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Az önkormányzat és a Nagy-
kanizsai Egyesített Bölcsõde kö-
zös szervezésében került sor a
Bölcsõdék napja alkalmából a
Paradigmaváltás a bölcsõdei
környezeti nevelésben elnevezé-
sû szakmai konferenciára a
Halis István Városi Könyvtár-
ban.

A megjelenteket Körmendi Vik-
tória intézményvezetõ köszöntöt-
te. Ezt követõen Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntõjében
elmondta, nem köszöntõt monda-
na, hanem inkább köszönetet, hi-
szen polgármesteri minõségében
a jövõben már nem lesz jelen az
intézmény rendezvényein. Így
megköszönte az intézmény dol-
gozóinak az elmúlt négy-öt évben
végzett tevékenységüket, és azt
kívánta, hogy hasonló odaadással
és szeretettel végezzék továbbra

is a munkájukat, ahogyan ezt ed-
dig tették. – Azt a nemzedéket
nevelik önök, amelyen a mi nem-
zetünk, országunk sorsa múlik.
Ezzel a felelõsségtudattal végez-
ték eddig is a munkájukat és re-
mélem, ezzel a felelõsséggel vég-
zi majd az önök után következõ
nemzedék is – hangsúlyozta a
polgármester.

Böjte Csaba OFM ferences ren-
di szerzetes ezt követõen a szere-
tet és a családok összezárásának,
összetartásának fontosságát hang-
súlyozta. Majd kiemelte, hogy a
demográfiai kérdés az egyik leg-
égetõbb problémája a magyar
nemzetnek. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy 1990-ben 150
ezer gyermek született egy évben,
míg napjainkban ez a szám 60
ezerrel kevesebb. Évente ennyivel
kevesebb gyermek születik, és há-
rom év múlva ennyivel kevesebb

gyermek megy óvodába és ennyi-
vel kevesebb ember éli át a szülõi
lét örömeit. A gyermekek nevelé-
sénél és a mindennapi kapcsola-
toknál pedig elhanyagolhatatlan a
szeretet és a türelem. Ezt követõ-
en pedig egy dévai gyerekekbõl
álló csoport az általuk megzenésí-
tett versekbõl adott elõ egy csok-
rot. 

A szakmai konferencián elõ-
adást tartott dr. Soós Zsolt, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem do-
cense, oktatási dékánhelyettese,
Benedek Miklós, az önkormányzat
klímavédelmi megbízottja és
Hella Ferenc református lelkész. 

A 2014. évi bölcsõdei kitüntetõ
címet Németh Ildikó kisgyermek-
nevelõ, a Napraforgó Bölcsõde
megbízott szakmai vezetõje kapta
meg.

V.M.
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Április 17-18.
GYERMEK AGYKONT-
ROLL TANFOLYAM
Vezeti: Kelemen Gyula
Jelentkezni lehet: a 06-30/929-
9752-es telefonszámon.

Április 23. 13.15 óra
Föld Napja alkalmából
„Földünk kincsei” – a kék-
bolygó növény és állatvilága
bélyegeken Gelencsér Gábor
gyûjteményének bemutatása +
természetfilm vetítése. Meg-
nyitja: Benedek Miklós a Kaán
Károly Egyesület elnöke.

Április 23. 19 óra - Alsóvá-
rosi templom
O R G O N A H A N G V E R -
SENY – az Alsóvárosi temp-
lom felújított orgonáján. Or-
gonál: Szoliva Gábor (fr. Gáb-
riel ofm.). Közremûködik:
Földi Gábor - hegedû. A mû-
sorban J. S. Bach, Fischer,
Liszt, Messiaen és Dubois
mûvek hangzanak el. Szerve-
zõ: A Szent József Plébánia. A
belépés díjtalan.

Április 25. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások
mûsora óvodásoknak
Szervezõ a Központi Rózsa
Óvoda - Vackor Óvoda tagin-
tézménye.

Április 25.
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS
IPARMÛVÉSZEK KIÁLLÍ-
TÁSA
Megnyitja: Balogh László, az
OKISB elnöke. Megtekinthe-
tõ: május 25-ig.

Április 26. 16 óra
SZKES GÁLA
Szervezõ: Szécsényiné Kápol-
nás Edina (06-70/776-1407).
Belépõdíj: 1 000 Ft (elõvétel-
ben kapható a Honvéd Ka-
szinóban).

Április 23.
JELEN ÉS MÚLT
NAGYKANIZSÁN
Kiállítás a nagykanizsai Thúry
György Múzeum gyûjtemé-
nyébõl

A költészet napját József Attila
születésnapjára emlékezve 1964 óta
minden évben április 11-én ünnepel-
jük Magyarországon. Az oktatási és
mûvelõdési intézményekben irodal-
mi elõadóestekkel, költõtalálkozók-
kal, könyvbemutatókkal tiszteleg-
nek e napon a magyar líra elõtt.

A Honvéd Kaszinó költészet napi
rendezvényén Halmos Ildikó intéz-
ményigazgató köszöntõjét követõen
Dénes Sándor alpolgármester osz-
totta meg gondolatait a költészetrõl.
– Mi a költészet titka? – tette fel a
kérdést. – Talán az,  hogy a gondo-
latot megtestesítõ írás képes arra,
hogy tapasztalatainkat és tudásun-
kat áthagyományozzuk az újabb ge-
nerációkra, a gyermekeinkre, az
unokáinkra. A költészet képes arra,

hogy évezredes múltat, évezredes
értékeket tegyen jelenlévõvé, elénk
tárva mindazt, amit elõdeink megte-
remtettek, gondoltak és éreztek.
Mindent, amit fontosnak véltek. 

Az alpolgármester szavait köve-
tõen Baj Bianka, Gellai Sándor,
Kocsis Edit, Simon Zina, dr. Vass
Vera, Vida Dorián és Vugrinecz
Kinga versmondók idézték meg
egy-egy versén keresztül a költõ-
ket. A szavalatok után megzenésí-
tett versek hangzottak el a budapes-
ti Honvéd Férfikar elõadásában.

A Batthyány Lajos Gimnázi-
um, a Halis István Városi Könyv-
tár, a Kanizsai Kulturális Köz-
pont és a Takács László Irodalmi
Kör (TALK) közös verses prog-
ramjára került sor a Medgyaszay
Ház elõtt, az 56-os emlékkertben.

A megnyitót követõen verseket,
verssorokat olvastak fel, verses já-

tékokat mutattak be, versritmusra
elsétáltak a könyvtár napórájához,
majd a Halis István Városi Könyv-
tárba, ahol felolvasandó verset vá-

laszthattak az intézmény kínálatá-
ból, majd verses ajándékidézetet
vehettek át a könyvtártól.

Április 11-én, a költészet nap-
ján sikeresen lezajlott a hagyo-
mányteremtõ céllal szervezett I.
Pék Pál szavalóverseny, melynek
a Halis István Városi Könyvtár
adott otthont – tájékoztatta la-
punkat Dávidovics Mária szaba-
didõszervezõ. 

A befogadó intézmény részérõl
Kardos Ferenc és Czupi Gyula üd-
vözölte az egybegyûlteket, majd
Szermek Zoltán nyitotta meg az
eseményt, amelyen 16 lelkes tehet-
ség mérte össze tudását, s szavalt el
egy-egy szabadon választott Pék-
verset. Ezt követõen a Kardos Fe-
renc - Lukács Dávid - Szántó Gábor
által alkotott zsûri döntött a helye-
zéseket illetõen, valamint értékelte,
méltatta a meghallgatott produkció-
kat.

Eredmények: I. helyezett: Szeke-
res Anett (Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Dr. Mezõ Székhelyintéz-
mény), II. helyezett: Varga Döníz
(Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Dr. Mezõ Székhelyintézmény),
Vugrinecz Alex (Kiskanizsai Általá-
nos Iskola), III. helyezett: Orsós Ti-
bor (Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy-Széchenyi Tagintézménye),
Szabó Aliz (Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézmény).

Végül a résztvevõk átvonultak a
könyvtár Pék Pál termébe, ahol
megemlékeztek iskolánk egykori

tanáráról, a kortárs költészet ki-
emelkedõ alakjáról.

Takáts Gyula (1911-2008) Kos-
suth-díjas költõre, íróra, kriti-
kusra, tanárra, a Nyugat harma-
dik nemzedékének jeles képvise-
lõjére emlékezve a fenti címmel
rendeztek kiállítást és azt követõ-
en konferenciát a Batthyány La-
jos Gimnáziumban.

A program Balogh László intéz-
ményigazgató köszöntõjével kez-
dõdött az iskola Hyány Galériájá-
ban, ahol Takáts Gyuláról készült
munkákból, gyermekkori rajzok-
ból, a szenzitív, világra figyelõ em-
ber megszületésének állapotáról
nyílt kiállítás. A házigazda, Stamler
Lajos mûvésztanár kalauzolásával
a diákok és a meghívott vendégek
megtekintették az író életmûvét do-
kumentáló kiállítást a Tüskés Tibor
Iskolai Könyvtárban.

A délutáni órákban záruló prog-
ram a Medgyaszay Házban folytató-
dott, ahol a költõ felnõttkori grafiká-
iból, becehegyi meditációs rajzaiból
nyílt kiállítás. A konferencián Hor-
váth János Milán mûvészettörténész
elõadása Takáts Gyula ifjúkori mes-
terének, Rippl-Rónai Józsefnek és a

körülötte felnövõ fiatal képzõmûvé-
szeknek (Balázs János, Raksányi
Lajos, Halvax Gyula, Martyn Fe-
renc és Takáts Gyula) a kapcsolatá-
ról, barátságáról, szakmai együttmû-
ködésérõl, a képzõmûvészeti egy-
másra hatásokról szólt. Az elõadá-
sok sorában Stamler Ábel egyetemi
hallgató a költõ irodalmi barátságai-
ról, kapcsolatrendszerérõl osztotta
meg ismereteit a hallgatósággal,
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majd Szemes Péter, a Pannon Tükör
fõszerkesztõ-helyettese a Pannon tá-
jat idézte meg Takáts Gyula költé-
szetében. A konferencia zárásaként
Parill Orsolyával, Takáts Gyula
unokahúgával, jogutódjával, vala-
mint az irodalmi hagyaték kutatójá-
val, Stamler Ábellel beszélgetett a
rendezvény házigazdája, Stamler
Lajos mûvésztanár.

A 25. alkalommal rendezték
meg Erdélyben, Nagykanizsa
testvérvárosában, Kovásznán a
Kõrösi Csoma Sándor Napokat,
mely egyrészt tudományos konfe-
rencia, másrészt tavaszi kulturá-
lis fesztivál is egyben. 

Városunkból a Kanizsa Tánc-
együttes, Delyné Csere Andrea sza-
valómûvész, Vukics József, a pénz-
ügyi bizottság tagja, dr. Károlyi Attila
bizottsági elnök érkezett a több napos
rendezvényre, valamint Stamler La-
jos mûvésztanár, aki a kanizsai kép-
zõmûvészek válogatott képzõmûvé-
szeti alkotásaiból rendezett kiállítást. 

