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A város önkormányzata közle-
ményben tudatta, hogy az Új
Széchenyi Terv keretében, a
Debreceni Javítóintézet szakmai
irányításával épül meg az intéz-
mény, amely „jelentõs mérték-
ben segíti majd a magyarországi
gyermekvédelmi munkát”.

Jelenleg az országban Debrecen-
ben, Aszódon és Rákospalotán mûkö-
dik javítóintézet, a nagykanizsai vár-
hatóan 2015 januárjától fogadja majd
a fiatalokat. A 108 férõhelyes gyer-
mekvédelmi intézmény 4885 négy-
zetméteren épül meg, és mintegy 130
embernek teremt munkalehetõséget.

A beruházás összköltsége 2 milli-
árd 250 millió forint, a projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. A munka-
területet szerdán átadták a kivitelezõ-
nek – olvasható a közleményben.

Magyari László, az Emberi Erõ-
források Minisztériuma (Emmi)
Debreceni Javítóintézetének igaz-
gatója, a nagykanizsai beruházás
szakmai vezetõje az MTI megkere-
sésére csütörtökön elmondta: nyílt

közbeszerzési eljárás keretében a
debreceni DH-Szerviz Kft. nyerte
el a nagykanizsai intézet kivitelezé-
si munkáira kiírt pályázatot. A cég
az építészeti munkákat december
31-ig fejezi be, és várhatóan fél év-
vel késõbb már a debreceni javító-
intézet társintézményeként fog mû-
ködni a nagykanizsai létesítmény.

A zalai javítóintézet építését ta-
valy márciusban Debrecenben je-
lentette be Halász János, az Emmi
kultúráért felelõs államtitkára, meg-
említve azt is, hogy a zöldmezõs be-
ruházással a nyugati országrészben
is megvalósul az egyenlõ esélyû
hozzáférés az ellátáshoz. Mint kifej-
tette: az intézeti hálózat a gyermek-
védelem speciális része, ahol az elõ-
zetes letartóztatásban lévõ fiatalok
javítóintézeti nevelést is kapnak.

A javító-nevelõ intézet ellen
Nagykanizsán 2011 óta több lakos-
sági fórumon is tiltakoztak egyes vá-
rosrészek lakói, akik aláírást gyûjtöt-
tek az akkor még csak tervezett léte-
sítmény miatt, mert az szerintük a
közbiztonságot veszélyeztetné.

A lakossági fórumokon Nagyka-
nizsa polgármestere, a város rend-

õrkapitánya, az Emmi szakembere
és a debreceni javítóintézet igazga-
tója is azt vázolta fel, hogy az elõ-
zetes letartóztatásba helyezett vagy
a bíróság által javítóintézeti neve-
lésre ítélt 14-18 éves fiatalok és az
õket látogató hozzátartozók miatt
nincs veszélyben a közbiztonság.
Cseresnyés Péter polgármester (Fi-
desz-KDNP) több alkalommal is
hangsúlyozta, hogy a beruházás
munkahelyeket teremt Nagykani-
zsán, a város önkormányzata pedig
tanulmányutat is szervezett az ér-
deklõdõknek Debrecenbe, hogy
meggyõzõdhessenek az ottani in-
tézmény mûködési körülményeirõl.

Magyari László ezzel kapcsolat-
ban felidézte, hogy egyházi feleke-
zetekkel is felvették a kapcsolatot,
és azok is támogatják az intézmény
megvalósítását. Hozzátette: a ko-
rábbi lakossági aggályok miatt a
nagykanizsai javítóintézet helyszí-
nét is úgy választották ki, hogy az
már a lakott területet jelzõ táblán kí-
vül, a legközelebbi lakóháztól is
több mint 300 méterre található.

MTI-Kanizsa
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A Keleti városrészben majd
félezer négylábút tartanak szá-
mon, éppen ezért gazdáiknak la-
kossági fórumot szervezett az
ebtartással kapcsolatos tudniva-
lók, fejlesztések ismertetése vé-
gett Bizzer András és Gyalókai
Zoltán önkormányzati képviselõ
csütörtökön a Hevesi Sándor Ál-
talános Iskolába.

Mint ismeretes, városunk önkor-
mányzata 2013. január elsejétõl be-
vezette az ebrendészeti hozzájáru-
lást, aminek értelmében a kutyatu-
lajdonosok állataik (száma) után
meghatározott összeget kötelesek fi-
zetni. Ez ebenként 5000 forint, to-
vábbi kutyák esetén pedig 6000 Ft.
Az ebadóból tavaly 12 millió forint
bevétele származott az önkormány-
zatnak, amit hasznos dolgokra fordí-
tanak: az állatmenhely korszerûsíté-
sére, illetve mûködésére több millió
forintot költenek, csakúgy, mint arra,
hogy a lakosság érdekében – legyen
az kutyatartó állampolgár, vagy sem
– fejlesztéseket hajtsanak végre. En-
nek egyik ékes bizonyítéka, hogy
kutyafuttatók kialakítását és kutya-
piszok gyûjtõ edények kihelyezését
tervezik – majd 4 millió forint érték-
ben – a négylábúakkal bõven megál-
dott Keleti városrészben.

Bizzer András önkormányzati
képviselõ a lakossági fórumon ezen
kívül elmondta azt is, hogy két terü-
letrõl esett szó az elõzetes tervezés
során, ahol a kutyafuttatókat meg-
építenék. Egyik a Péterfai utca eleje,
a Balatoni út és a Potyli- part által
körbezárt háromszög helyszínén,
míg a másik az Interspar keleti olda-
lán, a Siroma Plast szomszédságá-
ban lévõ helyen, már amennyiben az
erre elkülönített összegbõl futja.

Bizzer András kihangsúlyozta
még azt is, hogy a lakosság javas-
latait, ötleteit is várják a kialakí-
tandó futtatókkal kapcsolatban.

Nagykanizsán egyébként 4200
ebet tartunk számon, így az utánuk
befizetett adókból a már említett
fejlesztések mellett „csipezésükre”
is két millió forintot fordítottunk –

mondta dr. Szabados Gyula önkor-
mányzati tanácsadó a lakossági fó-
rumon.

Majd Gyalókai Zoltán, a város-
rész másik önkormányzati képvi-
selõje is megerõsítette, hogy két
kutyafuttató létesítése szerepel a
tervek között, mármint amiket a
„Keletiben” hoznának létre. – Ter-
mészetesen ezek kerítéssel körbe-
zárt, illetve ajtóval lezárt területek
lesznek, melyek fenntartása önkor-
mányzati hatáskörbe tartozna.
Ugyanakkor a kutyatulajdonosok
közremûködését is szeretnénk kér-
ni, a futtatók kialakításával és maj-
dani rendjének megõrzésében.

A tervek szerint kora tavasszal –
legkésõbb március végégig – el is
készül az elsõ kutyafuttató. Ha pe-
dig ez beváltja a hozzá fûzött re-
ményeket, akkor a városközpont-
ban is kialakítanának további fut-
tatót.

Sajni József a költségvetés vi-
tájában a körzetét érintõ kérdé-
sekrõl sajtótájékoztatón számolt
be.

„A legszükségesebb közlekedési
létesítmények felújítása, valamint
a több területet érintõen a csapa-
dékvíz elvezetés megoldása (a fej-
lesztések listáját benyújtottam).

A Miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület mûködé-
si kiadásainak 0 forint helyett 5
milliós támogatása a városi ren-
dezvények jelentõs költségei ter-
hére. A támogatás – más, nem
önkormányzati intézményekhez
hasonlóan – itt is okszerû lenne.
A diszkriminálás a településré-

szen élõk számára nem elfogad-
ható, a támogatást – nyilvánosan
ki nem mondva- az egyesületi
vezetõ személyétõl függõvé ten-
ni pedig gyalázatosnak tartom,
hisz ez közvetlen beavatkozás
egy civil szervezet életébe. Az
egyesületi elnök tájékoztatása
szerint a Mindenki Háza vezetõje
és takarítója forrás hiányában et-
tõl a héttõl fizetés nélküli sza-
badságra megy…

Az ominózus hiánypótló ját-
szótér megvalósítását javasoltam
a Kápolna téren, ebben az évben
5 milliós összeggel, melyet a vá-
rosmarketingre túltervezett 25
millióból fedeznénk. A teljes
komplett játszótér a rendelkezés-
re álló ajánlat és a kiegészítõ be-
ruházás szerint 9.5 millióból
megvalósítható lenne, mely ösz-
szeg jelentõsebb mûszaki tarta-
lommal az elõzõ ciklusban terve-
zettnek a 40 %-a. A többségi
frakció az önkéntesek által
összegyûjtött 135 támogató alá-
írás ellenére – indoklás nélkül –
ezt sem támogatta.”

A mezõõri õrszolgálat létre-
hozásával kapcsolatban tartot-
tak lakossági fórumot a
Kiskanizsai Általános Iskolá-
ban, mivel városunk önkor-
mányzata a mezõõri szolgálat
bevezetését tervezi az ingatlan-
tulajdonosok véleményét szem
elõtt tartva. Reményeik szerint
a fokozottabb hatósági jelenlét-
tel csökken a jogellenes cselek-
mények száma.

A fórumon a lakosság kérdéseit,
javaslatait Dénes Sándor alpolgár-
mester, Karádi Ferenc alpolgár-
mester, Tóth Nándor helyi önkor-
mányzati képviselõ és a hivatal ré-
szérõl Bakonyi Tamás fogadta, a
mezõõrök intézkedési lehetõségei-
rõl, feladatköreirõl, és a felügyele-
ti szervekrõl szóló tájékoztatót kö-
vetõen. 

A hozzászólók véleményei
alapján a kiskanizsaiak többsége
támogatja a mezõõri szolgálat fel-
állítását, mivel szükségét érzik an-
nak, hogy fokozott ellenõrzés le-
gyen a területen. Továbbá javasol-
ták a polgárõrökkel, rendõrökkel
és közterület-felügyelõkkel zajló
szolgálat és a lakosság közötti sze-
mélyes kapcsolat kiépítését. Jelen-
leg csak a zártkerti ingatlanokra
tervezik az õrszolgálatot létrehoz-
ni, de a fórum résztvevõi javasol-
ták a tevékenység külterületi in-
gatlanok ellenõrzésére való kiter-
jesztését is, azonban ehhez jelen-
tõs létszámbõvítésre volna szük-
ség.

Az õrszolgálat bevezetésére,
ahogy arról már többször olvashat-
tak lapunkban, azért van szükség,
mert a rendõrségi és a polgárõri
járõrözések ellenére gyakran fosz-
togatják a helyi- és környékbeli
zártkerti ingatlanokat és gomba-
mód szaporodnak az illegális hul-
ladéklerakók. A képviselõi fogadó-
órák, alpolgármesteri és polgár-
mesteri fogadónapok általánosan
visszatérõ problémájaként jelent-
keztek ezek a kérdések. 

A tervek szerint a fórumokon
elhangzottak figyelembe vételével
hozzák majd létre az õrszolgála-
tot.

Sz.Zs. - V.M.
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KKaanniizzssaa –– VVáárroossrréésszzeekk

Önkormányzati képviselõként jogos lakossági
igényt teljesítve kértem a Zala Volánt, hogy a
Csengery utcától távolabb (Határõr, Erdész,
Maort, stb. utcákban) lakó idõsek, gyermekek,
munkába menõk vehessék igénybe a miklósfai
Szentendrey utcától eddig 6.55 órakor induló 8-as
járatot. 

A kérésnek eleget téve, a közgyûlési döntést köve-
tõen 2014. március 1-tõl a nevezett járat 5 perccel
elõbb, 6.50 órakor indul és a Köztemetõ – Vécsey ut-

ca érintésével közlekedik. (Eddig 8.30 órakor volt a
legkorábbi, õket érintõ járat.)

További utazási lehetõségként a miklósfaiak helyi
járatú bérlettel, vagy menetjeggyel igénybe vehetik a
7.03, illetve 7.15 órakor érkezõ távolsági járatokat.
Az elõbbi az utasok jelzésére március 1-tõl a volt
mozi elõtt, az utóbbi a rendõrségnél is megáll.

A módosítás miatti esetleges kellemetlenségért el-
nézést kérek.

Sajni József önkormányzati képviselõ

VVáállttoozzááss aa 88-aass sszzáámmúú hheellyyii aauuttóóbbuusszz mmeenneettrreennddbbeenn

„„EEbbaaddttaa”” ggoonnddookkoonn
sseeggíítteenneekk

SSaajjnnii:: MMiikkllóóssffaa ééss
LLiiggeettvváárrooss ggoonnddjjaaiirróóll

FFóórruumm KKiisskkaanniizzssáánn 
aa mmeezzõõõõrrii sszzoollggáállaatt
llééttrreehhoozzáássáárróóll
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2014. február 20.

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszán ismertették a
középiskolás diákok számára
meghirdetett (egyébként szer-
dán kezdõdött) matematikai és
informatikai egyetemi elõkészí-
tõkkel és tehetséggondozással
kapcsolatos leglényegesebb in-
formációkat.

Ahogy azt dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató a (viszonylag) új
kezdeményezés kapcsán elmondta,
a tehetséggondozás, az egyetemi
elõkészítõ és egyfajta mentor-
program hármasa az elgondolá-
sukban azért játszik fontos szere-
pet, mert példának okáért az infor-
matikai, mérnöki szakokra készülõ
középiskolás fiataloknak már most
egyfajta fogódzót szeretnének biz-
tosítani, hogy mégis mire számít-
hatnak a felsõoktatásban eltölten-
dõ éveik alatt.

