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Kanizsa

A 2014. évi Város Napja alkal-
mából idén is megrendezte ünne-
pi közgyûlését városunk önkor-
mányzata, ahol Cseresnyés Péter
polgármester átadta Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lése által adományozott kitünte-
téseket. A rendezvényre testvér-
városi delegációk is érkeztek,
köztük Csáktornyáról, Kovász-
náról, Magyarkanizsáról, Ptuj-
ból és Togliattiból.

A Medgyaszay Házban elsõként
Vugrinecz Alex szavalt, majd
Scháb Bereniké elõadását követõ-
en Cseresnyés Péter nyitotta meg a
rendezvényt.

– Engedjék meg, hogy e kivéte-
lesnek és különlegesnek tûnõ Vá-
ros Napi ünnepi közgyûlésen a ha-
gyományos köszöntõktõl eltérõen
– amelyek általában a közelmúltat,
az elmúlt évet értékelik –, ezúttal
kissé eltérjek. Eltérjek, mivel ke-
rek, jubileumi Város Napját ün-
neplünk. Huszadik alkalommal ál-
lunk meg egy pillanatra, hogy jele-
nünk megértése érdekében, és kö-

zös jövõnk megalapítása és meg-
újítása okán megismerjük és emlé-
kezzünk városunk, Nagykanizsa
múltjára – kezdte beszédét a pol-
gármester. Kiemelte, büszkén te-
hetjük ezt, hiszen 1245 óta, amikor
elõször említik közös otthonunk
nevét, mindig, minden esetben ki-
mondhattuk, hogy biztos alapok-
kal, gazdag és változatos történe-
lemmel és hagyománnyal rendel-
keztünk, és rendelkezünk. 

– A mi lehetõségünk, és a mi kö-
zös felelõsségünk. Közel 770 éve.
Amivel élni lehet és egyben köteles-
ségünk is élni vele. Ezért gondoltam
úgy, hogy eltérek az eddig megszo-
kottaktól, és tágabb keretbe helye-
zem azt a munkát, mely az elmúlt
idõszak feladatait jelentette mind-
annyiunk számára. „Mélységes
mély a múltnak kútja. Ne mondjuk
inkább feneketlennek?” Thomas
Mann nagyregénye, a József és test-
vérei kezdõdik e híres sorral. Egy
olyan sorral, amely azt a legizgal-
masabb kérdést firtatja máig aktuá-
lisan, amely az emberiség történeté-
nek kezdetével, az emberré válás fo-

lyamatának gyökérzetével áll kap-
csolatban. Amely talán a legna-
gyobb titok mindannyiunk számára.
Alig tudunk arról bármilyen konkrét
ténnyel és ismerettel elõállni, mégis
állandóan kutatjuk, azt a pontját ke-
ressük, amely mégis egyfajta ere-
detként a kezdeteket jelentheti –
hangsúlyozta a város elsõ embere. 

Ahogy elmondta, ezt tesszük
egy település esetében is. Váro-
sunk elsõ említése is egy ilyen ere-
det, egy ilyen kezdet. Tudjuk,
hogy 1245-ben rögzült írásban Ka-
nizsa neve, amelyik a mai ünne-
pünk alapját is jelenti. Ennek elle-
nére biztosak vagyunk abban is,
hogy e kezdetet, ezen eredetet már
azt megelõzõen egy közös munka,
és egy olyan közös akarat hozta
létre, amely már akkor hitt telepü-
lésünk elõdje, elõdjei jövõjében. 

Hangsúlyozta, hittek, és tettek a
mindennapjaikért e területen élõ
elõdeink, és ezzel lehetõséget ad-
tak az utókornak, – így most a mai
–, akkor még az általuk vallott
egyszeri távoli jövõnek is, hogy az
õ munkájukat és hitüket, mi, az
utókor nagyra becsüljük, és ünnepi
emlékezetünkbe véssük. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
– Igen, ezt tesszük a mai ünnepi

napon is, immáron húszadik alka-
lommal. Emlékezünk a kezdetek-
re, és mindezen keresztül egész
történelmünkre, hagyományunkra
és a közelmúltra egyaránt. Ezért is,
ez alkalommal köszönjük meg a
nagyszerû és tehetséges, a közös-
ségünkért sokat tevõ emberek évti-
zedes munkáját és emeljük méltó
példaképpé õket a város lakói
elõtt. Kanizsa fényes és dicsõ tab-
lóját gazdagítva ezzel, és a jövõ fi-
ataljai számára irányt mutatva –
emlékeztetett Cseresnyés Péter. 

