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Kanizsa

Kövesse hhíreinket 
honlapunkon éés aa
Facebookon iis.

www.kanizsaujsag.hu

A helyi termelõk és termékek
népszerûsítésére programsoro-
zatot indított Nagykanizsa. Ezzel
a város és térség értékeire, az
egészséges élelmiszerekre akarja
felhívni a figyelmet.

A vásáron a hungarikumokat és
a Kanizsára, illetve környékére jel-
lemzõ helyi termékeket immár
harmadik alkalommal mutatták be.
Arra biztatják a helyieket, hogy
vásároljanak Kanizsán, természe-
tesen kanizsait.

– Amikor ezt a programsoroza-
tot megterveztük, az a tapasztalat
vezetett bennünket, hogy még
mindig nem ismerjük eléggé a
közvetlen környezetünkben elõál-
lított minõségi élelmiszereket –
mondta Cseresnyés Péter polgár-
mester. – Pedig a helyi termékek
vásárlásával hozzájárulunk saját
környezetünk fenntarthatóságá-
hoz. Minden helyben elköltött fo-
rinttal segítjük a helyi gazdaság
talpon maradását, munkahelyeket
õrzünk, vagy újak megteremtésé-
hez járulunk hozzá.

Az sem mellékes szempont,
hogy amennyiben a saját környe-
zetünkbõl szerezzük be a legfon-
tosabb élelmiszereket, terméke-
ket, akkor csökkentjük a termelés-
sel, illetve a szállítással, csomago-
lással járó környezetterhelést. Di-
vatos kifejezéssel élve, kisebb lesz
az ökológiai lábnyomunk. A helyi
termékek elõállítása kis mennyi-
ségben, hagyományos, úgyneve-
zett természetközeli módszerekkel
történik, így azok kevésbé terhelik
meg a környezetet, a termõföldet.

A polgármester arra is felhívta a
figyelmet: a gazdasági, környezeti
hatásokon túl saját egészségünk
megõrzéséhez is hozzájárul a helyi
termék, amelynek ismerjük az elõál-
lítóját, tudjuk, hogy hol, milyen kö-
rülmények között termelte az adott
zöldséget, gyümölcsöt, nevelte azt
az állatot, amelybõl esetleg a vasár-
napi ebédünk lesz. Így biztosak le-
hetünk abban is, hogy a helyben elõ-
állított lekvárok, gyümölcslevek ke-
vesebb tartósítószert tartalmaznak,
mint sok bolti társuk. Az itteni gyü-
mölcsök tovább is érhetnek, hiszen

nem kell olyan hosszú szállítási idõt
kibírniuk, mint például a tengeren-
túlról érkezõ társaiknak.

Így aztán ezek az élelmiszerek
frissebbek, zamatosabb, finomab-
bak, illetve sokkal több vitamint és
ásványi anyagot tartalmaznak,
mint az importált termékek.

A máris népszerû kezdeménye-
zés nem valami ellen szól. Sokkal
inkább valami mellett: a patrióta
gazdaság megteremtéséért indult.
Ez a vásár azt bizonyítja, hogy mi-
nõségi, versenyképes helyi termé-
kek vannak karnyújtásnyira tõ-
lünk, csak válogatnunk kell.

– Az önellátás ma már talán
csak álom, bár adottságaink alap-
ján nem is annyira utópia – fo-
galmazott Cseresnyés Péter. –
Azt szeretnénk, ha egyre többen
felismernék a helyben termelt,
elõállított élelmiszerek elõnyeit,
hozzájárulva saját életminõsé-
gükhöz és a helyi gazdaság fejlõ-
déséhez.

A jövõ havi, március 8.-ai,
vásár meglepetése az I. Kanizsai
Böllérfesztivál lesz.
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Tisztelt Vállalkozó! 
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara a pénztárgép átál-
lás segítésére létrejött Munkabi-
zottság rendkívüli ülésén elhang-
zott javaslatát meghallgatva a
Nemzetgazdasági Minisztérium,
az online átállásban érintett pia-
ci szereplõ igényének megfelelõ-
en az alábbi döntést hozta.

Az alább felsorolt két visszavont
engedélyû online pénztárgép meg-
rendelõinek, azaz az Alt Cash Kft.
és a Japan Cash Company Kft. ká-
rosultak elõleg befizetését az állam
átvállalja.

• A017 számon engedélyezett
SAM4S NR-300 Online, az Alt
Cash Kft. 

• A018 számon engedélyezett
S&E NR-300 Online, a Japán
Cash Company Kft.

Az önhibájukon kívül bajbajutott
vállalkozók a NAV honlapon ke-
resztül, saját Ebev portáljukat hasz-
nálva adhatnak le új megrendelést –
a saját igényeiknek megfelelõ, en-
gedéllyel rendelkezõ - pénztárgép-
re. A megrendeléssel egyidejûleg az
ügyfélkapun keresztül kell majd je-
lezniük, hogy a követelésüket az ál-
lamra engedményezik.

Az átvállalt összeget a kormány
az új megrendeléssel érintett for-
galmazónak adja át. Így azok a
vállalkozók, akiknek visszavont
engedélyû pénztárgépre szóló ren-
delésük van, - a már megfizetett -
elõleggel csökkentett árat kell,
hogy fizessék a forgalmazónak az
új online kassza megvételekor.

Az ügyben érintett, pénztárgép-
cserére kötelezett vállalkozásoknak
nem kell új üzembe helyezési kódot
igényelniük az adóhatóságtól. Fel-
használhatják azt a kódot, amelyet
korábban, a visszavont engedélyû
gép megrendelésénél használtak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a
pénztárgépek cseréjéhez nyújtott
támogatásról szóló 16/2013. (VI.
3.) NGM rendelet 2014. január 23-
án módosított passzusai egyelõre
nem változtak. Fõszabálytól eltérõ-
en, feltételhez kötötten igénybe ve-
hetõ a támogatás 2014. február 28-
ig üzembe helyezett online pénztár-
gép után is, amennyiben a kiskasz-
sza (elektronikus naplóval nem ren-
delkezõ pénztárgép) üzemeltetõje

2013. október 1. elõtti leadott meg-
rendeléssel rendelkezik.

Jelen közlemény további részlet-
szabályai még kidolgozás alatt van-
nak, annak minden további elemé-
rõl azonnal tájékoztatni fogjuk Önt.

Az engedélyezett online géptípu-
sokról a Magyar Kereskedelmi En-
gedélyezési Hivatal honlapján lehet
tájékozódni. www.mkeh.gov.hu

A tisztességes adózók érdeké-
ben és a gazdaság fehérítése miatt,
a pénztárgépcsere mindenkinek az
érdeke, az online pénztárgépre
szükség van. Emiatt a pénztárgép-
csere lehetõ legkorábbi megvalósí-
tása közös célunk.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a
Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal január 23-án visszavont
engedélyû SAM4S NR-300 ON-
LINE és a S&E NR-300 ONLINE
pénztárgépek ügyében feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen a Btk. 424.
§-ába ütközõ információs rendszer
védelmét biztosító technikai intéz-
kedés kijátszása bûncselekmény el-
követésének alapos gyanúja miatt a
Nemzeti Nyomozó Irodánál.

Minden további fejleményrõl,
intézkedésrõl folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk Önt.

Amennyiben kérdései vannak,
vagy segítséget szeretne igénybe
venni, kérjük, keresse fel a terüle-
tileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarát vagy az MKIK szak-
embereit (kovacs.judit@mkik.hu
e-mail címen), akik készséggel áll-
nak az Ön rendelkezésére.

Tisztelt Vállalkozó! 
A Magyar Közlöny 2014. évi 13.

számában megjelent a 3/2014.
(I.31.) NGM rendelet, amely a
16/2013. (VI.3.) NGM rendeletet a

visszavont engedélyû pénztárgépek
miatt az alábbiak szerint módosítja.

Vissza nem térítendõ támogatás
adható annak az üzemeltetõnek,
aki a Magyar Kereskedelmi Enge-
délyezési Hivatal által A017
(SAM4S NR-300), illetve A018
(S&E NR-300) számon engedélye-
zett pénztárgépre vonatkozó meg-
rendeléssel, illetve üzembe helye-
zett ilyen pénztárgéppel rendelke-
zik, és a megrendelésrõl a pénztár-
gép forgalmazó a jogszabályban
elõírtaknak megfelelõen adóható-
ság felé adatot szolgáltatott, vagy a
megrendelést az üzemeltetõ az ál-
lami adóhatóság e célra kialakított
központi elektronikus rendelési fe-
lületén keresztül adta le.

A támogatás mértéke a pénztár-
gép beszerzéséhez kapcsolódóan
kifizetett összeg, de legfeljebb a
pénztárgép vételárának támogatás-
tartalommal csökkentett összege.

A támogatás a központi rendelé-
si felületen keresztül igényelhetõ a
pénztárgép megrendeléssel egyi-
dejûleg. Az új megrendelést a visz-
szavont forgalmazási engedélyû
pénztárgépre leadott megrendelés-
nél megadott üzembe helyezési
kód felhasználásával kell leadni.

Az ügyben érintett, pénztárgép-
cserére kötelezett vállalkozások-
nak a támogatás igénylésekor nyi-
latkozniuk kell többek között az
igényelt összegrõl és az A017, il-
letve az A018 számon engedélye-
zett pénztárgép eladójának nevérõl
és adószámáról, akivel szemben
követelésük fennáll. Az érintettek
ezt követõen 15 napon belül köte-
lesek a követelés alapjául szolgáló
szerzõdés, a szerzõdés alapján tel-
jesített kifizetés alapjául szolgáló
számla, valamint a kifizetés telje-
sítését igazoló dokumentum máso-
latát az állami adóhatóság részére
átadni vagy postára adni. Az üze-
meltetõt megilletõ támogatás ösz-
szegérõl az adóhatóság a doku-
mentumok beérkezését követõ 5
munkanapon belül elektronikus
úton tájékoztatja a megrendelés-

ben megjelölt eladót, és a támoga-
tás összegét elõlegként átutalja az
eladónak.

Az üzemeltetetõ támogatási igé-
nyét az állami adóhatósághoz
2014. február 16-ig jogosult be-
nyújtani.

Azokra az üzemeltetõkre, akik a
két említett visszavont forgalma-
zási engedélyû pénztárgép helyett
már megrendelték az új érvényes
engedéllyel rendelkezõ pénztárgé-
püket, továbbá akik nem az adóha-
tóság központi rendelési felületé-
rõl indított megrendeléssel vásá-
rolták meg az új pénztárgépet és
rendelkeztek annak üzembe helye-
zésérõl, a fent leírtaktól eltérõen a
következõk vonatkoznak:

• a támogatás nem a pénztárgép
megrendeléssel egyidejûleg, ha-
nem attól függetlenül, a központi
rendelési felületen igényelhetõ,

• amennyiben az új pénztárgép
beszerzésekor a teljes vételár ki-
egyenlítésre került, úgy a támoga-
tást az állami adóhatóság – a fent
leírt igazoló dokumentumok be-
nyújtását követõen – közvetlenül
az üzemeltetõ részére folyósítja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a
pénztárgépek cseréjéhez nyújtott
támogatásról szóló 16/2013. (VI.
3.) NGM rendelet 2014. január 23-
án módosított passzusai egyelõre
nem változtak. Fõszabálytól elté-
rõen, feltételhez kötötten igénybe
vehetõ a támogatás 2014. február
28-ig üzembe helyezett online
pénztárgép után is, amennyiben a
kiskassza (elektronikus naplóval
nem rendelkezõ pénztárgép) üze-
meltetõje 2013. október 1. elõtt le-
adott megrendeléssel rendelkezik.

Az engedélyezett online géptípu-
sokról a Magyar Kereskedelmi En-
gedélyezési Hivatal honlapján lehet
tájékozódni. www.mkeh.gov.hu

Minden további fejleményrõl,
intézkedésrõl folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk Önt.

Amennyiben kérdései vannak,
vagy segítséget szeretne igénybe
venni, kérjük, keresse fel a terüle-
tileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarát vagy az MKIK szak-
embereit (kovacs.judit@mkik.hu
e-mail címen), akik készséggel áll-
nak az Ön rendelkezésére.

MKIK-Kanizsa
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TTáájjéékkoozzttaattóó aa vviisssszzaavvoonntt eennggeeddééllyyûû
oonnlliinnee ppéénnzzttáárrggééppeekk kkáárroossuullttjjaaiinnaakk

TTáájjéékkoozzttaattóó aa 
vviisssszzaavvoonntt 
eennggeeddééllyyûû oonnlliinnee
ppéénnzzttáárrggééppeekk 
kkáárroossuullttjjaaiinnaakk IIII..
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2014. február 13.

Csomagautomaták tesztelését
kezdte meg a Magyar Posta Zrt.
tíz fõvárosi és huszonöt vidéki
helyszínen; a fejlesztés végére az
automatáknál bankkártyával is
lehet majd fizetni, így a csomag-
felvétel mellett csomagfeladásra,
valamint az utánvételes csoma-
gok átvételére is lehetõség lesz –
közölte a vállalat az MTI-vel.