Milyen kihívásoknak kell maj-
dan megfelelniük – ezt bemutatva
mûködik az egyetemi elõkészítõ-
jük, egyben tehetséggondozójuk, s
ami külön hangsúlyozandó, mindez
ingyenesen, a PEN keretén belül.

A mentor-program pedig egyben
arra világít rá, hogy az egyetemi
léten belül milyen logikai struktú-
ra szerint érdemes élniük: amellett,
hogy egyben a legszebb esztendõ-
ket is jelentse a fiatalok számára az
intézmény falain belül eltöltött
idõ, mindamellett a hallgatók a sa-
ját idejükkel megfelelõen gazdál-
kodva, tanulmányaikban is sikere-
sek legyenek.

Dr. Pintér Ferenc a matematikai
tehetséggondozás oldaláról köze-
lítve külön kiemelte, a tapasztala-
tok szerint a gyermekek tudása
idõnként messze elmarad attól,
ami elvárható már a felsõoktatási
szinten. Fõleg igaz ez a matemati-
ka területén és abban az esetben,
amikor a hallgató nem is vállalta a
tárgyból az emeltszintû érettségit
úgy, hogy „közgáz” szakra jelent-
kezett.

Dr. Holczinger Tibor és dr.
Jaskó Szilárd szerint az informati-
ka terén azért lett igazán lényeges
egyfajta tehetséggondozás és ráve-
zetés, mert középiskolai szinten az
informatika-oktatást igencsak
visszavették a középiskolákban.
Ráadásul az informatikai gondol-
kodás felépítése roppant fontos és
ennek egyik lépcsõfoka az, hogy
fel kellene mérni, mit is tudnak a
fiatalok, majd konkretizálni azt,
hogy valaki például a programozás
területén vagy a hálózati informa-
tika vonalán indulna el szívesen.

A fentebb leírtak alapján lehet
különös jelentõsége egy ilyenfajta
egyetemi elõkészítõnek, tehetség-
gondozásnak, melyre a PEN-en
várják a továbbtanulni szándékozó
fiatalokat.

A Nagykanizsai Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és a Bat-
thyány Lajos Gimnázium har-
madik alkalommal szervezi meg
a német nyelvi versenyt a nagy-
kanizsai középiskolásoknak.

A német nyelvi verseny elsõ for-
dulójára március 5-én kerül sor 14.
30-tól, a második forduló, ahova a
legjobb 30 versenyzõ jut tovább,
március 19-én, míg a döntõ április
2-án lesz. A döntõsök értékes aján-
dékot kapnak. A jelentkezési határ-
idõ március 3. Jelentkezni az isko-
lai nyelvtanároknál lehet.

A BLG és a Betty Memorial
Alapítvány 18. alkalommal rende-
zi meg a középiskolás tanulók szá-
mára az angol nyelvi versenyt két
kategóriában, nyelvvizsgával ren-
delkezõk és nem rendelkezõk szá-
mára. Kategóriánként az elsõ hat
helyezett tárgyjutalmat, a gyõzte-
sek pedig egy-egy londoni jutalom
utat nyernek. A verseny háromfor-
dulós. Jelentkezni az iskolai nyelv-
tanároknál lehet február 27-ig.

A Vadászati Kulturális Egyesü-
let Diana Vadászhölgy Klubja a
Bársony István Alapítvány köz-
remûködésével gyermekrajz-pá-
lyázatot hirdetett. A kategória
gyõztesek díjait szombaton, a 21.
Fegyver, Horgászat, Vadászat
nemzetközi kiállításon adták át a
Hungexpo budapesti vásárköz-
pontjában. 

A pályázók feladata Bársony
István Az elsõ lövés, Az erdõ ne-
mes vadjai és a Mese az irigy gó-
lyafiúról címû novellái közül egy
tetszõlegesen kiválasztott írás képi
ábrázolása volt. Az alsó tagozatos
tanulók körében „Az erdõ nemes
vadjai” címû novella bizonyult a
legnépszerûbbnek, amelyrõl több
gyermek is szívesen rajzolt. Közü-
lük két piarista iskolás tanuló, a
3.b osztályos Andrasek Nóra 1.,
Szücs Zsófia 2. helyezést ért el a 3-
4. osztályos kategóriában. Felké-
szítõ tanítójuk: Kummerné Simon
Gyöngyi. 

Közmunkások keze nyomán szé-
pült meg a Halis István Városi
Könyvtárkiskanizsai fiókkönyvtára. 

A helyiségekre rá fért már a fel-
újítás, hiszen 2006 óta ez volt az
elsõ komolyabb „szépítészeti be-
avatkozás”. Most, hogy a közmun-
kások között akadt szakember, a
könyvtárnak csak az anyagokat
kellett biztosítania – olvasható a
könyvtár hírlevelében.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban folytatta üléssoro-
zatát a Nagykanizsai Kutatók
Tudományos Egyesülete. Ezút-
tal Rábavölgyi Attila, a Dr. Me-
zõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Isko-
la Thúry tagintézményének
igazgatója tartott elõadást
„Éghajlatváltozás és valóság”
címmel.

(folytatás a 8. oldalon)

PPEENN:: eeggyyeetteemmii 
eellõõkkéésszzííttõõ 
tteehheettssééggggoonnddoozzáássssaall
ssppéékkeellvvee

AAnnggooll ééss nnéémmeett
nnyyeellvvii vveerrsseennyyeekk 
aa BBLLGG-bbeenn

PPiiaarriissttaa iisskkoolláássookk 
rraajjzzooss ssiikkeerreeii
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Szombaton kezdõdött a hiva-
talos választási kampány, hétfõ-
tõl pedig a választópolgárok már
ajánlásokat is tehettek a képvi-
selõjelöltekre, azaz arra, hogy
kik szerepeljenek a szavazóla-
pokon.

Február 15-én, szombaton, a
szavazást megelõzõ 50. napon
kezdõdött az országgyûlési képvi-
selõ-választás hivatalos kampánya
az új választási eljárási törvény ér-
telmében, ekkortól léptek életbe a
kampányra vonatkozó új szabá-
lyok is. 

A törvény szerint kampánytevé-
kenység minden olyan tevékeny-
ség, amely alkalmas a választói
akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére, kampányeszköz
pedig például a plakát, a választók
közvetlen megkeresése, a politikai
reklám és politikai hirdetés, vala-
mint a választási gyûlés.

Nem minõsül viszont választási
kampánynak a választási szervek
tevékenysége és az állampolgárok
közötti személyes kommunikáció.

A választási kampány végéig a
jelölõszervezetek és a jelöltek en-
gedély nélkül készíthetnek plaká-
tot, de a plakátokon és a szóróla-

pokon is fel kell tüntetni, hogy ki
készítette a hirdetményt.

Képviselõjelölteket ajánlani hét-
fõtõl lehetett. Az ajánlás intézmé-
nyében nagy változást hozott az új
szabályozás: ajánlócédulák helyett
már íveken ajánlhatnak képviselõ-
jelölteket a választópolgárok, és
egy választópolgár több jelöltet is
támogathat. 

A választópolgárok gyakorlati-
lag „képviselõjelölt-jelölteket”
ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz
valakibõl hivatalos jelölt, ha sike-
rül összegyûjtenie 500 érvényes
ajánlást, és a helyi választási bi-
zottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlóívekrõl, az ajánlás fo-
lyamatáról a Nemzeti Választási
Bizottság (NVB) iránymutatást fo-
gadott el. (Az iránymutatás intéz-
ménye nem kötelezõ érvényû, de
elõsegíti a választási szervek jog-
alkalmazását.)

Az iránymutatásban egyebek
mellett az áll, hogy az ajánlóívrõl
még kitöltetlen állapotában sem le-
het másolatot készíteni, továbbá
hogy a másolt ajánlóíven szereplõ
ajánlás érvénytelen, függetlenül a
másolás módjától.

A dokumentumban – utalva a
munkahelyi ajánlásgyûjtés törvé-

nyi tilalmára – az is szerepel: a
jogszabály nem zárja ki, hogy a je-
lölõszervezet a székházában meg-
szervezze az ajánlásgyûjtést, de az
ott dolgozók sem gyûjtõként, sem
pedig aláíróként nem vehetnek
részt benne.

Az NVB szerint az ajánlás érvé-
nyességének és hitelességének el-
engedhetetlen feltétele a saját kezû
aláírás, a többi adatot az ajánló vá-
lasztópolgár jelenlétében más is
rávezetheti az ajánlóívre.

A testület felhívta a figyelmet
arra, hogy az ajánlóíveken szerep-
lõ adatokat választói adatbázis ké-
szítésére vagy egyéb célra nem
használhatja fel senki. 

Az ajánlások érvényességét a
választási iroda ellenõrzi.

Az ajánlóíveket hétfõn adhatták
ki a választási irodák, amelyek a
választási informatikai rendszer-
bõl nyomtatják ki õket. Az ajánló-
íveken szerepel az ajánlóív sorszá-
ma, a jelöltként indulni szándéko-
zó választópolgár neve, a jelölõ-
szervezet (közös jelölés esetén a
jelölõszervezetek) neve vagy a
független jelölés ténye és a válasz-
tókerület megjelölése.

Az oevi-k hitelesítõ bélyegzõle-
nyomattal látják el az ajánlóívek

valamennyi példányát. A gyûjtés
befejezésekor az összes ívet (azt
is, amelyen egy ajánlást sem tet-
tek) le kell adniuk a jelölteknek,
jelölõszervezeteknek az oevi-nek.

A Kanizsa Hetilap megkeresé-
sére a helyi választási bizottság
közölte, hogy a Zala megyei 03.
számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókörzetben 2014. február
17-én 15 óráig az alábbi szerve-
zetek és jelöltjeik igényeltek
ajánlóívet. Mint ismeretes, a je-
löltté váláshoz 500 érvényes alá-
írás szükséges.

BARNA MAGDOLNA - Közös-
ség A Társadalmi Igazságosságért
Néppárt. BOGDÁN ZOLTÁN -
Magyarországi Cigánypárt. CSE-
RESNYÉS PÉTER - Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt. DOMO-
KOS ZSOLT - Elégedetlenek Párt-
ja. FARKAS CSABA – Kisgazda-
párt, Magyar Igazság és Élet Pártja.
GAYER ANDRÁS RIKÁRD - Nép
Oldali Párt. GÖNDÖR ISTVÁN -
Magyar Szocialista Párt, Együtt – A
Korszakváltók Pártja, Demokrati-
kus Koalíció, Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt, Magyar Liberális Párt.
HORVÁTH FERENC HENRIK -
Szociáldemokraták Magyar Polgári
Pártja. HORVÁTH LÁSZLÓ - Sza-
bad Választók Pártja. HORVÁTH
SÁNDOR - Új Magyarország Párt.
HOZBOR ÁDÁM - Új Dimenzió
Párt. JÁRÁSI ISTVÁN - A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt.
KAJTÁR DÁVID PÉTER - Euró-
pai Roma Keresztények Jobblétéért
Demokratikus Párt. KECSKEMÉ-
TI IVÁN - Keresztény Magyarok
Szövetsége. KELE NÓRA - Ma-
gyarország Jövõje Párt. KISS
ENDRE - Független jelölt. KU-
CSÉBER ERVIN - Független Kis-
gazda – Földmunkás és Polgári
Párt. MARTON KRISZTIÁN -
Aquila Párt. MOLNÁR ISTVÁN -
Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség. PÁSZTORI PATRÍCIA -
Sportos és Egészséges Magyaror-
szágért Párt. PISKOR JÓZSEF
ZOLTÁN - Összefogás Párt.
SOMOGYVÁRI LÁSZLÓ - Ma-
gyar Republikánus Politikai Párt.
SZABÓ ISTVÁN - Társadalmi Bé-
ke Párt. SZÜCS MÁRIA - Szabad
Magyarok Pártja. TRINGER FE-
RENC PÉTER - Lehet Más a Poli-
tika. ZAKÓ LÁSZLÓ - Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom. 
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Megtartotta alakuló ülését a
Zala Megyei 03. számú Or-
szággyûlési Egyéni Választó-
kerületi Bizottság (OEVB). A
tagok a bizottság elnökének dr.
Varga Esztert, alelnöknek Hor-
váth Gyula Jánost választották
meg. 

Dr. Termecz Marianna aljegy-
zõ, az OEVB vezetõ-helyettese
elöljáróban elmondta, a város
közgyûlése a február 6-ai ülésén
választotta meg a választási bi-
zottság tagjait, akik február 11-én
tették le az esküt Cseresnyés Péter
polgármester elõtt. A napirendi

pontok sorában az OEVB hatás-
körének átruházásáról is döntöt-
tek azon ügyekben, ahol külön ki-
fogás érkezik az áttételével kap-
csolatban. A választási eljárások-
ról szóló törvény szerint, a rövid
határidõre való tekintettel a jog-
szabály ad olyan lehetõséget,
hogy a jegyzõkönyvben foglal-
taknak megfelelõen a bizottság az
elnökre ruházza át az ügyet. 

A bizottság elbírált egy nyil-
vántartásba vételi kérelmet is. Mi-
vel a bejelentéshez nem csatolták
az ajánlóíveket, nem felelt meg a
jogszabályi elõírásoknak, és a bi-
zottság elutasította. Dr. Termecz
Marianna elmondta, eddig beér-
kezett közel 20 ajánlói igény
megfelelt a jogszabályi elõírások-
nak. Az ajánlóíveket február 17 és
március 3-a között lehet igényelni
a hivatalban.

B.E.