Kiemelte, az elmúlt idõszak
meghatározó munkái és feladatai,
a város életét és fejlõdését szolgá-
ló teendõk mindig ciklusokra bont-
hatók, és így pontosan meghatá-
rozható idõpontokhoz köthetõek.
Az elmúlt évek rengeteg változást,
sok apró és sok sikeres, látványos
beruházást és fejlesztést hoztak vá-
rosunk életében. Számos olyan
nagyszerû dolog született, amely
ennek a négyéves periódusnak az
idejére, erre az idõszakra érett be,
és vált valósággá. Megújult váro-
sunk fõtere, amelyre mind az itt
élõ emberek, mind pedig a hoz-
zánk érkezõ vendégek és turisták
is csodálattal tekintenek. 

– Ennek következtében sokan
sétálnak végig büszkén a téren, pi-
hennek meg családjukkal, baráta-
ikkal ott. Vállalkozók kezdik újra
belakni a belváros üzleteit, mert
érzik, hogy e változás az õ jövõjü-
ket is pozitív irányba vezeti. Szá-
mos díjat és elismerést váltott ki
külföldön és belföldön a belváros
rekonstrukciójának elsõ üteme, de
már elindult a második szakasz is,
amely reményeink szerint a fõutca
újjáéledését fogja jelenteni, hason-
ló léptékû változást eredményez-
ve, mint az Erzsébet tér esetében –
tette hozzá a polgármester. 

– Impozáns épületeink újultak
meg idõközben a város legkülön-
bözõbb pontjain, méltóan elõdeink
ránk hagyott örökségéhez. 

Folyamatban van a ligetvárosi
fejlesztés is, egységessé és élhetõb-
bé téve a város e részét. És közben
idõrõl idõre arról számolhatunk be,
hogy újabb munkahelyek terem-
tõdnek a kis-, a közepes és a nagy-
vállalkozásoknál. Ugyanakkor be-
fejezõdött a csatornázás hatalmas
beruházása, aminek következtében
Nagykanizsa és a térség számos te-
lepülése a mai kor igényeinek meg-
felelõ ellátottsághoz juthatott. 

Emellett fontos még megemlíte-
ni a városban végrehajtott százmil-

liós nagyságrendû vízi közmû fej-
lesztéseket, az intézményi felújítá-
sokat, a hulladékdepó fejlesztését,
a játszóterek egy részének felújítá-
sát és a mûfüves pályaépítéseket.
És mindennek megkoronázásaként
a miniszterelnök úr jelenlétében
nemrégiben adhattuk át a 4 milli-
árd forintot is meghaladó új kórhá-
zi beruházást, amelynek köszönhe-
tõen XXI. századi körülmények
között gyógyulhatnak a kanizsai és
környékbeli polgárok. Nagykani-
zsa e lényeges és nagyszabású fej-
lesztések révén valóban Magyar-
ország egyik nyugati kapujává
vált. Nyitottan Horvátország és
Olaszország irányába, akik immá-
ron régi hagyományaink és dicsõ
múltunk méltó örököseként tekin-
tenek ránk, úgy is, mint komoly
partnerre – idézte fel az elmúlt idõ-
szak történéseit. 

Hozzátette, 2010 elõtti idõszak-
hoz köthetõ jó néhány beruházás
és fejlesztés élõkészülete, amelyek
ebben a négy esztendõben váltak
valósággá a hosszabb távú terve-
zésnek köszönhetõen. Ezért is fon-
tos hangsúlyozni és kiemelni azt,
hogy 2006-tól Nagykanizsát mos-
tanáig az a többségi frakció vezeti,
amely e munka és tervezés mögött
az egységes akaratot és hitet jele-
nítette meg. E csapat állt ki min-
den döntés mögött, adta meg a fel-
hatalmazást mindazokra a jövõt
szolgáló építkezésekre, amelyek
sikeres lezárása a közelmúlt ered-
ményei. 

– És nem felejthetjük, hogy e
többség akarata és felelõssége ér-
vényesült azokban a döntésekben
is, amik a végrehajtás nehézségeit
enyhítették, és a váratlan helyzetek
megoldását segítették. Így az el-
múlt négy év a számos feladat és
nehézség leküzdésével sikeres
négy esztendõnek bizonyult. Kö-
szönhetõen a kiváló elõkészületek-
nek, az egységes kiállásnak, a fo-
lyamatos együttmûködésnek. És
annak, hogy e négy éves idõszak-
nak úgy vághattunk neki, hogy a
többség támogatásával már 2008-
2009-ben elkezdtük megtervezni a
jövõ lépéseit, így stratégiai gon-
dolkodással nekiláthattunk Nagy-
kanizsa megújításának – mondta. 

– A mai ünnep lehetõséget ad te-
hát arra, hogy megálljunk egy pil-

lanatra munkánk közepette, és
szenteljük az idõt arra, ami saját
múltunk és örökségünk, és arra is,
hogy jelenünket méltó módon ün-
nepelhessük meg. Tartóztassuk fel
tehát az idõt két szép napra, hogy
megállva és közösségünkben ösz-
szetalálkozva büszkén és együtt
indulhassuk neki a jövõ nagy fel-
adatainak. Eszünkbe és szívünkbe
vésve azt a jelszót, ami így hang-
zik: Nagy álmok, nagy lehetõsé-
gek, Nagykanizsa! – zárta beszé-
dét Cseresnyés Péter.

