzdelmü-
ket”. – Reményeink szerint ugyanis
2018-ban nem választási programot,
hanem kormányprogramot fogunk ír-
ni. Éppen ezért nagyon fontosnak
tartjuk, hogy április 6-án mindenki
menjen el szavazni, s juttassanak be
minket a parlamentbe. Hiszen ez az
ország jobbat érdemel annál, mint-
hogy Orbánék, Vona Gáborék,
Gyurcsányék vitatkozzanak a jövõnk
felett. Az LMP az utolsó esély arra,
hogy az ország kijusson az oligar-
chák fogságából – állította az LMP
társelnöke. 

Ezt követõen a párt 3-as számú vá-
lasztókerületi országgyûlési képvise-
lõjelöltje mutatkozott be. A huszon-
három éves Tringer Ferenc elöljáró-
ban arra adott választ, miért ilyen fi-
atalon kezdett el politizálni. – Fon-
tosnak tartom, hogy a fiatalok foglal-
kozzanak a politikával – jelentette ki.
Amellett, hogy a fiatalok érdekkép-
viseletét is kiemelt feladatának tartja. 

Tringer Ferenc önéletrajzából kide-
rül, hogy párjával 2010 óta Zalakaro-
son él, az LMP-vel pedig nagybátyja
révén került kapcsolatba. „S mivel
megtetszettek neki a párt vidékfejlesz-
téssel kapcsolatos elképzelései, úgy
döntött, segíti a párt munkáját.”

Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ a válasz-
tások elõtt öt nappal tartott sajtó-
tájékoztatóján arra kérte az em-
bereket, hogy mindenképp men-
jenek el szavazni, és ne osszák
meg szavazataikat. Szavazzanak
a Fidesz-KDNP-re és annak je-
löltjére, személy szerint rá.

„Öt nap múlva Magyarország, így
Nagykanizsa és a térség polgárai is a
választási urnák elé járulhatnak, hogy
meghozzák két választási szavazatu-
kon keresztül azt a döntésüket, amely
az utána következõ négy esztendõ-
ben, sõt akár a következõ évtizedekre
meghatározza mindannyiunk életét
és jövõjét. A város és a térség, és ter-
mészetesen Magyarország jövõjét.

Sokan gondolják azt, hogy dönté-
süknek nincs különösebb jelentõsé-
ge. Ezt szeretném megcáfolni. Emlé-
kezzünk 2002-re! Magyarország fel-
emelkedõ pályán volt, útban a sike-
res európai világ felé, megállíthatat-
lanul haladt azon a pályán, melyre
mindannyian ebben az országban
vágytunk. De a szavazatmegosztás, a
saját egyéni döntés súlyának félreér-
telmezése akkor néhány százalékkal
eldöntötte hazánk évtizedes sorsát. A
mai balliberális ellenzék gyõzött és
ezzel nem egy visszaváltható termé-
ket, egy lecserélhetõ kávéfõzõt vesz-
tettünk el, hanem Magyarország jö-
võjét, emberek millióinak esélyét ar-
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A városunkban december végé-
ig 2,2 milliárdból megépülõ, 125
fõ számára új munkahelyet te-
remtõ javítóintézet ünnepélyes
alapkõletételére került sor. Az 5
ezer négyzetméteres intézmény-
ben 108 fiatalkorú számára teszik
lehetõvé a társadalmi normák és
egy szakma elsajátítását, késõbb
pedig a beilleszkedésben és az el-
helyezkedésben is támogatják a
bíróság által javítóintézeti neve-
lésre utalt 12-21 éves fiúkat.

– Minden változás egy tervvel
kezdõdik, annak sikere pedig,
hogy egy terv megvalósulhasson,
számos dologtól függ, így az elkö-
telezettség mélységétõl, a terv
iránti szenvedélytõl, az új irány el-
fogadásától és az akadályok legyû-
résébe fektetett elhivatottságtól. E
mai nap jelképezi azt a kitartó
munkát, amelyet az elmúlt évek-
ben megtettünk a kormányzattal
szoros együttmûködésben Nagy-
kanizsáért és a térségért – kezdte
megnyitó beszédét Cseresnyés Pé-
ter polgármester, országgyûlési
képviselõ a Himnuszt követõen.
Majd hozzátette, kétféle gondolko-
dás létezik, az egyik létrehozza a
problémákat, a másik pedig meg-
oldja azt. Így a megoldások pártján
állva, egy tervvel kezdték meg a
problémák felszámolását és az
építkezést. Kiemelte, a közös elhi-
vatottság mélysége és a célok irán-
ti szenvedély tette lehetõvé, hogy a
hosszú távra tervezett jövõkép elsõ
sikerei, elsõ alapkövei a helyükre

kerülhetnek, legyõzve az új irány
elé gördített akadályokat. 

– Elmondható, hogy Nagykani-
zsa és a térség az ország egyik fon-
tos kapujaként nagyot lépett elõre
a sikeres és fenntartható fejlõdés
irányába – emelte ki a polgármes-
ter. Ahogy emlékeztetett, megújult
a belváros, a közmû infrastruktúra,
a korház, a játszóterek, és az intéz-
mények egy része is. 

Az alapkõletétellel kapcsolatban
kiemelte, szimbolikus esemény
egy új épület, egy új intézmény el-
sõ darabját, fundamentumának el-
sõ elemét elhelyezni, tudva, hogy
felépül majd egy sok-sok ember
jövõjét és életét befolyásoló léte-
sítmény. Egyrészrõl egy olyan in-
tézet születik, mely sok fiatal szá-
mára az élet egészébe, egy közös-
ség értékrendjébe való beilleszke-
dés fontos esélyét adhatja meg.
Olyan fiataloknak, akiknek az éle-
tét befolyásolhatják a jövõben a
velük foglalkozó pedagógusok és
pedagógiai asszisztensek, akik az
elkötelezett munkával arra fognak
törekedni, hogy a fiatalok lelkében
épülõ reménynek és értékeknek
utat nyissanak, hogy ezáltal õk is a
társadalom hasznos és fontos tag-
jai lehessenek minden elkövetett
hibájukkal együtt.

– E ponton lelhetõ meg e szim-
bolikus esemény másik oldala,
amely az itt élõ emberek, az itt élõ
közösség életét érinti leginkább.
Mivel a több mint két milliárd fo-
rintos beruházás valóban a nagy-
kanizsai vállalkozások és kivitele-

zõk, pedagógusok, nevelõk, ren-
dészek, irodai dolgozók, összesen
mintegy 125 ember és családjaik
életét fogja befolyásolni. Remél-
hetõleg azáltal, hogy minél sikere-
sebb szakmai és emberi munkát
tudnak itt elvégezni – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Majd hozzátette,
lehetõséget kapnak arra, hogy biz-
tos jövedelmet és jövõképet kap-
hassanak, és biztos jövõképet
nyújthassanak családtagjaiknak is.
Összegzésképpen kiemelte, ez az
alapkõletétel több mint egy épület,
több mint egy intézet létrejöttének
elsõ lépése. Az alapkõletétel mun-
kahelyek megtartásának, munka-
helyek és ezen keresztül családok
álmainak létrejöttét is jelenti. Fel-
mutatva egyben Nagykanizsa elis-
mertségét és sikerét is, amellyel a
beruházás lehetõségét elnyerte. 