Elnököt éés aalelnököt iis vválasztott aaz OOEVB
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Az a párt, amelyik két hónap-
pal a választás elõtt megnyert-
nek tekinti azt, bizonyosan elve-
szíti – foglalta össze a tét súlyát
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció-
vezetõ helyettese, aki Cseresnyés
Péter meghívására a HSMK szí-
nültig telt színháztermében –
ahogy a köznyelv mondja – Re-
zsicsökkentõ fórumra érkezett.
A pergõ, lényegretörõ elõadás
után kérdésekre válaszolt.

– A megoldás a nem profitérde-
kelt közmûszolgáltatók létrehozá-
sa – szögezte le, utalva arra, Orbán
Viktor a versenyképesség érdeké-
ben a gazdasági társaságoknál is
folytatni kívánja a rezsicsökken-
tést. A kérdés a nagy gázfogyasztó
fényforrásgyárra vonatkozott, ahol
sok kanizsai és városkörnyéki ke-
resi kenyerét. Ezután még a fával
fûtõk érdeklõdtek, akik – a fa nem
lévén hatósági áras – az önkor-
mányzatok által juthatnak kedvez-
ményes tüzelõhöz, melyre egyre
növekvõ összeg áll rendelkezésre.
A rezsicsökkentésrõl több felvetés
nem is volt, a jelenlévõk számára,
úgy látszik, nem kérdés.

A devizahiteleseket biztatta, lép-
jenek be az árfolyamgátba, hiszen
ez nem zárja ki, hogy – amennyi-
ben tovább folytathatják a kor-
mányzást – késõbb kedvezõbb
megoldásra váltsanak.

Megerõsítette a Fidesznek azt a
szándékát, hogy rövid idõn belül
kivezetik a devizahitel „terméket”,
a bankok esetleges törvénytelen
próbálkozásai esetén pedig a bank-
felügyelet értesítését javasolta.

A kijelölt amerikai nagykövet-
asszonynak írt leveléhez gratulált a
kérdezõ, melyre a képviselõ rövi-
den és szellemesen összefoglalta
annak lényegét. A nemzeti szuve-
renitásunkat érintõ másik téma az
1944. március 19. körül kibonta-
kozott vita, melyrõl leszögezte,
nincsenek fekete-fehér válaszok.
Abból a ténybõl, hogy a német
megszállással elvesztettük önren-
delkezésünket – melyet csak 1990-
ben nyertünk vissza – nem követ-
kezik, hogy ne lettek volna olyan
magyar emberek, akik kollaborál-
tak a németekkel és részt vettek a
zsidók elhurcolásában. De elutasít-

juk a kollektív bûnösség elvét,
hogy Magyarországot bûnösnek
állítsák be. Nem vagyunk egyik
környezõ országnál se rosszabbak.
– fogalmazott Gulyás Gergely.
Más kérdés a magyar állam erköl-
csi felelõssége, emiatt fizetünk is
az érintetteknek. 

– Hogyan lehet ilyen rövid idõ
alatt milliárdokat keresni? – erre
válaszolni – bár nem ajánlom –
szocialista képviselõt kellene meg-
hívniuk – dobta föl az aznapi aktu-
alitást a vendég, majd elmondta,
csak akkor lenne hihetõ Simon Gá-
bornak, az MSZP imént lemondott
elnökhelyettesének védekezése
(Jóhiszemûen hibáztam, amikor a
vagyonnyilatkozatomat nem kellõ
alapossággal töltöttem ki.), ha több
negyedmilliárdos számlája volna,
melyek közül egyet elfelejtett beír-
ni. Az Európai Parlamentben és
másutt hazájuk ellen dolgozó szo-
cialista képviselõkrõl megállapí-
totta, igazi megoldást egyedül az
jelenthet, ha a magyar társadalom
– benne akár a Fidesszel egyéb-
ként nem szimpatizálók is – egyér-
telmû üzenetet küldenek: nem kér-
nek belõlük.

A Fidesz-KDNP pártszövetség
célkitûzése, hogy a családokat
anyagilag és erkölcsileg is meg-
erõsítse, ezt szolgálja a január 1-
jétõl igénybe vehetõ gyed extra is
– mondta Cseresnyés Péter
fideszes országgyûlési képviselõ
vasárnap Nagykanizsán, sajtótá-
jékoztatón.

A dél-zalai város polgármestere
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
gyed extra védelmében aláírásgyûj-
tést indítottak, mert meglátásuk
szerint a szocialisták és szövetsége-
seik „nemcsak a családi adórend-
szert, a családi adókedvezményt, a
rezsicsökkentést törölnék el, hanem
a gyed extrát is elvennék a csalá-
doktól”, ha hatalomra kerülnének.

Erre a szándékra az a bizonyí-
ték, hogy az õ politikájuk koráb-
ban is a pazarlásról és a megszorí-
tásról szólt, aminek mindig a csa-
ládok látták kárát – tette hozzá
Cseresnyés Péter.

A képviselõ felidézte: Gurmai
Zita, az MSZP nõtagozatának ve-
zetõje korábban arról beszélt, hogy
kormányra kerülésük esetén eltö-

rölnék a gyed extrát. A Gyurcsány-
kormány megszorításainak többsé-
ge is a családokat érintette, Bajnai
Gordon pedig miniszterelnökként
„elvette” a családok többségétõl a
13. havi jövedelmet és nyugdíjat.

A Fideszben a gyerek az elsõ,
meg kell becsülni a gyermeket ne-
velõ szülõket, ezért vezették be a
családi adórendszert és az ala-
csony adókulcsot – jelentette ki
Cseresnyés Péter.

Dömötör Mónika, a Fidesz Zala
megyei nõtagozatának elnöke úgy fo-
galmazott: a gyed extrának köszön-
hetõen egy anyának „nem kell vá-
lasztania karrier és gyermek között”.

Ez a családtámogatási forma
ösztönzi a gyermekvállalást, hi-
szen testvér születése esetén a
2014 elõtt született gyermekre is
igénybe vehetõ. Többletjövedel-
met is jelent a családoknak, mert a
családi adókedvezménnyel „két-
szeresére vagy akár háromszoro-
sára növekedhet az a jövedelem,
ami a családoknál marad” –
mondta.

Göndör István, az Együtt-PM
színeiben induló baloldal ország-
gyûlési képviselõjelöltje szoká-
sos pénteki tájékoztatóján ezút-
tal a Paksi Atomerõmûrõl és ez-
zel kapcsolatban Cseresnyés Pé-
terrõl szólt. Az elhangzottakról
sajtóanyagot állított össze Gön-
dör István, melyet változtatás
nélkül közlünk. 

„Milyen ismeretek birtokában
döntött Cseresnyés Péter a paksi
atomerõmû bõvítésérõl?

Néma leventeként, az 56 perc,
amit négy év alatt tudott teljesíteni,
önmagáért beszél. Nem nagyon ér-
dekelte a törvénytervezetek tartalma.

Szavát akkor sem emelte fel,
amikor a térségünket, az itt élõ ne-
héz sorsú embereket érintõ tör-
vényjavaslatok szerepeltek a HÁZ
napirendjén.

Igennel szavazott a Paksi Atom-
erõmû villámcsapásszerûen be-
nyújtott bõvítési tervezetére.

Mára ismerté vált, hogy a Fidesz
nagyhatalmú prominenseinek sem
volt információja a bõvítés körül-
ményeirõl. A bekerülés költsége, a
hitelvállalás feltétele, (Varga Mi-
hály) a parlamenti döntést követõ-
en ismerte el, hogy 4% fölötti ka-
matot kell fizetni. Mennyibe fog

kerülni a villamos energia a bõví-
tés után? Nálunk termelik, de ki-
nek fogják értékesíteni, az igénye-
inket meghaladó mennyiséget? Az
atomerõmûvet nem lehet le-fel
kapcsolgatni, a teljesítményt csök-
kenteni.

Mindennek a csúcsa: Illés Zol-
tán környezetvédelmi államtitkár
szerint, megépítjük, és lehet, hogy
nem is állítjuk üzembe! Megáll az
ész! Ez a felelõs kormányzás. 1
millió Ft adósságtöbblet vállalása
minden magyar családnak!

A jogalkotási normák sorát sér-
tették meg. Nem volt hatástanul-
mány, nem volt parlamenti felha-
talmazás a megállapodás megköté-
sére. Növeli a megállapodás az ál-
lamadósságot, tehát így együttesen
alkotmányellenes.

Felháborító, hogy Áder János
államfõ aláírta a Paksi Atomerõmû
bõvítésérõl szóló Orbán-Putyin
paktumot szentesítõ törvényt. Ma-
gyarország elnöke kinyilvánította,
hogy elõdjéhez hasonlóan õ sem
kíván se fék, se ellensúly lenni,
csak Fideszes katona. Már nem Fi-
deszes politikusnak kellene lennie,
hanem minden magyar polgár köz-
társasági elnökének.

Amikor azt mondja, nem tehetett
mást, akkor vagy hazudik, vagy
nincs tisztában a jogaival. Magyar-
ország polgárainak egy jelentõs ré-
sze nem ért egyet Paks 2-vel. Van,
aki fél az atomtól. Csernobil és
Fukusima után ezt meg lehet érteni.

Van, aki nem az atomtól fél, ha-
nem a beruházás terheitõl. Ezt is
meg lehet érteni. Mert minden csa-
ládnak 1-1 millió forintjába fog
kerülni. 

Van, aki nem szereti, ha a megkér-
dezése nélkül verik adósságba. Már-
pedig Paks 10%-kal emeli az állam-
adósságot, még az unokáink is
nyögni fogják a törlesztõ részleteket. 

Van, akinek nem mindegy, kinek
tartozunk, és nem akarnak újra az
oroszoknak tartozni és szovjet
utódállammá válni.

Vannak, nagyon-nagyon sokan,
akiket elsõsorban az háborít fel,
hogy ilyen nagy horderejû kérdés-
rõl a nép megkérdezése nélkül,
suttyomban, az emberek háta mö-
gött döntött egyetlen ember.

A kormány csak legyintett ezek-
re az emberekre. Azzal, hogy zok-
szó nélkül aláírta a paktumot: le-
gyintett rájuk Áder János is.

Ismétlem: önmagát és a válasz-
tókat is becsapja az elnök úr, ha azt
mondja, nem tehetett mást.

Két dolgot is tehetett volna.
(folytatás a 6. oldalon)

CCsseerreessnnyyééss:: 
aa FFiiddeesszz-KKDDNNPP ccéélljjaa
aa ccssaallááddookk
mmeeggeerrõõssííttééssee

FFiiddeesszz-KKDDNNPP:: 
AA GGEE-bbeenn ddoollggoozzóókk
éérrddeekkee 
iiss aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééss
kkiitteerrjjeesszzttééssee aazz iippaarrrraa

EEggyyüütttt PPMM 
GGöönnddöörr:: PPrrooppaaggaannddaa 
ééss vvaallóóssáágg 55..
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(folytatás az 5. oldalon)
Maga kezdeményezhetett volna

népszavazást Paks 2-rõl. Ha már a
kormány elfelejtette, õ megkérdez-
hette volna a népet. Köztársasági
elnökként ehhez joga van. Ha nem
annyira bátor, mint egy oroszlán,
de nem is olyan gyáva, mint egy
nyúl, akkor az úgy nevezett politi-
kai vétót alkalmazhatta volna. Ma-
gyarul: visszaküldhette volna a
paktumot átgondolásra az ország-
gyûlésnek.

Nem tette. Aláírta, amit elé tet-
tek, nem különb Schmitt Pálnál. A
különbség a jobb helyesírása.

A Pakssal kapcsolatos Orbán-
Putyin paktum felfüggesztette az eu-
rópai Magyarország szuverenitását.

Persze, a mi Cseresnyés Péte-
rünket ez az egész nem zavarta,
megszavazta! Nem érdekelte,
hogy korábban szavazatával erõsí-
tette meg, hogy az élettartam hosz-
szabbításról szóló döntésnél az or-
szággyûlés a bõvítés feltételéül
szabta tanulmányok elkészítését.

Asszisztált az esküszegõ, törvé-
nyek felett álló miniszterelnöknek.

Lényeg a hûség a párthoz, a Ve-
zérhez! Ilyen emberre van szükség
a Fideszben, aki mindent megsza-
vaz, és se elõtte, se utána nem kér-
dez, nem gondolkodik. 

És hallgat, csak hallgat. Néma
Leventeként!"

Egykori munkatársai és bará-
tai köszöntötték 70. születésnap-
ja alkalmából Tüttõ Istvánt, mint
az „eddigi legsikeresebb nagyka-
nizsai polgármestert, illetve al-
polgármestert.” 

– A helyeiek nagy többsége mind
a mai napig tiszteli az ünnepeltet: õ
az az ember, aki szerethetõ volt pol-
gármesteri tevékenysége alatt és
után – e gondolatokkal fejezte ki
tiszteletét az egykori városvezetõ
elõtt Böröcz Zoltán, az MSZP Nagy-
kanizsai Szervezetének elnöke. Az
egyik helyi vendéglátó-egységben
megtartott születésnapi összejövete-
len maga az ünnepelt is szót kért. 

– Én arra emelem a poharamat,
hogy továbbra is jó erõben, egész-
ségben folytathassuk azt a munkát,
amit közösen együtt elkezdtünk…
– így Tüttõ István, majd sok más
mellett felelevenítette (kétszeres)
polgármesteri ciklusának egy-egy
momentumát is. 