KKiittüünntteetteetttteekk

Ezt követõen köszöntötték a si-
keres jövõ elõtt álló városunk
nagyszerû alakjait, a közgyûlés
döntésének köszönhetõen kitün-
tetett polgárait, akik tevékenysé-
gükkel építették és gazdagították
Nagykanizsa értékeit, és vitték
városunk jó hírét szerte az or-
szágban. A Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése által ado-
mányozott kitüntetéseket Cse-
resnyés Péter városunk polgár-
mestere adta át.

Dr. Salamon Konrád volt nagy-
kanizsai gimnazistának történészi,
kritikusi, tankönyvírói, tanári élet-
mûvéért „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Címere” emlékplakettet
kapott. (Sajnos a kitüntetett egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni az eseményen, így ki-
tüntetését el fogják hozzá juttatni.)

A közgyûlés Szakolczay Lajos
irodalomtörténésznek országos je-
lentõségû irodalomtörténészi, kri-
tikusi, szerkesztõi tevékenységéért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere” emlékplakettet adomá-
nyozta. (Sajnos a kitüntetett nem
tudott jelen lenni a rendezvényen,
így kitüntetését el fogják juttatni
hozzá.)

Zádori Mária énekmûvésznek
Nagykanizsa hírnevének terjeszté-
séért a nagykanizsai zeneoktatás és
zenekultúra képviseletéért „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Címe-
re” emlékplakettet adományozta.

A közgyûlés Stefano Donazzan
üzletembernek Nagykanizsa hírne-
vének terjesztéséért, az olasz vál-
lalkozások Nagykanizsára telepí-
tésének elõsegítéséért „Nagykani-

zsa Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozott.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése a korábbi évek
gyakorlatától eltérõen három to-
vábbi kitüntetés adományozásáról
döntött, melyek átadására jelen
rendezvény keretében került sor.

A közgyûlés „Az Év vállalkozá-
sa” emlékplakettet adományozta
kisvállalkozás kategóriában Hohl
Lászlónak.

A közgyûlés „Az Év vállalkozá-
sa” emlékplakettet adományozta
középvállalkozás kategóriában a
Röntgen Kanizsa Kft-nek (ügyveze-
tõ-igazgató Gyimes Gyula).

A közgyûlés „Az Év vállalkozá-
sa” emlékplakettet adományozta
nagyvállalkozás kategóriában a
Hidrofilt Kft. (ügyvezetõ-igazgató
Borsos Ferenc) részére.

A közgyûlés Dr. Hámori Zsolt
ügyvezetõ háziorvosnak a nagyka-
nizsai betegekért végzett több évti-
zedes áldozatos munkájáért „Sze-
keres József Díj” kitüntetõ címet
adományozott.

A közgyûlés „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntetõ címet ado-
mányozta Horváth Ferenc egykori
labdarúgó utánpótlás edzõnek a
kiskanizsai városrész ifjúsági lab-
darúgó sportjának szervezéséért és
megörökítéséért.

Cseke József zenetanárnak kivá-
ló kórusvezetõi, karnagyi és nép-
zenészi munkájáért a „Nagykani-
zsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet
adományozta. 

Dornbach Borbála nyugalma-
zott pedagógusnak, igazgató-he-
lyettesnek több évtizedes kiváló
pedagógusi munkájáért „Nagyka-
nizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet
adományozta.

„Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Nemzetiségeiért” kitüntetõ cí-
met adományozta a közgyûlés
Nagy József Györgynek, a roma
nemzetiség érdekében több évtize-
den keresztül végzett kiemelkedõ
és elkötelezett tevékenységéért.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése dr. Farkas Roland
vagyongazdálkodási koordinátor-
jogtanácsosnak az önkormányzati
vagyongazdálkodás területén vég-
zett kiemelkedõ tevékenységéért
„Paizs Ferenc Díj” kitüntetõ cí-
met adományozott.
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A hitéletben végzett áldozatos,
több évtizedes munkájáért „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városért” ki-
tüntetõ címet adományozta Deme
Dávid evangélikus lelkésznek. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése néhai Hajdu Sán-
dor zeneszerzõnek az ország és a
város zenei életében végzett ki-
emelkedõ munkásságáért „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Dísz-
polgára” kitüntetõ címet adomá-
nyozta. (A kitüntetést özvegye vet-
te át.)

Az ünnepi közgyûlés zárásaként
Gölles Martin elõadását hallgat-
hatták meg a jelenlévõk. A rendez-
vényen Nagykanizsa Város Ve-
gyeskara mûködött közre.

A 20. Város Napja alkalmából
a fenti címmel rendezett a város
életének jellegzetes pillanatait
bemutató fotókiállítást a Kani-
zsa Turizmusáért Egyesület a
Medgyaszay Házban.