Kiemelte, Kanizsa az ország
délnyugati kapuja, amelyen érde-
mes átlépni és befektetni, beruház-
ni, mert egy élõ és élni akaró vilá-
got, élõ és élni akaró közösséget
tár fel. – Emiatt dolgozunk négy
esztendeje, mert hisszük azt, hogy
itt léteznek a nagy álmok, a nagy
lehetõségek, amit úgy hívnak:
Nagykanizsa – zárta ünnepi beszé-
dét Cseresnyés Péter. 

Soltész Miklós, az EMMI Szoci-
ális és Családügyért felelõs állam-
titkára beszéde elején emlékezte-
tett, érdemes mindenkinek bele-
gondolnia, hogy a gyermekek és
fiatalok érdekében rengeteg dolgot
kell tennünk. Hiszen a gyermekvé-
delem rendszerébe bekerülõ, a tár-
sadalom peremére sodródott 21 év
alatti fiatalok száma egy százalék-
nyi létszámot tesz ki. 

– A megelõzés, a védelembe vett
fiatalok mindennapjai, és a felnõt-
té válásuk érdekében tettük meg ez
alatt a kormányzati ciklus alatt az
elmúlt évtizedek talán legnagyobb
átadásait, és legnagyobb szabású
beruházásait – hangsúlyozta Sol-
tész Miklós. Ahogy elmondta, a
jogszabályi környezetet is megvál-
toztatták, családközeli ellátást erõ-
sítették, és a beruházások megindí-
tása jellemezte az elmúlt három és
fél évet. 

(folytatás a 10. oldalon)
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ra, hogy beváltsuk a reményeinket,
és igazi sikereket érhessünk el.

Egy kormányt nem lehet vissza-
cserélni, annak megválasztása mind-
annyiunk sorsát, boldogulását és jö-
võjét befolyásolja. Ezért fontos, hogy
olyan kormányt válasszunk, amely
már kétszer bizonyította, hogy képes
a problémákkal megküzdeni, kiállni
a magyar érdekekért bárkivel szem-
ben, hogy képes az ország lakóinak
boldogulását szolgálni. Egyszer vi-
szont, 2002-ben nem sikerült a foly-
tatás, mert nem voltunk elegen. Ke-
vesen vették komolyan, hogy az éle-
tük minõsége, az otthonuk és a mun-
kahelyük kerülhet veszélybe, mert
egy olyan pártra vagy pártokra sza-
vaznak, mely ígérgetésben jelesre
vizsgázott, de a tetjesítésben és a ko-
moly, felelõs kormányzásban meg-
bukott. És vele együtt mi mindannyi-
an, az egész ország bukott. Ma ennek
a veszélye ugyanúgy fennáll, ha nem
vagyunk egységesek, ha megosztjuk
szavazatunkat, bízván, hogy nem a
miénk fog számítani. Pedig igen. Aki
megosztja a szavazatát, egységet
bont. Aki egységet bont, hazardíroz.

Az elmúlt idõszakban én magam
is 82 települést jártam be, találkoz-
tam az itt élõ, e térségben a jövõjü-
ket és boldogulásukat keresõ embe-
rekkel. Számos fórumon, beszélge-
tésen vettem részt, megismertem a
települések vezetõin és lakóin ke-
resztül e vidék problémáit, és meg-
ismertem azokat a gondolatokat is,
melyek egy virágzó jövõ, egy virág-
zó város és térség alapját jelentheti.

Ezt a beszélgetést és eszmecserét
szeretném folytatni a következõ
idõszakban is, rendszeressé tenni,
mert úgy gondolom, így találhatjuk
meg a további sikeres utat. Ehhez
viszont arra is szükség van, hogy
mindenki menjen, és felelõsen gon-
dolkodva adja meg az erõs felhatal-
mazást a jelenlegi kormánynak és a
Fidesznek. Mindkét szavazatával,
mert a jobboldalnak olyan kor-
mányt kell adni, amely a kitûzött
célokat képes eredményesen képvi-
selni, ehhez pedig sok voks kell és
nagy támogatás. Minél erõsebb
lesz a következõ kormány, minél
többen állnak mögötte, annál meré-
szebb és nagyszerûbb dolgokat tud
megvalósítani. 

Ne feledjék a választási küzde-
lem elsõ törvényét: egységben az
erõ. Egy a tábor, egy a zászló, csak
a Fidesz! Mindkét szavazattal! Az-
az, szavazzanak rám, és a Fidesz-
KDNP listájára, mely a szavazóla-
pon a 6.!”

Kanizsa
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(folytatás a 9. oldalról)
Ahogy kifejtette, a 12 év alatti

gyermekek már csak kivételes
esetben kerülhetnek gyermekott-
honba, vagy lakásotthonba, mi-
vel a jogszabályi keretek elõír-
ják, nevelõszülõkhöz, család-
közeli ellátásba kell kerülniük.
Ez igaz a három év alatti, már
otthonokban levõ gyermekekre
is. Nagy többségük ebben az év-
ben, jövõre a három és hat év kö-
zöttiek, 2016-ban pedig 12 éves
korig a gyermekek családközeli
ellátásba kerülnek.

– Éppen ezért megerõsítettük a
nevelõszülõi hivatást, melyet már
jogviszonyban végez több mint
5500 nevelõszülõ. Mindemellett
megerõsítettük abban is õket, hogy
az Új Széchenyi Terven keresztül
1800-an tanulnak több mint ötszáz
órán keresztül, mely végén OKJ-s
bizonyítványt kapnak. 

Kiemelte, fontosnak tartja azt a
több mint 100 millió forintot, me-
lyet javítóintézetekben szerte az
országban azon fiataloknak az ok-
tatására, a képzésére fordítottak,
akik a legnehezebb helyzetben
vannak. Mindezt azért, ha kikerül-
nek az intézet falai közül, vissza-
kerülhessenek a normális életbe. 

Ezt követõen a beruházásokról
beszélt. Az elmúlt években és az
elkövetkezendõ hónapokban
napkollektorokat, illetve napele-
meket helyeznek el 12 nevelõott-
honban közel 400 millió forint
értékben. Április végén indul az
a 600 millió forintos beruházás,
mely jóvoltából a Norvég Alap-
ból segítik a gyermekeket és ne-
velõotthonokat, hogy a felnõtt
évekre is felkészítsék õket, és
szakmát tanulhassanak. Az Új
Széchenyi Terv támogatásával a
gyermekjóléti és -védelmi ottho-
nokat újítottak fel, illetve 3,5
milliárd forintért 20 helyszínen
építenek újakat. Továbbá a deb-

receni javító-nevelõ intézetben is
bõvítést hajtottak végre, így 36
férõhellyel bõvült 280 millió fo-
rintból. 