A Magyar Posta az e-kereskede-
lem folyamatos bõvülésére és ez-
zel párhuzamosan a csomagküldé-
si piac növekedésére számítva a

piac legjelentõsebb szereplõjévé
kíván válni. A vállalat ennek érde-
kében a nemzetközi irányokat kö-
vetve, ugyanakkor a hazai futárcé-
gek közül elsõként, csomagau-
tomatákat állít üzembe.

A tesztidõszak várhatóan áprilisig
tart, ezt követõen használhatják
majd az ügyfelek az automatákat. A
fejlesztés végére – várhatóan júni-
usra – az automaták alkalmasak
lesznek a POS terminálokon keresz-
tül történõ bankkártyás fizetésre is.

A Magyar Posta az elmúlt idõ-
szakban már rugalmasabbá tette a

küldeményátvételt, hiszen a posta-
fiók hálózat mellett ma már 125
Mol Posta Ponton is átvehetõek a
csomagküldemények, a legtöbb
helyen a nap 24 órájában – áll a
közleményben. A hagyományos,
háznál történõ kézbesítés mellett
az alternatív átvevõpontok népsze-
rûségét mutatja, hogy a csomagok
egynegyedét már ilyen pontokon
kézbesíti a posta.

A Magyar Posta 2013-ban, min-
den eddigi rekordot megdöntve,
11,5 millió csomagküldeményt ke-
zelt, több mint 10 százalékkal töb-
bet, mint 2012-ben.

A csomagautomatákat a tíz fõ-
városi helyszín mellett Gödöl-
lõn, Érden, Debrecenben, Mis-
kolcon, Nyíregyházán, Szolno-
kon, Egerben, Tatabányán,
Szombathelyen, Veszprémben,
Sopronban, Gyõrben, Zalaeger-
szegen, Nagykanizsán, Pécsett,
Szekszárdon, Székesfehérváron,
Kaposváron, Szegeden, Békés-
csabán és Kecskeméten teszteli
a posta, néhány nagyvárosban 2-
2 automatát is üzembe helyez-
nek.

MTI - Kanizsa

KKaanniizzssáánn iiss ccssoommaaggaauuttoommaattáákkaatt tteesszztteellnneekk

Elfogadta az országgyûlés a
harmadik rezsicsökkentésrõl
szóló törvényt, mely szerint idén
három lépcsõben olcsóbb lesz a
gáz, az áram és a távhõ. Április
1-jétõl a gáz 6,5, szeptembertõl a
villany 5,7, októbertõl pedig a
távhõ ára lesz 3,3 százalékkal
kevesebb. A részletekrõl Gulyás
Gergely országgyûlési képviselõ
és Cseresnyés Péter országgyûlé-
si képviselõ, egyben városunk
polgármestere tájékoztatta a la-
kosságot.

Cseresnyés Péter elöljáróban
megjegyezte, fizetés-, vagy nyug-
díjemelést nem, de mindenképpen
jelentõs könnyebbséget jelent ez a
lakosságnak.

Gulyás Gergely kiemelte: való-
ban fontos intézkedés és döntés
volt. A kormány egyértelmûen el-
kötelezte magát a rezsicsökkentés
mellett, ráadásul úgy, hogy a döntés
nem jelent plusz terhet az állam
számára. Hogy olcsóbb legyen a re-
zsi, azoknak a monopolhelyzetben
lévõ gazdasági társaságoknak kell
bizonyos mértékben lemondani a
profitjukról, akik nincsenek ver-
senyre kényszerítve. Emögött van

az a kormányzati filozófia is, ami
az állam szerepét mutatja a gazda-
ságban. A verseny természetesen
helyes és jó, de elengedhetetlen,
hogy legyen beavatkozási lehetõsé-
ge a kormánynak a hatósági árak
érvényesítésére. Már a rendszervál-
tás utáni elsõ kormánynak az volt a
kõbevésett ígérete – emlékeztetett
Gulyás Gergely –, hogy az infláció-
nál nagyobb mértékben nem növe-
kedhetnek az árak. Noha utána a
szocialista kormány azt ígérte,
hogy nem lesz gáz- és rezsiár eme-
lés, ehhez képest az áram kétszere-
sére, a gáz háromszorosára növeke-
dett. Ugyan az infláció 2002 és

2010 között 18 százalék volt, a
szolgáltatások ára az infláció több-
szörösével nõtt. Ráadásul ezek a cé-
gek zsebelhették be az elmúlt 15
évben az ezermilliárd forintot meg-
haladó profitot. Azt láthattuk– ma-
gyarázta az országgyûlési képviselõ
–, a francia cégnek megérte Ma-
gyarországon közmûszolgáltatásba
befektetni, akkor valószínû, a ma-
gyar államnak is megérte volna. Ta-

pasztalhatjuk, Európában is min-
denki próbál a hatósági árak eszkö-
zével élni, van aki bátrabban, van
aki kevésbé bátran. Ott persze, ahol
saját nemzeti tulajdonban lévõ cé-
geket hoznak nehezebb helyzetbe
az ilyen döntések, lehet, hogy még
fájdalmasabb is. Mi azt tudjuk
mondani, hogy Magyarországon
sajnos olyan nagy mértékben van-
nak külföldi kézben ezek a szolgál-

tatók, hogy még csak nem is ma-
gyar cégek profitjából kell mérsé-
kelni. Versenyhelyzet pedig nincs.
A 3. rezsicsökkenés eredményeként
összességében a 2012 decemberé-
hez képest egynegyedével olcsóbb
lesz a közmûszolgáltatások ára. Ez
a rezsicsökkentés fenntartható –
szögezte le Gulyás Gergely.

B.E.
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Több mint 10 milliárd forintos
fõösszeggel fogadta el a nagyka-
nizsai közgyûlés csütörtökön a
város idei költségvetését.

A közgyûlés rendkívüli ülésén
tárgyalt elõterjesztés szerint csak-
nem 10,4 milliárd forintos kiadási
összeggel számol Nagykanizsa ön-
kormányzata. Ebbõl az összegbõl
a mûködésre mintegy 7,2 milliár-
dot fordítanak, s további 3,2 milli-
árd forintot tesz ki a felhalmozási
jellegû kiadás.

A megyei jogú város költségve-
tése csaknem 8,4 milliárd forintos
bevétellel számol, a mûködésbõl
6,2 milliárd forint bevételt tervez-
tek, míg a felhalmozási célú bevétel
megközelíti a 2,2 milliárd forintot.

A város 2 milliárd forintot meg-
haladó hiánnyal számol, ebbõl 1,8
milliárdot a mûködési és fejlesztési
maradványból finanszíroz a költ-
ségvetés, mintegy 200 millió forin-
tot pedig hitelbõl fedez. Ez utóbbi
megtérülõ hiány, mert a különbözõ
fejlesztések önrészéhez szükséges
összegekrõl van szó – indokolják az
elfogadott elõterjesztésben.

Szita László, az önkormányzat

által megbízott könyvvizsgáló a
közgyûlés ülésén elmondta: Nagy-
kanizsa költségvetését a jogszabá-
lyi követelményekkel összhangban
alkották meg. Közölte azonban, na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnie az
önkormányzatnak arra, hogy ará-
nyaiban növelje saját bevételeit.

A közgyûlésen megszavazták a
belügyminiszter BM rendelete
alapján az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesz-
tési támogatás igénybevételérõl
szóló javaslatot.

A rendelet két, a kötelezõ önkor-
mányzati feladatot ellátó intézmé-
nyek és az óvodai, iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesz-
tés, felújítás támogatására vonat-
kozik, melyek közül városunk ki-
zárólag egyre nyújtja be pályáza-
tát, így a Palini Óvoda felújítására.
A pályázaton igényelhetõ támoga-
tás maximális mértéke, mely intéz-
ményfejlesztés esetén 30 millió fo-
rint, a fejlesztéshez szükséges ösz-

szeg 80 százaléka. A projekt terve-
zett összköltsége közel 43 millió
forint, így többek között a válla-
landó önerõvel legfeljebb közel
14,5 milliót kell betervezni a 2014.
évi költségvetés pályázati önré-
szek elõirányzat terhére. 

A Palini Óvoda épületének felújí-
tása, bõvítése azért szükséges, mert
az elmúlt kilenc év alatt jelentõsen
megnõtt az igény az óvoda férõhe-
lyeire. Gyakorlatilag telített létszám-
mal mûködik évek óta. Az intéz-
ményben jelenleg nincs tornaszoba,
így az iskolaépületben lévõ tornater-
met használják az óvodások. Ez
azonban problémát jelent a zsúfolt
tornaterem-kihasználtság miatt. A
pályázat segítségével eleget tehet az
intézmény a kor követelményeinek
és a törvényi elõírásoknak. Nyertes
pályázat esetén új, összesen három
csoportszobát alakíthatnak ki, továb-
bá az energiaellátás napelemes rend-
szerekkel való biztosításával jelentõs
megtakarítást érhetnek el a jövõben. 

A Szervezetfejlesztés konver-
gencia régiókban levõ önkor-
mányzatok számára címû pályá-
zathoz kapcsolódó döntések ke-
retében gazdasági társaságok

összevonásáról hoztak határoza-
tot a közgyûlésen.

A döntés értelmében a Kanizsa
TV Kft.-t és a Kanizsa Újság Kft.-t
egy gazdasági társasággá vonják
össze június 30-tól, így a helyi tájé-
koztatási eszközöket egy társaság
mûködtetné Kanizsa Média Non-
profit Kft. néven úgy, hogy média-
centrumként a tevékenysége bõvít-
hetõ legyen. A két gazdasági társa-
ság összeolvadásával általános jog-
utódként egy új, nonprofit gazdasá-
gi társaság jön létre. A közösségi
mûsorszolgáltatás biztosítása, to-
vábbá pályázati lehetõségek kihasz-
nálása érdekében szükséges a szer-
vezetet nonprofitként mûködtetni. 

Az egyesítés következtében az
ügyvezetõk száma csökken, a hírek
egyszerre lesznek írott, az elektroni-
kus, a kép és hang hírszolgáltatók
számára legyárthatók és az önkor-
mányzati eszközökön közölhetõk.
Ezzel el tudják érni azt is, hogy a hí-
reket egységes tartalommal és formá-
tumban tudják más hírszolgáltatók
rendelkezésére bocsátani. Ezáltal
ezen a területen is csökkenthetõ a
használt és üzemeltetett ingatlanok,
eszközök száma, ami további költ-
ségmegtakarítást jelent. 

MTI-V.M.

A kormány idén is segítséget
nyújt a hazánk területén élõ nem-
zetiségek nyelvének, kulturális
hagyományainak, szellemi és tár-
gyi örökségének megõrzéséhez és
méltó ápolásához, identitásuk
erõsítéséhez. A nemzetiségi célú
pályázatok keretein belül a zalai
pályázók 3,6 millió forintot nyer-
tek. Az összeget az idei évre terve-
zett programjaik finanszírozásá-
ra és mûködési költségeik kifize-
tésére használhatják fel.

A döntés értelmében a nemzeti-
ségi civil szervezetek mûködésére
idén 110 millió forintos keret áll
rendelkezésre 278 nyertes pályázó
részére. A szellemi és tárgyi emlé-
keik ápolására szintén 110 millió
forint fordítható 563 nyertes pályá-
zat keretében, valamint kulturális
rendezvények megvalósítására. Az
anyaországok közremûködésével
megvalósuló nemzetiségi pedagó-
gus-továbbképzésekre 7 nyertes

pályázat között 10 millió forint ke-
rül felosztásra.