Az Eraklin Táncklub táncosai-
nak nyitótáncával vette kezdetét a
Város Napja megünneplésének el-
sõ programja, majd azt követõen a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszín-
pada elõadásának lehetett közvet-
len részese a közönség. A paravá-
nok által határolt kiállítótérben
verssel, énekkel és zenés produk-
cióval lépek fel Nikolics Zsuzsan-
na rendezésében.

Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ köszöntõ-
jében kiemelte:

– Huszadik alkalommal állunk
meg egy pillanatra, hogy jelenünk
megértése érdekében és közös jö-
võnk megújítása okán megismer-
jük és emlékezzünk városunk
múltjára és gazdag hagyományára
együtt, mindannyian. Ebbõl látunk
a kiállított képeken és a videofel-
vételeken részleteket. 

A 20. Város Napja alkalmából
ez évben a megszokottól elérõen
még több olyan eseménnyel emlé-
kezhetünk múltunkra, és idézhet-
jük fel hagyományainkat, amelyek
rólunk és nekünk mutatják fel leg-

fontosabb, identitásunk lényegét
adó értékeinket. 

A jubileumi Város Napja lehetõ-
ség arra, hogy mélyebben és hosz-
szabban merüljünk el az ünnep ál-
tal adott idõ pillanatnyi felfüggesz-
tésében. Hogy megállva jobban
megéljük a múlt, a jelen és a jövõ
találkozását, ami közös életünket,
városunk közös és gazdag történe-
tét jelenti. Olyan megálló ez,
amely ahhoz hasonlatos, mint ami-
kor egy család a hét fáradalmai
után megpihen egy évtizedes, év-
százados tölgy árnyékában, és be-
szélgetéssel feltöltõdnek. Hogy
abból erõt merítve építsék jövõjü-
ket. E képzelt évszázados fa alatti
beszélgetés – amit elõdeink ültet-
tek számunkra – egyesíti az idõ
változását, és olyan köteléket je-
lent, ami összetart. 

E mai kiállítás is egy ilyen meg-
pihenés, egy ilyen gondolatcsere –
tért vissza a régi városképek törté-
netére a polgármester. – Visszate-
kintés a saját múltunkra, amelye-
ken felmenõink világa jelenik meg
abban az idõben, amikor a jövõt
tervezték önmaguknak és a köz-
vetlen utódaiknak. 

Ültettek, öntöztek, építettek és
álmodoztak. Ahogy mi, magunk is
tettünk, és tették mások is mindig,
koroktól függetlenül. De mi most
egy kis idõre lehetõséget kaptunk,
hogy visszapillantsunk rájuk, az
elõdeinkre. Hogy megelevenedjen
az õ világuk, az életük hétköznap-
jai, és minden olyan tervük, ami-
nek ma is láthatjuk a nyomait és
eredményeit.

Egy ilyen visszatekintéshez
nyújt lehetõséget a fotómûvészet.
A képek emlékeztetnek a jövõnek
tartozó kötelességeinkre, arra,
hogy nekünk is ültetnünk, öntöz-
nünk kell, hogy miránk is visszate-
kinthessenek a jövõ generációi,
amikor majd megállnak, megpi-
hennek és ünnepelnek. Nekünk is
meg kell örökíteni a világunkat,
erre a felelõsségre tanít e mai tárlat
azáltal, hogy összeköti a múltat a
jelennel.

A polgármester a jövõrõl szólva
elmondta: – Nemsokára, június
környékén elkezdõdik egy másik
nagy munka, a belváros-rekonst-
rukció folytatása. A régi felvételek
mögött látható a jövõ, ott van az a
terv, ami alapján a Fõ utcát egé-
szen az Eötvös térig meg fogjuk
újítani a II. ütemben. Olyan hangu-
latot teremtünk elsõsorban a Sugár
útig, aztán késõbb az Eötvös térig,
amit már naponta megtapasztalha-
tunk az Erzsébet téren. 

Egy múlt századi és egy modern
világot fogunk építeni, ami lehetõ-
séget ad újabb teraszok, és sétálás-
ra alkalmas területek kialakítására,
míg az Eötvös téren egy európai
színvonalú játszótér épül nemcsak
a gyerekeknek, hanem a felnõttek-
nek is. De ezzel nem fejezõdik be
a munka, a késõbbiekben – ahogy
pályázati lehetõség adódik rá,
vagy éppen saját forrásból – a Szé-
chenyi tér és a Deák tér átalakítása
következik. Fontosnak tartjuk,
hogy a városba érkezõket fogadó
Fõ utca teljes egészében megújul-
jon. Szeretnénk minél több embert
visszahozni a belvárosba, hiszen
egy város attól város, ha a belváro-
sában élet van.