– Az ottani tudás, tapasztalat,
munkára nevelés legalább olyan
fontos, mint csak õrizni a fiatalo-
kat. A debreceni tapasztalatok pe-
dig azt erõsítik, hogy a helyszín-
nek a környezete sokkal biztonsá-
gosabb lesz. A társadalom peremé-
re szorult fiatalok visszatérhetnek
a társadalomba, annak hasznos
tagjai lehetnek – zárta beszédét
Soltész Miklós.

– A projekt hosszú elõkészítés
után jutott el idáig, amikor elindul
a fizikai megvalósulás, az építke-
zés. Ez a folyamat már három éve
tart, és a kormány, valamint az Eu-
rópai Unió támogatásával a gyer-
mekvédelem óriási lehetõséget ka-
pott. A projekt során ugyanis nem
csupán felépítünk egy intézetet,
hanem megteremtjük annak szak-
mai és módszertani alapját – ezt
már Magyari László, az EMMI
Debreceni Javítóintézet igazgatója
mondta.

Emlékeztetett, hogy 1878-ban
lépett életbe az új büntetõtörvény-
könyv, mely a fiatal elkövetõk ré-
szére javítóintézetek felépítését
rendelte el. Az út így több mint
100 éves szakmai múltra tekint
vissza és az alapját tekintve külde-
tése szellemisége semmit nem vál-
tozott: javítani az intézetbe került
fiatalokat. A javítóintézeti munká-
nak a nevelési eszme, a pedagógi-
ai munka jelenti az alapját, nem
büntet, hanem tanít, oktat, nevel,
munkát ad, utat mutat, visszailleszt
a társadalomba. 

– A nagykanizsai intézet létreho-
zásával szakmai közösségünk ha-
talmas felelõsséggel járó kihívás
elõtt áll. A gyermekvédelmi szak-
ma javítóintézeti ellátást biztosító
közösségének összefogásával kor-
szakos európai szintû fizikai és

szakmai szintû fejlesztést hajtunk
végre. Európában is egyedülálló
modellt dolgoztunk ki és mûködte-
tünk. A projekt során ezt a felhal-
mozott tudást és tapasztalatot
rendszerezzük, rendezzük, aktuali-
záljuk oly' módon, hogy a célok
teljesülése érdekében megterem-
tünk egy fenntartható, több együt-
tes funkciót is ellátni képes intéz-
ményt – összegezte a feladatokat
Magyari László.

Ifj. György Zoltán, a DH-Szer-
viz Kft. ügyvezetõje mutatta be a
beruházást. – Nagyszerû feladat és
egyben rendkívüli kihívás szá-
munkra ez az építési beruházás.
Nagyszerû feladat, mert zöldme-
zõs beruházásról beszélünk és egy
ilyen területen felépíteni egy in-
tézményt számunkra mindig
öröm. Kihívás is azonban, mellyel
akkor szembesültünk, amikor el-
kezdtük az elõkészítõ munkálato-
kat, hiszen sokakban az a gondolat
merül fel, hogy bûnözõket hoznak
ide. A mi felelõsségünk is óriási,
hiszen a lehetõ legtöbb helyi vál-
lalkozást és munkavállalót szeret-

nénk bevonni az építésbe, így ta-
lán könnyebb lesz majd a maguké-
nak érezniük – hangsúlyozta az
ügyvezetõ.

Kiemelte, ezért már le is szer-
zõdtek mintegy tucatnyi helyi vál-
lalkozóval, és a munkaügyi köz-
ponttal is felvették a kapcsolatot,
ahonnan már 10 embert vettek fel
és továbbiak alkalmazását tervezik. 

Ezt követõen került sor az ünne-
pélyes alapkõletételre, az emlék
elhelyezésére az utókornak, me-
lyet Cseresnyés Péter, Soltész
Miklós, Magyari László és György
Zoltán helyezték el. 

V.M.

Az alapkõletételt és az azt
követõ tájékoztató fórumot távol-
létével és közleményben ellenezte
dr. Etler Ottó (ÖNért), Gábris
Jácint (Jobbik), Marton István
(KKE) és Sajni József (független)
önkormányzati képviselõk. – a
szerk.
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KKöötteelleezzõõ aa hhoorrggáásszzvviizzssggaa

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége a Zala Megyei
Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságával létrejött megálla-
podás alapján, Zalaegerszegen és Nagykanizsán megkezdi horgász-
vizsgáztatási tevékenységét.

Az állami horgászvizsga írásbeli és szóbeli részbõl áll. A horgászvizsga díja
3.500 Forint, melyet a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége OTP Bank-
nál vezetett 11749008-20027014 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.

A megjegyzés rovatba a vizsgázó nevét és a választott vizsgahelyet kérjük feltün-
tetni! A jelentkezések a vizsgadíj és a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében ke-
rülnek figyelembe vételre. A meghirdetett létszámkeretet meghaladó jelentkezõket a
májusi vizsgaidõpontokra sorolják át.

2014. ÁPRILISI VIZSGAIDÕPONTOK, HELYSZÍNEK:
Vizsgaidõpont - Vizsgahely - Jelentkezési és befizetési határidõ - Létszám (fõ)
2014. április 14. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Zalaegerszeg. Jelen-

tkezési és befizetési határidõ: 2014. április 7. Létszám: 30 fõ. 
2014. április 16. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Nagykanizsa. Jelen-

tkezési és befizetési határidõ: 2014. április 9. Létszám: 30 fõ.
2014. április 23. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Zalaegerszeg. Jelen-

tkezési és befizetési határidõ: 2014. április 16. Létszám: 30 fõ.
2014. április 24. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Nagykanizsa. Jelen-

tkezési és befizetési határidõ: 2014. április 17. Létszám: 30 fõ.

Zalaegerszegi vizsgahelyszín: Zalaegerszeg, Belvárosi Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola, Petõfi Sándor Székhelyiskola (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi u. 17-21.). Nagykanizsai vizsgahelyszín: Nagykanizsa, Zrí-
nyi Miklós – Bólyai János Általános Iskola, (Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.)

Jelentkezési lap megtalálható a horgászboltokban vagy letölthetõ a szövetség
weboldaláról. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a szövetség címére (8900
Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17/A.) kell eljuttatni vagy beszkennelve a
horgaszvizsgaztatas@gmail.com e-mail címre elküldeni. A jelentkezési lapon
feltüntetett e-mail címre visszaigazolják a jelentkezést és a vizsga idõpontját.

A vizsga anyaga, rendje, valamint a jelentkezéssel és a vizsgával kapcsola-
tos további információk megtalálhatóak a www.zalaihorgasz.hu weboldalon.