Az elbírált 2014. évi pályázatok
Zala megyei nyertesei:

– Nagykanizsai Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Horvát Kará-
csonyi Koncert Nagykanizsán
100.000 Ft,

– Kanizsai Horvát Fiatalok
Egyesülete, Fiatal Horvát Tambu-
rások Találkozója 100.000 és az
évi mûködésre 100.000 Ft,

– Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Horvát Hét Nagykani-
zsán címû projekt 100.000 Ft,

– Kanizsai Horvát Egyesület,
Kistérségi Horvát Kulturális Fesz-
tivál 100.000 Ft,

– Kanizsa Csillagai Mûvészeti
Egyesület, A cigány kultúra ápolá-
sa és népszerûsítése címû projekt-
re 350.000 Ft és a mûködésre
200.000 Ft,

– Az Európai Unió Roma Ifjú-
ságáért Egyesület, Kísérlet a ma-
gyarországi beás kultúra újra-

élesztésére 150.000 Ft és mûkö-
dési célú pályázatukra 450.000 Ft,

– „Zöld Élettér” Egyesület, „Fó-
kuszban a jövõ” tudományos kon-
ferencia 200.000 Ft,

– Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége, „Kincseink” roma törté-
nelmi, nyelvi és kulturális tudomá-
nyos konferencia 200.000 Ft és VII.
Országos Roma Fesztivál 200.000 Ft
és 650.000 Ft mûködési támogatás,

– Murakeresztúr „Kulturno
Društvo Kerestur” Közmûvelõdési
Egyesület – Murakeresztúr Horvát
népi értékeink a Muramentén címû
projekt 100.000 Ft,

– Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat (Murakeresztúr) 20 éves
lesz kisebbségi önkormányzat cí-
mû projekt 100.000 Ft,

– Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat, Horvát csillag szü-
letik címû 100.000 Ft,

– Szepetnek Királyi Pál Kulturá-
lis Egyesület, Nemzetiség- ért (ék)
200.000 Ft,

– Zalaszentgrót Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Kon-
ferencia a Kisebbségi Önkormány-
zatok 20 éves mûködésérõl és a ro-
ma kultúra hagyományainak ápo-
lása 300.000 Ft,

– Kistolmács Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata Roma Kul-
turális Nap 130.000 Ft és
450.000 Ft mûködési támoga-
tás,

– Becsehely Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Kulturális Roma
Nap 130.000 Ft,

– Zrínyi Kadétok Hagyomány-
õrzõ Egyesület Murakeresztúr –
Društvo Zrinski Kadeti Zrínyi
Kadétok szervezett mûködésének
támogatására 100.000 Ft,

– Regionális Otthonteremtõ Ala-
pítvány, Letenye Mûködési támoga-
tás a hátrányos helyzetûekért
350.000 Ft,

– „Adj Esélyt” Független Ci-
gány Társadalmi Szervezet,
Zalaszentbalázs 350.000 Ft mûkö-
dési támogatás,

– Zala Megyei Cigány Civil
Szervezet, Bocska Kulturális ala-
pok 250.000 Ft.

Kanizsa

KKöözzeell hháárroomm mmiilllliióó nneemmzzeettiissééggii ccééllúú 
ttáámmooggaattááss kkaanniizzssaaii sszzeerrvveezzeetteekknneekk

EEllffooggaaddttáákk aa kkööllttssééggvveettéésstt

FFeejjlleesszzttéésseekk 
aa PPaalliinnii ÓÓvvooddáábbaann

MMeeggaallaakkuull aa KKaanniizzssaa
MMééddiiaa NNoonnpprrooffiitt KKfftt..
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2014. február 13.

Olvasóink, jjelölõszervezetek éés ppártok ffigyelmébe!

A Kanizsa LLokálpatrióta HHetilap éés aa wwww.kanizsaujsag.hu aaz oországgyûlési kképviselõk

2014. éévi vválasztása ssorán aa kkampány iidõszak aalatt ppolitikai hhirdetést nnem kközöl.

Hétfõn kezdték kézbesíteni az
érintett több mint nyolcmillió
választópolgárnak az áprilisi or-
szággyûlési választásról szóló ér-
tesítõt.

A Nemzeti Választási Iroda névre
szóló küldeményében az országgyû-
lési választás kitûzésérõl, és arról tá-
jékoztatja a választópolgárokat,
hogy szerepelnek a névjegyzékben.

Az értesítõk nyomtatása a febru-
ár 7-i névjegyzéki állapotnak meg-
felelõen pénteken kezdõdött meg,
azok kiküldésével az iroda a Ma-
gyar Postát bízta meg.

A 8,1 millió választópolgárnak
legkésõbb február 17-éig postáz-
zák az értesítõt a lakcímükre arról,
hogy szerepelnek a névjegyzék-
ben. Ha valaki ezt nem kapja meg,
akkor a jegyzõnél (a helyi válasz-
tási iroda vezetõjénél) jelezheti,
aki ekkor új értesítõt állít ki.

Az értesítõ a választópolgár sze-
mélyes adatai közül csak az érin-
tett nevét, születési nevét, születé-
si idejét és a lakcímét tartalmazza.
A korábbi évektõl eltérõen az érte-
sítõ nem tartalmazza a választó-
polgár személyi azonosítóját, a
visszaélések elkerülése érdekében.

Azok esetében, akik az ország-
gyûlési képviselõk választásán
nemzetiségi választópolgárként sze-
repelnek a névjegyzékben, fel kell
tüntetni az értesítõn azt is, melyik
nemzetiség listáján szavazhatnak.

Az értesítõ tartalmazza továbbá
a szavazás helyét, idejét, és azt,
hogy a választópolgár melyik vá-
lasztókerületben, településen gya-
korolhatja választójogát.

Ennek azért van most jelentõsé-
ge, mert átalakították a választóke-
rületi határokat, így sokan nem a
"megszokott" választókerület je-
löltjeire szavazhatnak.

Emellett a 2010-es voksoláshoz
képest (amikor csaknem 11 ezer
szavazókör állt a választók rendel-
kezésére) az idén már csak 10 382
szavazókör lesz, vagyis sokan
lesznek olyanok, akiknek nem a

megszokott szavazókörükben kell
voksolniuk.

A korábbi választások alkalmával
az értesítõvel együtt postázták az
ajánlószelvényeket is, ám a választá-
si eljárásról szóló, tavaly elfogadott
törvény megváltoztatta az ajánlások
rendszerét és ajánlószelvény helyett
immár ajánlóíveken kell a jelöltek-
nek az induláshoz szükséges támo-
gató aláírásokat összegyûjteniük.

Azoknak, akik még nem nagy-
korúak, de az április 6-ai választá-
sig betöltik 18. életévüket, ugyan-
csak most kell megkapniuk az ér-
tesítõt.

Az országgyûlési képviselõk
választásáról szóló 2011. évi
CCIII. törvényben foglaltak sze-
rint az alábbi települések tartoz-
nak Zala megye 03. OEVK-hoz: 

03. számú országgyûlési egyéni
választókerület. Rövidítése: Zala
03. OEVK. Székhelye: Nagykani-
zsa.

Területe: 1. Bánokszentgyörgy,
2. Bázakerettye, 3. Becsehely, 4.
Belezna, 5. Bocska, 6. Borsfa, 7.
Börzönce, 8. Bucsuta, 9. Csapi, 10.
Csertalakos, 11. Csömödér, 12.
Csörnyeföld, 13. Dobri, 14.
Eszteregnye, 15. Fityeház, 16.
Fûzvölgy, 17. Galambok, 18.
Gelsesziget, 19. Gutorfölde, 20.
Homokkomárom, 21. Hosszú-
völgy, 22. Iklódbördõce, 23. Ka-
corlak, 24. Kányavár, 25.
Kerkaszentkirály, 26. Kerka-
teskánd, 27. Kiscsehi, 28. Kis-
récse, 29. Kistolmács, 30. Kisszi-
get, 31. Lasztonya, 32. Letenye,
33. Lispeszentadorján, 34. Liszó,
35. Lovászi, 36. Magyarszentmik-
lós, 37. Magyarszerdahely, 38.
Maróc, 39. Miháld, 40. Molnári,

41. Murakeresztúr, 42. Murarátka,
43. Muraszemenye, 44. Nagyba-
kónak, 45. Nagykanizsa, 46.
Nagyrécse, 47. Nemespátró, 48.
Oltárc, 49. Ortaháza, 50. Páka, 51.
Pat, 52. Petrivente, 53. Pördefölde,
54. Pusztaederics, 55. Pusztama-
gyaród, 56. Pusztaszentlászló, 57.
Rigyác, 58. Sand, 59. Semjénháza,
60. Sormás, 61. Surd, 62. Szé-
csisziget, 63. Szentkozmadombja,
64. Szentliszló, 65. Szentmargit-
falva, 66. Szentpéterfölde, 67.
Szepetnek, 68. Tófej, 69. Torma-
földe, 70. Tornyiszentmiklós, 71.
Tótszentmárton, 72. Tótszerda-
hely, 73. Újudvar, 74. Valkonya,
75. Várfölde, 76. Zajk, 77.
Zalakomár, 78. Zalasárszeg, 79.
Zalaszentbalázs, 80. Zalaszent-
jakab, 81. Zalaújlak, 82. Zebecke.

***
A Zala megyei 03. számú vá-

lasztókerület választási bizottságá-
nak tagjai: Dr. Kövessy Roland, dr.
Varga Eszter, Horváth Gyula
János, póttagok: dr. Csetneki Gá-
bor, dr. Dömötörfy András.

MTI-Kanizsa

HHééttffõõnn mmeeggkkeezzddttéékk 
aazz éérrtteessííttõõkk kkéézzbbeessííttéésséétt

ZZaallaa mmeeggyyee hháárrmmaass
sszzáámmúú oorrsszzáággggyyûûllééssii
eeggyyéénnii 
vváállaasszzttóókkeerrüülleettééhheezz
ttaarrttoozzóó tteelleeppüülléésseekk

5.qxd  2014.02.14.  11:32  Page 5



KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2014. február 13.6

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. „Merre
visz az út?” két éves projektjé-
nek záró rendezvényére került
sor, ahol a program megvalósítá-
si idõszaka alatt elért eredmé-
nyeket értékelték és ismertették. 

A Kanizsa TISZK ifjúsági célú
programjainak fejlesztésére irá-
nyuló projekt célja, a Nagykanizsa
oktatási intézményeiben tanuló
12-29 éves gyerekek, serdülõk, fi-
atalok – különös tekintettel a hát-
rányos helyzetûek és sajátos neve-
lési igényûek – társadalmi és gaz-
dasági részvételének fejlesztése
volt. A program megvalósítási idõ-
szaka 2012. február 1. – 2014. ja-
nuár 31-ig terjedt, és közel 50 mil-

lió forint támogatási összeget
nyertek el. 

– Ebben a két évben olyan rend-
szert sikerült kialakítanunk, amellyel
segíthetjük a pályaválasztást. A pro-
jekt ideje alatt az érintett szerveze-
tekkel is jó kapcsolatot építettünk
ki, valamint a gyerekeknek és a
szülõknek is segítõ kezet nyújtot-
tunk. Tettük mindezt azért, hogy ne
olyan tanulók kerüljenek a közép-
fokú intézményekbe, akik nem az
általuk, és nem a jól kiválasztott
szakmát kezdték el tanulni – mond-
ta köszöntõjében Mérksz Andor
ügyvezetõ igazgató.

A továbbiakban Borsos József, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának igazga-
tója a megyénkben tanuló 7. osztá-

lyos diákok pályaválasztásához
kapcsolódó felmérés tapasztalatait
mutatta be. Elmondta, kezdetben a
munkaügyi központok próbálták
átvenni a pályaválasztási tanács-
adók megszûnése után az orientá-
ciót segítõ tevékenységet. Ennek
nyomán alakult ki késõbb a foglal-
kozási információs tanácsadó.
Majd felismerték, kell egy olyan
fórum, ahol gyerekek egy helyen
ismerhetik meg, mi közül választ-
hatnak, így a középiskolától kezd-
ve a felnõttképzésig mindenkinek
szolgáltak információval. 

Ezt követõen kérdeztek meg kö-
zel kétezer hetedikest, milyen
szolgáltatást várnak el. Elsõsorban
arra voltak kíváncsiak, hogy mi-
lyen szempontok vezérlik õket a
pályaválasztás során, valamint mi-
lyen támogatást kapnak és várnak
el. Az igazgató az eredményeket
ismertetve elmondta, a szülõk, a
tanárok és az osztályfõnök segítik
leginkább a diákokat a pályavá-
lasztás során. A végeredmény
alapján pedig meg tudtak szervez-
ni egy olyan típusú rendezvényt,
ahol a kamara segítségével gya-
korlati bemutatókat tartottak, és
csoportos foglalkozásokat szer-
veztek. Több helyre eljutva a szak-
macsoportokat mutatták be.

– A pedagógusok véleményét is
kikértük, mely alapján tavasszal a
foglalkoztatási szolgálat egy 30

órás akkreditált képzést szervez
minden általános iskolából leg-
alább egy pedagógusnak. Zala me-
gyébõl 105 tanár jelentkezett. A
tanfolyamon segítséget és tudást
kaphatnak ahhoz, hogy melyek
azok az eszközök és módszerek,
amelyekkel segíteni tudnak a pá-
lyaválasztás elõtt álló gyermekek-
nek – mondta Borsos József. 

– Nagykanizsán és térségében
van perspektíva – ezt már Cseres-
nyés Péter polgármester hangsú-
lyozta. Majd hozzátette, abban az
esetben tudják ezt a helyzetet a fi-
atalok kihasználni, ha azt a minõ-
séget tudják felmutatni szaktudás-
ban és hozzáállásban, amelyet
minden munkáltató elvár, így a fe-
gyelmezett munkát, a pozitív hoz-
záállást és a tenni akarást. Továbbá
említést tett egy, a jövõben megva-
lósuló olasz beruházásról is, mely
közel 50 embernek adhat majd
munkát. Ezzel folytatódik a né-
hány éve elindult folyamat. 

Végül dr. Polay József, a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke számolt be a kereske-
delmi és iparkamara új szerepköré-
rõl, majd Némethné Göncz Tünde
projektmenedzser és Árvainé Kartai
Csilla, az információs és tanácsadó
iroda vezetõje a projekt két évét, a
megvalósult feladatokat értékelte.