– Nekem a város sorsa mindig
fontos volt, csakúgy, mint a jelen-
lévõknek. Viszont úgy érzem,
most olyan lehetõségeket szalasz-
tunk el folyamatosan, amik nem
térnek vissza többé. Éppen ezért
meg kellene oldani, hogy ne have-
ri alapokon mûködjenek a dolgok.
Függõben is van sok minden, elég
csak a kaposvári elkerülõt említe-
ni, ami például 2004 óta „épül” –
mondta „értékelõjében” a korábbi
polgármester, a pezsgõs koccin-
tást, a születésnapi torta felszelete-
lését és az ünnepi vacsorát meg-
elõzõen. 

Ekképp értékelte dr. Fodor
Csaba Cseresnyés Péter polgár-
mesteri, és az elõzõ ciklusban be-
töltött alpolgármesteri munká-
ját keddi sajtótájékoztatóján. A
Magyar Szocialista Párt Zala
Megyei Szervezetének elnöke
szerint a városvezetõ 8 éves tevé-
kenységét a most elfogadott
2014-es költségvetés mutatja be
legjobban, ami pedig nem más,
mint „Cseresnyés Péter hattyú-
dala”. 

– A költségvetés ugyanis kon-
cepciótlan, és feleslegesen tartal-
maz 18 millió forintnyi kommuni-
kációs, és 25 millió városmarke-
ting kiadást. Az MSZP is azon az
állásponton van, hogy ezen kiadá-
sok nem jó célt szolgálnak, és saj-
nos nem a nagykanizsai vállalko-
zások bevételét növelik, ahogy a
város életet sem pozitív irányba
mozdítják el – szögezte le dr. Fo-
dor Csaba, aki ezzel kapcsolatban
még azt is kihangsúlyozta, hogy a
fideszes városvezetés elvárja a he-
lyi vállalkozásoktól, hogy foglal-
koztassanak minél több embert, fi-
zessenek minél több adót. 

– Ugyan az említett adó folya-
matosan csökken, de helyben elvé-
gezhetõ munkát már nem hajlan-
dóak odaadni kanizsai cégeknek,
mert különben a központ utasításá-
val szembe mennének – szögezte
le az önkormányzati képviselõ. 

Elmondása szerint Cseresnyés
Péter elmúlt négy éves munkájá-
nak azonban van egy pozitív pont-
ja is. Mégpedig, hogy át tudja adni
azokat a beruházásokat, amikhez
még 2010 elõtt a szocialista kor-
mányok biztosították az anyagi fe-

dezetet. Példaként említette dr. Fo-
dor Csaba a víz- és csatorna beru-
házást, a belváros rekonstrukciót, a
kórház beruházást és a kiskanizsai
orvosi rendelõt is. 

– Azóta azonban nem tapaszta-
lunk olyan új fejlesztéseket, ami-
ket Cseresnyés Péter – mint or-
szággyûlési képviselõ is – váro-
sunkban véghezvitt volna. Munka-
helyteremtések nem történtek, il-
letve, amik mégis megvalósultak,
azok csakis az adott vállalkozások-
nak köszönhetõek – állította a szo-
cialista önkormányzati képviselõ,
majd továbbfûzvén elmondta: a
várostól távoli vállalkozások
(„mint amilyen a közétkeztetést
végzõ cég is”)  gazdagodnak Kani-
zsán, míg a helyiek megszenvedik
a Fidesz gazdaságpolitikáját. Töb-
bek között ezért sem tud az MSZP
a város, vagy az ország elmúlt 4
évérõl pozitív dolgokat mondani,
vagy ha mégis, akkor is csak na-
gyon keveset. 

– Így, mint kormányváltásra ké-
szülõ párt elmondjuk, melyek az
élet több szegmensét érintõ szeren-
csétlen döntések a Fidesz részérõl –
sorolta dr. Fodor Csaba. Aki szerint
a Fidesz egy dologhoz azért ért.
Mégpedig ahhoz, hogy az embere-
ket szembeállítsa egymással. 

Majd visszakanyarodván Cse-
resnyés Péter értékeléséhez azt je-
lentette ki, ha „osztályozni kellene
a tevékenységét, kettes alát adnánk
neki.” 

– Különösen, hogy az idei költ-
ségvetés veszélyes helyzetet te-
remt, és több ponton ellentmon-
dásokba ütközik. Bár a Fidesz si-
ker propagandájának gépezete fo-
lyamatosan azt sulykolja, hogy a
kormány a teljes adóságát kifizette
a városnak, addig az idei törlesz-
tésbõl felszabadult 650 millió fo-
rint nincs benne a költségvetés
más kiadási oldalán – jelentette ki
az önkormányzati képviselõ,
ahogy azt is, hogy a sportra vonat-
kozó ezévi támogatás szégyentel-
jes, ugyanis pusztán 50 millió fo-
rintot tesz ki, ami egyébként az
MSZP városvezetése alatt 160 mil-
lió forint volt. 

– A szociális támogatásokat is
lehetne növelni, valamint haszno-
sabb dolgokat lehetne megoldani a
pénzbõl, mint a reprezentáció és a
városmarketing, de Cseresnyés Pé-
ternek csak erre telt az elmúlt 8 év
alatt, aki nem mellesleg a polgár-
mesteri szolgálat helyett az ország-
gyûlési munkát választja, ezzel bi-
zonyítja azt, hogy továbbra is a
„néma levente” foglalkozás a kifi-

zetõdõbb – zárta a sajtótájékozta-
tót dr. Fodor Csaba. 

Az összetartozó és újra össze-
növõ balliberális oldal ki sem lát-
szik az ügyekbõl. Minden meg-
nyilvánulásuk, támadásuk csak
azt a célt szolgálja, hogy elterel-
jék a figyelmet saját 8 éves, szé-
gyenteljes kormányzati tevékeny-
ségükrõl, vagy éppen aktuálisan
a Simon-, illetve a Józsa-ügyrõl.
A fenti, azaz amirõl a baloldal
nem beszél témában, tartott saj-
tótájékoztatót Bizzer András és
Jerausek István fideszes önkor-
mányzati képviselõ.

– Az a baloldal, amelynek mi-
niszterelnöke egy õszinteségi ro-
hamában bevallotta, hogy hazud-
tak éjjel és nappal, csak éppen a
kormányzással nem foglalkoztak,
lerombolta, tönkretette Magyaror-
szágot, amelyet 2010 után, közös
erõvel újra kellett építenünk – utalt
az elõzményekre Bizzer András,
majd így folytatta:

– A baloldal szeretné, ha elfelej-
tenénk, hogy 2002 és 2010 között
háromszorosára növelték az állam-
adósságot, és az országot fenyege-
tõ azonnali államcsõd elkerülésére
felvett IMF-hitelt is itt hagyták a
nyakunkon. De a Magyarországot
gúzsba kötõ, a fejlõdését gátló köl-
csönt visszafizettük, fegyelmezett
gazdálkodással pedig kiülhettünk
Európa szégyenpadjából, hiszen
megszûnt ellenünk a túlzottdeficit-
eljárás. Ez pedig a 2010 utáni gaz-
daságpolitika európai elismerése –
hangsúlyozta a városatya.

A baloldal, és így Göndör István
arról is szívesen elfeledkezne,
hogy 8 éves kormányzásuk idején
tizenötször emelték a rezsiárakat; a
gáz árát a háromszorosára, az ára-
mét a duplájára növelték. Ezzel
szemben a Fidesz-KDNP-kor-
mány és a parlamenti többség je-
lentõsen, a családoknak százezres
megtakarítást biztosítva csökken-
tette például a földgáz, az áram és
a távhõ árát, de csökkent a víz- és
csatornadíj, a szemétszállítás, a
PB-gáz, a szippantott szennyvíz és

MMSSZZPP::
„„IIsstteenn éélltteessssee TTüüttttõõ
IIssttvváánntt!!””

MMSSZZPP - FFooddoorr::
„„KKeetttteess aalláá
CCsseerreessnnyyééss
PPéétteerrnneekk””

FFiiddeesszz-KKDDNNPP::
GGöönnddöörr sszzáámmoolljjoonn
eell,, mmiiéérrtt áálllltt aa 1133..
hhaavvii nnyyuuggddííjjaatt ééss
jjöövveeddeellmmeett aa ccssaallááddookk
ttööbbbbssééggééttõõll eellvveevvõõ
BBaajjnnaaii mmööggéé??
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Február 21. 17 óra
ZENEI KALANDOZÁSOK
A FINN ÉS A MAGYAR
NÉPHAGYOMÁNYOKBAN
Elõadó: Dr Joób Árpád népze-
nekutató, nyugalmazott egye-
temi tanár.
A Nagykanizsai Magyar-Finn
Egyesület és a Kanizsai Kul-
turális Központ közös rendez-
vénye. A belépés díjtalan.
Február 21. 18 óra
MÚLTIDÉZÕ - HONFOG-
LALÁS KORI TARSO-
LYOK 
Készítõk: Hajdú Anita és Pin-
tér Ferenc bõrmûvesek. Meg-
nyitja: Tóth István a Móricz
Mûvelõdési Ház vezetõje.
Közremûködik: Németh Fe-
renc zenetanár és tanítványai.
Megtekinthetõ: március 10-ig.
Február 24. 16.30 óra
„A lélek dolgai” elõadássoro-
zat keretében. „GYERMEK-
SZÜLÕ KAPCSOLAT” -
Mit kellene tudnunk a gyere-
kekrõl és magunkról? - Dr.
Vekerdy Tamás pszichológus
elõadása. Belépõdíj: 1200 Ft.
Február 25. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Szép Ernõ: VÕLEGÉNY -
komédia. A zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színház elõadása.
Fõbb szereplõk: Ecsedi Erzsé-
bet, Mihály Péter, Kovács Ol-
ga, Besenczi Árpád, Papp
Lujza, Wellmann György.
Rendezõ: Naszlady Éva. Belé-
põdíj: 3500 Ft.
MÁRCIUSI ELÕZETES:
Március 4. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Neil Simon: A NAPSUGÁR
FIÚK - komédia. A budapes-
ti Körúti Színház elõadása.
Fõbb szereplõk: Koltai Ró-
bert, Galla Miklós, Czvetkó
Sándor. Rendezte: Koltai Ró-
bert és Szõke István.

Február 22. 18 óra
NAGYKANIZSAI 
NÉPTÁNCOS TALÁLKOZÓ
Közremûködik a Boglya nép-
zenei együttes és a Bojtár
együttes. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! Belépõdíj:
800 Ft.

a kéményseprés ára is emlékezte-
tett Bizzer András.

A Gyurcsány-koalíció most új-
ból megszorításokra készül – vet-
te át a szót Jerausek István. –
Meghirdették a „fájni fog” progra-
mot, és politikusaik lépten-nyo-
mon arról beszélnek, hogy eltöröl-
nék mindazt, amivel könnyebbé
tette a családok életét a Fidesz-
KDNP-kormány. Eltörölnék a re-
zsicsökkentést, elvennék a gyed
extrát, megemelnék az adót. Mert
a Gyurcsány-Mesterházy-Bajnai
szövetség csak így tud gondolkod-
ni a világról – figyelmeztetett a
városatya. Göndör István és társai
arról sem szívesen beszélnek,
hogy miközben sorra szavazták
meg a megszorító csomagokat,
nokiás dobozokban hordták ki a
közpénzt. Most pedig Simon Gá-
borról derült ki, hogy százmillió-
kat õriz egy osztrák bankszámlán,
és ennek a pénznek az eredetével
nem tud – vagy nem akar – elszá-
molni. Felmerül a kérdés – tette
hozzá a városatya: másoknak,
esetleg Göndör Istvánnak van-e
ilyen titkos, százmilliókat rejtõ
bankszámlája, amelyrõl nem adott
számot a vagyonnyilatkozatában,
akár csak Simon Gábor? Jól tetten
érhetõ a baloldal álságos és hazug
magatartása Paks ügyében is.
Mint kiderült, a paksi erõmû
2010-ig a szocialisták kifizetõhe-
lye volt, és csak azóta tartják elfo-
gadhatatlannak a fejlesztést, mióta
nem tudnak kitalicskázni milliár-
dokat az atomerõmûbõl. Az
MSZP fõvárosi pénztárnokának,
Józsa Istvánnak a cége például bu-
sás jövedelemre tett szert a paksi
megbízásokból a baloldali kormá-
nyok idején.

Göndör Istvánnak elõször ezek-
kel az ügyekkel kellene elszámol-
nia. Színt vallania például arról:
miért támogatta a rezsiárakat
drasztikusan emelõ szocialista
kormányokat a szavazataival? Mi-
ért állt a 13. havi nyugdíjat és jö-
vedelmet a családok többségétõl
elvevõ Bajnai mögé? Miért sza-
vazta meg a megszorításokat, ame-
lyekkel a kanizsai családokat is
sújtotta? – zárta a felvetett kérdé-
sekkel a sajtótájékoztatót Jerausek
István.

A helyi Fidesz nevében Karádi
Ferenc alpolgármester és Bene

Csaba frakcióvezetõ tartott sajtó-
tájékoztatót. Mint azt Karádi Fe-
renc a megjelent sajtóorgánumok
képviselõinek köszöntése után
hangsúlyozta, Lelkó Tamás és
Fodor Csaba által megfogalma-
zottakra szeretnének reagálni.

– Fodor Csaba és Lelkó Tamás
úgy volt bátor kiülni sajtótájékoz-
tatót tartani Nagykanizsa város
2014-es elfogadott költségvetésé-
rõl, hogy minden szavukból az
volt kiolvasható, hogy valamit
össze kell hozni az aktuális Fidesz
ellenes szitkozódás jegyében, de a
valóságban egyetlen sorát sem is-
merik pontosan a közgyûlés elé
terjesztett anyagnak – mondta
Karádi Ferenc.