Az április 9-i, kedd esti indulást kö-
vetõen, szerdán kora délután érkeztek
meg a XXV. Kõrösi Csoma Sándor
Napokra. Másnap este a Turisztikai
Központban a kiállítást Stamler Lajos
nyitotta meg, melyen a kovásznai pol-
gármester is részt vett. Delyné Csere
Andrea mûködött közre a megnyitón.
Ezt követõen Stamler Lajos és Delyné
Csere Andrea koszorúztak a Csoma
szobornál, Kovásznán.

Pénteken a Kanizsa Táncegyüt-
tes délelõtti kétórás nyilvános pró-
báját két fellépés követte, mely
nagy sikert aratott. Másnap a cso-
makõrösi istentiszteletet követõen
dr. Károlyi Attila és Vukics József
koszorúzott, majd az ünnepséget
követõen indultak haza. Két erdélyi
festõmûvész is a küldöttséggel tar-
tott Kanizsára, a Kendli majorba. A
segítõknek, Orbán Sándornak, a
Mimi Étterem vezetõjének, és Gaz-
da Józsefnek a város ajándékát ad-
ták át – tudtuk meg a Kovásznát
megjárt delegáció vezetõjétõl, dr.
Károlyi Attila önkormányzati kép-
viselõtõl.

Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes a nagyböjti idõszakban
ismét ellátogatott Kanizsára, a
Piarista Iskolába és a kápolnába.
Nyeste Pál igazgató köszöntõ sza-
vait követõen a diákok szokásos
lelkigyakorlatának egyik elõadó-
jaként a békérõl és a békétlenség-
rõl osztotta meg gondolatait. 

Különbözõ történeteken keresz-
tül mutatta be, mennyire vagyunk
békességesek a környezetünkkel,
önmagunkkal és hogyan tudunk a
teremtett világgal békében élni.
Legyünk békességhordozók. Ahol
békétlenség van, oda békét vinni
nagyon szép feladat – tanácsolta,
majd felidézte Assisi Szent Ferenc
imáját, mely szintén a békérõl
szól: „Uram, tégy engem a te bé-
kéd eszközévé, hogy ahol gyûlölet
lakik, oda szeretetet vigyek, ahol
sértés, oda a megbocsátás szelle-

mét, ahol széthúzás, oda egyetér-
tést, ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet…”

Csaba atya nem érkezett egye-
dül, magával hozta a dévai otthon
ének- és zenekarát, melynek veze-
tõje 20 évvel ezelõtt szintén az ott-
hon lakója volt, most pedig ugyan-
ott nevelõtanár. A zenekar Kányádi
Sándor Kossuth-díjas erdélyi ma-
gyar költõ általuk megzenésített
verseibõl adott elõ egy tavaszi
„csokrot” a piarista diákoknak.

Pedro Aguado generális atya
látogatott el Nagykanizsára, a

Piarista Iskolába, ahol találko-
zott az óvodásokkal és a diákok-
kal, valamint részt vett egy veze-
tõségi megbeszélésen. 

Április 2-tõl 16-ig tartózkodik
Magyarországon Pedro Aguado.
Ez idõ alatt az összes piarista rend-
házat, intézményt és templomot
megtekinti. A látogatásának célja
ezen intézmények mûködésének,
rendtárasainak és a világi kollé-
gáknak a mélyebb megismerése. A
rendházak, az oktatási intézmé-
nyek és a plébániák mûködésének
ellenõrzése, hogy az a rendi és az
egyházi elõírásoknak megfelelõen
történik-e. 

A generális atya 2012 óta folya-
matosan látogatja az összes rend-
tartományt. A lelkipásztori látoga-
táson túl hivatalos, kánoni vizitáci-
ót is végeznie kell a hat éves meg-
bízatása alatt mindenhol, így 34
országban minimum egyszer. 

Városunk intézményében az
óvodások pünkösdi mûsorral ké-
szültek a generális atya fogadásá-
ra, majd a negyedik osztályosokat
látogatta meg matematika órán,
ahol beszélgetett a diákokkal. Ezt
követõen került sor a vezetõségi
megbeszélésre, ahol a Pedro
Aguadon túl jelen volt a Piarista
Iskola vezetõségi közössége, az
óvoda, az alsó tagozatért, a kollé-
giumért és a két gimnáziumért fe-
lelõs személyek, valamint Nyeste
Pál igazgató is. 

Idén is átadták a Patkó-díjat
azoknak, akik a Kanizsai Múze-
umért Alapítvány tevékenységét
és céljait kiemelkedõen támogat-
ták. Ezúttal a Kanizsa Trend
Kft. és Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata része-
sült az elismerésben, és szegel-
hette fel az ünnepélyes átadót
követõen a patkókat.

A megjelenteket dr. Polay Jó-
zsef, a kuratórium elnöke köszön-
tötte és adta át a 2014. évi díjakat.
A Kanizsa Trend Kft. és az önkor-
mányzat az érdemeiket tanúsító
okirat mellé megkapták a Kanizsai
Fejetlen Fehér Mén elhullatott,
szerencsét hozó patkóinak egyikét.
A korábbi évekhez hasonlóan az
elismerésben részesülõk maguk
szegezték fel patkójukat az intéz-
mény kapujára, hogy évtizedek

múlva is olvashassák nevüket az
arra sétálók.

ÖÖttlleetteellééss ffeellssõõffookkoonn

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszán zajlott az or-
szág elsõ nemzetközi kreatív öt-
letversenye, a PEN Hackathon,
melynek mibenlétrõl számoltak
be az abban résztvevõ elbírálók,
valamint a felsõoktatási intéz-
mény és a város vezetõi.

Az esemény elõtti sajtótájékoz-
tatón már egy olyan ötletelõ is
részt vett Varga Tamás személyé-
ben, aki eredeti ötletével például
elérte már azt, hogy kockázati tõ-
két is vonzott elképzelései megva-
lósításához.

Kreatív kezdeményezések tehát
a világ minden szegletében van-
nak, de hogy ezek meg is találják a
megvalósításukhoz szükséges for-
rásokat, nos, arra valók például az
olyanfajta közösségi irodák, me-
lyet Dehelán Gábor mutatott be.
Elmondta, a legfontosabb, hogy
ötletbörzéjükön magához egy-egy
ötlethez támogatást lehessen talál-
ni, s ebben tudnak õk segíteni. Iro-
dájukat egy brit és egy olasz veze-
tõvel csinálják közösen, ahol meg-
próbálják a kapcsolatok, tõke, tu-
dás hármasának jelszavával a start-
up vállalkozásokat beindítani.

Turcsán Tamás Péter, mint start-
up és kommunikációs tanácsadó
röviden szólt a PEN-en az elmúlt a
napokban zajlott startup versenyek
szervezésérõl, egyáltalán a startup
világáról, melynek Budapesten is
nagy lehetõségei adódhatnak
olyan városok után, mint London,
New York, Tel-Aviv vagy éppen a
Szilícium-völgy.

A Hackathon, vagyis a Kreatív
Ötletgyár be kellett, hogy menjen
úgymond a felsõoktatási intézmé-
nyekbe, hiszen rengeteg tehetséges
és ötletgazdag fiatal van, akiket ha
nem fedeznek, vagy éppen karolnak
fel, egyszerûen kikerülnek a látókör-
bõl. Ahogy az elhangzott a további-
akban, ráadásul az ötlet csak ez elsõ
dolog, sokkal nehezebb azt megva-
lósítani és arra majdan számos más 

(folytatás a 4. oldalon)
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KKoovváásszznnáánn jjáárrtt 
aa kkaanniizzssaaii kküüllddööttttsséégg

BBööjjttee CCssaabbaa –– bbéékkéérrõõll,,
bbéékkééttlleennssééggrrõõll

PPeeddrroo AAgguuaaddoo 
ggeenneerráálliiss aattyyaa 
NNaaggyykkaanniizzssáárraa 
llááttooggaattootttt

PPaattkkóó-ddííjj aa KKaanniizzssaa
TTrreennddnneekk ééss aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk
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(folytatás a 3. oldalról)
dolgot építeni – fõképp globáli-

san akár.
Ahogy aztán azt Cseresnyés Péter

polgármester kiemelte, a város nyitott
az ilyen kezdeményezésekre, fõképp,
ha az ilyenfajta ötletelés akár térségi
központtá is teheti Nagykanizsát.

Dr. Birkner Zoltán kampusz-igaz-
gató pedig azt hangsúlyozta, szeret-
né, ha a PEN adhatná, biztosíthatná a
környék startup és innovációs köz-
pontját, melyet idõvel a környékbeli
cégek is felfedeznének maguknak.

Az Országos Baleset-megelõzé-
si Bizottság az általános iskolás
gyerekek elméleti és gyakorlati is-
mereteinek emelése érdekében
Kerékpáros Iskola Kupa versenyt
rendezett, melynek városi fordu-
lóját Nagykanizsán tartották. 

A 22. Kerékpáros Iskola Kupa
városi döntõjét dr. Molnár József
rendõr alezredes, kapitányságve-
zetõ nyitotta meg a Péterfy Sándor
Általános Iskola udvarán.

– A mai nap alkalom arra, hogy
felmérjétek, milyen a KRESZ is-
meretetek, illetve szembesüljetek
azzal, hogyan tudjátok gépeiteket,
bringáitokat kezelni az akadálypá-
lyán. Ezúttal elméleti és gyakorlati
vizsgára kerül sor, a szerelési ver-
senyszám idén kimarad. Kijött a jó
idõ, egyre többen ugratok fel a bi-
ciklire. Nagyon fontos, hogy sérü-
lésmentesen, baleset nélkül, ép-
ségben érjetek haza, és ezért a leg-
többet nektek, a kerékpárral közle-
kedõknek kell tenni – figyelmezte-
tett a kapitányságvezetõ, s végeze-
tül azt kívánta: legyen ez a mai nap
egy jó verseny, egy jó szórakozás
és tapasztalatszerzés. Amit elhi-
báztatok, nézzétek át újra, mert
biztonságosan csak a szabályokat
betartva lehet közlekedni. 

A Nagykanizsai Városi Baleset-
megelõzési Bizottság rendezésé-
ben lebonyolított városi vetélkedõ-
re az általános iskolák felsõ tago-
zatos diákjai nevezhettek, intéz-
ményenként 4 fiú és 4 leány alkot-
ta csapattal. A városi „rangadón” a

lányoknál két zrínyis végzett az
élen: 1. Salamon Enikõ, 2. Sala-
mon Emese. A kategória harmadik
helyezettjének járó díjat Bársony
Virág, hevesis tanuló vihette haza.
A fiúk közül két palini iskolás vit-
te a pálmát, közülük 1. Baj Barna-
bás, 2. Kozári Gábor lett, míg a
harmadik helyen Ámon Viktor vég-
zett a Kõrösibõl. 