A polgármesteri megnyitó és po-
hárköszöntõ után Száraz Csilla
múzeumigazgató tartott tárlatveze-
tést. Nagykanizsa régmúltjából a
Thúry György Múzeum több mint
ezer darabos képeslapgyûjtemény-
nyel rendelkezik, ebbõl látható egy
összeállítás az intézményben. A ki-
nagyított képek az 1880-as évektõl
az 1910-es évekig mutatják be a
gyorsan fejlõdõ várost, a felvéte-
lek által egy virágzó korszaka tárul
az érdeklõdõk elé. De láthatunk
napjaink Nagykanizsájáról készült
felvételeket is, híven a kiállítás cí-
mében foglaltakkal: a múlt, a jelen
és a jövõ találkozását.

Záporokkal tarkított idõjárás
jellemezte a 20. jubileumi Város
Napja pénteki rendezvényeit az
Erzsébet téren. Szerencsére nem
riasztott el mindenkit az esõ, so-
kan nézték végig a nagyszínpa-
don zajlott bemutatókat. A Roz-
gonyi Úti Általános Iskola ének-
kara, és a SZKES Dance Tánc-
csoport bemutatója után egy rö-
vid idõre elállt az esõ.

Köszöntõjében Cseresnyés Pé-
ter polgármester, a térség ország-
gyûlési képviselõje párhuzamot
vont a két napos rendezvény és az
õsi szokások közt.

– Újra eljött az ideje, hogy a ta-
vasz által hozott megújulást, és
Nagykanizsa megújulását ünne-
peljük meg a Város Napja alkal-
mával. Õsi szokásról van szó. Hi-
szen az emberiség kezdete óta
minden identitással rendelkezõ kö-
zösség az év egészében végzett,
sokszor monoton és nehéz munká-
ját megszakítja ilyenkor tavasszal,
és idõt szentel arra, hogy önmagá-
val, barátaival és közösségével
foglalkozzon. Hogy az elvégzett
munkát értékelje, büszke legyen rá
és ebbõl erõt merítve újra nekilát-
hasson feladatának. Azért kell a
közös megállás és megpihenés,
hogy a fáradság energiává, a mö-
göttünk hagyott idõszak pedig ré-
szünkké, a mi értékünkké, a ha-
gyományunkká válhasson. És ter-
mészetesen azért is kell az idõ
megszakítása, az ünnep megélése,
hogy teret engedjünk az önfeledt-
ségnek és a vidámságnak, a meg-
érdemelt felengedésnek, és a lazu-
lásnak. 

Az idei Város Napja különleges-
ségét a városvezetõ így jellemezte:

– Ebben az évben jubileumi Vá-
ros Napját ünneplünk. Huszadik
alkalommal állunk meg egy pilla-
natra, hogy jelenünk megértése ér-
dekében, és közös jövõnk megújí-
tása okán megismerjük és emlé-
kezzünk városunk múltjára és gaz-
dag hagyományára. De ne csak
emlékezzünk, hogy közel 770 éve
létezik és épül, gazdagodik váro-
sunk, hanem higgyük is el, hogy
szép városban, szerethetõ és élhetõ
közösségben, értékekben gazda-
gon élhetünk. 

Mert, ahogy Mórusz Tamás, a
híres középkori államférfi mondta:
„A hagyomány nem a hamu õrzé-
se, hanem a láng továbbadása.”
Ezért is fontos ez az ünnep, hogy
megérezzük, hogy saját magunk-
ban és környezetünkben mi az a
láng, az az érték, amit szeretnénk
tovább adni, a következõ generáci-
ók örökségévé tenni. Hiszen az el-
múlt évek a városunk megszépülé-
sét, fejlõdését és gazdagodását is
jelentette. 

Köszöntõjét közös értékeink fel-
idézésével zárta a polgármester: 

– Számos területen újult meg
Nagykanizsa, köztük e mai nap
színtere, az Erzsébet tér, mely va-
lóban a mi közös értékünk, a mi
közös büszkeségünk. Ahogyan az
új kórház, a megszépült belvárosi
középületek, vagy a családok szá-
mára oly fontos játszóterek. Ezek
értünk épültek, értünk szépültek és

(folytatás a 4. oldalon)
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AA mmúúlltt,, aa jjeelleenn 
ééss aa jjöövvõõ ttaalláállkkoozzáássaa

„„AA hhaaggyyoommáánnyy nneemm aa
hhaammuu õõrrzzééssee,, hhaanneemm
aa lláánngg ttoovváábbbbaaddáássaa..”” 
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(folytatás a 3. oldalról)
fejlõdtek. Ez az ünnep, a Város

Napja pedig lehetõség, hogy mind-
ezt megéljük, és valóban a magun-
kénak érezzük. Nem felejtve, hogy
a saját személyes értékeink és
munkánk is ennek a közösségnek a
hagyományát és a gazdagságát je-
lenti. 