A vizsgázónak a vizsgára magával kell vinnie a személyazonosító okmánya-
it és a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást!

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége – A szolgáltató szövetség
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi kul-
turális keret felhasználására. A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapon Felhívások menüpontban.

KKuullttuurráálliiss kkeerreett

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa város területén mûködõ verseny és élsport támogatására. A rész-
letes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon Felhívá-
sok menüpontban. 

VVeerrsseennyy- ééss ééllssppoorrtt ttáámmooggaattááss

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Választópolgárokat, hogy Nagykanizsa város szava-
zóköreinek utcajegyzéke megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon Választás
2014. menüpontban.

VVáállaasszzttááss 22001144..

Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. április 7-én 17 órá-
tól a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap máso-
dik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. április 14-én (hétfõn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrí-
nyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. április 7-én (hétfõn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác ut-
cai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

A fenti témában beszélgettünk
Szilágyi Szilvia, coach és mediátorral.

–  Honnan származik és mit jelent
ez a két kifejezés, mely sokunk szá-
mára még elég idegenül hangzik?

– A coaching egy személyre sza-
bott tanácsadási módszer, mely fej-
lesztõ, támogató tevékenység. A
kifejezés a coach szóból szárma-
zik, ami edzõt jelent magyarul.

Maga a coaching Amerikában  in-
dult el, célja: az ügyfelet, megismerve
erõsségeit és gyengeségeit,  egy általa
meghatározott cél eléréséhez segíteni. 

A mediáció a mediare szóból
származik, melynek eredeti jelenté-
se a közvetíteni, békéltetni, egyez-
tetni hûen kifejezi a tevékenység lé-
nyegét. A mediátor különbözõ konf-
liktuskezelési módszereket alkal-
mazva két vagy több fél vitájában,
közös döntésük alapján semleges
harmadikként jár el. Célja mindkét
fél nyertes pozíciójának elérése.

– Mit takar a nyertes-nyertes po-
zíció?

– Mindannyiunk életében jelen
vannak a konfliktusok, nézõpont-
különbségek, érdekellentétek.

– Mivel különbözõ személyisé-
gek vagyunk, természetes a nézetek
eltérése is.

– A konfliktus hosszú távú rendezet-
lensége és kiélezõdése rejti azt a ve-
szélyt magában, hogy a további együtt-
mûködés a felek között lehetetlenné vá-
lik. Ha bírósághoz fordulnak, a megho-
zott ítélet alapján nyertes és vesztes fél-
ként távoznak, sok idõt, energiát és
pénzt rááldozva igazuk bizonyítására.

A mediáció célja és feladata nem
annak eldöntése, ki a hibás. A mediá-
tor a felekkel (férj-feleség, fõnök-be-
osztott, orvos-páciens, ügyfél-szol-
gáltató, stb.) külön is egyeztetve meg-
keresi azt a pontot, amit mindketten el
tudnak fogadni anélkül, hogy vesztes-
nek éreznék magukat.

A közös találkozás alkalmával
már csak a mindenki számára elfo-
gadható megoldás kerül szóba, hi-
báztatás és indulatok nélkül. Az
egyezség aláírásakor a két fél nem
ritkán kezet is tud nyújtani egymás-
nak és a nyertes érzésével távozik.

A bírósági tárgyalások, várakozá-
sok és az esetleges hátrányos döntés
sokáig nyomot hagy az emberekben
és megnehezíti mindennapjaikat. A
mediáció azonban csak akkor mûkö-
dõképes, ha mindezeket felismerve,
mindkét fél a megegyezést keresi.

– A coaching és a mediáció ösz-
szefügg egymással vagy két telje-
sen különbözõ területet érintenek?

– Aterület azonos, hiszen az embe-
rek jóllétének növelése és életminõsé-
gének javítása a cél. Míg a coaching
hozzásegíthet  önmagunk megisme-
réséhez, elfogadásához és megszere-
téséhez, a mediáció segítséget nyújt-
hat az életünket mérgezõ konfliktu-
sok gyors és hatékony rendezéséhez.
A megegyezést azonban nagyban
elõsegíti a felek kellõ önismerete.

Pármediációk alkalmával a sze-
mélyes beszélgetésekkor a coach-
ing eszközeit használva segítem
hozzá a feleket önmaguk feltérké-
pezéséhez. Egy önmagával harmó-
niában élõ ember – aki elfogadja
hiányosságait és felismeri erõssé-
geit – kompromisszumkészebb és
kapcsolata a külvilággal is har-
mónikusabb.

– Sokunk számára még ismeret-
len tevékenységek ezek, bár beval-
lom, felkeltette érdeklõdésemet.
Hogyan tudnám eldönteni nekem
való-e ?

– A coaching mindenki számára
alkalmas, hiszen a személyes együtt-
mûködés alatt az egyénnek legjob-
ban megfelelõ módszerekkel dolgo-
zunk. Vannak azonban olyan esetek
(súlyos betegségek, mentális zava-
rok), ahol orvosi segítségre van
szükség, és ebben az esetben tovább

is irányítom az ügyfelet a megfelelõ
szakemberhez. A mediáció sikere
pedig nagyrészt a két fél együttmû-
ködési hajlandóságától függ.

A tevékenységek bemutatására
egy ingyenes bemutató foglako-
zást tartunk, ahol bepillanthatnak
a mindennapi életünkben felbuk-
kanó magunkkal vagy másokkal
vívott harcaink, konfliktusaink
megoldását elõsegítõ gyakorlati
módszerekbe. Ez az elsõ alkalom
természetesen csak arra alkalmas,
hogy ízelítõt tudjunk adni, de aki
szeretne, egy öt alkalmas tréning-
sorozatban részt véve együtt dol-
gozhat velünk az alábbi témákban:
játékos önismeret, én és a bennem
élõ nõ /férfi, én és a párkapcsola-
tom, én és a sikeres énem, én mint
szülõ.

A játékos önismeret az alap-
elem,  hiszen enélkül egyetlen té-
mában sem tudunk elõrehaladni, a
többi önállóan is látogatható.