V.M. 
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E témákban szervezett tájé-
koztató elõadást a helyi vállalko-
zóknak a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara a Vám-,
Jövedéki és Adóügyi Szolgálta-
tók Szövetségével közösen. A
rendezvényen azokat a változá-
sokat és lehetõségeket ismertet-
ték az érdekelteknek, melyek
mindhárom, már említett szak-
területen bekövetkeztek. 

Amikbõl valóban nincs hiány,
ugyanis mint az elsõ elõadó, dr.
Sándor János hétköznapi példán ke-
resztül megközelítve a modern
vámeljárásokra és egyszerûsítések-
re vonatkozó változásokat elmond-
ta, az elmúlt jó pár esztendõben
mindez akkora „átalakulással” járt,
mint a hagyományos, egyszerû mo-
biltelefonok és a modern, sokoldalú

okostelefonok közt lévõ különbség.
Tekintve – hangsúlyozta a külkeres-
kedelmi- és vámtanácsadó –, hogy
anno még (pl.) papír alapú ügyinté-
zés ma már elektronikus úton törté-
nik, valamint a vámegyszerûsítés is
további „könnyebbségeket” ad a cé-
geknek. Ami pedig azt jelenti, hogy
egy adott vállalkozás némely jogo-
sultságokat átvesz a vámhivataltól –
szögezte le dr. Sándor János. 

Elõadásában arra is rámutatott,
hogy van lehetõség arra is, hogy egy
cég mentességet kapjon az általános
forgalmi adó biztosítéka alól, vala-
mint arról is közelképet adott, ho-
gyan s milyen keretek között tárol-
ható vámteher megfizetése nélkül
egy külföldrõl behozott vámáru. 

A szakember tájékoztatója má-
sodik részében az Engedélyezett
Gazdálkodói Státusz gyakorlati al-
kalmazásáról szólt. Ami egyébként
azért jelent úgymond „nagyobb
rangot” az e címmel rendelkezõ
cégeknek, mert – sok más mellett

– jelentõsen rövidül a vámkezelés-
re fordítandó idejük. 

Ezt követõen Szepesi Sándor a ter-
mékdíj szabályozás aktualitásait tag-
lalta. A vám- és termékdíj tanácsadó
bevezetõjében elmondta, termékdíjat
akkor kell fizetni, ha – leegyszerûsít-
ve – egy vállalkozás elõször hoz bel-
földi forgalomba valamilyen termé-
ket. A termékdíj átvállalás új lehetõ-
ségeit és a logisztikai szolgáltatók ter-
mékdíj kötelezettségeit is ismertette a
jelenlévõknek a szakember.

Az elõadások után az adójogsza-
bályok idei változásaival kapcso-
latos konzultációt tartott Németh
Zoltán szakközgazdász és Németh-
né Szerdahelyi Éva adószakértõ. 

A Fenntartható Fejlõdésért
Egyesület szervezésében a Hor-
vátország-Magyarország Meg-

újuló Energia Hálózat záró kon-
ferenciájára került sor Nagyka-
nizsán.

A záró esemény keretében a hor-
vát és magyar fél részérõl is értékel-
ték a megújuló energiaforrások
kapcsán született elgondolásokat és
eddig megvalósult elképzeléseket.

Az eszéki Josip Juraj Stross-
mayer Egyetem részérõl Prof. Dr.
Gordana Kralik (képünkön) rektor
köszöntötte a résztvevõket, s az
egyetem részérõl bevitt tudásról és
a hasznosítható tapasztalatokról
szólt, melyet Prof. Davor Kralik
(J. J. Strossmajer Egyetem), a
CHREN projekt operatív vezetõje

AAddóórróóll,, vváámmrróóll 
ééss tteerrmméékkddííjjrróóll

ZZáárrttáákk aa mmeeggúújjuullóó
eenneerrggiiaa jjeeggyyéébbeenn
sszzüülleetteetttt pprroojjeekkttjjüükkeett
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egészített ki gyakorlati benyomá-
saikról szerzett információkkal.

Denis Ambrus, Eszék alpolgár-
mestere ismertette, hogy a szlavó-
niai város eddig mit profitált a pro-
jektbõl, hiszen a település már
most számos beruházást valósított
meg a megújuló energiaforrások
jegyében. Ebben természetesen ki-
emelt szerep jutott a Dráva közel-
ségének is. Ana Nemet Durdevic
projektmenedzser az eszéki Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség részé-
rõl a projekt ideje alatti fõbb nyil-
vánosság felé irányuló mérföldkö-
veket ismertette.

Lezárult a Zöldszempont La-
kossági Tanácsadó Iroda elneve-
zésû projekt. A program egy éve
alatt elért eredményeket sajtótá-
jékoztató keretében ismertették
a Zrínyi Miklós-Bolyai János Ál-
talános Iskola Zrínyi Tagintéz-
ményének könyvtárában.

Az iroda létrehozásának az volt
a célja, hogy Nagykanizsa és von-
záskörzetének lakossága megis-
merhesse a különbözõ fenntartható
területekhez kapcsolódó alternatív
módszereket, és javaslatokat kap-
hassanak a környezettudatos fenn-
tartható életmód kialakítására.

– A Zrínyi Miklós-Bolyai János
Általános Iskola szakmai prog-
ramjában kiemelt helyet foglal el a
környezetvédelem, a környezeti
nevelés. Fontosnak tartjuk az okta-
tásban, hogy tanórákat kiegészít-
ve, különbözõ projektekben való
részvétellel szélesítsük a diákok
szemléletét, tudását – mondta
Faller Zolán intézményvezetõ.
Majd hozzátette, a projektek hatá-
sa érzõdik otthon is, hiszen sok
esetben a gyerekek figyelmeztetik
szüleiket a környezetvédelem fon-
tosságára.

A Piarista Ökollégium „játsz-
szunk zöld lapokkal” program-
sorozatának vendége ezúttal Da-
rázsi Zsolt fõmadarász volt. 

A szakember a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolából érkezett
diákoknak tartott elõadást. Még-
hozzá Zala megye szépségeirõl: a
szemet gyönyörködtetõ, értékes és

nem utolsó sorban gazdag növény-
és állatvilágról, továbbá arról, hogy
megõrzésükre, egyáltalán a zöld-
környezet fenntarthatóságára mi-
lyen törekvések léteznek. Ugyanak-
kor – mint a Göcsej Természetvé-
delmi Alapítvány elnöke ki is hang-
súlyozta – az ember amellett, hogy
védi a természetet, pusztítja is. Pe-
dig Darázsi Zsolt szerint ahhoz,
hogy megõrizzük a környezet épsé-
gét az utókornak, sokszor nem nagy
tettek kellenek, pusztán tudatos és
felelõsségteljes hozzáállás. Ahogy
önmagunkhoz is: egészséges életvi-
tellel számos betegséget elkerülhet-
nénk, pláne, ha arra is odafigyel-
nénk, mit fogyasztunk. Ezt gyakor-
lati példán keresztül is vázolta a
szakember a gyermekeknek. Alapul
véve egy szelet csokit és rágógu-
mit: az egyszerû nassolnivalókon
miniatûr betûkkel, a csomagoláson
elrejtve szerepel ugyan, milyen
„káros (adalék)anyagokat” tartal-
maznak, de ehhez sokszor nagyító
kell, hogy észrevegyük – mondta
Darázsi Zsolt. 

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszának nyílt napjára
voltak hivatalosak azok a fiatalok,
akik a Zrínyi utcai felsõoktatási in-
tézmény felé vették az irányt dél-
elõtt. Ennek keretében a Pannon
Egyetem különbözõ karai mutat-
koztak be – már nem elõször – a
(nem csupán) helyi, továbbtanulni
szándékozó diákoknak.

Az egyetem egyik hitvallását is
hallhatta a majd kétszáz fõs érdek-
lõdõsereg, hiszen ahogy fogalmaz-
tak: intézményeik falain belül a sza-
kokon megszerezhetõ tudás mellett
rávezetik egyetemistáikat arra is, az
egyéni harcosok ideje lejárt, a nagy
felkészültségû fiatalokat egyben fel-
készítik a csapatban való gondolko-
dásra és munkára is az évek során.
Az egyes karok bemutatkozása után
a hallgatóságnak lehetõsége volt kü-
lön a standokon is egyénileg infor-
mációkhoz jutniuk.

A Magyar Vöröskereszt Csalá-
dok Átmeneti Otthonában 2014-
ben sem unatkoznak. Sem a dolgo-
zók, sem az ott élõ családok. A
mozgalmas évzárást követõen

folytatódtak tovább a 2013-ban
megkezdett pályázati programok.

Hamarosan lezárul a „Program a
rászoruló egyedülálló anyákért
Magyarországon” projekt, amely-
nek a keretében decemberben és
januárban az otthonban élõ anyák
konfliktuskezelõ és problémameg-
oldó tréningeken vehettek részt.

A magyar és dán Vöröskereszt
által finanszírozott Remény prog-
ram is tovább folytatódik 2014-
ben, a szabadidõs programok so-
rán a gyerekek szögképet készít-
hettek, a felnõttek pizzát sütöttek
és a farsangra való felkészülés je-
gyében elkészültek az elsõ farsan-
gi álarcok is januárban. A farsangi
mulatságra februárban kerül sor.

Az Otthon és a nagykanizsai
Demokratikus Roma Vezetõk Szö-
vetségének közös pályázata is
folytatódik az elsõ közös pályázat
sikerén felbuzdulva.

A Tandem Fejlesztési Alap tá-
mogatásával 2013-ben megkezdõ-
dött, idén pedig folytatódik a
„Sorsfordító”- Hátrányos helyzetû
családok a szociális gazdaságban
elnevezésû projekt. A program so-
rán munkaerõpiaci képzésre kerül
sor és a programban résztvevõ nõk
a gyakorlati képzés során a kony-
hakerti növények termesztésével
és a savanyítás technikájával is
megismerkedhetnek majd.

– Jelenleg az otthonban élõk kö-
zül többen is részt vesznek a köz-
foglalkoztatási programban. Re-
ménykedünk, hogy az anyagi
helyzetük javulásával talán az esé-
lyeik is megnõnek a lakáshoz ju-
tásra a nagykanizsai önkormány-
zat bérlakás pályázatán. Célul tûz-
tük ki, hogy egyre többen munká-
hoz jussanak, ez jelenleg az egye-
dülálló anyáink esetében a legne-
hezebben megvalósítható, hiszen
az elvállalható munkák körét erõ-
teljesen leszûkíti, hogy gyermeke-
ik folyamatos ellátását meg kell
oldaniuk, így többmûszakos mun-
kákat például nem tudnak elvállal-
ni. Keressük a megoldási lehetõ-
ségeket, ennek során szeretnénk a
potenciális munkaadókkal szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani – tud-
tuk meg Turi Renáta szakmai ve-
zetõtõl.

Az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott „VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési Ház és
partnerei részvétele tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátá-
sában” címû pályázatán 25
millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert az elmúlt
évben a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház. 

A mûvelõdési intézmény a vele
együttmûködõ oktatási-nevelési
intézményekkel – városi és város-
környéki óvodákkal, általános is-
kolákkal – karöltve szeptember 1-
jén kezdte el az egy éves közös
munkát. A programok szakköri
foglalkozások, vetélkedõk, kirán-
dulás, színház- és könyvtárlátoga-
tás formájában valósulnak meg az
intézmények nevelõi, némely
esetben külsõ elõadók vezetésé-
vel. Az összejövetelek témája egy-
egy évszakhoz, ünnephez, zalai
hagyományõrzéshez, helyi szoká-
sokhoz kötõdik, a  szakkörök te-
matikájától függõen az óvodák-
ban, vagy iskolákban, némely
esetben külsõ helyszínen, múze-
umban, könyvtárban, vagy éppen
a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-
ban. A legutóbbi összejövetelen a
Micimackó Óvoda apróságai a vá-
rosi könyvtárba látogattak el. 

Múlt szombaton egész napos
programsorozat keretein belül
korrepetációs, csapatépítõ és
egyesületi gyûlést tartott a Pla-
kát Házban a „Mit tehetnék ér-
ted?” karitatív közösség. 

A „Tanuljunk együtt!” kor-
repetációs programon bárki részt
vehetett, akinek segítségre volt 

(folytatás a 8. oldalon)

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii
pprroojjeekktteett zzáárrtt 
aa ZZööllddsszzeemmppoonntt

ZZöölldd llaappookkkkaall 
jjááttsszzoottttaakk 

NNyyíílltt nnaappoozzttaakk 
aa PPEENN-eenn

ZZaajjlliikk aazz éélleett aa
CCSSAAOO-bbaann –– ííggyy
iinndduulltt aa 22001144-eess éévv

TTaannóórráánn kkíívvüüllii
ffeellaaddaattookkaatt sseeggííttõõ
ppáállyyáázzaatt

„„MMiitt tteehheettnnéékk éérrtteedd??””
–– ÉÉvveess pprrooggrraammtteerrvveett
eeggyyeezztteetteetttt aa ffiiaattaallookk
kkaarriittaattíívv kköözzöössssééggee
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szüksége az iskolai tananyag el-
sajátításában és azok a csapatta-
gok is megjelentek, akik ebben se-
gítséget nyújthattak. 