A helyi megmérettetésrõl to-
vábbjutó versenyzõk április 23-án,
a Zalaegerszegen megrendezésre
kerülõ megyei versenyen mérhetik
össze tudásukat az elméleti és gya-
korlati téren legfelkészültebb zalai
diákokkal. Az országos döntõt má-
jus 27. és 29. között Baranya me-
gyében, Pécsett rendezik meg. 

WWiinnkklleerr kkéémmiiaavveerrsseennyy

Idén is szép számmal neveztek
a helyi- és környékbeli intézmé-
nyekben tanuló diákok a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Is-
kola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézményében
szervezett Winkler Lajos kémia-
versenyre. 

A tagintézmény kémia és környe-
zetvédelem tanári közössége által

rendezett versenyen az általános is-
kolák 7-8. évfolyamos tanulói mér-
hették össze tudásukat a háromfor-
dulós elméleti és gyakorlati feladat-
sorokból álló megmérettetésen. A
megjelent mintegy 26 diákot Bene
Csaba intézményvezetõ köszöntöt-
te. Kiemelte, a kémia egy olyan tan-
tárgy, amely egész életüket átszövi,
és olyan tudásra tehetnek szert a se-
gítségével, amely a mindennapok-
ban is használható az élet legtöbb te-
rületén, a konyhában, a háztartásban
egyaránt. Azt kívánta, még inkább
kötelezõdjenek el a kémia iránt.

Az elsõ fordulóban egy számítá-
si feladatsort kellett megoldaniuk a
tanulóknak, majd egy elméleti fel-
adatlapot kitölteniük. Ezt követõen
az utolsó, gyakorlati fordulóba
már csak a hat-hat legjobb ered-
ményt elért diák jutott be a dél-
utánba nyúló versengésen.

A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban az intézmény egykori di-
ákja, az Országos Meteorológia
Szolgálat nemrégiben kinevezett
vezetõje, dr. Radics Kornélia tar-
tott rendkívüli földrajzórát a jö-
võ generációnak. Az interaktív
tanítási órán természetesen mun-
kájáról is beszélt a szakember.

Mindezt megelõzõen azonban
még Balogh László, a Batthyány

Lajos Gimnázium igazgatója kö-
szöntõjében kitért Radics Kornélia
pályafutásának fõbb mérföldkövei-
re. Elmondta, a szép karrierrel büsz-
kélkedhetõ meteorológus 1991-ben
végzett a BLG-ben, tanulmányait
pedig az ELTE Meteorológus sza-
kán folytatta: csillagász-és meteoro-
lógus diplomát is szerzett. Ösztön-
díjasként pedig a világ számos pont-
ján – még Brazíliában is – mélyítet-
te tudását, valamint több országban
részt vett különbözõ szakmai konfe-
renciákon. Legfontosabb kutatási
témája a szélenergia. Az OMSZ élé-
re pedig fél éve nevezték ki – hang-
zott el a korántsem szokványos taní-
tási órán, amit megelõzõen Radics
Kornélia a nagykanizsai meteoroló-
gia állomást is bemutatta a gyerme-
keknek. Munkájáról pedig már
„tanóra” keretein belül mesélt a diá-
koknak, mindemellett pedig a glo-
bális felmelegedésrõl is kiemelten
szólt, gyakorlati, közérthetõ példá-
kon keresztül vázolva.

Április 13-án megnyitotta ka-
puit a 4. Testvérvárosi Mûvész-
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2222.. KKeerréékkppáárrooss
IIsskkoollaa KKuuppaa

KKiiccssiitt aa 
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ééss kkiiccssiitt 
aa mmeetteeoorroollóógguussrróóll 

MMeeggnnyyíílltt 
aa 44.. TTeessttvvéérrvváárroossii
MMûûvvéésszztteelleepp
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telep Kisrécse-Kendlimajorban.
Hat testvérvárosból 16 mûvész
jelezte részvételét a csaknem egy
hétig tartó képzõmûvészeti talál-
kozóra.

A megjelent mûvészeket és a
mûvésztelep támogatóit Dénes
Sándor, Nagykanizsa város alpol-
gármestere köszöntötte. Tamási

Áron gondolatait idézve szó esett
Kendlimajor szellemiségérõl, az
itt kötött barátságokról. Arról a
közös nyelvrõl, amely látásmó-
dunkat formálja, s ami kreativi-
tást sugároz. Az alpolgármester
végezetül köszönetet mondott a
szervezõknek (Ludvig Zoltán,
Páli László és Wilheim Gábor
családja), valamint Gerencsér Ti-

bornak, Nagykanizsa város kül-
kapcsolati referensének. A mûvé-
szeknek tartalmas idõtöltést, ma-
radandó alkotások létrehozását és
sok-sok baráti beszélgetést kí-
vánt. A mûvésztelep április 18-án
(péntek) 19 órakor tartandó kiál-
lítással zárul, ahová minden ér-
deklõdõt várnak.

Minden a csinos ruhák körül
forgott a Hölgyklub által immár
harmadízben megrendezett „Di-
vatnapon”.

Természetesen, ha már az
esztétikus külsõ megformálása
került górcsõ alá, nem maradhatott
el az elõnyös hajviselet kérdésének
taglalása, vagy épp a ruhatervezés
sem. A Hölgyklub ezúttal is a kül-
csín ragyogtatásának mikéntjére
igyekezett rávilágítani, csakúgy,
mint az elmúlt években. Hiszen,
mint a klub elnöke – Büki Pálné
elmondta –, idõskorban is lehet
csinosan öltözni és kreatívan élni.

Ez utóbbiról tanúbizonyságot is
tettek a szép számban megjelent
résztvevõk: sokuk egyedi ruha-
mintákat skiccelt papírra, míg
többen divat-jártásságukat mérték
fel totó-kitöltésével.

Valamint azzal, hogy retro, sõt
nagyon régi üvegeket is össze-
gyûjtöttek a rendezvényre, ugyanis
a divatnap keretein belül egy
„mini” üveg-tárlatot is rendeztek:
ezen anyagból készült dísztár-
gyakkal, még valódi pintesüveggel
is lehetett találkozni. Illetve – ha
már a régi stílus dominált – házi
abroszokkal, szõttesekkel is – a
rendezvény egyik szponzorának
jóvoltából. 

A program „csúcspontja” pedig
a divatbemutató volt, ahol a

Hölgyklub tagjai vonultak fel a
„vörös szõnyegen”, csinosan,
divatosan. A legidõsebb „alkalmi”
modell, a 82 éves Buti Erzsike néni
szerint legyen akárhány éves az
ember, soha ne a divatot kövesse,
ne azt, ami „menõ”, hanem ami az
egyéniségéhez illik.

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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HHööllggyyeekk aa kkiiffuuttóónn

A Thúry György Múzeum (Fõ
út 5.) szeretettel vár minden kis
és nagy gyermeket, felnõttet áp-
rilis 19-én 10 és 16 óra közötta
múzeum udvarán nyíló játszó-
házba.

Programok: nyuszi kiállítás és
nyuszi simogató, tojásfestés, húsvé-
ti díszek készítése, locsolóvers tanu-
lás, népi gyermekjátékok. Akinek
kedve támad táncra is perdülhet.

A rendezvényre 
a belépés díjtalan.

Húsvéti Játszóház 
a múzeumban

Olvasandó: 
Máté evangéliuma 28,1-8

Szinte magam elõtt látom,
ahogy az asszonyok kimentek
az elsõ húsvét reggelén a sírhoz.
Szívükben félelem, aggodalom,
vajon ki hengeríti el a nagy kö-
vet? Aztán meglátják, hogy a kõ
nincs a sír száján. Aztán hallják
a bizonyságtételt, hogy ne ke-
ressék a holtak között az élõt,
mert nincs itt, hanem feltáma-
dott. Majd az angyali biztatásra
vissza futnak a városba és ör-
vendezõ hírmondókká lesznek. 

Képzeljük most el, hogy mi va-
gyunk azok, akik az elsõ húsvét
reggelén oda mennek Jézus sírjá-
hoz! Engedjük, hogy az angyal ne-
künk is szóljon, nekünk is mutassa
meg az üres sírt, a mi szemünket is
nyissa meg, és nekünk is adjon iga-
zi húsvéti örömöt! Érezzük meg,
hogy Jézus miérettünk: érted, ér-
tem is szenvedett és halt meg azon
az elsõ nagypénteken és támadt fel
az elsõ húsvét reggelén. 

Ebben az idõszakban szinte át-
érezzük a tanítványok, az asszo-
nyok fájdalmát, gyászát, és látjuk

szomorúságukat a veszteség mi-
att, amely érte õket. Szinte fü-
lünkbe cseng elkeseredett szavuk,
ahogy megosztják egymással
gondolataikat. 

Csodálatos tudni azt, hogy Jé-
zus Krisztus nem hagyja ebben a
kilátástalannak tûnõ helyzetben
az övéit, melléjük szegõdik, oda-
áll és vigasztalást nyújt. 

Milyen jó az, hogy a mai ember
is ilyen fontos Krisztus számára,
hogy ma is odaáll azok mellé,
akiknek félelemmel, szomorúság-
gal van tele a szíve. 

Megszólítja az embert, a földre
csüggesztett tekintetet felemeli és
megmutatja számára, hogy van
kiút a kilátástalanságból, a félel-
mekbõl, és a gyászból.  Örvende-
tes, hogy nem hiábavaló a re-
ménység.  

Húsvét ünnepén érezzük át, lás-
suk meg munkáját az életünkben.
Milyen jó, hogy nem kell megáll-
nunk a nagypénteknél, hogy van
húsvét és ennek köszönhetõen
megtalálhatjuk a választ az éle-
tünk legfontosabb kérdéseire.
Nagypéntek és húsvét elválaszt-
hatatlanul egybetartozik. A ke-
reszt és a feltámadás együtt teszi
Jézust Krisztussá, Szabadítóvá.
„Nagypéntek húsvét nélkül ab-

szolút csõd. Húsvét nagypéntek
nélkül pogány theofánia” írja Ra-
vasz László. A feltámadás hitele-
síti a keresztet.

Kedves Olvasó! 
Engedd, hogy a Feltámadott

Krisztus az életed minden útján
melléd álljon, veled menjen, hogy
mindenkor legyen benned erõ, haj-
landóság a hitünkrõl, a húsvéti örö-
münkrõl szóval és cselekedetekkel
bizonyságot tenni.  

Az elsõ húsvétkor az asszo-
nyoknak el kellett menni a tanít-
ványokhoz, a Jézust megtagadó
Péterhez és többiekhez, és elmon-
dani, hogy menjenek Galileába,
majd ott meglátják Jézust. 

Mit jelent ma ez a buzdítás,
hogy menjetek el, és meglátjátok
Jézust? 

Isten azt akarja, hogy ne csak a
templomokban ünnepeljünk, ne
csak a gyülekezet közösségében
legyen valóság, hogy feltámadott
Urunk van, hanem mindenütt.

Menjetek el – vigyétek a jóhírt,
Jézus feltámadásának jóhírét! 