– Mitõl is ismerhetnék, hiszen
Fodor Csaba képviselõként, sem a
több hónapos egyeztetéseken, sem
pedig az elfogadást jóváhagyó köz-
gyûlés munkájában nem vett részt.
Halványlila fogalma sem lehet ar-
ról, amibe most éppen beleszólt, de
ez nem szokta zavarni a közgyûlé-
si felszólalásai alkalmával sem.
Egyetlen célt lát maga elõtt, még-
pedig Cseresnyés Péter személyét
támadni, besározni gátlás nélkül.
Egy fikarcnyit sem érdekli, hogy
van-e bármilyen valóságtartalma
az általa elmondottaknak.

Pontosan azt követi, amit Gön-
dör István is tesz a sajtópéntekek
alkalmával. Szitkozódik, handa-
bandázik, sértegeti Cseresnyés Pé-
tert és a fideszeseket, csak éppen
az aktuális giga-botrányaikról ne
kelljen beszélni.

Miért nem azzal foglalkozik,
hogy a párttársa Paksról összege-
reblyézett 6.5 milliárdját soknak
vagy kevésnek tartja, vagy a párt-
kasszának lehet-e köze az osztrák
bankban parkoltatott negyed-milli-
árdhoz, vagy Gyurcsány feleségé-
nek 80 milliója az atomenergia
népszerûsítése érdekében mit is je-
lent most ebben a nagy tiltakozási
hullámban.

– Nagykanizsán egyetlen fil-
lérrel sem növekedtek az adóter-
hek az itt lakók és az itt mûködõ
vállalkozások számára 2014-ben,
sõt a költségvetés tartalmazza azt
a lehetõséget, hogy a vállalkozá-
sokat támogató rendeleten ke-
resztül, megsokszorozhatjuk a
munkahelyek létrehozására
nyújtható forrást. Az új iparterü-
letek fejlesztésére is több mint
100 millió forint áll rendelkezés-
re, hitelfelvételi kényszer nélkül.
Növekedett az utakra, az intéz-
ményekre és a diáksportra fel-

használható keret is – vette át a
szót és ajánlotta Fodor Csaba fi-
gyelmébe az elmondottakat Bene
Csaba.

– Valóban igaz, hogy a kormány
által átvállalt több mint hét milli-
árd forint hitel éves kamat és tõke-
törlesztésre eddig fordított 650
millió forint megmarad a város
kasszájában, de ennek a kiadási ol-
dalon keresni a megfelelõ tételeit,
hatalmas szakmai tévedés. Ha ezt
a minden elemében hibás elképze-
lést alkalmazta volna a költségve-
tést elõkészítõ szakmai stáb, akkor
nem történt volna más, mint csö-
börbõl vödörbe estünk volna, me-
hettünk volna hitelért könyörögni
újra a bankokhoz. Hogy mégis hol
keresse Fodor Csaba ezt a pénzt?
Többek között, ez a felszabaduló
forrás teszi lehetõvé, hogy a köte-
lezõ és önként vállalt feladatainak
fedezetét ebben az évben is mûkö-
dési hitel igénybevétele nélkül
tudja teljesíteni Nagykanizsa váro-
sa.

Akkor, amikor eddig soha nem
látott, a fejlesztések önerejére és
mûködésre fordítható milliárdok
érkeztek a kormányzattól a város-
hoz és megszabadultunk a teljes hi-
telállományunktól, Cseresnyés Pé-
ter felelõs városvezetõi magatartá-
sát kétségbe vonni csak a szocialis-
ta értékrend szerint lehetséges.

2014 áprilisában, a választók jó-
voltából, végérvényesen meg fog
szûnni Önök számára az a lehetõ-
ség, hogy akár önkormányzati in-
gatlant szerezzenek olcsón irodá-
nak, vagy éppen Simon-féle pén-
zeket gyûjtsenek külföldi bank-
számlákon. Cseresnyés Péter sze-
mélye erre nyújt garanciát mind-
annyiunk számára – zárta Bene
Csaba a sajtótájékoztatót.

FFiiddeesszz-KKDDNNPP:: 
KKööllttssééggvveettééssii 11XX11 
ddrr.. FFooddoorr CCssaabbáánnaakk
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(folytatás a 3. oldalról)
Elmondta, folyamatosan szük-

ség van a légkör mérésére, hogy
pontosan tudjunk prognosztizálni,
az éghajlati viszonyok helyes meg-
határozásánál pedig legalább 100-
200-300 éves adatokra van szük-
ség. A klímaváltozás és az ember
nagyobb tapasztalata együttesen
vezethet a fejlõdéshez. A legújabb
jóslatok szerint a telek válnak csa-
padékosabbá (nem a nyarak), de
nem hó, hanem esõ formájában,
így a mezõgazdaság nagy kihívás
elõtt áll. Összességében véve
Rábavölgyi Attila megjegyezte,
mindenki tudja, mit kell csinálni,
de igazából senki nem teszi azt, a
cél: az embert kimenekíttetni vagy
túlélni.

Baráti találkozóra várták az
érdeklõdõket február 18-án, a
Halis István Városi Könyvtárba.

Az összejövetelen Vértes Judittal
beszélgethettek az érdeklõdõk az
édesapjáról írt mûvei, és a kará-
csonyra megjelent Emlékek nyug-
ágyon címû könyve kapcsán. A ren-
dezvényen az apa, az egykori tanító
írásaiból is elhangzottak részletek.

Gaál Péter és Zsila Sándor fo-
tómûvészek Costa Ricán készült
természetfotóiból nyílt a fenti
címmel kiállítás a Hevesi Sándor
Általános Iskola Galériájában.

Az ünnepélyes tárlatmegnyitón
közremûködtek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola tanárai és hallgatói, vala-
mint a Hevesi iskola 4.a osztályá-
nak versmondói.

Pénteken immár a tizenegye-
dik alkalommal rendezték meg
a Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszán a Kocamuri el-
nevezésû, étkekkel gazdagon
„díszített”, ügyességi feladatok-
kal bõségesen spékelt egész na-
pos programot, mely természe-
tesen nagyszabású vacsorával
zárult a résztvevõ csapatok kö-
rében.

Az áldozat ezúttal is Dezsõ, a
disznó volt, melynek húsát szakér-
tõ kezek vették kezelésbe – termé-
szetesen már korántsem élõ állapo-
tában –, hogy estére finomabbnál
finomabb falatok készülhessenek
belõle.

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszának elõzõ vizsga-
idõszakon túli, majdhogynem ta-
vasznyitónak is beillõ ügyességi
vetélkedõjén a gyõztes a Hurka
Team lett, másodikként a Lokomo-
tív, harmadikként pedig a „szilvás-
buktás” egység végzett. Természe-
tesen, a bulizás során már nem hir-
dettek táncban gyõztes egységet,
nem elképzelhetetlen, hogy abban
a számban többszörös holtver-
sennyel számolhattunk volna...

Az Én hobbim sorozat kere-
tében ezúttal tragant (cukor)
készítményeket mutattak be a
HSMK földszinti elõcsarno-
kában. A kiállítók Sinkovics
Tamásné cukrászmester tanít-
ványai, Gredics Zsófia, Hor-
váth Krisztina, Baris Judit,
Gyertyánági Edit, Komárovics
Melitta és Kis Gyöngyi.

A kiállítást, mely március 4-ig
látogatható, Rábavölgyi Attila, a
Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry tagintézmény igazgatója
nyitotta meg. A tanítványok felké-
szítésében Lukács Judit rajzpeda-
gógus segített.

Az elsõ Egyházközségi Böllér
és Pálinka Fesztiválra kerül sor
február 22-én Murakeresztúron,
a Római Katolikus Plébánia és
IKSZT szervezésében. A
látványos programsorozat reg-
gel fél hétkor veszi kezdetét.

Program: 

6.30 Elszenderülnek a disznók.
7.30 A versengés kezdete – sztár-
vendég: egy Papi Böllér csapat.
9.30 Megnyitó. 10.00 Gyékényesi
Nótakör és Hagyományõrzõ Egye-
sület. 11.00 Kanizsa és Rozmaring
Néptánc Együttes. 12.00 A neve-
zett pálinkák nyílt zsûrizése. 13.00
A jó LaciBetyár. 14.00 Az ételek

zsûrizése Bencze László ínyes-
mester és Kocsonya Kálmán
Venesz József-díjas mesterszakács
vezetésével. 14.30 Tulipánt Nép-
zenei Együttes. 15.30 Kanizsai
Horvát Tamburazenekar. 16.30
Kopár Band. 17.30 Eredményhir-
detés.

További programok:

10.00-16.00 A Magyar Vöröske-
reszt közremûködésével önkéntes
véradás. 10-17.00 Mikka-Makka
Játéktár és kézmûves foglalkozás
gyerekeknek. 12.00-15.00 A Heli-

kon Rádió élõ kívánságmûsora.
Látvány pálinkafõzés, valamint
Kézmûves- és termelõi vásár egész
nap.

B.E - H.I. - P.L. V.M.
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Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca,
Rózsa utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. február 28-án
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa,
Hevesi út 2.).

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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

VVéérrtteess JJuuddiitt:: 
EEmmlléékkeekk nnyyuuggáággyyoonn

AA ddzzssuunnggeell 
ffeellffeeddeezzõõii

DDeezzssõõ eezzúúttttaall 
sseemm úússzzhhaattttaa mmeegg......

TTrraaggaanntt 
kkéésszzííttmméénnyyeekk 
kkiiáállllííttáássaa 
aa HHSSMMKK-bbaann

MMuurraa-mmeennttii 
mmaallaaccssáággookk 
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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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A VOKE Kodály Zoltán Mûve-
lõdési Ház szervezésében idén im-
máron hatodik alkalommal kerül
megrendezésre az Országos Far-
sangi Fánkfesztivál a Kanizsa
Centrumban február utolsó pén-
tekén és március elsõ szombatján
(február 28-án és március 1-jén).
Vidám télbúcsúztató, tavaszváró
programokkal és ízletes fánkok-
kal várnak mindenkit.

A kétnapos fesztivál programjait
Kámánné Szép Terézia, a VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési Ház vezetõ-
je, Vörös Vivien Melinda, a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont marke-
ting vezetõje, Rákhely Árpád, szak-
oktató és Cser György ismertették.

Ahogy elmondták, az elsõ nap
leginkább a fiatalokról, a gyerme-
kekrõl szól majd. Maszkabállal,
fánkevõ versennyel, farsangi ál-
arckiállítással és zenés kavalkád-
dal várják õket. A nap végén, a Fitt
Point Mozgásközpont produkciója
után kihirdetik a maszkabál ered-
ményeit az álarckészítõ pályázatra
pályázó fiatalok között.

A második napon pedig a Velen-
cei Karnevál hangulatát idézõ

programra kerül sor 11 órától. A
fergeteges maszkás felvonulás az
Erzsébet térrõl indul Cser György
vezetésével. A zenei kíséretet az
Ifjúsági Fúvószenekar biztosítja. A
Helikon Táncklub, a Tüttõ János
Nótaklub, a Sumatonski Lepi
Decki Tambura Zenekar fellépését
követõen a fánkcsapatok ered-
ményhirdetésére kerül sor. Orszá-
gosan elismert zsûri díjazza a fán-
kokat, köztük Elekes Zoltán, a
Magyar Fesztivál Szövetség elnö-
ke, Borda Attila, a Spirit Hotel

Thermal Spa konyhafõnöke, Pálfi
Zsuzsanna cukrász szakoktató,
Pálfi László, a Göcsej Palatinus
vezetõje és Rákhely Árpád. Az es-
tet Dobrády Ákos fellépése zárja
Daavid könnyûzenei mûsorát és a
Gála Társastáncot követõen.

A versenyre február 20-ig várják
a csapatok jelentkezését profi és
amatõr, ezen belül pedig hozott és
helyben készített hagyományos és
különleges fánk kategóriákban. A
fesztivál fõvédnökei Cseresnyés
Péter polgármester és Volentné
Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. üze-
meltetési fõigazgatója. A szerve-
zõk minden érdeklõdõt sok szere-
tettel várnak a VI. Országos Far-
sangi Fánkfesztiválra.

OOrrsszzáággooss FFaarrssaannggii
FFáánnkkffeesszzttiivvááll kkaarrnneevváállii 
hhaanngguullaattttaall

Tulajdonképpen a házi pálinka-
fõzés fortélyai már ott kezdõdnek
– hangzott el –, hogy egyáltalán
miért is fõznek házilag pálinkát az
emberek, s maga a mûvelet – mint
akár egyes sportágak esetében –
olyan (népszerû), hogy mindenki
ért hozzá. Természetesen a pálin-
kafõzésnek is megvan a jogi hátte-
re, s ennek kapcsán nem csupán a
2010-es, a köztudatba leginkább
bele ívódott pálinkafõzési törvény-
re kell gondolni, de a 2008-as „pá-
linka-törvényre” is, mely pontosan
meghatározza, milyen égetett
szeszt is nevezhetünk egyáltalán
pálinkának. Ami szigorúan kikö-
tött: a (vég)termék nem ízesíthetõ,
alkohol hozzá már nem adható, no
és az alap, hogy száz százalékban
gyümölcsbõl kell, hogy készüljön.
Vizezéssel már csak a hibát lehet
palástolni, onnantól kezdve azon-
ban már nincs mirõl beszélni...

A gyümölcsök esetében szigorú
kritérium, hogy termõhelye Ma-
gyarország legyen, sõt ezen földraj-
zi egység (ami nem teljesen esik
egybe az államhatárokkal) éghajlati
viszonyai között legyen nemesített.
A készítés eljárása is igazán magya-
ros természetesen, az pedig a több
száz esztendõs magyar fõzési ha-
gyomány alapján kialakult és elter-
jedt kisüsti pálinkafõzés módszere.