Használjuk ki e néhány tavaszi,
kissé változékony és esõs napokat
arra, hogy szórakozzunk, és ünne-
peljünk közösen – kívánta minden-
kinek a 20. Város Napja alkalmá-
ból. 

Beszédét követõen a kiváló
eredményt elért tanulók részére
adott át oklevelet Cseresnyés Péter
polgármester, majd élõ sakk követ-
kezett. A sötét bábukkal Nádasi
Tamás küzdött, míg ellenfele, Cse-
resnyés Péter a világos bábukat
irányította. A látványos elõadásban
a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola 40 tanulója mûködött közre.
A játszmát Pintér József nemzet-
közi nagymester, olimpiai ezüstér-
mes sakkozó kommentálta.

Látványos felvonulással foly-
tatódott szombat délelõtt a 20.
Város Napja alkalmából szerve-
zett ünnepségsorozat. A hangu-
latot megzavarta a szemerkélõ
esõ, de a Kanizsai Futóklub ver-
senyzõinek nem szegte kedvét a
szomorkás idõ. 

Immár hagyományosan, kilenc
éve a Város Napján rendezi meg a
Nagykanizsa-Zalakaros futóver-
senyt a klub. A nem kis kihívásra
vállalkozó versenyzõket Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-
gyûlési képviselõ köszöntötte a
rajtvonalnál, az Erzsébet téren és
jó futást, jó eredményt kívánt min-
denkinek. A versenyt Lubics Szil-
via ultramaratonista futó, a futó-
klub tagja indította el.

A futók után a Nagykanizsai Fú-
vószenekar pergõ ritmusú zenéjére
a felvonulók is elindultak az ünne-
pélyes zászlófelvonás helyszínére,
a Deák térre. A nézelõdõk a Fõ út

mindkét oldaláról fényképezõgé-
pekkel, videokamerákkal örökítet-
ték meg a menetet. A felvonulók
között a Kanizsai Huszárok, a Fo-
nyódi Kishuszárok, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Had-
nagysága, a Barantások, a Swans
Mazsorett Csoport, az Eraklin
Táncklub, a Kanizsa és Rozmaring
Táncegyüttes, a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház Mamik
csoportja, Salsások, a Szan-Dia
Fittnes Sport Club, a Kanizsa Old-
timer Kerékpáros Szövetség és a
gólyalábasok vettek részt. 

A városvezetõk, Cseresnyés Pé-
ter polgármester, Dénes Sándor és
Karádi Ferenc alpolgármester, va-
lamint a képviselõtestület tagjai
mögött a határon túli testvérváro-
sainkból érkezett delegációk ha-
ladtak, õk is részesei voltak ünne-
pünknek. A kanizsaiak a város
rendõrkapitánya, dr. Molnár József
mellett egy másik kapitánnyal is
találkozhattak: a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának jóvoltából Thúry
György várkapitánnyal, nejével,
Orsolyával és udvartartásával. 

A zászlófelvonást követõen a
felvonulók visszatértek az Erzsé-
bet térre, ahol késõ éjszakáig foly-
tatódtak a zenés szórakoztató
programok.

A kézmûvesek számtalan ter-
mékkel várták mindkét napon a
városlakókat. Nemcsak az aprósá-
gok, hanem a nagyok, a felnõttek
is találtak maguknak búcsúfiát. A
Balatoncsicsóról érkezõ kerami-
kus házaspár színes porcelánvirá-
gai a párás, szürke idõben sokak
érdeklõdését felkeltették.

B.E. - V.M.

FFuuttóóvveerrsseennyy,,
ffeellvvoonnuullááss 
ééss sszzóórraakkoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata nevében sze-

retettel köszöntötte Cseresnyés Pé-
ter polgármester Vass Gergelyt, a

„2014. Évi Város Napja Újszülött-
je” cím ifjú birtokosát és édesany-
ját, dr. Ráduly Évát a Kanizsai Do-
rottya Kórházban. Gratuláló sza-
vak kíséretében a városvezetõ vi-
rágcsokrot, ajándékutalványt és
emléklapot adott át az anyukának. 

Gergely április 25-én, pénteken,
délelõtt 10 óra 20 perckor látott
napvilágot 3600 gramm súllyal és
58 centiméter hosszúsággal. A baba
pontos volt, éppen azon a napon ér-
kezett meg, amire az orvosa kiírta
szülni az édesanyját. Mindketten
jól vannak, türelmetlenül várja õket
haza az 5 éves Zsolt és az édesapa.

B.E.