A nap további részében szó volt
a fél éves programtervezetrõl, töb-
bek között a „Húsvéti mosolyva-
rázs” egész napos akcióról, az
anyák napi programról az idõsek
otthonában, a város iskoláiban a
kötelezõ iskolai szolgálatról tar-
tandó bemutató sorozatról, továb-
bi korrepetációs napokról, vala-
mint a csapat bejegyzett egyesü-
letté való válásáról. 

A napot levezetõ játékokkal zár-
ták a lelkes fiatalok. Nikolics
Zsanna a csoport vezetõje el-
mondta, az ilyen gyûlések lehetõ-
séget biztosítanak a fiataloknak
arra, hogy a felgyülemlett stresszt
levezessék, miközben jól érzik
magukat, barátok közt vannak és a
társadalom számára is hasznos
munkát végeznek.

Nyolcadjára rendezték meg a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola Zsigmondy-Széchenyi
Székhelyintézményében a Ke-
mény János Informatikai Ver-
senyt. A nagykanizsai és a kör-
nyékbeli általános iskolák szá-
mára meghirdetett vetélkedés
célja az informatika és a kapcso-
lódó szakképzések népszerûsíté-
se, valamint az érdeklõdõ és te-
hetséges tanulók motiválása –
tájékoztatta lapunkat a szerve-
zõcsapat.

A versenyen ECDL követelmé-
nyekhez illeszkedõ felhasználói
ismeretekrõl kellett a versenyzõk-
nek tanúbizonyságot tenni. Jól vá-
laszt, aki az informatikai tudás
mellett teszi le a voksát, hiszen az
IT ismeretek szükségessége nap-
ról-napra érezhetõbbé válik. Gon-
doljunk csak arra, hogy az
okostelefon és az okos televízió

mellett hamarosan otthonaink és
egyéb eszközeink jelentõs része is
az „okos” kategóriába fog tartoz-
ni. Ezeket az eszközöket tudni
kell mûködtetni és számos szak-
emberre is szükség lesz, akik eze-
ket hálózatra kötik és biztosítják a
mögöttes adathálózati infrastruk-
túrát.

A verseny január 22-én lezajlott
döntõjében az elõdöntõ legjobb 11
tanulója vett részt. Az elõzõ évi
verseny második helyezettje
Pánczél Bálint javítani tudott, és
idén már a képzeletbeli dobogó
legfelsõ fokára állhatott.

Az idei évi verseny díjazottjai:
1. helyezett: Pánczél Bálint
(Nagyrécsei Körzeti Általános Is-
kola), 2. helyezett: Csermák Ádám
(Bolyai János Általános Iskola), 3.
helyezett: Császár Péter (Miklós-
fai Általános Iskola).

Február 8-án a nagykanizsai
Piarista Iskolában 10. alkalom-
mal rendezték meg a nagycso-
portos óvodásoknak meghirde-
tett mesemondó találkozót. A ju-

bileumi rendezvényre tíz nagy-
kanizsai és városkörnyéki óvo-
dából harminchat mesemondást
kedvelõ, a szereplést szívesen
vállaló kisgyermeket neveztek
az óvónõk. 

A rendezvényt Nyeste Pál Sch.
P. nyitotta meg, majd harmadik
osztályos tanulók mesemondásuk-
kal hangolták rá a gyerekeket a
szereplésre. Az agapét követõen a
vendégeknek az alsó tagozat báb-
szakkörös tanulói Kacor király cí-
mû mûsorukkal kedveskedtek. 

A rendezvény célja a mese nép-
szerûsítése, megszerettetése. A
mesemondást kedvelõ, szereplést
szívesen vállaló gyermekek lehe-
tõséget kaptak a bemutatkozásra,
a mesemondás és mesehallgatás
közös élményének átélésére. Min-
den mesemondó óvodás apró aján-
dékot és emléklapot kapott jutal-
mul. Különdíjban kilenc kisgyer-
mek részesült. Õket könyvjuta-
lomban részesítették a zsûri tagjai.

Közülük négy óvodás lehetõséget
kap meséjük bemutatására a Kani-
zsa TV stúdiójában.

Játékos, zenés, mozgásos, vi-
dám mûsorral kedveskedtek a
Központi Rózsa Óvoda hat tag-
óvodájának nagycsoportosai a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. Ezúttal a tél örömeit,
játékait, ünnepeit és a jókedvet
hozták el a szülõk és társaik szá-
mára a Ficánkoló címû produk-
ciójukkal

– A játék nagyon fontos a kis-
gyermekek életében, amikor a kis-
gyermek játszik, akkor mindig fej-
lõdik, és amikor fejlõdik, akkor
játszik. A kettõ kiegészíti egymást
– köszöntötte Dénes Sándor alpol-
gármester a város vezetése nevé-
ben a szülõket és a gyermekeket. 

Ezt követõen léptek színpadra a
kicsik vidám, színes, zenés mûsoruk-
kal, melyet immár 15 éve két alka-
lommal rendez meg a Vackor Óvoda.
Legközelebb tavasszal, a Város Nap-
ján kerül sor a Ficánkolóra.

A Tehetséghidak Program el-
nevezésû kiemelt projekt kereté-
ben rendezték meg a Batthyány
Lajos Gimnázium Tehetségpont
klubrendezvényét az intézmény-
ben. Az iskolában érettségizett

fiatalok az egyetemi életrõl tar-
tottak elõadást a gimnazisták-
nak. 

A diákokat Erdõsné Németh Ág-
nes szervezõ és Balogh László
igazgató köszöntötte. Az igazgató
kiemelte, fontosnak tartja, hogy
legyenek ilyen típusú rendezvé-
nyek az intézményben, hogy ins-
pirálhassák a tanulókat. Az elõ-
adók gyakran visszatérnek a BLG-
be, ez esetben pedig a választott
tudományterületükbõl, pályájuk-
ból mutattak egy kis szeletet. 

A rendezvényen a fiatalok – Er-
dõs Gergely, a BME mechatroni-
kai mérnök, Gölles Martin, a PTE
– MK ének-zene, karvezetés és
Fehér Péter, az ELTE IK prog-

ramtervezõ informatikus BSc sza-
kos hallgatók – elõadásait hallgat-
hatták meg a diákok, mely után
közvetlen beszélgetés következett
az elõadókkal és Abonyi Józseffel,
a BME informatikus mérnök hall-
gatójával.

Sikeresen lezajlott az NMSZI
Zsigmondy-Széchenyi Tagintéz-
mény iskolai szavalóversenye. 

E jeles alkalmat a szervezõk
összekötötték a Weöres Sándor-
centenárium lezárásával: a részt-
vevõk zenés összeállítással emlé-
keztek meg a 100 éve született
költõrõl. A zsûri változatos mûsort
hallgathatott végig, klasszikus

TTeehheettssééggeess ddiiáákkookk 
aa KKeemméénnyy JJáánnooss
IInnffoorrmmaattiikkaaii VVeerrsseennyy
ddöönnttõõjjéébbeenn

MMeesseemmoonnddóó
ttaalláállkkoozzóó 

FFiiccáánnkkoollóó 
mmáárr 1155 éévvee

RRáállááttááss aazz eeggyyeetteemmii
éélleettrree aa BBLLGG-bbeenn

MMeeggeemmlléékkeezzééss 
ééss sszzaavvaallóóvveerrsseennyy 
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költõk mûvei és kortárs versek
egyaránt szerepeltek a szavalatok
között. 

Az alábbi eredmények születtek:
1. Orsós Tibor 9.A, 2. Antal Viktó-
ria 9.B, 3. Dombóvári Vivien 9.C.
Különdíj: Gadár Mariann 9.C.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház mûvészei a Tantermi
deszka-sorozat keretében tartot-
tak elõadást a Batthyány Gimná-
zium 12.A-s tanulóinak. 

A program középiskolások, és az
általános iskola felsõ tagozatos di-
ákjai számára ajánlott. A sorozat
lényege, hogy a színészek lapto-

pokkal, LCD-monitorokkal és
WiFi-vel felszerelve, illetve a tan-
teremben fellelhetõ tárgyak (táb-
la, padok, székek) segítségével je-
lenítenek meg egy történetet. 

Majd az elõadást követõ foglal-
kozás során a színészekkel és a di-
ákokkal közösen megvitatják az
elõadás kapcsán felmerülõ legfon-
tosabb kérdéseket.

Nyílt elõválogatást tartott
szombaton városunkban az
RTL Klub hamarosan induló
tehetségkutató mûsora, a
Csillag Születik. Ahogy a be-
harangozóban is szerepelt:
önjelölt énekesek, zenészek és
táncosok mellett extrém pro-
dukciókkal érkezõ csodabo-
garakat is vártak – ez utóbbi-
akból tényleg nem volt hiány
a hétvégén az eseménynek
otthont adó kiskanizsai Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

Ahol már nem sokkal a válogató
12 órai startja elõtt tömegnyi „te-
hetség” verõdött össze. Korosz-
tálytól függetlenül olyanok, akik
éreztek magukban kellõ talentumot
és persze kurázsit, hogy (ön)magu-
kat megmutassák a nagy nyilvá-
nosság elõtt. Trillázó dalos pacsir-
ták, húrokat pengetõ zenészek, tán-
cos lábú fiatalok és különbözõ
„zsonglõrök” egyaránt bemutat-
koztak a Csillag születik szerkesz-
tõgárdája elõtt.

Mint az a 49 éves, helybéli Viola
Attila, aki bûvészmûsorával pró-
bálta lenyûgözni a válogató tv-s
csapatát.

– Nem elõször próbálkozom te-
hetségkutató mûsorban – ismerte el
a kártyatrükkökkel és két csinos se-
gítõjével érkezett, civilben profil-
húzóként dolgozó bûvész, aki – el-
mondása szerint – nagyközönség
elõtt már többször megmutatta
ügyességét. A Csillag Születik mû-
sortól pedig – másokhoz hasonlóan
– azt reméli, hogy jobban felfigyel-
nek rá, illetve a munkásságára.

Az elõválogatón egyébként sok
olyan jelentkezõvel lehetett talál-
kozni, akik rendszeresen fellépnek
különbözõ városi-, környékbeli
rendezvényeken is.

Ám voltak olyanok, akik bátorta-
lanul léptek be a válogató helyszí-
nére, a mûvelõdési ház kistermébe.

Közéjük tartozott a zalavári
Góhán Ildikó is. A félelme egyéb-
ként egészen addig tartott, amíg fel
nem csendült az általa választott
Cserháti Zsuzsa dal elsõ néhány
taktusa.

– Szeretném, ha megváltozna az
életem, ezért jelentkeztem a mû-
sorba – mondta a kétgyermekes
anyuka.

Ami pedig a válogatás kulissza-
titkait illeti, a jelölteket zárt ajtók
mögött hallgatta meg a CSISZ
szerkesztõgárdája. A kiscsillagok
produkcióit rögzítették, ezeket Bu-
dapesten értékelik majd – a többi
sok ezer jelentkezõével együtt. Aki
pedig továbbjut a tavasszal kezdõ-
dõ show mûsor második fordulójá-
ba, azt két héten belül telefonon
értesítik – tájékoztatta újságunkat
az RTL Klub kommunikációs osz-
tálya.

Kolonics Lászlóné olajfestmé-
nyeibõl nyílt kiállítás minap a Dr.
Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Mezõ Galériájában. 

A nagykanizsai mûvész tíz éve
foglalkozik behatóbban festéssel: a
most bemutatott tájképek és csend-
életek az elmúlt egy esztendõ alko-
tói munkásságát tükrözik. Kolonics
Lászlóné Kovács Erzsébet – saját el-
mondása szerint – szabadidejében

sokat utazik, ekkor merít ihletet is a
festéshez. Ahogy a keddi tárlatnyi-
tó-ünnepségen Gyuriczáné Zadra-
vecz Kornélia mûvész-tanár kö-
szöntõjében elmondta, a ter-
mészetközeli élményeket érzékeny
módon ábrázolja az alkotó, akinek
képei a korai impresszionista mûvé-
szek munkáira hasonlítanak. A kiál-
lítás március 7-ig tekinthetõ meg a
Mezõ Galériában oktatási napokon.

B.E. - H.T. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 92014. február 13.

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

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. február 28-ig érvényes.

TTaanntteerrmmii ddeesszzkkaa ––
CCyybbeerr CCyyrraannoo

KKaanniizzssáánn iiss sszzüülleettnneekk
ccssiillllaaggookk ((??!!))

AA tteerrmméésszzeett
ggyyöönnggyysszzeemmeeii

ÓÓ,, ttee ddrráággaa
’’CCeelleesszzttiinnaa’’……!!

Csak tudnám… mivel érdemel-
tük ki, hogy az oviban még a csil-
láron is lógnak a gyerekek. Kö-
szönjük, hogy Kanizsa kis lurkói
nálunk is nevelkedhetnek, hall-
gatva minden szépre és jóra. Kér-
jük közbejárásodat mindazokért,
akik nem vették észre városunk
honlapján a helyes megnevezést.