S még mindig a gyümölcsnél
maradva, azt is illik tudomásul

venni, hogy nem minden fajtából
érdemes pálinkát készíteni, hiszen
õseink nagyon jól meghatározták a
maguk bölcsességével: minden
csak arra használható, amire való,
és nem csupán a pálinkakészítés
létezik kizárólagosan.

Tovább haladva elméleti síkon: a
pálinka minõségét a cefre lefõzés
elõtti állapota határozza meg 90
százalékban és téves az a szemlélet,
mely szerint kizárólag a fõzésen
múlik ezen alkoholfajta minõsége.

Persze a folyamat sok más lé-
nyeges összetevõje mellett – ismét
csak lépve egyet – az sem mind-
egy például, milyen a cefrés hordó
– nevezzük így – minõsége. Ahogy
azt az elõadó külön megfogalmaz-
ta, ha egy háziasszony húslevesé-
nél felettébb értékmérõnek vesz-
szük, milyen edényeinek tisztasá-
ga, akkor a férfiember se legyen
rest pálinkafõzés alkalmával a
használati eszközeit tisztán tartani,
így példának okáért a hordót kívül
belül alaposan megtisztítani...

Tehát összességében, a pálinka-
fõzésnek nem kevés szegmense lé-
tezik, melyeket mind-mind jól kell
csinálni ahhoz, hogy végül maga a
gazda elégedett lehessen, terméke
megkóstolóinak elismerõ vélemé-
nyeit pedig bezsebelhesse.

Ahogy tették azt az elõadás után
sorra kerülõ kóstoló alkalmával
több tucatnyian...

A Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház nagytermében gyakor-
latilag rekord létszámú érdek-
lõdõsereg elõtt került sor a Pa-
rasztegyetem sorozatának idei
elsõ részére, mely a házi pálinka-
fõzés folyamatának és fortélyai-
nak ismertetésérõl szólt.

Illetve, ahogy azt Komoróczi La-
jos agrármérnök, a Pálinka kiskáté
szerkesztõje rögtön bevezetéskép-
pen elmondta: a pálinkafõzésnek
személyre szabott titkai vannak, va-
gyis a helyet foglalók közül nagy
valószínûséggel mindenki a legjobb
módszert ismeri és alkalmazza.

AA ppáálliinnkkaaffõõzzééss ccssooddáájjaa

Az esõ sem szegte kedvét a vá-
sárcsarnokba indulóknak a hét-
végén, azoknak, akik az önkor-
mányzat által kezdeményezett
Vásár(olj) Kanizsán! program-
sorozat harmadik kistermelõi
vásárába látogattak. Úgy tûnt,
egyre többen megkedvelték, és
számon tartják a helyi és kör-
nyékbeli termékeket bemutató
vásárt. 

A másfél éves Barnabás Gel-
sérõl utazott be szüleivel a piacra.
Meglátogatta nagypapáját, Takács
Józsefet, aki saját kezûleg faragott
fatányérokat, tálalókat, igazi zsír-
sütõ kanalakat árult. A két Vackor-
óvodás kisfiú, a 4 éves Kele Beni
és az 5 és fél éves Dani apukájával
együtt várakozott a Kerecsenybõl
érkezett tejtermelõk pultjánál. Õk
is rendszeres vásárba járók, Dani a
piros sajtot kedvelte meg, míg

Beni a fehéret. A fiúk már szerez-
tek némi tapasztalatot a zöldség-
termesztés terén is az óvodájuk fû-
szer- és zöldségeskertjében – újsá-
golta az apuka, aki azt is elárulta,
óvodájuk idén benevez a Karcag
városa által elindított „Legszebb
konyhakert” országos pályázaton. 

A két ikerkislány, a 2 és fél éves
Petra és Fanni, apukájuk kezét
fogva türelmesen nézelõdtek az
asztalsorok között. A vásárban volt
házi kolbász, szalonna, kecskesajt,
füstölt túró, sokféle lekvárkülönle-
gesség, gyümölcslé, õrölt mák, ho-
moktövis, napraforgó, mandula,
lenmag és mogyoró. Aki már bevá-
sárolt és maradt még ideje a busz
indulásáig, tanulmányozhatta az
üvegtáblák mögé helyezett, régi,
híres kanizsai piacok történetét fel-
idézõ dokumentumokat, vagy az
önkormányzat asztalánál a város ez
évi programjait ajánló szóróanya-

ÍÍzzeekk,, iillllaattookk,, aarroommáákk
aa kkaanniizzssaaii vváássáárroonn
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gokat és nem utolsó sorban beszél-
gethetett rég látott ismerõsével. 

Cseresnyés Péter polgármester,
a kanizsai méhész, Kiss József asz-
talánál idõzött. A nagybakónaki te-
lephellyel rendelkezõ fõállású õs-
termelõ és párja tizenöt éve mé-
hészkednek. Vásárlói közönségük
nemcsak a fonyódi piacon alakult
ki, hanem itt is, hiszen tíz éve hoz-
zák termékeiket Kanizsára.

– Nagyon sokra tartjuk ezt a le-
hetõséget, a Vásárolj Kanizsán ak-
ciót – nyugtázta az õstermelõ,
majd elmondta, csak saját termé-
ket és minõsített mézet árulnak. A
Békés Megyei Méhész Egyesület
által meghirdetett „Év Méze 2013”
versenyen a zsûri értékelése alap-
ján Büki Lívia – Kiss József akác
méze Bronz fokozatú elismerés-
ben részesült – olvashattuk a kiál-
lított oklevélen. Elégedettek ezzel
a minõsítéssel, amirõl nem minden
vásárló tudja, mit is jelent. A méz
elõször laborvizsgán esik át, utána
következik az íz, illat, aroma, a
kóstolás, végül a csomagolás vizs-
gája. Nagyon szigorú szabályok
szerint történik a minõsítés. Ne-
künk, magyaroknak van az egyik
legszigorúbb méz-könyvünk a vi-
lágon – jegyezte meg. – Öt fajta –
akác, vegyes virág, hárs, naprafor-
gó és repcemézet termelünk –
folytatta. – Íze, illata, aromája mi-

att, s mivel sokáig folyékony ma-
rad, az akácméz a legkeresettebb.
Sütéshez a vásárlóink véleménye
alapján a vegyes virág-, vagy a
napraforgó mézet ajánljuk, mert ha
ezekbõl készül a sütemény, omló-
sabb lesz a tésztája. 

Kiss József nem hagyta szó nél-
kül: megdöbbenéssel hallotta több
méhésztársával együtt az akácfa ki-
vágásról szóló hisztériát. Ha az
akácfák számát csökkentik, abból
tragédia lesz. Nehéz életben tartani
a méheket, minden növényre szük-
ség van az áttelelésükhöz. Tudni
kell azt is, hogy a méheknek nem is
a méztermelésben, hanem a virágok
beporzásában van fontos szerepe.
Az emberiség élelmiszerének leg-
nagyobb részét a beporzó rovarok
állítják elõ, s ha kihalnak, nagyon
nagy bajban leszünk. De nemcsak
az akácfára van szükség - tette hoz-
zá -, az õsszel virágzó sárga réti nö-
vényt, a szolidágót (aranyvesszõt)
sem lenne szabad lekaszálni. A mé-
hek ilyenkor készülnek fel a télre,
sok virágporra van szükségük. Az
unió meghatározta, hogy a parlagfü-
vet le kell kaszálni, viszont sok gaz-
da nem tud különbséget tenni a par-
lagfû és a szolidágó között, s ezért
lekaszálnak mindent. Ezzel sajnos
csökkentik a virágpor mennyiséget
a méhek számára, és ebbõl baj lesz.
Valamit tenni kellene...

A magyar akác és akácméz
hungarikummá nyilvánítását
kezdeményezõ dokumentumot
írtak alá az Akác-koalíció tagjai
Gödöllõn, a Szent István Egyete-
men (SZIE).

Glattfelder Béla fideszes euró-
pai parlamenti képviselõ, mint az
Akác Koalíció „nagykövete”, kö-
szöntõjében kiemelte: az együtt-
mûködõk legfontosabb teendõje
annak megakadályozása, hogy az

AAzz aakkáácc ééss aakkááccmméézz 
hhuunnggaarriikkuummmmáá nnyyiillvváánnííttáássáátt
kkeezzddeemméénnyyeezziikk

Európai Unió betilthassa az aká-
cot. Az errõl szóló viták a követke-
zõ évre is áthúzódhatnak, s ezzel
párhuzamosan az év második felé-
ben megkezdõdik az unió erdésze-
ti stratégiájáról szóló dokumentum
vitája is – emlékeztetett.

Az idén januárban létrejött,
szakmai és érdekvédelmi szerveze-
teket, tudományos mûhelyeket és
felsõoktatási intézményeket tömö-
rítõ Akác-koalíció célja a hun-
garikummá nyilvánítás mellett,
hogy fellépjen azokkal az uniós és
hazai törekvésekkel szemben,
amelyek az akác korlátozását, eset-
leges kiirtását eredményezhetik.

A képviselõ felidézte, hogy az
akácot támadók szerint az akác ön-
magában is veszélyes, mint nem
õshonos növény. „Ezt a logikát cá-
folják a mai aláírók, akik között
egyetemi karok, tudományos kuta-
tóintézetek és számos érdekképvi-
selet szerepel” – mutatott rá, hoz-
zátéve, hogy a tudomány és a köz-
vélekedés kiáll az akác mellett.

Gyuricza Csaba, a SZIE mezõ-
gazdaság- és környezettudományi
kar dékánja megnyitójában arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy senki nem

akarná számûzni például Hollandiá-
ból a termesztett tulipánt, vagy a ha-
zánkban szintén nem õshonos kuko-
ricát, rozst, zabot, õszi búzát.

A fehér akác alapvetõen a ma-
gyarok fája – mondta. Hozzátette,
az európai összterületen belül az
akácállománynak több mint a fele
Magyarországon található, és fon-
tos szerepet tölt be hazánkban több
területen is. A dékán emlékeztetett
arra, hogy ha például az 1700-as
években nem telepítik be, akkor az
Alföld bizonyos részei ma már tel-
jesen elsivatagosodtak volna. A
pénteki eseménnyel kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy a hungarikum-
má válás és a közös fellépés jelentõs
muníciót adhat akár a hazai, akár az
uniós döntések meghozatalakor.

A hungarikummá nyilvánítási
kérelemhez mások mellett a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, az
Országos Magyar Méhészeti Egye-
sület, az Országos Erdészeti Egye-
sület, a SZIE, a Nyugat-magyaror-
szági és a Debreceni Egyetem, a

Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Országos Szövetsége
csatlakozott, valamint kézjegyével
látta el Glattfelder Béla.

A lovak szerelmese, a bõr-
mívesség megszállottja, a gra-
vírozás mûvelõje, mindezek
mellett pedig a motorozásért is
bolondul a nagykanizsai or-
vosírnok, Hajdu Anita. Akire
méltán igaz – amit egyébként
a barátai is állítanak róla –
hogy valódi csodabogár. Kü-
löncségét híven tükrözi, hogy
„nem hajlandó beállni a sor-
ba”, azaz szakít a hétközna-
pokban, illetve a társadalmi
normákban megszokott nõi-

ideáltól. Példának okán: mesz-
szirõl elkerüli a bevásárlóköz-
pontokat és televíziót még por-
fogónak sem hajlandó tartani
otthonában, bár – ahogy õ
mondja – sosem az elvárások-
nak kell megfelelnünk, hanem
saját magunknak. 

Lehet, hogy a laikusoknak kis-
sé bonyolultnak tûnik a sokolda-
lú hölgy személyisége, ám mint a
vele készített beszélgetésbõl

(folytatás a 12. oldalon)

TTaarrssoollyyookkttóóll aa ggrraavvíírroozzáássiigg
EEggyy nnõõ,, aakkiitt „„sszzeerreettnnii kkeellll,, nneemm ppeeddiigg mmeeggéérrtteennii......””
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(folytatás a 11. oldalról)
önök is látni fogják, mégsem

olyan „megfejthetetlen” Hajdu
Anita. Õ is egy olyan nõ, akit
(Oscar Wilde után szabadon)
„szeretni kell, nem pedig megér-
teni…”

– Munkám mindig volt bõven.
Ám ha mégsem elégített ki a
mennyisége, hát csináltam magam-
nak. Ebbe születtem bele, gyermek-
korom óta így élek, az unalmat és a
tétlenséget hírbõl sem ismerem. Ha
esetleg bármi, mások számára meg-
hökkentõt tettem, illetve teszek, az
azért van, mert engem boldoggá
tesz, és talán elõbbre visz az úton,
amit a Teremtõ részemre kijelölt.
Minden embernek olyan életforma
és kedvtelés kell, amiben keresi és
meg is találja a belsõ harmóniát.
Nálam ilyen a lovasélet és a bõr-
mívesség, amivel akkor foglalko-
zom, amikor épp nem a Kórház
Sürgõsségi Osztályán végzem az
adminisztrációs feladatokat – kezdi
meglehetõsen összetett életét kibo-
gozni  Hajdu Anita, akivel a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban
újonnan nyílt „múltidézõ, honfog-
lalás kori tarsolyok” kiállítása kap-
csán beszélgettünk. 

Merthogy a kanizsai hölgynek
olyan képesség, no meg tudás is a
birtokában van, melynek jóvoltá-
ból bõrtarsolyokat készít. Mégpe-
dig olyanokat, amelyekhez hason-
lóak a honfoglalás korában voltak
használatosak. 