VVaassss GGeerrggeellyy aa VVáárrooss BBaabbáájjaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfe-
jlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkor-
mányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú
Város  Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási
idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

TTiisszztteelltt nnaaggyykkaanniizzssaaii PPoollggáárrookk!!
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt

keretében kérdõív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a
törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlõdjön, komfortosabb és
élhetõbb legyen! A kérdõív elektronikusan megtalálható a
www.nagykanizsa.hu és a www.kanizsaujsag.hu honlapokon, illetve
kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyûjtõládába. Köszönjük
segítõ közremûködésüket!
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Családok, sorsok, történetek
a nagykanizsai zsidóság két év-
századából címmel nyílt kiállí-
tás vasárnap, a Magyar Plakát
Házban. A tárlaton tablók, fo-
tók, különbözõ relikviák, tár-
gyak, iratok tanúskodnak az
egykoron nagy létszámú, hely-
ben élt izraelita emberek min-
dennapjairól és azokról az
idõkrõl is, amikor „származá-
suk” miatt üldözték, majd de-
portálták õket. 

A Magyar Holokauszt Emlék-
év megemlékezéseihez kapcso-
lódó programsorozat részeként
került megrendezésre a kiállítás
városunkban, melyet Száraz
Csilla, a Thúry György Múzeum
igazgatójának köszöntõje után
Cseresnyés Péter nyitott meg. A
polgármester beszédének elején
a zsidóság érdemeit tükrözõ, he-
lyi építészeti-kulturális értékek-
re hívta fel a megjelentek figyel-
mét.

– Ha Nagykanizsán nyitott
szemmel és nyitott lélekkel, a
történelmünk hagyatéka után ér-
deklõdõ tekintettel sétálunk vé-
gig, akkor mély és egyben meg-
rázó felismerésben lehet ré-
szünk. 

A fõutcáról egy kapualjba be-
térve egy 200 éves klasszicista
stílusú, a világon egyedülálló zsi-
nagógát láthatunk, amit egy kani-
zsai jövõt tervezõ, a településen
mélyen beágyazott és felelõs né-
pes zsidó hitközség építetett, a
Batthyány család támogatásával.
Emlékeinket ott felidézve eszünk-
be juthat a Fekete Sas patika, a

Magyar Divatcsarnok, esetleg a
nem messzire lévõ hajdani Kaszi-
nó, melyek egy élõ és élni akaró
város fontos szellemi és kulturális
centrumai voltak, bizonyságául
egy építõ és harmonikusan itt élõ
zsidó-magyar közösség életének –
világított rá Cseresnyés Péter.
Hozzátéve, õk voltak azok az em-
berek, akik az I. világháború ide-
jén életüket is feláldozták hõsie-
sen a városért, az országért, a „mi
közös városunkért és országun-
kért”.

– A zsinagóga melletti épület
emléktáblája rájuk emlékezik –
emelte ki Nagykanizsa elsõ em-
bere. Rámutatva szavaival arra
az épületre, ahol a felsõkereske-
delmi iskola mûködött, amely a
zsidó kereskedõk jóvoltából a
századforduló színvonalas kani-
zsai oktatási palettájának egyik
legszebb ékköve volt. Annak is
hangot adott, hogy mindez azok-
nak kereskedõknek köszönhetõ,
akik már a 18. században flottát
tartottak fenn az Adrián, hogy
áruikat Európa országaiba szál-
líthassák.

– És minderrõl a szerves és sza-
badlelkû zsidó életrõl, jövõt terve-
zésrõl számos gyönyörû épület és
palota is tanúskodik, patinás ha-
gyományát felmutatva Nagykani-
zsának – ismerte el a városvezetõ.
Majd beszédében tovább folytatta
az idõutazó, múltidézõ „gondolat-
béli sétát”.

– Ha a Zsidó temetõhöz érke-
zünk, csodálkozásunk és megdöb-
benésünk még nagyobb lesz. 

E temetõ rengeteg sorsról, em-
berrõl és családról, a zsidóság

történetérõl szól csendben. Fel-
mutatja a több évszázados nagy-
kanizsai zsidóság dicsõ és nehéz
múltját. És sajnálatosan a jelenét
is – mondta Cseresnyés Péter, át-
térve arra a korszakra, amikor
embertelen és értelmetlen eszmék
miatt a zsidóság sorsa megpecsé-
telõdött.

– A zsinagóga pompája évtize-
dek óta elveszett. A kereskedelmi
iskola udvara a holokauszt rémsé-
gérõl árulkodik, és annak a 3000
ember értelmetlen gettósításáról,
és elpusztításáról, akik egy õrült
eszme által irányított német hata-
lom és kiszolgálói áldozatai lettek
országunk német megszállása
után. 

A temetõ pedig szomorú képet
ad egy valaha népes és optimista
zsidó közösség eltûnésérõl, éle-
tük traumatikus kettészakítottsá-
gáról. A történelem legnagyobb
traumájának létezésérõl, a meg-
érthetetlenségrõl tanúskodik, itt
Nagykanizsán is. E 20. századi

trauma napjaink traumája is egy-
ben, hiszen olyan megmagyaráz-
hatatlan és értelmezhetetlen
tényként van jelen, amelyre
mégis magyarázatot kell talál-
nunk. A múlt hagyományát, an-
nak szépségét és katasztrófáját
kötelességünk feltárni és megta-
nítani – szólt hangsúlyozottan
Cseresnyés Péter, mivel ez „er-
kölcsi kötelességünk, mert egy
együtt élõ és a jövõt együtt ter-
vezõ közösség egy része, jelen-
tõs szerve semmisült meg: ezál-
tal a mi közös világunk alapjai
bomlottak meg, és azóta sem áll-
tak helyre. 