Köszönjük, hogy õk már szent-
té avattak. Cecíliával, a szent ze-
ne védõszentjével összekevertek
ugyan, de mégis neked vagyunk
hálásak: Boldog Donáti Celeszti-
na, óvodánk névadója s egyben
égi pártfogója.

Egy piarista tanító néni
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa a közösségi szolgá-
latos diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, 30 órás (10 x 3 óra) számítógépes
tanfolyamot indít a város idõskorú lakossága részére.
A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési alapisme-
retek. Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyamok hétköznap 15 órakor, míg
szombatonként 9 órakor, illetve 13 órakor kezdõdnek. Várható indulás a jelentkezé-
sektõl függõen: tavasszal, nyáron, illetve õsszel. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet, határidõ: 2014. február 28.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu/Felhívások menüpontjából, vagy át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján.
Bõvebb információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó a 06/203990726-
os telefonszámon vagy Gerencsér Tibor civil kapcsolatok munkatársa a
06/208492311-es telefonon nyújt.
A jelentkezési lapot a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy a
06/93/510077-es fax-ra kérjük eljuttatni vagy kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal
I. emelet 1-es szobájában, illetve a Halis István Városi Könyvtárban.

EEzzüüssttnneett - sszzáámmííttóóggééppeess ttaannffoollyyaamm
iiddõõsseekknneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt a 2014. február 20-án (csütörtökön) 18 órakor kezdõdõ mezei õrszolgálat
létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Palini Általános Iskola
(Alkotmány u. 81.).
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Cseresnyés Péter polgármester

MMeegghhíívvóó mmeezzõõõõrrii ffóórruummrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait: 
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/150. hrsz.-ú, 649/151. hrsz-ú, és 649/152. hrsz-ú,
egyenként 3000 m2 területû, „beépítetlen terület”. Kikiáltási ára ingatlanonként:
11.000.000. forint + Áfa. A versenytárgyalások kezdõ idõpontja: 2014. február 24-én
9 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen, minden héten, a versenytár-
gyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat
a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni.
Telefon: 311-241/116. mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése az 50/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendeletével módosította az építményadóról szóló
104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ lakás
és nem lakás céljára szolgáló építmény. Az elfogadott rendeletmódosítás nem érin-
tette a 2012. január 1-tõl hatályos  adómértékeket, azok változatlanok maradtak.
Pontosításra került viszont a lakásokra vonatkozó adómentesség szabályozása. 
A 2014. január 1-tõl hatályos rendelkezés szerint mentes az adó alól a természetes
személy tulajdonában lévõ lakás, feltéve, hogy az nem üzleti célt szolgál.
Amennyiben a  természetes személy, a tulajdonában lévõ lakást üzleti célra haszno-
sítja (bérbeadás), a lakás adókötelessé válik és az ingatlant az általános mértékû ( 500
Ft/m2) építményadó terheli. Ugyancsak adókötelezettség terheli a nem természetes
személy tulajdonában lévõ lakásokat függetlenül a hasznosítás céljától.
Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges bevallási nyomtatvány a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) megtalálható, illetve a polgármesteri hivatalban  ügyfélfogadási
idõben beszerezhetõ. Ügyfélfogadási idõ: kedd, csütörtök: 8 - 12 és 13 -16.30  között.

TTáájjéékkoozzttaattóó ééppííttmméénnyyaaddóóvvaall 
kkaappccssoollaattooss vváállttoozzáássrróóll

Tisztelt Nagykanizsai Ingatlantulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2013. október 31-én alkotta meg a
közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok
számozásának rendjérõl szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet 2013. november 7-i hatály-
balépését követõ 6 hónapon belül minden a címnyilvántartásban szereplõ, az ingat-
lanról/épületrõl hiányzó házszámtábla kihelyezésérõl gondoskodni kell. E kötele-
zettség a rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanok tulajdonosait terheli.
A házszámtáblát a közterületrõl jól látható módon (az ingatlan utcafronti kerítésére,
vagy az épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre) kell kihelyezni.
Felhívom a Tisztelt Ingatalantulajdonosok figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013.(IV.03.) önkormányzati rendeletének 14/B. §-a szerint
a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el az, aki a házszámtábla
kihelyezésének, karbantartásának, cseréjének, pótlásának kötelezettségét elmulasztja.
A mulasztókkal szemben e rendelet 15. § (1) bekezdése szerint 150000 forintig ter-
jedõ bírság szabható ki, mely ismételhetõ. 
Fentiekre figyelemmel kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy hiányzó
házszámtáblájuk pótlásáról, a rossz állagú házszámtáblák cseréjérõl a jelzett idõ-
pontig gondoskodni szíveskedjenek!

AA hháázzsszzáámmttáábblláákk ppóóttlláássáárróóll,, ccsseerrééjjéérrõõll

A Kanizsai Dorottya Kórház 3.447.420 Ft uniós támogatást nyert
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirde-
tett TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0017 „Dohányzás leszokás támo-
gató pontok kialakítása a tüdõgondozó intézetek bázisán Nyu-
gat-dunántúli régióban Zala megyében” címû pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében. A program során a Tüdõgondo-
zóban dohányzásról való leszokást segítõ csoportos tanács-
adást folytatunk.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL DOHÁNYZÁS LESZOKÁS
TÁMOGATÓ PONTOK KIALAKÍTÁSA VALÓSUL MEG A
KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ TÜDÕGONDOZÓJÁBAN
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0017

2014/02/04

Sajtóközlemény

Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház
Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

A csoportos tanácsadáson kívül tájékoztatjuk a szakmát és a
helyi lakosságot a dohányzásról való leszokás társadalmi hasz-
náról. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben
mûködõ Országos Dohányzásleszokás Támogatási Módszer-
tani Központ támogatásával folyamatosan biztosítjuk azokat a
továbbképzési programokat, melyeken a csoportos tanács-
adást nyújtó szakorvosok, szakdolgozók, pszichológusok elsa-
játíthatják a tevékenység végzéséhez szükséges ismereteket,
ezáltal a folyamatos szakember utánpótlás rendelkezésre áll. 

Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb informá-
ciót a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
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2014. február 13.

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

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28. Helye: Polgármesteri
Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsé-
bet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2014. március 6. de. 9.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.

A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
egy szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérla-
kást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-
bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2014. február 21. 14.00-16.00 óráig.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,

aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyug-
díjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pá-
lyázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meg-
határozott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tula-
jodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és 

a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített
állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyi-
ségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó-
ló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetéssze-
rû használatra alkalma állapotban

a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. 
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkor-
mányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP
két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ sze-
mélyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszel-
vény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pon-
tos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõ-
dés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi szá-
mát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-
tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell be-
nyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt
tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. 2 000 000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2 000 000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. 

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-
gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott
adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára
megfizetni.  
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köt-
hetõ.

PPáállyyáázzaatt NNyyuuggddííjjaasshháázzbbaann mmeeggüürreesseeddeetttt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töl-
tött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élõk részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházak-
ról szóló 32/2001. (VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hir-
det az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
A lakás alapterülete:  40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. 
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:

13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. 
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap.

A lakások megtekintésének idõpontja: 2014. február 24. 14.00-15.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-
tási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-
félfogadó) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 28. 

PPáállyyáázzaatt ffiiaattaall hháázzaassookk,, éélleettttáárrssaakk GGaarrzzoonnhháázzii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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Február 15. 10-18 óra
V. KANIZSAI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS.
Minden ami esküvõ…nem csak menyasz-
szonyoknak! A belépés díjtalan! Info: +36
30 424-1455. Részletes program:
www.kanizsaikultura.hu vagy keresd a
Facebook-on!
Február 17. 15 óra
PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM TANULÓINAK RAJZ-
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Nyeste Pál igazgató. Megte-
kinthetõ: március 10-ig.
Február 17. 17 óra
Hétköznapjaink klímaváltozása 3. elõadás:
A TERMÉSZET KÖRNYEZETI
RENDSZEREI, TERMÉSZETVÉDE-
LEM - prof. Dr. Fejér László ny. egyetemi
tanár vetített képes elõadása. A belépés díj-
talan.
Február 17. 19 óra
Filharmónia bérlet
SÖNDÖRGÕ EGYÜTTES. „Balkán elfe-
ledett zenéje" - szerb, sokác és macedón
népzene. Belépõdíj: 2600 Ft.
Február 18. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Jókai Anna: FEJÜNK FELÖL A TE-
TÕ - színpadi játék két részben. Az
Ivancsics és Színtársai elõadása
Szereplõk: Ivancsics Ilona, Pap Éva Jászai
Mari-díjas, Varga Tamás, Farkasházi Ré-
ka. Belépõdíj: 3500 Ft.
Február 19. 14 óra
„Egészséges táplálkozás mûvészete” so-
rozat: EGYEM, NE EGYEM, FÕZ-
ZEK, NE FÕZZEK? - Dr. Buzás Judit
járási tiszti fõorvos elõadása. A belépés
díjtalan.
Február 19. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet: Mark Twain - Zalán Ti-
bor: KOLDUS ÉS KIRÁLYFI - zenés
játék. A budapesti Görbe Tükör Társulat
elõadása. Belépõdíj: 1200 Ft.
Február 21. 17 óra
ZENEI KALANDOZÁSOK A FINN
ÉS A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY-
OKBAN
Elõadó: Dr Joób Árpád népzenekutató,
nyugalmazott egyetemi tanár
A Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület és
a Kanizsai Kulturális Központ közös ren-
dezvénye. A belépés díjtalan.
Február 21. 18 óra
MÚLTIDÉZÕ - HONFOGLALÁS
KORI TARSOLYOK
Készítõk: Hajdú Anita és Pintér Ferenc bõrmû-
vesek. Megnyitja: Tóth István a Móricz Mûvelõ-
dési Ház vezetõje. Közremûködik: Németh Fe-
renc zenetanár és tanítványai. Megtekinthetõ:
március 10-ig.

Február 13. 16.30 óra
VALENTIN-NAPI VÍGASSÁGOK ÉS
FARSANGI FERGETEG - tematikus
szalvétakiállítás és kézmûves foglalkozások.
A belépés díjtalan!

Február 19. 17.30 óra
PARASZTEGYETEM - HÁZI PÁ-
LINKAFÕZÉS FORTÉLYAI - II.rész
Komoróczi Lajos agrármérnök, a Pálinka kis-
káté szerkesztõje. Téma: a lepárlás folyamata.
Február 22. 18 óra
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS TA-
LÁLKOZÓ
Közremûködik a Boglya népzenei együt-
tes és a Bojtár együttes. Belépõdíj: 800 Ft.

Mészáros Mátyás, a fiatal te-
hetséges író múlt év végén mu-
tatkozott be az olvasóközönség-
nek elsõ kötetével. Az éjszaka
színei soha el nem évülõ filozófi-
ai kérdések és értékek köré szer-
vezõdik. A megjelenése óta beke-
rült a top négybe, a legnagyobb
közösségi oldalon gyûjti a kedve-
lõket, valamint a XXI. Budapes-
ti Nemzetközi Könyvfesztiválon
is bemutatják. 

Fiatal kora ellenére sokat ta-
pasztalt, sok helyen járt, sokféle
munkát vállalt. A magyar szakos
tanári diploma megszerzését köve-
tõen, többek között kiadásra váró
könyveket lektorált, de hivatásos
katona is volt. A könyvén legin-
kább Dosztojevszkij hatása érez-
hetõ, azonban egy párhuzamos
szerkesztés révén a mai kor prob-
lémáira, kérdéseire is rámutat.

– A könyv gondolata három és
fél éve, nyáron ötlött fel bennem,
amikor az államvizsgára készül-
tem és a kezembe került Michel
Foucault: Én, Pierre Riviere, aki
megöltem anyámat, húgomat és
öcsémet címû tanulmánykötete –
emlékezett vissza Mátyás. A kötet
arról szól, hogy Pierre Riviere az
1830-as években kiirtotta a család-

ját. Ezt követõen elment otthonról,
feladta magát a rendõrségen és írt
egy önvallomást, melyet átadott a
hatóságoknak. Ezt az önvallomást
Foucault mellékeli a kötetben, va-
lamint a rendõrségi, bírósági jegy-
zõkönyveket, és a szemtanúk, to-
vábbá a család életben maradt tag-
jainak beszámolóit is. Ezeket elol-
vasva, azt tapasztaljuk, ugyanazt a
tényt mindenki másképpen mond-
ja el. 

– Ez ütött szöget a fejembe.
Mennyire érdekes, ugyanezt ta-
pasztaljuk meg a mindennapok so-
rán: ugyanazon dolgokról, min-
denki máshogy nyilatkozik. Ez je-
lentette a határpontot, amikor
megkérdeztem magamtól, én miért
nem írok könyvet – nevetett Mé-
száros Mátyás. 