Vigyétek el a szívetekben! Vi-
gyétek a családotokba! Vigyétek a
betegekhez! Vigyétek el a bajban
levõk közé! Vigyétek oda, ahol az
emberek sírnak! Vigyétek oda,
ahol reménytelenség van! 

Meglátjátok õt! Jézust ma is
meg lehet látni. Ahol engedik,
hogy õ munkálkodjon, ott õ jelen

van és meglátjuk õt Lelke által,
szeretete által, az õ erejével.
Ahogy feltámadása után kézzel-
foghatóan megjelent tanítványai-
nak, úgy lesz ezen a húsvéti ünne-
pen  közöttünk. 

Hogyan várod ezt a húsvétot?
Az ige mindnyájunkat megszólít,
azt aki erõtlen a hitében, azt meg-
erõsíti. Aki erõs a hitében, azt
még erõsebbé teszi. Mindnyájun-
kat buzdít és erõsít. Az elsõ hús-
vétkor az asszonyok még félve fu-
tottak haza. Nekünk nem kell fél-
ni. A húsvét híre, a feltámadás hí-
re, az az igazi örömhír. Krisztus
feltámadott, bizonnyal feltáma-
dott! Így legyen áldott és örvende-
zõ a mi ünnepünk! 

Hella Ferenc
református lelkipásztor

FFéélleelleemm hheellyyeetttt öörröömm
HHúússvvééttii ggoonnddoollaattookk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének be-
töltésére.

Feladat: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésé-
rõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igaz-
gatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok
ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyûlés határo-
zott idõre, 2014. július 1. naptól kezdõdõen 2019. június 30-ig tartó öt évre vá-
lasztja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számí-
tott 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmon-
dás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkal-
mazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembe-
vételével - a közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyi-
kén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási, mûsza-
ki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat: 
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, 
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza, 
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazo-
lása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely iga-
zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata be-
nyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), 
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvõképességet ki-
záró vagy korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115.
§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött ve-
zetõ tisztségviselõi megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díja-
zásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályá-
zati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvános-
ságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken,
illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az er-
kölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes er-
kölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be
kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.

A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármester-
ének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújta-
ni. A borítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályá-
zat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott pályá-
zatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásá-
val véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények isme-
retében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014. májusi soros ülésén hoz-
za meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további fel-
világosítás személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ. 
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: VVIIAA KKaanniizzssaa
VVáárroossüüzzeemmeelltteettõõ NNoonnpprrooffiitt ZZrrtt.. 

- vveezzéérriiggaazzggaattóóA 2014. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások,
forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az
Erzsébet tér és környékén:

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 24. (csütörtök) 15:00 - április 27. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között,
- április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér
nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és
a Bolyai Ált. Iskola elõtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi
út és a Magyar út között,
- április 25. (péntek) 20:00 - április 26. (szombat) 11:30-ig a Deák téren, va-
lamint a Széchenyi tér É-i oldalán (Felsõtemplom oldalsó bejárata mellett),
- április 25. (péntek) 08:00 - április 25. (péntek) 16:00-ig a városközpontban
a fizetõparkolók ingyenesen vehetõk igénybe!

ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN 
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig:

- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között, 
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fõ
úton (a Fõ út forgalma az Ady utcába terelve a keresztezõdésnél; a Zár-
da utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fõ út keresztezõdésé-
nél; a Király út felõli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a kereszte-
zõdésnél),
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és az Arany J. út között (Pol-
gármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola elõtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgony út és a Magyar út között, 
- a Vásár utcán a Báthory utca - Erzsébet tér között: forgalom terelése a Bá-
thory utca felé.

Az útlezárások területére a fenti idõpontok alatt csak a lakók, a vásárosok, ven-
déglátósok, a fellépõk és a rendezõség tagjai hajthatnak be a rendezõk által biz-
tosított behajtási engedéllyel.

FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN 
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi utca
forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a
Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany J. utcában
jobbra fordulási tilalom lép érvénybe a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi ut-
ca nyugati oldalán megállási tilalom a Rozgonyi utca felõl 50 m-en.

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 26. (szombat) 10:00 - 10:30 az Erzsébet tér - Fõ út - Huszti tér - Pe-
tõfi utca - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig tartó futóverseny
miatt szakaszosan,
- április 26. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az ünnepi felvonulás és zászlófelvonás
idejére a Balatoni út irányába az Erzsébet tér - Fõ út (Deák tér északi oldal) sza-
kasza, valamint a Csengery út a Fõ út és a Zrínyi utca közötti szakasza, vala-
mint az Erzsébet tér irányába a Huszti tér - Fõ út - Erzsébet tér szakasza (kivé-
tel a Huszti tér irányából a belváros irányába közlekedõ menetrend szerinti au-
tóbusz járatok, visszairányban a Király körforgalom - Zrínyi út - Széchenyi
körforgalom - Felsõtemplom - Fõ út terelõúton közlekednek az autóbuszok a
Deák tér megállóhely kihagyásával). A Széchenyi tér - Fõ út közötti szakasz (a
Deák tér keleti oldal a Felsõtemplom elõtti része) a huszárok elvonulási idejé-
re lezárásra kerül.

BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27 (vasárnap) 05:00-ig:

- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz megállót ezen idõ alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésû buszmegállópár áthelyezésre kerül a
Zrínyi utcába, az E.on székház elé,
- lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi út és a Magyar út
között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésû helyi járatok Naprafor-
gó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem
érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Rozgonyi utca sarok-
megállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Ke-
nyérgyár, Magyar út 60., Kalmár utca, Zrínyi utcai ideiglenes megálló. 

A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kér-
jük megértésüket és türelmüket.

Kanizsa Turizmusáért Egyesület

VVáárrooss NNaappjjaa ffoorrggaallmmiirreenndd-vváállttoozzááss
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hu-
mán és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezetõ munkakör be-
töltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi mun-
kakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykani-
zsa, Király u. 47. 
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/13. pontja
szerinti Közterület-felügyelõi feladatkör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként mûködõ Közterület Felügyelet hatáskö-
rébe utalt közterület felügyelõi feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügye-
lõk munkájának operatív irányítása. 
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti
feladatok; járõrszolgálat; a közterületek jogszerû használatának, rendjének és tisztaságá-
nak védelme; közremûködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadsá-
got és más állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintõ intézkedések,
kényszerítõ intézkedések végrehajtása. A városi rendezvények szükség szerinti biztosításá-
ban való közremûködés.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közte-
rület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-
delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Sza-
bályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, a
2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-felügyelõi feladatkör I.
besorolási osztályra  meghatározott  iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kate-
góriás gépjármûvezetõi engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (ennek hiányában a pályá-
zó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi),
felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat, kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, jó konf-
liktuskezelõ és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önélet-
rajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Jegyzõi Kabinet
/ Önéletrajz minta szerint), motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bi-
zonyítvány, amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendésze-
ti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint az egyes törvényeknek az iskolake-
rülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekez-
désében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtá-
sáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó által a pályázatban hivatkozott
szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szem-
ben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat té-
teli kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. június 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 2/63-7/2014., valamint a munkakör megnevezését: Köz-
terület Felügyelet csoportvezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ letel-
tét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kine-
vezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ
kikötésével történik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rende-
letben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. A munkál-
tatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu )

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: HHuummáánn ééss HHaattóóssáággii 
OOsszzttáállyy KKöözztteerrüülleett FFeellüüggyyeelleett 

((ccssooppoorrtt)) - ccssooppoorrttvveezzeettõõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagyka-
nizsai Vagyongazdálkodási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhe-
lye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

Feladat: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésé-
rõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazga-
tóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellá-
tása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyûlés határo-
zott idõre, 2014. július 1. naptól kezdõdõen 2019. június 30-ig tartó öt évre vá-
lasztja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkal-
mazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási Sza-
bályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételé-
vel - a közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, mûszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági te-
rületek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazo-
lása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely iga-
zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyúj-
tásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), 
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizá-
rási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállal-
ja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztve-
võk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntésho-
zó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erköl-
csi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.

A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
terének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezér-
igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizott-
ság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pá-
lyázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bi-
zottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014.
májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további fel-
világosítás személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: NNaaggyykkaanniizzssaaii
VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ZZrrtt.. 

- vveezzéérriiggaazzggaattóó
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Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

Iharosberény Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres pá-
lyázatot nyújtott be, így a település támogatást nyert a terüle-
tén elhelyezkedõ sérülékeny földtani környezetben lévõ ivó-
vízbázis diagnosztikai, ellenõrzõ vizsgálatára. A projekt 100%-
ban támogatott, összköltségét, a 35,4 millió forintot az Európai
Unió Kohéziós Alapja teljes mértékben finanszírozza. A kor-
szerû vízbázis ellenõrzõ rendszer segítségével hosszútávon
kontrollálható a területen a talajvíz és rétegvíz minõsége.

Korszerû vízbázis ellenõrzõ 
rendszer épült ki Iharosberényben

Afelszín alatti ivóvízbázis állapotának vizsgálata azért nagyon fontos,
hogy minden, a vízmû által ellátott háztartásban tiszta és az uniós
normáknak megfelelõ legyen az ivóvíz. A projekt legfõbb célja, hogy
képet adjon az iharosberényi vízbázis sérülékenységérõl, javaslatai-
val segítsen megóvni a vízbázist attól, hogy a területen található po-
tenciális szennyezések a felszín alatti rétegekbe szivárogva elérjék a
vízadó réteget.

Az iharosberényi vízbázison végzett diagnosztikai vizsgálatok a víz-
bázis állapotának felmérésével kezdõdtek: a szakemberek össze-
gyûjtötték az archív vízföldtani naplókat és meteorológiai adatokat,
majd sor került a mintavételi helyszínek és a monitoring kutak helye-
inek pontosítására is. A következõ lépésben meghatározták a
vízmûkutak környékének földtani jellemzõit, majd feltárták a lehetsé-
ges szennyezõforrásokat, illetve sikerült megvizsgálni a sekélyebb és
mélyebb vízadó rétegek egymásrahatását.