COACHING ÉÉS MMEDIÁCIÓ 
az öönismeretért éés aa kkonfliktuskezelésért 
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Április 1.
10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi bér-
let, 14.30 óra Tapsi bérlet.
Április 2.
10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet
MIRKÓ KIRÁLYFI – népmese. A Ma-
gyar Népmese Színház elõadása. Belépõ-
díj: 700 Ft (Jegyek korlátozott számban
kaphatók).
Április 4. és 18. 16 óra; 11. és 25. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éve-
seknek. Vezeti: Vajda Margit 0630-6160-
848. Részvételi díj: 700 Ft.
Április 5. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB 
GÁLAESTJE
A mûsorban közremûködnek a Premier
Táncklub óvodás, utánpótlás I. junior és
felnõtt csoportjának táncosai, verseny-
zõi. Vendégfellépõ: a Gála Társastánc-
klub (Zalaegerszeg). Belépõdíja. I. hely
1000 Ft, II. hely 800 Ft.
Április 7. 9.30 óra
GYÓGYNÖVÉNYTÚRA
GYÓGYNÖVÉNY SZAKÉRTÕVEL
Indulás: 9.30 óra, Autóbusz-állomás (10-es
járat). Találkozási pont: 10 órakor a Csóna-
kázó-tó parkolójában. Túravezetõ: Göncz
József és Pálfy Mira. A túra rossz idõ esetén
elmarad. Szervezõ: A Szívbetegekért Egye-
sület. További információ: 06-70/3646-278.
Április 7. 17 óra
SZOBANÖVÉNYEK ÉS 
BALKONVIRÁGOK ÜLTETÉSE
GONDOZÁSA. Elõadó: Kunics Éva.
Április 9. és 12.
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI
NAPOK - A Tehetséghónap keretében
Április 9. 17 óra - Képzõmûvészet Nap-
ja - Kiállítás-megnyitó.
Április 12. 16 óra - Tánc Napja
Szervezõ: a Tehetségtanács és a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mû-
vészeti Iskola. A belépés díjtalan.
Április 11-13.
CSALÁDI HÉTVÉGE. Részletes prog-
ram megtekinthetõ a www.kanizsaikul-
tura.hu honlapon.

Április 3. 18 óra
BAGDI BELLA EST. Belépõ: elõvétel-
ben: 2000 Ft, a rendezvény napján a
helyszínen: 2500 Ft. 
Április 7. 17 óra
„SZABAD-É DALOLNI…?” – zenés
színházi est. Fellép: Valter Ferenc, a Magyar
Állami Operaház magánénekese. Belépõdíj:
diák, nyugdíjas 500 Ft, felnõtt 700 Ft.
Április 8. 16.30 óra
TAVASZVÁRÓ SZALVÉTA-KIÁLLÍ-
TÁS (TAVASZI ASZTALDÍSZEK KÉSZÍ-
TÉSE ÉS SZALVÉTACSERE) 
Április 10. 16 óra
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
TEHETSÉGKUTATÓ (10-18 ÉVES
KOROSZTÁLY) DÖNTÕJE)
Jelentkezni lehet az info@kanizsaikul-
tura.hu e-mail címen, vagy személyesen a
HSMK és a Medgyaszay Ház információs
szolgálatánál. A jelentkezési lap letölthetõ
a www.kanizsaikultura.hu  weboldalról
Április 11.
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA. Belépõ:
elõvételben: 1000 Ft, elõadás napján a
helyszínen: 1500 Ft.

Április 9. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - KLUB

Török Bettina nem az átlag
kamaszok életét éli. Egyik perc-
ben még a Batthyány gimi pad-
jait koptatja, a következõ pilla-
natban már a városi tévé képer-
nyõjén jósol hol borús, hol derûs
idõt, a „feles” szabadidejében
pedig szépségversenyekre jár,
ahol nemcsak küllemével brillí-
rozik az õzikeszemû tini. Hanem
lokálpatriotizmusával is, hiszen
a 16 éves kanizsai lány – mint
egy két lábon járó marketing-
kampány – városunk hírnevét
„öregbíti” azokon a nívós ren-
dezvényeken, „szépség-mustrá-
kon”, ahol a világbéke helyett
inkább a helyi fesztiválokról
szónokol. Mint a legutóbb már-
ciusban megrendezett országos
szépségversenyen, a Miss Alpok-
Adrián…

Még nincs egy esztendeje, hogy
Bettina feltûnt a megyei szépség-
palettán. Augusztusban a nagy-
múltú Zala szépe választáson az
elõkelõ harmadik helyet szerezte
meg a bájos lányka, onnéttól pedig
– ahogy õ is mondta – kedvet és
kellõ biztatást kapott ahhoz, hogy
megmérettesse külcsínét más ver-
senyeken is. 

– Sokan azt gondolják, egyéb-
ként tévesen, hogy ezek az esemé-
nyek csak arról szólnak, hogy a lá-
nyok végigrohannak egy kifutón,
ahol magukat mutogatják, és eny-
nyi. Pedig a széleskörû tudás, a
nyelvismeret és a kisugárzás is
éppoly fontos, mint az esztétikus
megjelenés. Ha pedig összeáll ez a
kép, és mindezt persze a közönség

soraiban ülõ (szak)emberek is ész-
reveszik, akkor ebbõl többet lehet
„profitálni” mint a korona, vagy
egy hangzatos helyezés. A kapcso-
lati tõke nagyon sokat ér – állította
Bettina, aki ennek köszönhetõen
„került kapcsolatba” a Miss Al-
pok-Adria gálával is.

Na, errõl kicsit bõvebben. Azt
már eddig is tapasztaltuk, hogy
idõrõl idõre képviseltetik magukat
csinos és bájos helybéli lányok az
1988-ban Olaszországból indult
versenyen. Hol kevesebb, hol pe-
dig több sikerrel, az elmúlt évek-
ben például némelyek még a ren-
dezvény országos döntõjének do-
bogós címeinek  „bezsebelésén”
túl kijutottak még a határon túli fi-
nálékra is. 

– Ennek a versenynek tényleg
nem kis tétje van. Talán ez csábí-
tott engem is, hogy megmutassam
magam a Miss Alpok-Adrián is.
Az elõválogató térségi részét épp
Nagykanizsán tartották, s a zsûri
épp engem talált méltónak arra,
képviseljem Zala megyét az orszá-
gos versenyen, amit nemrégiben a
Miskolc melletti Tarcalon lévõ öt-
csillagos Andrássy-rezidencián
tartottak. 

– Még alig kóstoltál bele a szép-
ségiparba, hisz’ ez a második na-
gyobb versenyed volt. Mik a ta-
pasztalataid: ökölharc, hajtépés
vagy jó hangulat? No és milyen
eredményekkel tértél haza?