– A bõrmívességgel egy nagyon
kedves barátom – akivel a tárlaton
együtt állítunk ki – Pintér Ferenc
fertõzött meg. Elmondhatom: a
kézmûvesség ezen ága újabb öröm
a lelkemnek, megmozgatja a fantá-
ziámat. Életfilozófiámat tekintve,
a magyarság múltja, eredete min-
dig érdekelt, csakúgy, mint az al-
kotás, így mindkettõt egyszerre él-
hetem ki azáltal, hogy többek kö-
zött tarsolyokat készítek. Amikrõl

kevesen tudják, hogy hun-
garikumok.

A Kárpát medencét birtokba vevõ
honfoglaló magyarság hagyatéká-
nak legjellegzetesebb darabjai a tar-
solyok, amelyben a tûzszerszámo-
kat tartották. Amikor Ferivel hóna-
pokkal ezelõtt elhatároztuk, hogy
összegyûjtjük Árpád vezér korában
használatos tarsolyok lemezeit,
ezek történetét, még magam sem
gondoltam, hogy ekkora munka
lesz. Bújtuk a múzeumokat, könyv-
tárakat, a világhálót, mire összeállt a
kép. Tudomásom szerint a Kárpát-
medencében eddig 17 tarsolylemezt
találtak, ezek mintáit bõrbe égettem,
aztán kerültek a tarsolyra. Az összes
eredeti minta formavilágát feltérké-
pezni nem volt gyerekjáték. Általá-
ban palmettákat alkalmaztak, de
minden tarsolylemezt egyedi díszí-
téssel készítettek. Gyakori díszítés a
palmettacsokrokat keretezõ indahá-
ló, a növényi minták a honfoglaló
magyarok táltoshitének legfonto-
sabb elemét, az életfát ábrázolják.
Ritkán oroszlánok és griffhez ha-
sonló pávasárkányok is díszítik a
tarsolylemezeket, a tiszabezdédi
példány közepén a kereszténység
jelképe, a kereszt foglal helyet.

Ám még olyan külcsínû tarso-
lyok is láthatóak a tárlaton, amikre
ha még egy külföldi is ránéz, tény-
leg tudja: teljesen magyar. Ilyen
többek közt a turulmadár, a csoda-
szarvas, a lovasíjász rajzokkal dí-
szített tarsoly. Ez utóbbi Hajdu
Anita szívéhez még inkább közel
áll, ugyanis – mint már említettük
– a lovasélet, egyáltalán a ló élete
része a sokoldalú alkotónak. 

– A lovakkal gyermekkoromban
kerültem kapcsolatba anyai nagy-
apám révén. Tõle és mellette tanul-
tam meg a lovak és a természet
iránti tiszteletet és alázatot. Fel-
nõttként évekig lovasoktatóként is
dolgoztam. Hogy mit adnak õk ne-
kem? Energiát, szeretetet és példa-

mutatást arra, hogyan viszonyul-
junk egymáshoz és a világhoz. 

– Bár a „lóerõ” azért máshol és
más formában is jelen van az éle-
tedben.

– Szeretek motorozni. Számom-
ra ez szintén egy életérzés: nem a
sebesség miatt, hanem azért mert
kihívás és folyamatosan megol-
dandó feladatokat ad. Emellett
bármerre járok, gyönyörködhetek
a táj szépségében. Motoroztam
már az osztrák és az olasz hegyek
hágóin, Montenegro szerpentinje-
in, az Adriai-tenger partvidékén is.
Isten háza, a templomok, meghitt
kápolnák, vagy fogadalmi keresz-
tek mindig ott vannak az úti célja-
im közt. Célok nélkül pedig sosem
indulok el…

– Egy-egy ismert zarándokhely
képe nemcsak a gondolataid közt
marad meg élésen…

– Sokszor meg is örökítem út
közben látottakat. Több mint 20
éve gravírozok, fémre, fára, gránit-
ra, üvegre, bármire. Rajzolni min-
dig szeretettem, rajzolok is bármi-
re, legyen az papír, üveg, gránit,
akár bõr. Megrendelésre is gravíro-
zok, meg saját magam örömére is.

– Még miben éled ki magad, és
persze mûvészi érzéked?

– Foltvarrással, népi motívumok
hímzésével, természetes alapanya-
gú ékszerek készítésével, sütéssel-
fõzéssel. Ez utóbbit nem is annyira
magam miatt csinálom, hanem el-
sõsorban a szeretteim miatt. Le-
gyen az akár birsalmasajt, fügelek-
vár, házi savanyúság, egy különle-
ges édesség – szeretem meglepni

saját kezûleg készített étkekkel
azokat, akik nekem fontosak. Hi-
szen ez jóval nagyobb értékkel bír,
mint a pénzért vásárolt ajándék:
egy-egy jó ételbe szívem minden
szeretetét belerakhatom. 

– Ennyi mindennel foglalkozol,
így méltán vetõdik fel a kérdés:
van még olyan dolog, amibe nem
kóstoltál bele?

– Nagyon sok mindent szeret-
nék megtanulni még, de megvá-
rom, míg az utamba sodorja a
sors. Azt szoktam erre viccesen
mondani: sok mindennel foglal-
kozom, de semmihez sem értek
igazán. Egyébként nem érzem,
hogy bármi hiányozna az életem-
bõl, most is boldog vagyok. Az
emberélet nem túl hosszú, így
igyekszem kihasználni minden
percet és azt a lehetõ legtartalma-
sabban eltölteni. Megtalálom a
szívemet melengetõ dolgokat még
a legszürkébb napokban is. Nem
adom fel akkor sem, ha valami
nem sikerül, hanem újra és újra
próbálkozom azzal, hogy akár a
legsötétebb dologban is megtalál-
jam a fényt, kihozzam belõle a
legjobbat. Többnyire sikerül, sok-
szor a nehézségek hoztak új ka-
nyarokat az életembe. Olyanokat,
amik mára aztán hozzám nõttek.
Sosem lehet tudni, mit hoz a hol-
nap. Ezért kell a múltból tanulni,
a jelenben élni. Megbecsülni azt,
amink van, ezzel alapozva meg a
jövõnket…

Bakonyi Erzsébet - MTI 
Polgár László - Szabó Zsófia 

Varga Mónika 

A Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Székhelyintézménye 

minden kedves érdeklõdõ 
szülõt és gyermeket szeretettel vár a 

2014. március 1-jén (szombat) 9.00-12.00 óráig 
tartandó iskolai NYÍLT NAPJÁRA

és a 
2014. március 4-5.-én (kedd, szerda) 

8.00-10.00 óráig tartandó 
iskolai NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA

4.-én (kedd) a 4/a. osztályban 
1. órán - Vizeli József, 
2. órán - Krasznainé Harangozó Éva, 
5.-én (szerda) a 4/b. osztályban 
1. órán - Halászné Tihanyi Magdolna,
2. órán - Schwarcz Istvánné tanít.

Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
Nagykanizsa, Csokonai utca 1.
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2014. február 20.

Horoszkóp

Bátran vigye véghez az elképzeléseit, még
akkor is, ha emiatt erõszakosnak tartja a
párja. Gyõzze meg, hogy végül mindenki
jól jár, anyagi veszteség nem ér senkit. A
vállalkozásba bele kell vágni, ha muszáj. 

Kerülje a rigolyás emberek társaságát,
mert ön is tudja, a rossz példa ragadós.
Legjobb, ha tisztázza önmagában, mire
van szüksége, mit szeretne elérni, és azt
következetesen hajtsa végre. 

Acsillagok állása szerint néhány hónap múlva ja-
vulni kezd az anyagi helyzete. Legyen türelmes,
mert a türelem most nem rózsát, hanem aranyat
terem. Válogatás nélkül fogyaszthat édességet.
Olyan színût, amilyent csak megkíván. 

Ellentmondásos érzelmeket táplál mosta-
nában a párja iránt. Sajnos elképzelhetõ,
hogy nem õ az igazi lelki társa. Emiatt ne
szenvedjen tétlenül tovább, hanem medi-
tációval keresse meg a választ.

Jó, ha továbbra is az érzelmi biztonságra
törekszik, de ne vigye túlzásba a félté-
kenykedését. Figyeljen jobban oda az ér-
zelmeire, és ne kételkedjen minden ok
nélkül a párjában. 

Némi feszültséget okoz majd önnek, ha rá-
néz a naptárjára és megállapítja, a jövõ hé-
ten már átlépünk februárból a márciusba.
Szerencsére gyorsan feldobódik egy jó hír-
tõl: meghívják a farsangi fánkfesztiválba.

Kreatív energiáját hamarosan kamatoztat-
hatja. A bolygóállások szerint, ha könnye-
dén átlépi a stresszhelyzeteket, nem marad
el az anyagi siker. Fáradtság ellen szemlél-
gesse, a tavaszi virágokat a kertjében.

Vallja be õszintén, kissé túlköltekezte magát
mostanában. Emiatt csöppet se aggódjon,
mert a bolygóállások szerint valakitõl borrava-
lót kap. Hogy kitõl, azon nem kell sokat töp-
rengenie. Otthonról érkezik a támogatás.

Ha netán heves érzésekre vágyakozik, ne vár-
ja meg a hétvégét, a szabadnapot, hanem ve-
gyen ki egy nap szabadságot. Számtalan
sportpályát találhat a közelben, ahol kellõen
felfrissülhet, s megújulva folytathatja a hetet.

Vegye kicsit lazábban az ön körül zajló ese-
ményeket, mert a komor gondolatok kiül-
nek az arcára és elkedvetleníthetnek máso-
kat is. Készüljön a tavaszra, vizsgálja át a
ruhatárát, és vásároljon új holmikat.

Ideje már, hogy tegyen valamit azért, hogy mi-
nél elõbb megváltozzon érzelmi élete. Ha kell,
segítséggel erõsítse énképét, mert nagyobb ön-
bizalommal több sikert érhet el. Pénzkiadással
járó elképzeléseit most fogja vissza.

Abolygóállások szerint egy olyan találkozás
részese lehet, amikor szüksége lesz a határo-
zottságára. Egy sportos témában heves ér-
zelmeket vált ki önbõl egy ismerõse, de ha-
marosan közös megegyezésre jutnak.

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

Gyártás-elõkészítõ-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
Felszolgáló 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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Nk-án a Csengery u. elején 3. eme-
leti, 1+2 félszobás (71 m2), egyedi fûté-
ses lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 0630-9590-413 (7626K)

Nk-án a Zárda u. 9-ben 76 m2-es, II.
emeleti, cirkofûtéses lakás beépített fa
bútorokkal (konyha, elõszoba) eladó.
Két szoba, konyha-nappali, wc, fürdõ,
kamra, elõszoba, gépkocsibeálló.
Irányár: 13,4 millió Ft. Tel.: 0620-950-
9527. (7627K) 

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

Egy szobás, egyedi fûtéses, bútoro-
zott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: 0693-333-498 (7628K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklám újságjait elszállí-
tom. Tel.: 0620-510-2723 (7629K)

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

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.)

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek Egyesülete február 28-án,
pénteken 15 óra 30-kor a Ka-
nizsai Dorottya Kórház ta-
nácstermében klubfoglalko-
zást tart. 

Téma: Idegi károsodás a dia-
béteszben. Elõadó: Dr. Molnár
Eszter neurológus. 

Minden érdeklõdõt várunk!

2014.02.25. (kedd) 10:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28.
2014.02.27. (csütörtök) 16.00 – 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28.
2014.03.01. (szombat) 13:00-18:00 Fánk Fesztivál – Kanizsa Centrum

Véradás - VVöröskereszt

Múlt szombaton zárult a Téli
Nagypályás Mûfüves Felkészülé-
si Labdarúgó Torna küzdelem-
sorozata, az utolsó játéknapon a
helyosztók voltak soron, melyek
közül a döntõt is Nagykanizsán
rendezték. A megyei csapatok
versenyének fináléjában a
Zalaszentgróti VFC és a Nagy-
kanizsai LE csapott össze, s elõb-
biek büntetõkkel nyertek.

Azt ugyan nem írhatjuk, hogy a
három hétvégét felölelõ kezdemé-
nyezés utolsó meccse volt a döntõ,
de a délelõtti idõpont ellenére az
érdeklõdésen valamennyit dobott,
hogy mégiscsak egy finálé volt so-
ron, így mintegy hetven érdeklõdõ

szemlélte a kanizsai mûfüvesen
történteket.

Az NLE – Szentgrót találkozón
inkább a küzdelem dominált, a ka-
puk alig-alig kerültek veszélybe,
talán a második játékrészt nyomta
meg inkább a Zalaszentgrót, de gól
nem esett a mérkõzésen. Következ-
hettek a büntetõk, melyeket vala-
mivel eredményesebben rúgta a
ZVFC és ezzel az elsõ ilyen jellegû
téli kiírás gyõztese lett. Hazai olda-
lon a csapatban munkahelyi elfog-
laltság miatt több hiányzó is akadt.

Döntõ: Nagykanizsai LE –
Zalaszentgróti VFC 0-0. Bünte-
tõkkel: 1-2

NLE: Gyulai A. - Hollender, Pozs-
gai, Kocsis D., Szép D., Nagy M.

(Rittinger), Zsirai A., Völgyi
(Schuller), Tislér, Turóczi (Anger),
Szabó I. (Kovács P.). Edzõ: Gyulai
Csaba.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. - Ferenczi
(Szép M.), Éder, Komoróczi K., Ba-
logh Z., Virágh, Láncz (Balogh Á.),
Németh A. (Tóth R.), Gájer F. (Gájer
P.), Tóth D., Komoróczi B. Edzõ:
Rózsa László.