A szakemberek kidolgozták a vízbázis biztonságba helyezését, vé-
delmét szolgáló intézkedési javaslatokat is. A Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Hatósághoz benyújtották a biztonságba helyezési tervet, amely-
nek érvénybelépését a Hatóság várhatóan 2014 nyarán védõterületi
határozatban rögzíti.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében április
25-én, pénteken 15.30-kor Dr. Bazsó Judit fõorvos Érbetegségek, mint
a diabétesz szövõdményei címmel tart elõadást a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ 
mmuunnkkaakköörr bbeettööllttéésséérree
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (0693) 311-468, Fax:
(0693) 310 465.
Meghirdetett munkahely: mûvelõdésszervezõ.
Munkakörbe tartozó fõbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
- Medgyaszay Ház intézményegység kulturális rendezvényeinek szer-
vezése, valamint a Kanizsai Kulturális Központ más intézményegysé-
gei programjainak lebonyolításában való részvétel.
Képesítés és egyéb feltételek: 
- fõiskola, egyetem mûvelõdésszervezõ,
- mûvelõdésszervezésben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: angol nyelvbõl alapfokú C tí-
pusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, ECDL, B ka-
tegóriás jogosítvány.
Elõnyt jelentõ kompetenciák:
- kiváló szintû kommunikációs készség, szervezõkészség,
- kiváló szintû pontosság, precizitás, megbízhatóság, kreativitás,
- kiváló szintû együttmûködõ készség.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizo-
nyítványok és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, referencia igazolás.
Állás elfoglalásának ideje: az április 30-ai elbírálást követõen azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 mûvelõdésszervezõ.
A megbízás határozatlan idõre szól, 4 hónap próbaidõvel.

2014.04.22. (kedd)  13:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.04.22 (kedd) 16:00 – 18:30 Szepetnek – IKSZT, Petõfi .u 57.
2014.04.24. (csütörtök) 08:30 – 13:00 Thúry György SZKI, Ady u. 29.
2014.04.26. (szombat) 14:00 – 18:30 Város Napja - Városháza 

Véradás - VVöröskereszt
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A Queen of the Dance az ír
sztepptánc legkiválóbb táncmû-
vészeibõl álló társulat. Szólótán-
cosa és koreográfusa az ír nemze-
ti bajnok és többszörös világbaj-
nok Catherine Gallagher, aki tag-
ja volt a világhírû Riverdance
együttesnek és megannyi vezetõ
társulatnak, akik eme jeles mûfaj-
ban szórakoztatják a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen
tehetség áll a szuperprodukció

élén, ami már csak amiatt is kivé-
teles, mert a világon egyedüli-
ként koreografál és vezet nõként
ír sztepp tánctársulatot. Az elõ-
adás egyszerre tartalmaz autenti-
kus ír elemeket és Catherine iz-
galmas, újszerû, modernebb ze-
nei alapokra helyezett koreográ-
fiáját. A Queen of the Dance egy
új különleges színfolt az ír tánc
és a táncmûvészet világában,
amelyet frenetikus dallamok kí-
sérnek. A géppuskalábú táncosok
lábdobpergésének hangja szinte
extázisba hozza a közönséget.
Catherine dinamikus, szenzációs

és lélegzetállító szólókat táncol.
Szabad szemmel szinte alig kö-
vethetõ, ahogyan a profi táncmû-
vészekbõl álló társulat elképesz-
tõ sebességgel szteppel a színpa-
don.

Catherine öt évesen kezdett tán-
colni. Tehetsége hamarosan nyil-
vánvalóvá vált, minden idõk leg-
fiatalabb ír sztepp táncosaként
tüntették ki az Írország Nemzeti
Bajnoka címmel.

A nevével fémjelzett elõadás
fantasztikus kikapcsolódást nyújt.
A produkció májusi, angliai pre-
mierje után a nagykanizsaiak saját
maguk gyõzõdhetnek meg arról,
ahogy a géppuskalábú táncosok
másodpercenként valóban tizen-
ötöt koppantanak lábukkal, amit
csak Catherine Gallagher tud fe-
lülmúlni.

A gyönyörû fellépõruhák,
fergeteges ritmusok, új és mod-
ern koreográfiák mellett az
elõadás részét képezik az akár
önálló koncerttel is felérõ ír
dallamok.

ÍÍrroorrsszzáágg HHeerrcceeggnnõõjjee llááttooggaatt aa hhaazzaaii kköözzöönnsséégghheezz!!
JJEEGGYYEEKK KKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTT SSZZÁÁMMBBAANN KKAAPPHHAATTÓÓKK::

Hevesi SSándor MMûvelõdési KKözpont 
8800 NNagykanizsa, SSzéchényi ttér 55-99., ttel: 00693 3311-4468

Tourinform IIroda
8800 NNagykanizsa, CCsengery úút 11-33., ttel: 00620 2298-22618

Neckermann IIroda
8800 NNagykanizsa, DDeák FFerenc ttér 33., ttel: 00693 5516-6668

Zalai HHírlap ÜÜgyfélszolgálati IIroda
8800 NNagykanizsa, EErzsébet ttér 221., ttel: 00693 3310-2226
Valamint aaz iirishdance.hu éés aaz IINTERTICKET oországos üüzlethálózatában.

Mindenképpen eelsöprõ eerejû éélményre sszámíthat aaz,
aki mmegnézi aa CCatherine GGallagher vvezette íír ssztepp-
tánc pprodukciót, 22014. MMÁJUS 99-ÉÉN ((PÉNTEK), aa
nagykanizsai HHevesi SSándor MMûvelõdési KKözpont
színpadán.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Ko-
vács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti helyi „A legszebb konyhakertek” címû versenyt. 

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz ön-
ként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára meg-
mûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterület-
tel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák: 
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zárt-

kert 1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek.

Jelentkezési határidõ: 2014. április 25. Jelentkezés módja: A Jelent-
kezési lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-
mailen, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkrõl. 

Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönzõ pultjá-
nál nyitvatartási idõben.

Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megmûvelõje.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készí-
tését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz. 

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelye-

zett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényé-

nek megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõ-

en gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan ve-

zetett Permetezési napló.
7. Elõnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és

öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.

8. Külön elõnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madárete-
tõ, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni – de
nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve július-
augusztus hónapban) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. 

Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember elsõ felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban részesül. 

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történõ jelölésre minden kategória elsõ helyezettje
lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Gyõrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas kar-
cagi szobrászmûvész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötlet-
gazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ, kertmûvelõ jelentkezését!

Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester

JJeelleennttkkeezzééssii llaapp

Jelentkezõ neve:
..................................................................................................................
Születési név:
.................................................................................................................. 
Címe:
.................................................................................................................. 
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................

Minõsége:  Tulajdonos  Megmûvelõ

A benevezett konyhakert címe:
.................................................................................................................. 
Nevezési kategória:
 Balkon: erkélyen kialakított  Zártkert 1.: zöldséges
 Mini: 50 m2-ig  Zártkert 2.: gyümölcsös
 Normál: 50 m2 felett  Zártkert 3.: vegyes
 Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót várhatunk-e a kertrõl?
 igen  nem  még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben? 
.................................................................................................................. 

Nagykanizsa, 2014. ...................................

...................................
Jelentkezõ aláírása

„„AA lleeggsszzeebbbb kkoonnyyhhaakkeerrtteekk””

A jelentkezõ és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megmûvelõje ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsûri tagjai – elõzetes
idõpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertrõl készült.

Bírálatnál elõny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetõleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretetõ, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelezõ!
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2014. április 17.

Az Erzsébet tér és környé-
ke ad otthont az április 25-
26-án megrendezendõ Város
Napi rendezvénysorozatnak.
A kétnapos programdömpin-
get ezúttal is sok helyi fellé-
põ, amatõr és profi mûvésze-
ti csoport mûsora színesíti
majd, ám országosan ismert
és elismert elõadók is pódi-
umra lépnek. 

A közelgõ fesztivál kapcsán
tartott pénteki sajtótájékoztatón
Magyar Ferenc, a fesztivált szer-
vezõ Kanizsa Turizmusáért Egye-
sület elnöke adott részletes tájé-
koztatást a programokról, amik-
kel minden korosztálynak – le-
gyen szó kicsikrõl, fiatalokról,
felnõttekrõl és az idõsebbekrõl –
igyekeznek tartalmas idõtöltést
nyújtani a rendezvényforgatag-
ban. 

– Április 25-én, pénteken reg-
gel 9 órától egészen 13 óráig az
iskolásoké lesz a nagyszínpad:
az intézmények diákjai különbö-
zõ produkciókkal mutatkoznak
be a nagyközönség elõtt. Szintén
a Város Napján kerülnek megju-
talmazásra azok a fiatalok, akik
a tanulás, illetve a sport terüle-
tén kimagasló eredményt nyúj-
tottak. Intézményenként 3-3 ta-
nulónak ad át elismerõ, névre
szóló oklevelet Cseresnyés Péter
polgármester – mondta Magyar
Ferenc.

Az egyesület elnöke hangsúlyo-
zottan szólt arról, hogy az idei
fesztivál szervezésekor gondoltak
a fogyatékkal élõkre is: a rendez-
vény nyitónapján a Fogyatékkal

Élõk Integrált Intézménye két mû-
sorszámmal mutatkozik be a nagy-
színpadon. 

– Nem lesz hiány zenés, tán-
cos, énekes mûsorszámokból sem
– folytatta a sort Magyar Ferenc,
ugyanis pénteken a Premier
Táncklub, a Napsugár Együttes, a
Rozgonyi Általános Iskola ének-
kara, a Szkes Dance Tánccsoport
alapozza meg kora délutánba
nyúlóan a jó hangulatot. Majd,
negyed öttõl, Cseresnyés Péter,
városunk elsõ embere mondja el
köszöntõjét, ezt követõen pedig a
Pannonia Allstars Ska Orchestra
zenekar, a Fitpoint Mozgásköz-
pont mûsora és salsa bemutató
hangolja a nagyérdemût a 20.30 –
kor kezdõdõ Marót Viki és a No-
va Kultúr Zenekar nagykoncert-
jére. 

– Szombaton 10 órától kezde-
tét veszi a hagyományos, ünne-
pi felvonulás, amely idén való-
ban méltó lesz a két évtizedes
fesztivál-jubileumhoz: ugyanis
ez idáig 300-an jelezték, hogy
részt vesznek az utcai „karne-
válon”. 

Szintén e napon, 11 órai kez-
dettel a Kanizsai Fúvószenekar
„húzza a talpalávalót”, õket a
Tüttõ János Nótaklub, a Kanizsa
Táncegyüttes, Jónás Tamás bû-
vész, a Kakaó Együttes, a Szan-
Dia Fitness Sport Club, Nagyka-
nizsa Város Vegyeskara és az
Eraklin Táncklub követi a szín-
padon. 17 órától Tóth Gabi, este
20 órától pedig Charlie és Tóth
Vera ad élõkoncertet – az
Abrakazabra Zenekar kíséreté-
vel. Õk muzsikálnak a 22.05

perckor kezdõdõ tûzijáték utáni
utcabálon is.

Természetesen idén is tömér-
dek kísérõprogram színesíti a
fesztivál kavalkádot. Lesz – sok
más mellett – rendõrségi-, tûzol-
tó-, és kutyás bemutató is. Az idei
fesztivál mindkét napján, 11-tõl
20 óráig, az Erzsébet téren felállí-
tandó gyermekjátékokat – mászó-
fal, légvár, népi körhinta stb. – in-
gyenesen vehetik igénybe a legki-
sebbek.