– Már maga a helyszín is cso-
dálatos volt, hisz’ egy luxusszálló
adott otthont a versenynek. A 16
lány társaságában, akik mind más
megyét képviseltek, nagyon jó
légkörben telt a felkészülés, és
maga az „éles megmérettetés” is.
Én egyébként soha nem tapasz-
taltam a versenyeken semmi
„belharcot” a lányok között, ha-
nem inkább segítséget, támoga-

tást, biztatást, plusz – ha kellett –
„noszogattuk” egymást. Persze,
én nem voltam amúgy sem „egy-
magamban”: édesanyám ezúttal
is – mint mindig – végig mellet-
tem volt, és féltõn óvott. Szükség
is volt a patronálására, hiszen a 3
nap felkészülés a döntõig bizony
nem volt könnyû. Tanulni a szín-
padi koreográfiát, közben „észnél
lenni”, hogy minden léptünket,
gesztusunkat figyelik, bizony sok
energiát szívott ki az emberbõl.
Bár a fáradtság abban a percben
el is múlt, amint színpadra lép-
tünk az ismert celebekbõl álló
zsûri elõtt. A szokásos bikinis,
szponzorpólós, valamint a, „palo-
tás” viseletben történõ felvonulás
után pedig immár szóbeli felada-
tot kaptunk. Jómagam azt, mutas-
sam be a megyét, ahonnét érkez-
tem. Mivel én – elsõsorban – a
városomat, Nagykanizsát képvi-
seltem, kapva kaptam az alkal-
mon, hogy a nevezetességek mel-
lett a színvonalas kulturális ese-
ményekrõl is meséljek. Autenti-
kus magyar öltözetben, a kanizsai
dödöllefesztiválról beszéltem az
ítészeknek és a nagyérdemû-
nek…

– Ami pedig a döntõ végered-
ményét illeti: nem értem el dobo-
gós helyezést, viszont nem vagyok
csalódott. Úgy fogom fel, minden
egyes verseny közelebb visz a ko-
ronához. Addig is tapasztalok, új
embereket ismerek meg, így nem
vagyok „vesztes”. Természetesen
elsõsorban az iskolai teendõimre
koncentrálok – bár a tanulásban
nincs restanciám, hisz majd’ kitû-
nõ vagyok – de emellett azért ké-
szülök a soron következõ szépség-
versenyemre is. Hogy melyikre?
Hamarosan kiderül…

Szabó Zsófia

AA sszzééppsséégg,, aakkii nneemm aa vviilláággbbéékkee,, hhaanneemm
aa kkaanniizzssaaii ddööddööllllee mmeelllleetttt kkoorrtteesskkeeddiikk
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2014. április 3.

Horoszkóp

Továbbra is legyen nyitott és barátságos
a szomszédjaival, de a családi titkokat
azért ne tárja ki elõttük. Ha kevés a sza-
badideje, akkor is szenteljen néhány órát
a szakmai ismeretei felfrissítésére.

Ha netán feszültté válna a légkör a vasárna-
pi ebédnél, oldja fel a helyzetet egy egysze-
rû trükkel. Adjon mindenben igazat a párjá-
nak, s meglátja, egy-kettõre elül, sõt igazán
ki sem bontakozik a vihar az asztal körül. 

Egy hétvégi összejövetelen nagy népsze-
rûséget arat legújabb ötletével. Ha egy
bizonyos témában kikérik a véleményét,
ne mondja meg rögtön az igazat. Vára-
koztassa meg egy kicsit a kérdezõt. 

Remek alkalma nyílik a hétvégén a vásár-
lásra. A termelõi vásáron is felfedezhet új-
donságokat, nemcsak az áruházak divat-
osztályán. Figyeljen oda az egészségére, és
vásároljon vitamindús készítményeket.

Bizonyára ön is tisztában van azzal, a szeren-
cse forgandó. A csillagok állása szerint roko-
ni segítséget kap a hitelei jelentõs részének
kifizetéséhez. Ha visszafogja a költekezését,
hamarosan megkönnyebbülhet.

A bolygóállások szerint újabb kihívások-
ra számíthat a közeljövõben. Nem kell
nagy tettekre gondolnia, egy szép süte-
mény, vagy torta sütésével már határtalan
sikert arathat a környezetében.

Jól tenné, ha kevesebbet féltékenykedne a
párjára, és megbízna benne akkor is, ha gyak-
ran elutazik hazulról. Kikapcsolódásként
nosztalgiázzon gyakrabban a barátaival, és
idézzék fel a régi szép emlékeket.

Határtalan lelkesedéssel fogadja baráti kö-
rének meghívását. Némi vita azonban
mégis kialakul önök között. Nem tudják
eldönteni, moziba menjenek a hétvégén,
vagy a kanizsai vásárba pénzt költeni.

Baráti kapcsolatainak köszönhetõen
nemcsak új ismerõsöket, hanem pénzt is
vonz magához. Ezzel sajnos az irigyei
számát is növelni fogja. Ennek ellenére
fogadja nyitottan az elismeréseket.

Mostanában a kelleténél érzékenyebben reagál
a családtagjai sikertelen próbálkozásaira, mint
ahogyan korábban tette. Lehetõleg ne lombo-
zódjon le, hanem kellemes zenével hangolód-
jon rá más témákra, például a kertészkedésre.

Ha eddig még nem sikerült, próbálja megsze-
rettetni magát legújabb ismerõseivel is. Ne
anyagi szempontok alapján alkosson jó, vagy
rossz véleményt róluk, hanem fogadja el õket
olyannak, amilyennek mutatják magukat. 

Vidám hangulatban lesz a hétvégén, sze-
rencsére jókedve átragad a környezetére is.
Valamire azonban mégis vigyáznia kell.
Ne keressen semmiféle kibúvót, ha a társa
egy hosszú gyalogtúrára hívja meg.

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

Kidobásra szánt televízióját, mik-
róját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., vala-
mint összegyûjtött reklám újságjait el-
szállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7629K)

Keresek megvételre herendi,
zsolnay vázákat, figurákat, dísztár-

gyakat. Tel.: 0630-332-8422
(7635K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7636K)

Adja fel nálunk apróhirdetését! 
Lakossági apró esetén 15 szóig, egy alkalommal 800 Ft (Kanizs Kártyával 600
Ft), a másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). 

2014.04.08. (kedd) 09:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt 
2014.04.10. (csütörtök) 09:00 – 13:00 Batthyány Lajos Gimnázium, 14:30 –
16:30 Magyar Vöröskereszt

Véradás - VVöröskereszt

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Nagykanizsa Idõsügyi Taná-
csának rendezésében, valamint
az Aquaprofit Nagykanizsai
TSK lebonyolításában a HSMK-
ban Országos Szenior Egyéni
Rapid Sakkbajnokságot hoztak
tetõ alá szeptember 4-5-ére a
dél-zalai városban.

Ahogy azt Cseresnyés Péter
polgármestertõl a sajtótájékozta-
tón megtudtuk, ez is egy együtt-

mûködési szerzõdés részeként va-
lósulhat meg, de nem csupán az
országos mezõny vendégül látása
lesz feladat majd az õszi hónap
elején, hanem május 16-án egy,
úgymond helyi válogatót is szer-
veznek a rendezõk a Helyi Szenior
Sakkbajnokság keretében a sakk
klubban.

Papp Nándor, az Aquaprofit
NTSK csapatvezetõje szakmai
szempontból foglalta össze az elõ-

zetes tudnivalókat az ob-ról, így
például azt is elárulta, hogy elmé-
letileg az egész ország területérõl
akár 450 sakkozó is érkezhet, de
kezdésként egyelõre 150-200 in-
dulóval számolnak. Ebben a me-
zõnyben a 60 év felettiek között
már nagymesterek és nemzetközi
mesterek is asztalhoz ülhetnek, így
szakmailag a színvonalra biztosan
nem lesz majd panasz. Természe-
tesen ez azt is magával hozza,
hogy 2-3 nemzetközi bíró meghí-
vása is szükséges lesz. Minden-
esetre a májusi nagykanizsai selej-
tezõbõl három sakkozó biztosan
kvalifikálhatja magát az országos-
ra.