A karakterek megteremtése, sa-
ját bevallása szerint nagyon nehéz
volt. Mindegyiknek más nyelven
kell beszélnie, hogy elhiggye az
olvasó, az a karakter valóban léte-
zik a regénytérben. Mégis a könyv
filozófiája és eszméje nem a sze-
replõkre, hanem sokkal inkább az
olvasó válaszaira helyezi a hang-
súlyt, hogy miképpen reflektál a
szereplõk tetteire. Az írásnál nagy
hatással volt rá kedvenc írója,
Dosztojevszkij, és az már a kezde-

teknél biztos volt, õ meg fog jelen-
ni a szövegben.

– A történet alakításánál a leg-
fontosabb szempont, hogy ne le-
gyen se langyos, se akciódús, ha-
nem dinamikusan vezessen min-
ket: mozgassa meg az emberek lel-
két és eszét egyaránt, azaz vála-
szokra késztessen. Az elsõ cselek-
ményszál egy feljegyzés keretében
narrálódik. Egy 19. századi orosz
elmegyógyintézetet látunk, ahol
tébolyultakat, megmételyezetteket
kezelnek, de titokban olyan politi-
kai bûnözõket tartanak fogva, aki-
ket tudásuk és ismeretségeik révén
nem lehet szabadon hagyni, de
megölni sem; találunk itt például
bérgyilkost, kémet vagy éppen
fegyverkereskedõt. Azonban egy
nap az egyik rab közli a többiek-
kel, el kell szöknie, de hogy ki õ és
sikerül-e neki, az a könyvbõl kide-
rül – ismertette a regény alaptörté-
netét az író.

Majd hozzátette, ezzel a törté-
nettel párhuzamosan, a modern
korban a feljegyzést bizonyos ér-
dekcsoportok vadásszák. Hogy kik
õk és miért, az is kiderül a könyv-
bõl. Annyit elárult, egy tõlünk tá-
vol álló szókincset helyez szembe,
a mai, redukált, gyakran színtelen
kommunikációval. Az elsõ törté-
netben olyan szavakat és mondat-
szerkezeteket használt, melyek a
19. század regénynyelvére jellem-
zõk, míg a párhuzamos történet-
ben, mely nyelvében és stílusában
is különbözik az elõzõtõl, a karak-
terek szókincse minden ízében
modern beszédstílus. 

– Írás közben az Etimológiai
szótárral keltem és feküdtem. De
megérte, hiszen a visszajelzések
nagyon pozitívak. Amit ki akartam
csikarni a képzeletbeli ideális ol-
vasóimból, azt ki is csikartam.
Megmozgattam a fantáziájukat,
valamint a nyelvi memóriájukat.
Maximális sikernek élem meg, az
olvasók pedig élménynek. Jelenleg
újabb könyvet tervezek, mely az
értelmezés határait feszegeti, de
ennél többet nem árulhatok el –
zárta Mátyás. 

Mészáros Mátyással legköze-
lebb április végén, a XXI. Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivá-
lon találkozhat az olvasóközönség,
ahol két órán keresztül dedikáltat-
hatják köteteiket az íróval.

Varga Mónika
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2014. február 13.

Horoszkóp

Önbecsülésének bizonyára jót tenne az
elismerés, de vajon gondolt-e arra, hogy
idõnként önnek is meg kellene dicsérni a
környezetében élõket. Ha eddig ritkán
tette meg, mostantól tegye szokásává.

A vitát és a veszekedést ugyan ön sem
szereti, de a hétvégén mégsem sikerül ki-
kerülnie egy ilyen alkalmat. Mivel a kel-
lemetlen helyzetet szó nélkül úgysem
tudja lezárni, kérje ki a párja tanácsát is.

Úgy tûnik, sok minden történik mostanában
ön körül. Éppen ezért szüksége lehet némi
nyugalomra. Zárkózzon el a külvilágtól, és
hallgasson több zenét. Lehet akár lakodal-
mas zene is, némi étekkel kiegészítve. 

Nemcsak a segítõkészségével hódítja meg
legújabb ismerõseit. Mosolygásával könnye-
dén elnyeri még a legmorcosabb ember sze-
retetét is. Egy valamire azonban vigyázzon:
ne mondja ki azonnal azt, amire gondol.  

Ha ki szeretné élni a kreatív energiáját,
ezek a napok kiválóan alkalmasak lesznek
rá. Otthoni nyugalma csupán azon múlik,
hogyan tud alkalmazkodni a párjához.
Egészségügyi problémák nem zavarják. 

A környezetében élõk biztonságban érez-
hetik magukat, mert tudják, mindig szá-
míthatnak a segítségére. Ha netán mégsem
tud konkrétan segíteni, akkor megmondja,
kihez kell fordulniuk tanácsért.

Amilyen gyorsasággal közeledik a tavasz,
ugyanolyan tempóban valósulnak meg a vá-
gyai. Bármirõl legyen szó, akár valamilyen
kedvenc ételrõl, vagy könyvrõl. A csillagok
sok jót jeleznek, erre kell gondolnia.

A bolygóállások szerint többet kell fog-
lalkoznia a családjával, ha kijön a jó idõ.
Emiatt ne lombozódjon le, mert aprósá-
gokról lesz szó, akik a mosolyukkal örö-
met hoznak a mindennapokba.

Õszinteségét nem mindig találja szórakoz-
tatónak a baráti köre. Csak kevesen tudják,
hogy ezzel nem megsérteni, hanem el akar-
ja gondolkodtatni õket. Lehet, hogy változ-
tatni kellene az eddigi elhatározásán. 

A csillagok szerint rövid idõre ellentmon-
dásos helyzetbe keveredik egy közeli isme-
rõsével. Emelkedjen felül a mindennapos
problémákon és hagyja, hogy magával ra-
gadja a természet megannyi szépsége.

Ha mostanában nem gondolt arra, mi a vá-
gya a társának, pótolja be minél elõbb és
lepje meg valami szép ajándékkal. Nem
kell húsvétig várnia az alkalomra, a legfon-
tosabb, hogy szeretettel gondol rá.

Nyugalma jó hatással van nemcsak a család-
jára, hanem a munkatársaira is. Szívesen töltik
szabadidejüket az ön társaságában. A hétvé-
gén azonban találkozhat egy problémás sze-
méllyel, aki rövid idõre felborzolja a kedélyét.

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

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ középfokú megegyezés szerint
Projekt asszisztens felsõfokú megegyezés szerint
Vasúti pályamester szakirányú megegyezés szerint
Áruforgalmi ügyintézõ középfokú megegyezés szerint
Gyártástechnológus szakirányú megegyezés szerint
Villamos mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Raktári adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Szállodai karbantartó szakirányú megegyezés szerint
Bútorasztalos szakirányú megegyezés szerint
Traktorvezetõ, állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
Gyógypedagógus szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint

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

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

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Kétszobás összkomfortos családi ház (ri-
asztós) eladó vagy kanizsai kétszobás lakás-
ra cserélném. Tel.: 0693-386-799 (7624K)

Munkás úti garázssoron hosszú távra
garázs kiadó. Tel.: 0630-520-4050 (7625K)

Apróhirdetés: tizenöt szóig 800 Ft, a
másodiktól 400 Ft. Kanizsa Kártyával
az elsõ 600 Ft, a másodiktól 300 Ft.

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

IINNGGAATTLLAANN

2014.02.18. kedd 11:00 – 14:00 Ipari Park – Inkubátorház, Nk. Buda Ernõ u. 19.
2014.02.18. kedd 15:30 – 17:00 Felsõrajk – Mûvelõdési ház
2014.02.22. szombat 10:00-16:00 Murakeresztúr – Böllér és Pálinka Fesztivál

Véradás - VVöröskereszt

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

Február 18. 16.30 óra
Mit tegyünk az életünkkel? -
Találkozás Jókai Annával

A belépés díjtalan. A találkozón
való részvételhez a HSMK in-
formációs szolgálatánál ingye-
nes regisztrációs jegy igénylése
szükséges. Telefon: 0693/311-
468. Elõadás után dedikálási le-
hetõség! 

A hatszoros magyar sakk-csa-
patbajnok Aquaprofit-Nagyka-
nizsai TSK együttesénél arra ké-
szülnek ebben az esztendõben,
hogy egyben zsínorban is meg-
szerzik hatodik elsõségüket. Hi-
szen ahogy a klubnál tartják, az
aranyérem átvételét nem lehet
megunni, és egy újabb cím már a
hetedik bajnokságukat jelentené
a sorban.

Jelenleg listavezetõként öt pont-
tal elõzik meg a 27,5 pontos ASE
Paks csapatát négy forduló után,
vagyis az elõjelek roppant kedve-
zõek. De a további partik tartogat-
hatnak még meglepetéseket, fõ-
képp, hogy egy csavar is került a
bajnokság további menetébe...

– Nos, a 2013/14-es szezonból
öt kör van még hátra, és mi rögtön
az ötödikben és a hatodikban mér-
kõzünk a szombathelyi Haladás
VSE-vel, valamint a Pakssal –
kezdte Papp Nándor csapatvezetõ.
– Azonban a menete kissé más-

képp alakul majd, hiszen a Tolna
megyeik elleni idegenbeli meccset
elõrehoztuk február 15-re...

A történet lényege a következõ:
az ASE-val március 2-ára volt ki-
tûzve eredetileg az idõpont, akkor
viszont már az örmény fõváros-
ban, Jerevánban rajtol a sakk egyé-
ni Európa-bajnokság.

– A kontinensviadal több játéko-
sunkat is érintheti, így megkerestük
a paksiakat azzal, hogy legyen a ta-
lálkozó korábban – idézte fel a tör-
ténetet a kanizsai egyesület elöljáró-
ja. – Õk tíz nap után válaszoltak és
roppant korrektül álltak a kialakult
helyzethez, így február 15-én utazik
a csapat a Duna-parti városba.

Így a kanizsaiaknak azon a hét-
végén dupla forduló jut osztályré-
szül, hiszen másnap, február 16-án
a Haladást fogadják. Két nap, két
kemény ellenfél...

– Ezzel azt is mondhatnám,
hogy február közepére már sokkal
okosabbak leszünk a bajnokság to-
vábbi kimenetelét illetõen, de

nincs ezzel semmi probléma –
mondta Papp Nándor.

Sokkal inkább van pikantériája
a helyzetnek, mindenesetre az
NTSK-nál nem akarták, hogy sak-
kozóiknál bármiféle fennakadás
legyen, hiszen aki úgy dönt, hogy
irány Jereván, és például ott nem
érzi veszélyeztetve értékszámát, az
nyugodtan utazhat az Eb-re.. (Ta-
valy a kanizsai keretbõl hatan vol-
tak a varsói seregszemlén.)

Mindenesetre Arkadij Naiditsch
és Ivan Ivanisevics bizonyára kal-
kulál a megmérettetéssel, no és
Ribli Zoltán, mint az osztrák válo-
gatott szövetségi kapitánya is ott
lesz övéivel az örményeknél. Ezen
gondolatmenet alapján tehát a ka-
nizsaiak a rangadó(ko)n számolná-
nak nagy neveikkel és számukra
sem mellékes – érthetõen –, hogy
milyen erõsségû csapattal számol-
hatnak a tabellán második paksiak
ellen.

P.L.

FFeebbrruuáárr kköözzeeppéérree eell iiss ddõõll((tt))??

Múlt szombaton ismét egy teljes
napon át pattogott a labda a Zsig-
mondy-csarnokban, ezúttal az I.
Joker Lottózó Öregfiúk Teremfoci
Torna küzdelmeit rendezték 12 ka-
nizsai szenior csapat részvételével.

Akét hatos csoportba osztott gárdák
körmérkõzéses rendszerben játszottak
egymással, majd a két elsõ a torna el-
sõségéért mérkõzhetett, a második he-
lyezettek pedig a harmadik helyért.
Ezek mellett a vigaszágon is hirdettek
sorrendet a mini-rájátszásuk után.

I. Joker Lottózó Öregfiúk Teremfo-
ci torna. Döntõ: Gelka –  Igazságügy 0-
0. Büntetõkkel: 3-2. A 3. helyért:
Istiván Autó – Tip-Top 0-3. Avégered-
mény: 1. Gelka, 2. Igazságügy, 3. Tip-
Top, 4. Istiván Autó. Gólkirály: Po-
povics Lajos (Tip-Top) 9 találattal.
Legjobb kapus: Cziráki László (Gelka)
kapott gól nélkül. Legjobb mezõnyjá-
tékos: Farsang Zoltán (Igazságügy).
Vigasz Kupa-döntõ: Blackburry –
Puncs Fagyizó 1-0. Vigasz 3. helyért:
Joker Lottózó – Magic Gold 3-5.

AA GGeellkkaa nnyyeerrttee aazz eellssõõtt

Hétvégén rajtol a férfi kézilabda NB
II-es bajnokság tavaszi szezonja,
melynek keretében a Nagykanizsai Iz-
zó SE a Simontornya KK-hoz látogat.
A felkészülés során a fizikális és takti-
kai fejlesztésen volt a hangsúly. Emel-
lett ezen idõszak során a Zsigmondy-
csarnokban rendezett nemzetközi em-
léktornán is részt vett a csapat, melyen
Kiss Gergelyék a harmadik helyet sze-
rezték meg a hatcsapatos mezõnyben.