A város peremkerületeinek
iskoláiba járó gyermekek pedig
a Zala Volán jóvoltából ingye-
nesen eljutnak a rendezvényre,
így õk sem maradnak ki a forga-
tagból – hangzott el a sajtótájé-
koztatón. Csakúgy, mint az,
hogy a fesztiválon – több más
mellett a vendéglátás területén
is – a helyi vállalkozások kap-
nak szerepet. 

Magyar Ferenc továbbá köszö-
netét is kifejezte a városvezetés-
nek, illetve a szponzoroknak azért
a támogatásért, aminek jóvoltából
színvonalas Város Napját tudnak
szervezni.

Cseresnyés Péter polgármester
már annak adott hangot mondani-
valójában, hogy a 20 éves jubileu-
mát ünneplõ Város Napján más
„újítások” is lesznek. Mégpedig,
hogy az Ünnepi Közgyûlés – ame-
lyen minden évben kitüntetéseket
adnak át az arra érdemeseknek –
nem péntek este, hanem délelõtt 11
órakor lesz a Medgyaszay Házban.
A díjazottakat pedig – egyúttal –
bensõséges hangulatban fogják
köszönteni. 

– A rendezvénysorozat valóban
méltó lesz a 20. Város Napjához –
így a polgármester.

Cseresnyés Péter egyúttal invi-
tált is mindenkit, látogassanak el a
kétnapos fesztiválra. 

A rendezvény miatt egyébként
ezúttal is lesznek forgalomkorlá-
tozások, útlezárások, amelyekrõl
a hatodik oldalon olvashatnak
részletes tájékoztatást. Ezen
kívül errõl – csakúgy, mint a
fesztivál részletes programjairól
– a Kanizsa Hetilap weboldaláról
is hamarosan informálódhatnak
az érdeklõdõk. 

Sz.Zs.

HHaammaarroossaann VVáárrooss NNaappjjaa –– iimmmmáárr 
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PPrrooggrraamm
2014. ÁPRILIS 25. 
(PÉNTEK) ERZSÉBET TÉR

09:00 Iskolai elõadások
13:00 Premier Táncklub
13:40 Fogyatékkal Élõk 
Integrált Intézményének mûsora
14:10 Napsugár Együttes
15:00 Rozgonyi Úti Általános
Iskola énekkara
15:45 Szkes Dance Tánccsoport
16:15 Polgármesteri köszöntõ
17:30 Pannonia Allstars Ska 
Orchestra
19:10 FITPOINT
Mozgásközpont mûsora
19:30 Salsa bemutató
20:30 Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar koncertje

2014. ÁPRILIS 26. 
(SZOMBAT) 
ERZSÉBET TÉR

10:00 Ünnepi felvonulás
11:00 Kanizsai Fúvószenekar
mûsora
12:00 Tüttõ János Nótaklub
13:15 Kanizsa Táncegyüttes
13:45 Jónás Tamás bûvész
14:00 Kakaó Együttes
15:15 Szan-Dia Fitness Sport
Club mûsora
16:00 Nagykanizsa Város
Vegyeskara
17:00 Tóth Gabi élõ koncert
18:30 Eraklin Táncklub
Együttes
20:00 Charlie - Tóth Vera élõ
koncert, kísér: Abrakazabra
Zenekar
22:05 Tûzijáték
22:30 Utcabál az Abrakazabra
Zenekarral

A szervezõk a mûsorváltozás
jogát fenntartják! 

További információ: ww.nagykanizsa.hu
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A „radiológia” szót meghall-
ván sokaknak elsõként különbö-
zõ vizsgálati módszerek, képek,
szövegszerû leletek jutnak eszé-
be. Igaz, hogy az orvostudomány
e szakterülete nem kimondottan
a betegágyhoz köthetõ, ám egy
jó diagnózis felállítása – legyen
szó bármilyen betegségrõl –
bizony alapvetõ szempont a to-
vábbi kezelésben. Viszont ami
talán ennél lényegesebb, hogy
minden egyes kórisme „mögött”
érzõ ember van, akikkel a sze-
mélyes kapcsolat kialakítása is
éppoly fontos – legalábbis dr.
Milics Margitnak, a Kanizsai Do-
rottya Kórház Központi Radio-
lógiai Osztályát vezetõ fõorvos-
nõnek. 

A vele készített interjú során fel-
tûnt, hogy a több mint két évtizede
radiológus szakorvosként és emlõ-
diagnosztaként dolgozó doktornõ-
nek szinte minden egyes mondatá-
ban ott a betegeim szó. Dr. Milics
Margit jelleme és személyisége
ugyanis így azonnal rácáfol arra a
– talán téves – sztereotípiára, mi-
szerint a radiológusok „képleolva-
só orvosok”, így velük közvetlen
orvos-páciens kontaktus ritkán
alakul ki. A fõorvosnõnek azonban
tényleg szenvedélye a hivatása,
amit – a szakmája iránt viseltetett
szeretet és hû alázat mellett –
csakis a betegekért végez. Azért,
hogy a lehetõ legtöbbet segíthes-
sen rajtuk. Hiszen, állítása szerint,
épp ezért lett radiológus …

– Pécsett, az Orvostudományi
Egyetem negyedik évfolyamán
hallgattunk radiológiát. Már ak-
kor felkeltette figyelmemet e
szakterület… Aztán, amikor álta-
lános orvosi tanulmányaim befe-
jeztével 1986-ban a zalaegerszegi
kórházba kerültem, pályaválasz-
tásomban meghatározó személyi-
ség dr. Gasztonyi Vince radioló-
gus fõorvos volt, aki középisko-
lásként is tanított – õt példaké-
pemnek tekintem mind a mai na-
pig.

– Apropó szakma. Mivel foglal-
kozik valójában a radiológus? 

– A betegekkel, mint minden or-
vos, azonban – egyszerûen és vic-
cesen szólva – mi „belelátunk” a
páciensekbe. Anno egyszerû rönt-
genberendezésekkel, a 70-es évek-

tõl ultrahang-készülékkel is vizs-
gáltak betegeket. Értelemszerûen,
míg utóbbi a lágy részekre, elõbbi
pedig legtöbbször csontszerkezet
(pl. törések) analízisére vonatko-
zik, de ide tartozik a rtg is. Aztán
idõvel jött a CT, az MR, a PET-CT
– ezek már a képalkotó-diagnoszti-
ka szakterületéhez sorolhatóak.
Ahogy a mammográf-berendezé-
sek, melyekkel specifikusan az
emlõk vizsgálatát végezzük. Le-
egyszerûsítve: a radiológus ezek
jóvoltából „képet kap” a betegrõl –
akár az egész testérõl, A-tól Z-ig –,
amibõl aztán felállít egy személyre
szabott diagnózist. Ugyanakkor ez
nem egy puszta pillantásból áll, hi-
szen sajnos még ugyanaz a beteg-
ség is mutathat más és más arcot.
Éppen ezért fontos a beteggel tör-
ténõ kommunikáció és személyes
összeköttetés, csakúgy, mint a ke-
zelõ orvosokkal is konzultálni. Ad-
dig megyek, illetve addig járok
utána a dolgoknak, amíg nem ka-
pok érthetõ, pontos és nyilvánvaló
képet a betegségrõl. Ha kell, még
más kórházakból is bekérek lelete-
ket, képeket, elõzményeket. Fon-
tosnak tartom még a páciensek to-
vábbi sorsának figyelemmel kísé-
rését is. Ebbõl szintén sokat tanul-
hatok. 

– Van két szelete a radiológiá-
nak, amik különösen a szívügyei,
és amik további karrierjét is meg-
határozták…

– Bõ húsz éve foglalkozom
emlõdiagnosztikával. Már szak-
orvosként dolgoztam a Zala Me-
gyei Kórházban, amikor – a '90-
es évek elején – kialakítottuk a
Nyugat-dunántúli régió modern,
mammográfiás laborját, melynek
a kezdetektõl részlegvezetõje is
voltam. A klinikai mammográfiás
tevékenység mellett az országban
elsõk között indítottunk el Zala-
egerszegen a szervezett mam-
mográfiás szûrést panaszmentes
nõk számára. Ekkortájt már az
Onko Teamben is dolgoztam –
közel 20 évet töltöttem el a daga-
natos betegek egyénre szabott ke-
zelésével foglalkozó orvos cso-
portban – mint vezetõ radiológus
konzultáns. A két szívügyem te-
hát az emlõdiagnosztika és az
Onko-team, de a radiológia min-
den területén van gyakorlatom,
(CT , MR,UH-). Ami pedig még

az emlõvizsgálatokra vonatkozik:
az ezredfordulótól számítva to-
vább folytattuk a népegészség-
ügyi szûrõprogramot a zalai me-
gyeszékhelyen, de még a szom-
bathelyi Markusovszky Kórház is
felkért mindennek ottani meg-
szervezésére, elindítására. Ennek
a szûrõteamnek mind a mai napig
tagja vagyok. 1998-ban beválasz-
tottak a Magyar Radiológus Tár-
saság Emlõdiagnosztikai Szekció
vezetõségébe, amely az emlõdi-
agnosztika szakmai irányelveit,
protokolljait dolgozza ki és hatá-
rozza meg Magyarországra vo-
natkozóan, illetve az emlõdiag-
nosztikával foglalkozók vizsgáz-
tatását is végzi.  

2005-tõl bevezettük Zalaeger-
szegen az emlõk mágneses rezo-
nancia (MR) vizsgálatát is. Komp-
lex jártassági vizsga emlõdiag-
nosztikából, majd a folyamatos
bel-és külföldi továbbképzések-
nek, kongresszusoknak és oktatói
tevékenységemnek köszönhetõen
még több ismeretet szereztem,
amit a mindennapi munkám folya-
mán kamatoztathatok, betegeim
érdekében. 

– Adjunktusi, majd fõorvosi ki-
nevezés Zalaegerszegen, illetve ní-
vós szakmai díjak. Ezekrõl viszont
még nem tett említést.

– Mert a betegeim fontosabbak,
bár a vezetõi-címek és a különbö-
zõ elismerések azért arról tanúbi-
zonyságot adnak, hogy jól végzem
a munkámat – a „tágabb” szakma
szerint. 1999-ben kaptam meg a
fõorvosi kinevezést; a mammográ-
fiás labor részlegvezetõje voltam.
Ami pedig a díjakat illeti: legbüsz-
kébb, talán, a 2007-ben elnyert Lá-
nyi Márton-díjra és szintén az or-
vosszakma-elismerését fémjelzõ
„Astellas, Év orvosa” díjra va-
gyok. Azonban szintén melegség-
gel tölti el a szívemet, hogy 2008-
ban az akkori egészségügyi mi-
niszter elismerõ oklevélben,
egyúttal kitüntetésben részesítette
a szombathelyi kórház mammog-
ráfiás részlegének kollektíváját, s
jómagamat, mint radiológus ta-
nácsadó konzultánst. Az a fõigaz-
gatói dicsérõ oklevél is sokat je-
lent, amit még tavaly vehettem át a
zalaegerszegi kórház vezetõjétõl. 

– 27 évet töltött a megyei kór-
házban, majd hivatástudata Nagy-

kanizsára szólította, ahová célok-
kal, tervekkel érkezett.