Szabados Gyula, az Idõsügyi
Tanács referense mindezekhez
hozzáfûzte, szeptember 4-5-én
semmi akadálya nem lesz annak,
hogy – akár a legnagyobb létszám-
mal számolva is –valamennyi in-
duló elhelyezése, versenyeztetése
megoldott legyen.

P.L.
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Balatonalmádiban rendezték
meg a kardozók diákolimpiáját
II-III., valamint a VI. korcso-
portban és a Nagykanizsai TE
1866 vívói ezúttal iskoláikat
képviselték. A kanizsaiak jobb
eredményei. II. korcsoport, férfi
kard (22 induló): 2. hely Kiss
Gergely (Rozgonyi Általános Is-
kola). III. kcs. férfi kard (46 in-
duló): 3. Dobó Ádám (Kõrösi
Csoma Általános Iskola), ... 5.
Horváth Gergõ (Zrínyi Általá-
nos Iskola). III. kcs. nõi kard (22
induló): 5. Kozári Dóra. Csapat-
ban 1. Palini Általános Iskola).
VI. kcs., nõi kard (11 induló): 2.
Vernyel Sára, 3. Flumbort Sára
(mindketten Batthyány Lajos
Gimnázium).

Gödöllõn már az utánpótlás
kardvívók Gerevich-Kovács-
Kárpáti Reménység Körverseny
sorozatának negyedik állomását
bonyolították, melyen az NTE
1866 színeiben vívó növendék is
szerzett érmet. Gyermek férfi
kard (2001 és utána születettek;
79 induló): 3. Dobó Ádám. Ser-
dülõ férfi kard (1999 és utána
születettek; 29 induló): 8.
Milassin Mór. Gyermek nõi kard
(2001 és utána születettek; 42 in-
duló): 5. Mádé Réka.

Dobó István ez idõ alatt már
Tatán készült a korosztályos válo-
gatottal a bulgáriai kadet világ-
bajnokságra, melyre a kanizsaiak
kardozója és edzõje, Piecs Adri-
enn április 2-án utazott el Plovdi-
vba.

P.L.

DDoobbóó 
mmáárr pplloovvddiivvii
vvbb-nn

A budapesti Vasas-csarnok
adott otthont a 16-17 éves ka-
det korosztály birkózó leány és
fiú válogató versenyének. A vi-
adalon számos hazai klub mel-
lett a Kanizsai Birkózó SE sza-
badfogású fiataljai is szõnyeg-
re léptek. Az ifjú kanizsai te-
hetségek két arany-, valamint
egy-egy ezüst- és bronzérem-
mel gazdagabban térhettek ha-
za.

A kadet birkózók Európa baj-
nokságát május 6-11. között a
bulgáriai Szamakovban rendezik,
melyen kizárólag azok a szere-

pelhetnek, akik súlycsoportjuk-
ban a három válogató versenybõl
kettõn aranyérmet nyertek. On-
nan az elsõ és a második helye-
zettek jogot szerezhetnek az II.
Nyári Ifjúsági Olimpiai Játéko-
kon való indulásra is, mely au-
gusztus 16-án kezdõdik a kínai
Nanjingban.

Az elsõ kecskeméti kvalifikáci-
ón 46 kg-ban Németh Márton és
50 kg-ban pedig Egyed Balázs el-
sõ helyet szerzett. Ezúttal a fõvá-
rosi helyszínen ismételtek a fiata-
lok, ugyancsak aranyérmet bezse-
belve. A második válogatón
egyébként már csak azok indultak

el, akik beleszólhattak a címeres
mezért folyó csatába, ezért Né-
methnek ezúttal egyetlen, újpesti
ellenfelét kellett legyõznie,
Egyednek viszont négy mérkõzé-
sen is bizonyítania kellett – végül
mindegyiken technikai fölénnyel
gyõztek.

A kanizsaiak közül szintén kivá-
lóan szerepelt 58 kg-ban Faludi
Máté, aki két gyõztes meccsel, és
egy vereséggel harmadik lett, míg
a lányoknál Szabó Jázmin három
nyertes találkozóval ezüstérmes
lett.

P.L.

EEggyyeedd BBaalláázzss ééss NNéémmeetthh MMáárrttoonn uuttaazzhhaatt
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A Magyar Látványtánc Szö-
vetség (MLTSZ) által rendezett
kvalifikációs versenyre volt hi-
vatalos a SZKES Honvéd Kaszi-
nó tánccsoportja. Magyarorszá-
gon amúgy négy helyszínen (Ka-
posvár, Hajdúböszörmény, Ka-
puvár és Budapest) zajlanak,
zajlottak a minõsítõ versenyek.

A kvalifikáción pontokat kap-
nak a csapatok, melyek alapján el-
döntik, hogy ki jut tovább a szö-
vetség magyar bajnokságára, me-
lyet május 16-18. között a fõváros-
ban rendeznek. Az országos szintû
megmérettetésrõl majd az Európa
bajnokságra lehet kijutni, azt júni-
us 27-29. között Székelyudvarhe-
lyen rendezik.

A SZKES a kaposvári kvalifikáci-
ón tíz számban indult, a mezõny ösz-
szességében 107 mûsorral rukkolt elõ.

SZKES-eredmények. Látvány-
tánc gyerek formáció: 3. Bûbájos
Boszorkák. Hip Hop felnõtt cso-

port: 1. Do my dance. Látványtánc
junior csoport: 1. Életre kelt kóde-
xek. Junior duó: 1. Fever (Friskó
Zsófia- Németh Larina). Mini
solo: 1. Indiánlány (Szommer Hé-
ra). Hip hop csoport mini: 2. Kö-
vess engem! Felnõtt solo: 1. My
passion (Tófalvi Alexandra). Lát-
ványtánc junior formáció: 1. Rene-
szánsz udvar. Látványtánc mini

csoport: 1. Szülinapom van! Lát-
ványtánc felnõtt csoport: 1. Tá-
madnak a bacilusok!

A kanizsaiak valamennyi formá-
ciója továbbjutott az országosra,
mi több, a Támadnak a bacilusok!
címû koreográfia különdíjat is ka-
pott a kvalifikáció során.

P.L.

VVaallaammeennnnyyii pprroodduukkcciióójjuukk ttoovváábbbbjjuuttootttt

Barcson rendezték a cselgán-
csozók dél-dunántúli regionális
rangsorversenyét, melyen a 16
egyesület között a Nagykanizsai
Judo Klub-Röntgen Kanizsa és a
Nagykanizsai TE 1866 is ott volt,
elõbbi tizenegy, utóbbi nyolc be-
nevezett fiataljával.