Ezen a tornán volt a kanizsai
csapatban egy próbázó, Csató Dá-
vid személyében, aki az NB I B-s
Törökszentmiklósi KE-tõl érke-
zett, és a napokban le is szerzõdött
a kanizsai csapathoz. 

A 26 esztendõs játékosra irányí-
tóként és a bal szélen számíthat-
nak a kanizsaiaknál. A dél-zalai le-
génység egyébként szerda-péntek
ritmusban tréningezett, s igencsak
mozgalmas tavasz elé néz, hiszen
nyolc hazai bajnokija is lesz a baj-
nokság második felvonásában.

P.L.

TTöörröökksszzeennttmmiikkllóóssrróóll
éérrkkeezzeetttt jjááttéékkooss
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Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
– Tatai SE (10.) 86-49 (24-6, 27-
15, 11-12, 24-16)

Amatõr nõi NB Nyugati-csoport
kosárlabda-mérkõzés, 15. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Horváth A., Németh S.

Kanizsa: Fekete (20/12), Kardos
(18), Nagy D. (4/3), Jurkó (18), Oros.
Csere: Horváth E. (2), Herman (18/6),
Törõcsik, Hegyi, Bernáth (1), Karancz
(3/3), Gutai (2). Edzõ: Gábor Erzsébet.

Kellõen a mérkõzésre hangoltan
és egész pályás védekezésükkel már
az elsõ negyed közepén tíz pontosra
hízott a hazaiak elõnye, amit még
Kardos Réka pontjaival tovább nö-
veltek a negyed végére. A folytatás-
ban tovább nõtt a különbség a két
együttes között Fekete Csilla és
Herman Aliz ponterõs játékával.

Nagyszünet után védekezést
váltottak a vendéglátók, s az elõny
tudatában a cserejátékosaik is já-
téklehetõséghez juthattak. Az utol-
só tíz percben már ismét volt rit-
musa támadó játékuknak és a tata-
iak zónázása ellen Fekete és Her-
man hármasaival már 40 pont kü-
lönbség is volt a két csapat között.

Gábor Erzsébet: „A játék minden
elemében jobbnak bizonyultunk a
tatai együttes ellen és az elsõ félidõ-
ben nyújtott remek játékunkkal ha-
mar eldöntöttük a találkozót.”

A KVSE-nek ez már a sorozat-
ban negyedik sikere volt, e széria
még nem közölt eredményeirõl
sem illik megfeledkeznünk.

Kanizsai Vadmacskák SE (6.)
– SMAFC-NYME (8.) 76-63 (20-
18, 19-21, 22-16, 15-8)

Amatõr nõi NB Nyugati-csoport
kosárlabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Bálind A., Koncsek.

Kanizsa: Fekete (21/9), Kardos (8),
Nagy D. (4), Jurkó (16), Oros (8/6).
Csere: Hegyi (9/3), Herman (6/3), Hor-
váth E. (1), Törõcsik , Gutai, Bernáth
(3), Karancz. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az elején fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, majd a Vadmacs-
kák védekezési hibáit kihasznál-
va a vendégek négy ponttal lép-
tek el. A 6. percben aztán Herman
Aliz 6 pontjával már a kanizsai-
aknál volt az elõny. A második
negyedben továbbra is változatos
volt a mérkõzés, Hegyi Vivien és
Fekete Csilla sikeres hárompon-
tosaival már öt, illetve hét ponttal
is vezetett a KVSE, de a soproni-
ak mindig képesek voltak felzár-
kózni.

A 23. percben négy ponttal men-
tek a vendégek, amikor a Kanizsa

védekezést váltott és egy 9-2-es
részeredménnyel átvették a veze-
tést négy ponttal, amit a játékrész
végére még növelni is tudtak Feke-
te és Jurkó Noémi pontjaival. A zá-
ró tíz percben aztán Oros Laura és
Fekete ismét hármasokkal operált,
onnan pedig már nem tudott a
SMAFC felzárkózni.

Gábor Erzsébet: „A második fél-
idõben feljavultunk a játék minden
elemében, csapatvédekezésünk
összeállt, támadó játékunknak volt
ritmusa, ennek köszönhetjük az
újabb gyõzelmünket.”

Kiss Lenke KS (7.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (5.) 58-77 (25-
23, 11-20, 12-17, 10-17)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 13. forduló.
Budapest, 50 nézõ. Vezette: Gál I.,
Lõvei.

Kanizsa: Fekete (25/6), Kardos
(5), Nagy D. (4), Jurkó (29), Oros
(3/3). Csere: Hegyi (5/3), Herman
(4), Horváth E. (2), Bernáth, Gu-
tai. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az elsõ negyedben ugyan a ha-
zaiak kezdtek pontosabban, de
Fekete Csilla kosara idõvel már a
vezetést jelentett a KVSE-nek,
amit a játékrész hátralévõ részé-
ben meg is tartottak a vendégek.
A továbbiakban is Gábor Erzsé-
bet tanítványai játszottak jobban,
nem volt véletlen tehát a hétpon-
tos elõnyük.

Nagyszünet után is a játék min-
den elemében felülmúlták a kani-
zsaiak a fõvárosiakat és Fekete zsi-
nórban dobott kilenc pontjával már
tíz pont fölött volt a különbség. Az
utolsó tíz perc elején is pontosan
játszottak és védekeztek a dél-za-
laiak és a 31 és 34. perc közötti 12-
2-es részeredménnyel csak nõtt a
különbség a felek között.

Gábor Erzsébet: „Fekete Csilla
és Jurkó Noémi vezérletével táma-
dásban és védekezésben ponto-
sabb játékot nyújtva hoztuk a köte-
lezõ gyõzelmet.”

***
A Zala Megyei Kosárlabda Szö-

vetség huszonharmadik alkalom-
mal jutalmazta az év kosárlabdázó-
it a megyében. Az ünnepélyes díját-
adáson utánpótlás kategóriában a
lányoknál Herman Aliz, a Kanizsai
Vadmacskák SE kadet korosztályos
válogatott játékosa érdemelte ki. A
kanizsai kosaras a díjátadás idõ-
pontjában éppen a kadet magyar
válogatottal a törökországi Isztam-
bulban nemzetközi tornán vett
részt, így a díjat édesapja vette át.

P.L.
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Ha kissé meg is kavarodva, és
néha az idõjárási körülmények-
kel dacolva, de végül lezajlottak
a megyei labdarúgó csapatok
számára kiírt Téli Nagypályás
Felkészülési Torna alapküzdel-
mei a hévízi, nagykanizsai és za-
laegerszegi helyszíneken.

Szombaton a csoportmeccsek so-
rán a kanizsai mûfüvesen akadt úgy-
mond lötyögõs meccs is, hiszen hiá-
ba nyert például 5-0-ra a Galambok a
Letenye ellen, a mérkõzést már a le
nem igazolt próbázók miatt óvás
alatt játszották... Információk szerint
ilyen eset állt fenn a Nagykanizsai
LE – Semjénháza  párosítás (képün-
kön) esetében is, de ott amúgy is
nyert az NLE. A Kiskanizsának az-

tán még pályára lépés sem jutott, hi-
szen a Zalakomár kapusának sérülé-
se miatt ki sem állt (így viszont biz-
tossá vált, hogy Kanizsáról a hely-
osztók alkalmával nem kell utaznia a
Sáskák SE-nek). A vasárnapi (Nagy-
kanizsai LE – Kiskanizsai Sáskák)
városi derbin aztán az is ismertté
vált, hogy a fináléban az NLE képvi-
seli a dél-zalai várost.

Téli Nagypályás Felkészülési
Labdarúgó Torna, 3. forduló. A-cso-
port: Letenye SE – Galambok 3-0 –
óvás után. Nagykanizsai LE –
Semjénháza 1-0. G.: Szalai D. B-
csoport: Szepetnek – Napred FC 2-
1. G.: Farkas J., Takács B., illetve
Hans. Kiskanizsa – Zalakomár 3-0
– játék nélkül. C-csoport: Csesztreg
– Bödei SE 2-0. G.: Szabó D.,

Pethõ. Teskánd – Zalalövõ 1-0. G.:
Erdélyi. D-csoport: Zalaszentgrót –
Pókaszepetk 3-3. G.: Tóth D.,
Komoróczi, Szép M., illetve Kónya
M., Büki. Alsópáhok – Páterdomb
3-2. G.: Békési, Horváth G., Kovács
Gy., illetve Révész, Németh A.

A vasárnapi rájátszás eredmé-
nyei. Nagykanizsai LE (A1) –
Kiskanizsa (B1) 2-0. G.: Lõrincz,
Kovács P. Letenye SE (A2) –
Szepetnek (B2) 5-4. G.: Õri Cs.
(2), Kósa, Adorján, Horváth Á., il-
letve Orsós T. (2), Marton Cs. (2).
Semjénháza (A3) – Napred FC
(B3) 5-0. G.: Darabos (2), Senkó,
Papp D., Kozári. Galambok (A4) –
Zalakomár (B4) 3-0 – játék nélkül.

Csesztreg (C1) – Zalaszentgrót
(D1) 2-2. G.: Szabó D., Molnár G.,
illetve Komoróczi, Tóth D. – bünte-
tõkkel Zalaszentgrót. Böde (C2) –
Pókaszepetk (D2) 0-0 – büntetõk-
kel Pókaszepetk. Teskánd (C3) –
Alsópáhok (D3) 3-0 – játék nélkül.
Zalalövõ – Páterdomb 5-0. G.: Kiss
B. (2), Kellner, Kaszás, Szabó G.

A február 15-ei, szombati játék-
napon a döntõt 10 órától – melyet
Nagykanizsán rendeznek – a
Nagykanizsai LE és a Zalaszent-
gróti VFC vívja, a 3. helyért két
órával késõbb a Kiskanizsa és a
Csesztreg mérkõzhet.

P.L.
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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)

Mura-menti malacságok
11.. EEggyyhháázzkköözzssééggii BBöölllléérr ééss PPáálliinnkkaa FFeesszzttiivvááll 
2014. február 22. Murakeresztúr, 
Római Katolikus Plébánia és IKSZT

Program: 
6.30 Elszenderülnek a disznók. 7.30 A versengés kezdetet - sztár-
vendég: egy Papi Böllér csapat. 9.30 Megnyitó. 10.00 Gyékényesi
Nótakör és Hagyományõrzõ Egyesület. 11.00 Kanizsa és Rozmaring
Néptánc Együttes. 12.00 A nevezett pálinkák nyílt zsûrizése. 13.00 A
jó LaciBetyár. 14.00 Az ételek zsûrizése Bencze László ínyesmester és
Kocsonya Kálmán Venesz József-díjas mesterszakács vezetésével.
14.30 Tulipánt Népzenei Együttes. 15.30 Kanizsai Horvát Tambu-
razenekar. 16.30 Kopár Band. 17.30 Eredményhirdetés.

További programok:
10.00-16.00 A Magyar Vöröskereszt közremûködésével önkéntes
véradás. 10.00-17.00 Mikka-Makka Játéktár és kézmûves foglalkozás
gyerekeknek. 12.00-15.00 A Helikon Rádió élõ kívánságmûsora.
Látvány pálinkafõzés, valamint Kézmûves- és termelõi vásár egész
nap.

Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.) www.maestrokanizsa.hu

Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040

2014. február 17 – február 21. 11.00 óra - 14.00 óráig

2014. február 24 – február 28. 11.00 óra - 14.00 óráig

Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft. Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft.

Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu
Rendezvényeket 80 fõig vállalunk!

VALENTIN NAPRA alakú pizzák felár nélkül rendelhetõk.

Nyitva: hétfõtõl-csütörtökig:
11.00 - 22.00, péntek-szombat:
11.00-24.00, vasárnap: zárva

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Húsleves Fokhagyma krémleves Lebbencsleves Májgombócleves Bazsalikomos paradicsomleves
A: Holstein borda, A: Gombás tokány, orsó A: Csõben sült csirkemell A: Cukorborsó fõzelék A: Rántott kerti zöldségek
rizi-bizi, sav. tészta, sav. piri-buri virsli rizzsel, tartárral
B: Sonkás-sajtos B: Rántott csirkemáj B: Gránátos kocka B: Nápolyi csirke B: Pásztortarhonya
rakott tészta hasáb, tartár sav. burgonya püré sav.

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Daragaluska leves Tavaszi zöldségleves Tojásleves Húsgombóc leves Zellerkrémleves
A: Grillezett csirkemell, A: Pacalpörkölt, fõtt A: Rakott burgonya A: Fokhagymás sült, A: Rántott halfilé
hasábburgonya, sav. burgonya tört krumpli, sav. rizs, tartár
B: Carbonara B: Kijevi csirkemell, B: Hawaii pulykamell, B: Marhapörkölt, B: Gombás szelet, sült krumpli,
spagetti krokett, sav. rizi-bizi dödölle, sav. sav.
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