– A Kanizsai Dorottya Kórház ve-
zetõsége, csakúgy mint én, a színvo-
nalas betegellátást tartja legfonto-
sabb küldetésének. Erre törekszünk
mi is a nagyon korszerû betegvizs-
gálati eszközökkel ellátott, géppark-
jában megújult Radiológiai Osztá-
lyon: munkatársaimmal, a 8 szakor-
vos kollégával és az asszisztensek-
kel közösen. Emellett az Onkológia
Team tevékenységének kibõvítését
is szeretném szorgalmazni. Azon
vizsgálatok igénybevételéhez pedig,
melyek nem állnak rendelkezésre a
kanizsai intézményben, a megyei
kórházzal való jó szakmai kapcsolat
nyújt segítséget. 

– Méltán adódik a kérdés, hogy
egy orvos, aki ennyi területen áll
helyt, mint ön, el tud-e vonatkoz-
tatni szabadidejében – egy kicsit –
a szakmájától? Egyáltalán mikor
tud pihenni?

– Még a kórházi munkáim mel-
lett is az egészségügyben dolgo-
zom, mint életmód tanácsadó. S ar-
ról nemcsak másoknak beszélek
miért fontos a testi-lelki állapot
megóvása, eszerint élünk mi is,
családommal együtt. Az egészsé-
ges táplálkozásra kiemelt figyel-
met fordítok.  Kiskertemben saját
magam termelem meg azokat a
zöldségeket, amiket otthon fo-
gyasztunk. Számomra a kertészke-
dés jelenti az aktív kikapcsolódást,
a lélekbeli feltöltõdést pedig a sze-
retteim. A férjem, és a csodálatos,
történésznek tanuló leányom. A
nyugodt családi háttér jóvoltából
tudom teljes odaadással végezni a
munkámat. Már megint a hivatá-
somnál tartok… De egy igazi orvos
nemcsak munkaidõben él a betege-
iért, hanem azon kívül is…

Szabó Zsófia

„„MMééllyy sszzaakkttuuddáássssaall,, eemmbbeerrssééggggeell,, 
eemmppááttiiáávvaall sseeggíítteennii mmáássookkoonn……""
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2014. április 17.

Horoszkóp

Acsillagok állása szerint keményen meg kell
dolgoznia ezután is a sikerért. Bár szereti át-
gondolni a döntéseit, most ne mérlegeljen, hi-
szen a családjáért fáradozik. A tûrõképessége
is határtalan lesz a húsvéti ünnepek alatt.

Tudja, hogy változtatnia kellene valamit a
rokoni kapcsolataiban, csak azzal nincs
tisztában, hogyan fogjon hozzá. A közelgõ
ünnepek most jó alkalmat adnak ehhez is,
csak vegye át a kezdeményezõ szerepet.

Bár a húsvéti készülõdéssel kellene elfog-
lalnia magát, önnek fontosabb lesz a nosz-
talgiázás, hiszen egy régóta nem látott, rég-
volt hódolóval még bevásárlás közben is
fel lehet eleveníteni a régi, szép emlékeket.

Aváltozékony idõjárás ugyan keresztül húz-
za a számítását, de új ötletekben nem lesz hi-
ánya. Némi szervezõmunkának köszönhetõ-
en a húsvéti ünnepek ugyanolyan kelleme-
sen telnek el, mint ahogyan eltervezte.

A bolygóállások szerint kedvezõ helyzetbe
kerül a héten. Öröme azonban ne legyen
teljes, mert a bolygó arra is inti, hogy ne
költse el minden pénzét még akkor sem, ha
szüksége van a kiszemelt holmikra.

A párja szerint egy titkos erõ lakozik ön-
ben, amit szükség esetén mindig ki is hasz-
nál. A közeljövõben ismét élnie kell ezzel
az erõvel, csak elmélkedjen el a dolgokon
és máris megkapja az iránymutatást. 

Egy kellemes, meglepetésekkel tarkított
hétvégére számíthat. Új ismeretségekre is
szert tehet, de a barátság kezdetén fordul-
jon hozzájuk kellõ türelemmel. Õrizze meg
optimizmusát, és biztosan sikert arat.

Jó alkalma nyílik a közeljövõben szemé-
lyes kapcsolatainak ápolására. Egyre job-
ban érzi magát barátai társaságában, és
még az is elõfordulhat, hogy bekapcsolód-
nak egy vidám hangulatú locsolóbálba. 

Úgy tûnik, unalmasan telnek a napjai, mert
szinte éhezik a kihívásokra. Az ünnepek
elõtt gyorsan túlteszi magát a rutinfeladato-
kon, de unatkozni mégsem lesz ideje. Szá-
moljon váratlanul betoppanó vendégekre is.  

Bízzon jobban a saját erejében, ha el akar érni
valamit. Acélkitûzései, a kívánságai ne rugasz-
kodjanak el túlságosan a valóságtól, még ak-
kor sem, ha egy csekély húsvéti ajándékról van
szó. Ne szomorkodjon, még kaphat valamit.

Izgalomra vágyakozik, és nem csendre
meg nyugalomra. Vegyen bátorságot, és
értesse meg a párjával is ezt az óhaját.
Önnek is lehetnek elvárásai, még akkor
is, ha rendben mennek a dolgaik. 

Változatlanul szereti, ha körberajongja a pár-
ja, mielõtt megkéri valami munkára. Most, a
nagy húsvéti készülõdés idején sem zökkenti
ki a gondolatmenetébõl semmivel, és álmat-
lan éjszakákat sem okoz a kívánságaival.

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az aláb-
bi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

Termelésvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási manager szakirányú megegyezés szerint
Raktári mûszakvezetõ középfokú megegyezés szerint
Mûszakvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási munkatárs felsõfokú megegyezés szerint
Boltvezetõ helyettes szakirányú megegyezés szerint
Bolti eladó szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Raktári adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Raktári dolgozó 8 általános megegyezés szerint
Csomagoló 8 általános megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelõ 8 általános megegyezés szerint

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

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

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

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

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

A Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ pályázatot

hirdet családgondozó munkakör (1
fõ) betöltésére. Benyújtási határidõ:
2014. május 5. Részletes információk:
h t t p s : / / k o z i g a l l a s . g o v . h u ;
www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu (7638K)

A Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ családgon-
dozó asszisztenst (1 fõ) keres. Be-
nyújtási határidõ: 2014. május 5.
Részletes információk: www.nagy-
kanizsa.hu; www.surd.hu; www.zala-
komár.hu (7639K)

Lakberendezési tárgyakat: porce-
lánt, falitálat, képet, réz, bronz tár-

gyakat, valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) kész-
pénzért vásárolok. Tel.: 0630-
3328422 (7640K)

54 éves férfi várja korban hozzáil-
lõ hölgy jelentkezését. Leveleket a
Szerkesztõségbe: „Egyedül nehéz,
ketten könnyebb” jeligére kérek.

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

Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagyka-
nizsán részletfizetéssel.

Tel.: 0630/6374083, 0620/4237877,
0670/3928943 (7637K)

1%A Nagykanizsai
Cukorbetegek
Egyesülete tisz-

telettel kéri Önöket, hogy jöve-
delemadójuk 1%-ának felaján-
lásával az egyesületet támogat-
ni szíveskedjenek. Adószám:
18955912-1-20. Számlaszám:
11749015-20005519

Elhunyt a Nagykanizsai Tor-
na Egylet 1866 egykori kiváló
elnöke Péter Ferenc. Péter Fe-
renc több cikluson keresztül volt
a sportegyesület elnöke. Az õ
vezetése idején épült az Ady út
68. szám alatti sportcsarnok, va-
lamint az Ady út 78. szám alatti
labdarúgó és súlyemelõ komp-
lexum. Munkásságát Nagykani-
zsa város, Nagykanizsa Megyei
Jogú Sportjáért kitüntetõ cím-
mel ismerte el. Péter Ferenc 92
évet élt. Emlékét megõrizzük.

Kiss György, 
az NTE 1866 elnöke

EEllhhuunnyytt PPéétteerr 
FFeerreenncc,, aazz NNTTEE
eeggyykkoorrii eellnnöökkee E héten szerdán kezdõdött és

egészen szombat délutánig tart
Nagykanizsán az ökölvívók ser-
dülõ és junior korcsoportos di-
ákolimpia döntõje. A négy napos
eseménynek a Cserháti-Russay
csarnok ad otthont az elkövetke-
zendõ napokban.

– Tulajdonképpen koncepciónk
szerint a kanizsai akadémia meg-
nyitása után a feladatunk az, hogy
minden évben valamilyen orszá-
gos méretû versengést a városba
hozzunk, ez most a serdülõk és ju-
niorok diákolimpiájának országos
döntõje – fogalmazott Draskovics
Szilárd, a Kanizsa Box Klub elnö-
ke, akit a közelmúltban már a honi
szövetség elnökségébe is bevá-

lasztottak. – Igazán népes és szín-
vonalas mezõnnyel számolhatnak
a sportolók és a reményeink sze-
rint mind nagyobb számban kiláto-
gató érdeklõdõk.

A szervezõk elõzetesen 200-250
fiatal öklözõvel számoltak – ösz-
szesen – a két korosztályban, s köz-
tük persze a kanizsai ökölvívó aka-
démia növendékei is ott lesznek.

– Április 16-án délután kezdõd-
tek a küzdelmek és folytatódnak
17-én a selejtezõkkel, pénteken az
elõdöntõk, míg április 19-én,
szombaton délelõtt a döntõk kö-
vetkeznek – árult el részleteket a
lebonyolításról a klub elsõ embere.

– Ez egyben a sportág hazai
utánpótlás krémjének olimpiája
úgymond, melyen természetesen

jó eredményeket várunk – ezt már
az egyik tréner, a dél-zalai akadé-
mia névadója, Botos András
mondta. – Sajnos vannak sérültje-
ink, akik nem tudtak indulni, ettõl
függetlenül sikeres párharcokra
számíthatunk a mieink részérõl.

– A serdülõknél 38,5, valamint
40,5 kg-ban, míg a junioroknál 46,
50 és 52 kg-ban lesznek egyesüle-
tünknek, akadémiánknak és a spor-
tolók helyi iskoláinak indulói – fûz-
te az elhangzottakhoz Korpics Mik-
lós, a fiatalok másik edzõje. – A ka-
nizsai oktatási intézmények közül a
Rozgonyi- és Kõrösi-iskola, vala-
mint a Zsigmondy-Széchenyi kö-
zépiskola nevezett bokszolókat.

P.L.

OOrrsszzáággooss ddiiáákkoolliimmppiiáávvaall nnyyiittoottttaakk

A közelmúltban Nagykani-
zsán megrendezett kötélugró di-
ákolimpia országos döntõje egy-
ben a nyári, Hongkongban meg-
rendezésre kerülõ világbajnok-
ság válogatójának utolsó köre is
volt.