Az NJK eredményei az egyes kor-
csoportok súlycsoportjaiban. Arany-
érmes: Sólyomvári Dávid (serdülõ;
45 kg) Ezüstérmes: Kovács Domon-
kos (diák D; 39 kg), Mozsolics Má-
tyás (diák A; 38 kg), Cziczeli József
(diák A; + 66 kg), Sólyomvári Dávid
(ifjúsági; 45-50 kg összevont mezõ-
nye), Huszár Máté (Kaposvári Sport-
iskola és az NJK kettõs igazolásúja-

ként ifjúsági; 60 kg). Bronzérmes:
Nagy Olivér (diák C; 45 kg), Szabó
Mátyás (Ifjúsági; 45-50 kg össze-
vont). 5. helyezett: Kovács Mátyás
(diák B; 41 kg). 7. helyezett: Karádi
Barnabás (diák C; 36 kg), Márton
Dominik (serdülõ; 40 kg), Németh
Ádám (serdülõ; 50 kg).

Az NTE eredményei az egyes kor-
csoportok súlycsoportjaiban. Diák C
(2004 évben születettek) korcsoport-
ban Kovács Zoltán 30 kg-ban a 7. he-
lyen végzett. Köveskáli Regõ 36 kg-
ban a harmadik fokára állhatott fel,
míg Kovács Olivér három gyõzelem-
mel és egy vereséggel lett az elsõ.
Kõrösi Balázs 45 kg-ban szintén éle-
te elsõ versenyén ötödik lett. Diák B-
ben (2003 évben születettek) Varga

Zoltánnak 45 kg-ban két gyõztes és
egy vesztes meccsel a 3. helyig jutott.
A Diák A-s (2002 évben születettek)
mezõny 45 kg-jában Varga Dániel
másodikként zárt. Serdülõ (2000-
2001 évben születettek) korosztály-
ban Paizs Mercédesz a 38-41 kg ösz-
szevont súlycsoportjában két gyõze-
lemmel lett elsõ. Jankó Krisztofer a
10 cselgáncsozót felvonultató 50 kg-
ban a 3. helyet szerezte meg.

– Varga Dániel visszatérésének örü-
lünk, bár úgymond önbizalomgyûjtésé-
re még szüksége lesz. Varga Zoltán tel-
jesítménye jó volt a küzdelem szem-
pontjából – kezdte értékelését Mester
Józsefné edzõ –, viszont vereségét hibá-
san végrehajtott technikából szenvedte
el, amivel önmagát verte meg. Kö-
veskáli Regõnek még sok versenyen
kell küzdenie, hogy egyenletes koncent-
rált teljesítményre legyen képes. Kovács
Olivér jól teljesített, egy vereséget pedig
a döntõben vissza is vette ellenfelétõl. A
versenyeredménnyel összességében
elégedettek vagyunk.

A barcsi versenyen – hagyomá-
nyosan – a régió elõzõ évi, legered-
ményesebben szereplõ diákjait is ju-
talmazták, és Varga Zoltán, az elõzõ
év Diák C korosztály diákolimpiai
bajnok cselgáncsosa lett az elismert.

P.L.

SSzzáámmooss kkoorroosszzttáállyy bbiizzoonnyyííttootttt aa ttaattaammiinn

Az NTE 1866 legfiatalabbjai is készen állnak a versenyzésre

Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kiskunmajsai SE (9.) 39-30 (22-
15)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette:
Kovács T., Mándli.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 6,
Kiss G. 9/3, Zsigmond 5, Tompek
3, Békési 6, Csató 6. Csere: Dencs
Balázs (kapus), Kovács B. 1,
Musits N. 1, Senger 1, Marton 1,
Nagy B. Játékos-edzõ: Kiss Ger-
gely.

A hazai csapat gyors és lendüle-
tes támadásokkal – melyek során
Csató Dávid rutinja is számított –
már az 5. percben három gólos
elõnyre tett szert az Izzó SE (4-1),
a 10.-ben pedig már 10-4 volt az
eredmény.

A második félidõ elején a hétgó-
los vezetés gyorsan kettõre olvadt,
ekkor talán már újabb gyõzelem
sejlett fel a fejekben. A Nagykani-
zsa játéka kapkodóvá vált, eladott
labdák sora és a védekezés nem
kellõ hatékonysága jelezte, hogy
gödörbe került a hazai együttes
(22-20). Ráadásul abban a perió-
dusban Kiss Gergely még büntetõt
is hibázott, a durva játékot kiállítá-
sokkal honorálták a játékvezetõk,
Tóth Ákos pedig a kapuból volt
kénytelen elhagyni a játékteret. A
helyére beállt Dencs Balázs aztán
gyorsan fogott két lövést, s onnan-
tól a hullámvölgybõl is kikecmer-
gett a vendéglátó csapat. Egy csa-
pásra minden szép és jó lett úgy-
mond, ha lehet egyáltalán ilyet ír-
ni: a kapus a közönségnek védett,
a Nagykanizsai Izzó SE pedig biz-
tosan hozta végül azt a meccset,
mely akár nehezebben is alakulha-
tott volna.

A kanizsaiak továbbra is õrzik
szezonbeli hazai veretlenségüket,
sorozatban a hatodik gyõzelmü-
ket könyvelhették el, s ha a tava-
szi tabellára tekintünk, az Izzó
abban az összevetésben listaveze-
tõ. A kilencedik megszerzett siker
azt is jelentette, hogy a csapat
mutatója összességében pozitívba
fordult...

P.L.

PPoozziittíívvbbaa 
ffoorrdduulltt aa
mméérrlleeggüükk
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2014. április 3.16

Milka
100 gr

199 Ft-tól
1990 Ft/kg

Toffifee
125 gr

399 Ft
3192 Ft/kg

Merci
desszert

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

Csokiparány
barackmag

500 gr

450 Ft
900 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

Nápolyi
100 gr

360 Ft
720 Ft/kg

Teekanne
tea
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.

A nagykanizsai Alapítvány az Autista
Gyermekekért az Autizmus Világnapja
alkalmából meghívja Önt és családját
Auti Ice Party rendezvényére.

2014. április 12. 10.00 - 14.00 óra, Eszkimó Fagyizó
(Nagykanizsa-Miklósfa, Bem J.u.13.)
A rendezvény célja az autizmusban érintett családok közösséggé szervezése, az
alapítvány megismertetése az érintettekkel, szakemberekkel és a város nyil-
vánosságával. A rendezvényen a fagylalt autizmussal érintettek és közvetlen hozzá-
tartozók számára ingyenes (a visszaélések elkerülése végett a helyszínen dokumen-
tummal kérjük igazolni az érintettséget). A rendezvény bevétele az alapítvány cél-
jaira kerül felhasználásra. 
Részvételi szándékát a következõ telefonszámon kérjük jelezni: 30/256-9995 

MMeegghhíívvóó
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