A harmadik helyért vívott talál-
kozón a Kiskanizsa és a
Csesztreg mérkõzött egymással
(képünkön), s ugyan a Sáskák SE
szerzett vezetést, de Fentõs Pál
együttese végül fordított a végén
sérülések miatt már csak kilenc

emberrel játszú piros-fekete me-
zesek ellen.

Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE – Femat Csesztreg SE
1-3 (1-2)

Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár
P., Kálovics, Dolmányos, Horváth
G.., Póka, Kovács B., Gerencsér,
Dénes Cs., Kálcsics F., Horváth
Zs. Edzõ: Sneff Ferenc.

Csesztreg: Fábián - Molnár G.,
Kocsis Sz., Pászti, Kiss B., Nagy
N., Kulcsár G., Kovács M., Mán-
fai, Szabó D., Szekeres. Edzõ:
Fentõs Pál.

G.: Horváth Zs., illetve Kulcsár
G. (2), Nagy N.

P.L.
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A Sáskák SE gólját megelõzõ sarokrúgás

Elõrehozott bajnokin gyõzött a
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi kézilabda-csapata, vagyis
nem született meglepetés a sereg-
hajtó Simontornya otthonában. A
kanizsaiak a legerõsebb összeállí-
tásukban utazhattak a mérkõzés-
re és el is hozták a két pontot.

Simontornya KK (12.) – Nagyka-
nizsai Izzó SE (10.) 25 -30 (12-19).

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, elõrehozott ta-
lálkozó a 15. fordulóból. Simon-
tornya, 100 nézõ. Vezette: Drinóczi,
Horváth K. Izzó SE: Tóth Á. - Beck
1, Kiss G. 8/1, Zsigmond 3, Tom-
pek 4, Békési 6/1, Senger 1. Csere:
Dencs Bálint (kapus), Csató 4,
Musits N. 2, Kovács B. 1, Korcs-
máros B., Dencs Balázs, Marton.
Játékos-edzõ: Kiss Gergely.

A10. percben már 6-3-ra vezettek
a kanizsaiak, s elõnyüket innen
fokozatosan növelve (20. perc: 6-
12; 25. perc 8-15), a második játék-
részre el is döntötték a találkozót. 

Az izzósoknál eredményesen
mutatkozott be legfrissebb igazo-
lásuk, Csató Dávid, a jelentõs
elõny birtokában pedig Kiss Ger-
gely játékos-edzõ már pályára
küldhette kerete valamennyi juni-
or játékosát, de még a serdülõkorú
Marton Bencét is.

RReemmeekk iinnddííttááss ––
ggyyõõzzeelleemm aa sseerreegghhaajjttóó
ootttthhoonnáábbaann
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Két alapvetõen rangadónak titu-
lálható meccsét is roppant magabiz-
tosan hozta a sakk NB I-es csapat-
bajnokságban az Aquaprofit-NTSK
együttese. Elõbb a Paks, majd a Ha-
ladás VSE ellen nyert a kanizsai
együttes és 6,5 ponttal vezetnek.

ASE Paks (2.) – Aquaprofit-
Nagykanizsai TSK (1.) 4,5:7,5

NB I-es sakk csapatbajnokság,
elõrehozott mérkõzés a 6. forduló-
ból, Paks. Eredmények: Perunovics -
Naiditsch 0:1, Berkes - Balogh Cs.
1:0, Ács - Ivanisevics 0:1, Neved-
nichy - Erdõs döntetlen, Papp G. -
Márkus 0:1, Szabó K.. - Ribli döntet-
len, Fodor T. - Pintér J. döntetlen,
Grószpéter - Bánusz döntetlen, Lizák
- Prohászka döntetlen, Balázs - dr.
Flumbort döntetlen, Dudás - Kántor
0:1, Kaczúr - Gara T. döntetlen

Rendkívül fontos gyõzelmet
szerzett az NTSK a paksiak ellen,
különösen az elsõ táblákon vívtak
nyílt csatákat a felek. A szombati
találkozó kanizsai szempontból jó
hangolás volt a Haladás elleni ta-
lálkozóra.

Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Haladás VSE 9:3
(5.)

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 5. forduló. Nagykani-
zsa. Eredmények: Naiditsch - Rap-
port 1:0, Balogh Cs. - Ruck R. 0:1,
Ivanisevics - Kovács G. 1:0, Erdõs
- Németh M. 1:0, Márkus - Nagy
G. döntetlen, Ribli - Kiss A. 0:1,
Pintér J. - Csonka 1:0, Bánusz -
Rachela 1:0, Prohászka - Vidovics
1:0, dr. Flumbort - Trbojevics dön-
tetlen, Kántor - Ruck T. 1:0, Gara
T. - Lakos 1:0

– Két szerencsétlen vereséget
könyvelhettünk el, Ribli Zoltán
egy nyertes állást nézett például el,
de összességében az eredmény
fantasztikus – fogalmazott Papp
Nándor csapatvezetõ. – Óriási ez a
gyõzelem, s így már a bajnoki cím
is majdnem biztosra vehetõ...

Nemrég zárultak a nagykanizsai
városi sakkbajnokság küzdelmei
is, ebben a szezonban a kilenc for-
dulós sorozatra tizenkilencen ne-
veztek végül, s az õrségváltás ge-
nerációs téren tovább folytatódik.

A felsõoktatási tanulmányait ta-
valy szeptemberben kezdõ, múlt
esztendei elsõ Havanecz Bianka
után ugyanis idén a gyõzelmet
Felde Bence szerezte meg, aki
még nincs 17 esztendõs. Persze, a
„sakk-veteránok” teljesítményére
sem lehetett panasz, hiszen Papp
Nándor és Kercsmarics József is
az abszolút sorrend dobogójáig
sakkozott.

76. Nagykanizsai Sakk Egyéni
Városi Bajnokság végeredménye.
Abszolút: 1. Felde Bence 8 pont,
2. Papp Nándor 7,5, 3. Kercsmar-
ics József 6,5, 4. Haselbach Dávid
6,5, 5. Marosvölgyi Ferenc 6, 6.
Kálovics Zoltán. Serdülõ fiúk: 1.
Horváth Csongor Endre 4,5, 2.
Nagy Ádám 2,5. Lányok: 1. Ba-
logh Eszter 4,5, 2. Mátyus Vivien
3,5, 3. Honfi Viktória 1,5. Ifjúsági:
1. Haselbach Dávid 6,5, 2.
Kálovics Zoltán 5, 3. Boa András
4,5. Szenior: 1. Marosvölgyi Fe-
renc 6, 2. Szilárd Imre 4,5, 3. Sza-
bó István 4,5.

P.L.
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A 76. Városi Sakkbajnokság érmesei
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Az 55. Énekes István
Ökölvívó Emlékversenyt ren-
dezték meg ifjúsági versenyzõk
részére a fõvárosban és a Kani-
zsa Box Klub a rangos tornára
két ökölvívót is nevezhetett.

Az 56 kg mezõnyében Der-
nárecz István nagyszerû ökölví-
vással nyert, teljesítményéért az-
tán megkapta a legharcosabb ver-
senyzõnek járó különdíjat is.

Az elsõ meccsén (bedobva a tö-
rölközõt) ellenfele feladta a mecs-
cset, a második mérkõzését tech-
nikai KO-val nyerte, a harmadik
összecsapásán – egyben a döntõ-
ben – pedig a bírók egyhangú pon-
tozással hozták ki gyõztesnek. 60
kg-ban Gazda Péter egy nyertes
párharccal bejutott a negyeddön-
tõbe, ahol veszített és az 5. helyen
végzett.

DDeerrnnáárreecczz IIssttvváánn:: 
aa lleegghhaarrccoossaabbbb
öökkööllvvíívvóó eelliissmmeerréésstt 
iiss eellhhoozzttaa

Autópark Pécsi VSK (3.) – Ka-
nizsai Vadmacskák SE (5.) 91-68
(20-22, 21-17, 29-13, 21-16)

Amatõr NB Nyugati-csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 16. for-
duló. Pécs, 50 nézõ. Vezette:
Reisz, Csallóközi. Kanizsa: Feke-
te (22), Kardos (8), Hegyi, Oros
(16), Jurkó (16). Csere: Nagy D.
(4), Törõcsik (2), Herman, Gutai,
Karancz. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az 5. percben négypontos ven-
dég elõnyt eredményezett Fekete
Csilla és Jurkó Noémi ponterõs já-
téka, s a negyed végéig jól tartot-
ták magukat. A második játékrész-
ben is pontosan játszottak Oros
Lauráék, támadásaiknak volt rit-
musa, s ez még akkor is igaz, ha a
pécsiek átvették a vezetést.

Nagyszünet után a hazaiak véde-
kezése jóval agresszívabb lett és el
is húztak a harmadik tíz perc végé-
re. Az utolsó felvonásban csak nõtt
tovább a vendéglátók elõnye, s on-
nan ugyan még valamennyire visz-
szakapaszkodott a Vadmacskák, de
közelebb kerülni ellenfelükhöz lé-
nyegében már nem sikerült.

Gábor Erzsébet: „Három ne-
gyeden keresztül nem játszottunk
rosszul, de a harmadik negyedben
eldõlt a találkozó sorsa.”

KKáárr vvoolltt aa hhaarrmmaaddiikk
nneeggyyeeddéérrtt

Névszponzoruknak köszönhe-
tõen Magyarországon elsõként a
Nagykanizsai Judo Klub-Rönt-
gen Kanizsa használhatja az
úgynevezett „Judomat” szõnye-
geket.

Az oktatószõnyeg egy spanyol
edzõ, Inaki Salas találmánya, aki
két évvel ezelõtt rukkolt elõ ve-
le, és a felszereléssel könnyedén,
játékosan oktatható a judo vala-
mennyi korosztály számára. Se-
gítségével a legbonyolultabb
technikák is könnyedén megta-
nulhatók és az eszközzel köny-
nyedén lehet elsajátítani a külön-
bözõ esés-technikákat, földharc-
technikákat és nagy segítséget
nyújt a dobások elsajátításában.
A különbözõ szimbólumok se-

gítségével egyszerûen vizuális
úton tanulhatók a lépéskombiná-
ciók.

Ahogy azt megtudtuk, a judo-
mat-nek köszönhetõen még a leg-
kisebbek is tudják korrigálni lépé-
seiket, esetleges hibás mozdulatai-
kat és tökéletesen tudják végrehaj-
tani a technikákat.

A spanyol edzõkolléga megosz-
totta minden eddigi tapasztalatát
és különbözõ írott anyagokkal és
videókkal igyekezett segítséget
nyújtani. A judomat-et egyre több
országban kezdik alkalmazni
(Spanyolország, Brazília, Csehor-
szág, Franciaország, Görögor-
szág,). A tíz darab oktatószõnye-
get Gyimes Gyula, a Röntgen Ka-
nizsa Kft ügyvezetõje adta át a
gyerekeknek.

– Nagyon örülök, hogy adhatunk
az egyesületnek egy ilyen segédesz-
közt és remélem, hogy a fejlõdéshez,
ezzel is még jobban hozzájárulhatunk
– fogalmazott a cégvezetõ.

Hóbár Péter, az egyesület
egyik edzõje pedig elmondta, ta-
valy októberben kezdték el a
klubnál a munkát és már több
mint negyvenötös a versenyzõi
létszám. Edzéseiket a Zrínyi
Miklós utca 11. szám alatti dojo-
ban tartják két, versenyzõként is
eredményes trénerük, Mihovics
Szabina és Hóbár Péter irányítá-
sával kedd-csütörtök-péntek rit-
musban kora délután az ovis és
kezdõ csoportnak, késõ délután
pedig már a haladóknak.

P.L.
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2014. február 20.16

Program: 
Óvodás néptáncosaink mûsora
Mesedramatizálás a Maci csoport elõadásában
Óvodánk bemutatása, körüljárása
Kézmûveskedés, játék és egyéb megglepetések

2014. március 10-én 9.00 órától
A délelõtt folyamán betekinthetnek a csoportok min-
dennapjaiba. Ismerkedhetnek az óvodapedagógusokkal,
gyermekekkel és az óvoda szellemiségével.

A nyílt napok helye: Piarista Iskola, Nagykanizsa, Sugár u. 11-13.

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 Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa a kö-
zösségi szolgálatos diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, 30 órás
(10 x 3 óra) számítógépes tanfolyamot indít a város idõskorú lakossága ré-
szére.
A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési alap-
ismeretek. Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyamok hétköznap 15
órakor, míg szombatonként 9 órakor, illetve 13 órakor kezdõdnek. Várható in-
dulás a jelentkezésektõl függõen: tavasszal, nyáron, illetve õsszel. Jelentkezni a
jelentkezési lap kitöltésével lehet, határidõ: 2014. február 28.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu/Felhívások menüpontjából,
vagy átvehetõ 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 mun-
katársa 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

Tisztelt Nagykanizsai Ingatlantulajdonosok!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2013. október 31-én alkotta meg
a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatla-
nok 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 kerí-
tésére, 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 szabályai-
ról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013.(IV.03.) ön-
kormányzati 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
terjedõ bírság szabható ki, mely ismételhetõ. 
Fentiekre figyelemmel kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy hiány-
zó házszámtáblájuk pótlásáról, a rossz állagú házszámtáblák cseréjérõl a jelzett
idõpontig gondoskodni szíveskedjenek!

AA hháázzsszzáámmttáábblláákk ppóóttlláássáárróóll,, ccsseerrééjjéérrõõll
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