A kanizsai iskolákat képviselõ,
illetve a kanizsai klubban sporto-
ló versenyzõk közül (képünkön)
Szabó Péter, Kalmár Benedek,
Kovács Bence, Kovács Emese és

Hegedûs Zsófia szerepelt reme-
kül, mint kiderült késõbb, közü-
lük a magyar válogatott tagjaként
Szabó Péter és Kalmár Benedek
képviseli a Szan-Dia FSC-t a júli-
us 27. és augusztus 5. között meg-
rendezésre kerülõ hongkongi vi-
lágbajnokságon.

Addig is gõzerõvel készülnek a
távol-keleti megmérettetésre a
klub versenyzõi.

P.L.

MMeehheettnneekk aa vvbb-rree
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Javában tartanak a vízilabdá-
zók OB I B-s pontvadászatának
csatározásai, köztük a Kanizsa
VSE is a felsõház felé igyekszik
csoportjában.

Hódmezõvásárhelyi VSC (5.)
– Heat Group Kanizsa VSE (3.)
19-17 (5-5, 3-4, 5-7, 6-1)

OB I B B-csoport férfi vízilab-
da-mérkõzés, 11. forduló. Hódme-
zõvásárhely, 50 nézõ. Vezette:
Pásztor, László G.

Kanizsa: Kiss Cs. - Kádár 2,
Fábry 3, Kéri 1, Virt M., Kaszper
G. 1, Vitári. Csere: Bencz, Cserdi
2, Gulyás 5, Szilvasán 2, Kis Zs.,
Bakó 1. Edzõ: Németh Zsolt.

Ahogy az a nagykönyvben meg
van írva, úgy vízilabdáztak a ven-
dégek a középmezõnyhöz tartózó
Hódmezõvásárhely ellen. Gólok-
ban gazdag volt a találkozó, idõvel
azonban a két csapat védelmének
rövidzárlatai után a kanizsaiak jöt-
tek ki jobban a fordulópontokból.

Mindez az utolsó negyedig volt
érvényes, amikor a már megnyert-
nek hitt meccsen elemi hibákat vé-
tettek Németh Zsolt tanítványai.
Számos mérkõzés-szituációban hi-
bázott a Kanizsa VSE, s az is igaz,
hogy amit és amikor a vásárhelyi-

ek kapura lõttek, az hálóba is vá-
gódott. Az utolsó felvonásban
Kaszper Gáborék önmagukat ver-
ték meg, ezzel fontos pontot, pon-
tokat veszítve idegenben.

Heat Group Kanizsa VSE (3.)
- Szolnok II (6.) 13-9 (4-1, 3-2, 2-
3, 4-3)

OB I B B-csoport férfi vízilab-
da-mérkõzés, 12. forduló. Nagyka-
nizsa, 30 nézõ. Vezette: Lázár, Ju-
hász. 

KVSE: Kiss Cs. - Szilvasán 3,
Kaszper G., Kéri 2, Virt M. 1, Ká-
dár 3, Gulyás 2. Csere: Cserdi 1,
Fábry 1, Bencz, Vitári, Kis Zs.
Edzõ: Németh Zsolt.

Információink szerint a klub ve-
zetése sem ment el szótlanul a
hódmezõvásárhelyi vereség mel-
lett, s már ezért is hajtotta a bizo-
nyítási vágy a kanizsai csapat tag-
jait, akik nem is kezdtek rosszul, s
eredményes játékukat a második
negyedben is folytatni tudták. A
hazaiak küzdöttek, hajtottak, s ez
még akkor is igaz, ha a harmadik
harmadtól jelentkezett is némi
holtpont Kaszper Gáboréknál.
Mindez a negyedik játékrészben
csúcsosodott, hiszen az utolsó
nyolc perc elején 9-7-re is feljöttek
a szolnokiak. Akkor aztán egy ki-

adós gólcsend következett, de ezt
átvészelve a Kanizsa VSE biztosan
hozta a találkozót.

Németh Zsolt: „Úgy érzem, a
csapat összeszedte magát és bizo-
nyította, hogy kisiklás volt az elõ-
zõ fordulóbeli eredmény. Ezúttal
valóban kellõ koncentrációval
szálltak vízbe a srácok és egy jó
Szolnokot sikerült felülmúlni.”

Debreceni CPVSE (9.) - Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 3-20 (0-
3, 0-8, 0-5, 3-4)

OB I B-s férfi vízilabda-
mérkõzés, B-csoport, 13. forduló.
Debrecen, 30 nézõ. Vezette:
Madarasi, Sándor.

Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Szil-
vasán, Kaszper G. 4, Fábry, Virt
M. 1, Kádár 5, Gulyás 4. Csere:
Bencz, Maár, Cserdi, Kéri 1, Kis
Zs. 2, Bakó 3. Edzõ: Németh
Zsolt.

Az eredmény sok mindenrõl
árulkodik, többek között arról,
hogy nem volt a kicsi a különbség
a két együttes között. Ezen túl a
vendégek három negyedet is lehoz-
tak kapott gól nélkül, maguk pedig
kedvükre érhették el találataikat.
Az utolsó játékrész eredménye
valamivel szorosabb állást hozott,
de a Kanizsa VSE így is gólfesz-
tivált rendezett összességében.

P.L.

ÚÚttbbaann aa ffeellssõõhháázz ffeelléé

Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp SK (9.) 7,5:4,5

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 8. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Ivanisevics - Horváth Á. döntetlen,
Erdõs - Szabó G. döntetlen, Lenic -
Czebe 1:0, Ribli - Varga Z. döntetlen,
Pintér J. - Mészáros T. döntetlen,
Bánusz - Tésik 1:0, Prohászka -
Almási 0:1, dr. Flumbort - Horváth T.
döntetlen, Galyas - Horváth Gy. dön-
tetlen, Kántor - Mádl 1:0, Bodó - Do-
bos 1:0, Gara T. - Csiszár döntetlen.

Egy megyei rangadó mindig is
megyei rangadó marad, akármilyen
célokért is küzdjön az összecsapás
két együttese. Így volt ez ezúttal is
a Nagykanizsa – Zalaegerszeg sakk
csapatbajnoki mérkõzés alakalmá-
val is. Ha azt vesszük, akkor két
hatszoros bajnokcsapat feszült egy-
másnak, csak a hazaiak a bajnoki
címért, míg a vendégek a kiesés el-
kerüléséért szerezték a pontokat.
Maga a találkozó nem kis küzdel-

met hozott, amirõl a nem kevés
döntetlen is árulkodott.

– Azt kell mondjam, nagyon nagy
meccs volt – kezdte rögtön összeg-
zésképpen a kanizsai együttes csa-
patvezetõje, Papp Nándor. - Az
egerszegiek minden megpróbáltak,
jól is tartották magukat, s ugyan nem
az én tisztem ezt mondani, de nem is
értem egy ilyen találkozó után, hogy
miképpen állhatnak a kieséstõl fe-
nyegetve a tabellán. Mi viszont ismét
fontos sikert jegyeztünk a találkozón.

***
Egy megyei rangadón, vagyis az

Aquaprofit Nagykanizsai TSK –
Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
SK mérkõzésen szerezte meg hete-
dik NB I-es sakk csapatbajnoki
aranyérmét a kanizsai együttes. A
7,5:4,5-ös hazai sikerrel záruló par-
tik után néhány perccel vált biztos-
sá, hogy a dél-zalaiak megvédve cí-
müket, hetedszer lettek az NB I baj-
nokai. Sorozatban hatodszor.

– A mérkõzés egy óra játék eltel-
te után kezdte azt a régi, igazi „me-

gyei rangadós” hangulatot idézni –
értékelt Papp Nándor, a Kanizsa
csapatvezetõje. – Tényleg derbit
játszottunk, s csak ismételni tudom
önmagam: amely csapat így tud
játszani, mint tette azt ellenünk a
Csuti, nem létezik, hogy a kiesés
ellen kell hogy küzdjön.

A párosítás úgymond három, illet-
ve négy szereplõs lett idõvel, hiszen
nem sokkal a nagykanizsai párharc
után derült ki, hogy a Paksot ottho-
nában 7:5-re gyõzte le a Budapesti
Titánok, ami egyben azt is jelentette,
hogy az Aquaprofit-NTSK megsze-
rezte a 2013/14-es szezon bajnoki
címét, mivel a tabellán 12 pontra
nõtt elõnye a Duna-partiak elõtt.

– Amikor mindez kiderült, a já-
tékosaink már úton voltak, s e-
mail-en is gyorsan tájékoztattam
õket – folytatta Papp Nándor. –
Ahogy alakultak a történtek, arra
tényleg nem számítottunk, de úgy
érzem, nem kis dolog ilyen rövid
bajnokságban egy fordulóval a vé-
ge elõtt a címet ünnepelni.

Bár, még egy forduló a bajnok-
ságból hátra van, azért az ilyenkor
szokásos értékelés is elõkerült ter-
mészetesen a tárból.

– Kántor Gergely a nálunk a
nyolc meccsen szerzett 6,5 pontos
teljesítményével messze kiemelke-
dik, s nincs kizárva, hogy az NB I
legjobb pontszerzõje lesz – mondta
Papp Nándor. – Gyakorlatilag nem
is volt gyenge teljesítményünk, sak-
kozóink majd mindegyike 50 száza-
lék feletti mutatóval bír. Az ukrán
olimpiai bajnok Zahar Jefimenko
úgymond beugróként veszített saj-
nos egyetlen meccsén, illetve ha a
csapatot nézem, akkor a Dunaha-
raszti elleni kezdés volt kissé nehéz-
kes, utána azonban egyenesbe jöt-
tünk. No, meg a Paks is elég korán
elhitte, hogy nem sok keresnivalója
lehet... A bajnoki cím megszerzésé-
vel egyben az is eldõlt, hogy a vidé-
ki klubok között csúcstartók lettünk
a megszerzett aranyérmek tekinteté-
ben. Mi hétnél tartunk, az
egerszegiek hatot számlálnak, s a
Miskolcnak van négy elsõsége.

P.L.

NNyyoollccaaddiikk ffoorrdduullóóbbaann jjöötttt aa hheetteeddiikk 

Az elmúlt napokban a Kani-
zsa Lovas Klub két remek spor-
tolója is szép eredményeket ért
el az egyes lovas versenyeken.

Iván Hanna, az egyesület fiatal
és nagy reményû lovasa – aki az
idén tette le a rajtengedély vizsgát
díjlovaglásból – máris szép ered-
ményeket ért el, hiszen a szlováki-
ai Dunatõkésen nemzetközi verse-
nyen lett bronzérmes.

Egyed László (képünkön) pedig
a bábolnai országos CNC* mili-
tary versenyen két lovával is kivá-
ló eredményt ért el: Viking nevû
lovával (képünkön) elsõ helyezett
lett, My Wein nevû négylábújával
pedig harmadik helyezést ért el.

P.L.

Rangos
versenyekrõl 
hoztak éérmeket
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

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

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

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)

Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérõen
– 2014. április 23-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.

PPoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa
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