– Nem állhattak, és soha nem is
állhatnak már úgy helyre, ahogy az
– annak idején – biztosította egy
népes városi közösség mindennap-
jait. Emlékeznünk kell. 

Ugyanis, Nagykanizsa elsõ em-
bere szerint, „a múlt hagyományát,
annak szépségét és katasztrófáját
kötelességünk feltárni és megtaní-
tani”. 

– Átadni az újabb és újabb
generációknak e történetet, e
közös és bizony rémisztõ törté-
netet. Jelen kiállítás egyben ki-
állás is. Kiállás egy érték mel-
lett, amely a miénk, a mi együt-
tes múltunk, jelenünk és jö-
võnk. Kiállás az erkölcs paran-
csa mellett, és az erkölcsi rela-
tivizmus ellen, amely azt vallja,
hogy az erkölcs alapjai és pillé-
rei változhatnak, hogy relatí-
vak. E kiállás, e kiállítás ezt
mutatja fel. Emlékezve városuk
zsidó közösségére, életükre és
sorsukra. Hogy tanulhassunk,
rácsodálkozhassunk, és meg-

döbbenjünk. Mindezt pedig
azért, mert nem szabad feled-
nünk, hogy ki kell állnunk egy-
másért, múltunkért, jelenünkért
és jövõnkért. Közösségünk
minden egyes tagjáért. Mindig
és mindenkor – zárta beszédét a
polgármester. 

A kiállítás május 24-ig tekinthe-
tõ meg. 

Szintén a Holokauszt Emlékév
keretében rendezik meg május 5-
én, 19 órai kezdettel a Med-
gyaszay Házban a Pauk Anna Em-
lékkoncertet.

Sz.Zs. 

„„ AA mmúúlltt hhaaggyyoommáánnyyáátt,, aannnnaakk sszzééppssééggéétt ééss
kkaattaasszzttrróóffáájjáátt kköötteelleessssééggüünnkk ffeellttáárrnnii ééss mmeeggttaannííttaannii……””
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Találkozni, hálát adni gyûl-
tünk össze 2014. március 29-én a
nagykanizsai Kórház kápolná-
ban mi, 1963-ban végzett
kiskanizsai általános iskolás vén-
diákok 39-en. 

Évfolyamtalálkozónk engeszte-
lõ szentmisével kezdõdött, ame-
lyen az örök hazába költözött taná-
raink hozzátartozóival együtt vet-
tünk részt.

Szeretetünket emlékeink sora,
szívmelengetõ kedves szavak, sze-
meinkben csillogó könnycseppek
fejezték ki. Felemelõ érzés volt el-
hunyt tanáraink családjával, gyer-
mekeivel, unokáival találkozni,
megélni a fájó veszteséget. Ott, ak-
kor lélek lélekkel találkozott. Kö-
szönjük kedves mindnyájuknak,
hogy meghívásunkat elfogadták, és
közösen élhettük meg ezen lelki ta-
lálkozást. Képzeletünk közös ke-
resztfájára felírtuk e rövid nekroló-
got: „Ti voltatok az élet, a boldog-
ság, a jóság. Nem hagytatok el, csak
megelõztetek minket.”

Szentmisénknek örömteli részt-
vevõi voltak még élõ tanáraink is.
Nagyon örültünk, hogy szívesen
jöttek közénk: Beke Ferencné, Ba-
ranyai Kornélné, Keszei Ferencné,
Bodnár Miklósné tanárnõk.

Boldogan mondom: hála Isten-
nek, nekünk nagyon jó tanáraink
voltak, akik szívvel-lélekkel taní-
tottak, neveltek bennünket. Áldja
meg a Jóisten õket mindörökre!

Áldást kérünk kedves szüleink-
re is, akik az egyszerû, dolgos em-
berek mindennapjait élték tisztes-
séggel, becsülettel Isten és az em-
berek elõtt. Csak a jóra tanítottak
bennünket. A szeretetet tanácsol-
ták és a becsületes tanulást, mun-
kát minden körülmények között.

Az Úr áldását kérjük önmagunkra
is. Elmúlt régen a fiatalságunk, kiöre-
gedtünk a munkából, nyugdíjasok
lettünk. Bátran nézünk a tükörbe. El-
fogadjuk önmagunkat. A cselekvõ
szeretet irányította életünkre büszkék
vagyunk. Visszamosolygunk tük-
rünkben önmagunkra, hiszen 65
évesnek szépek vagyunk. Mindany-
nyian bizakodunk abban, hogy csalá-
dunknak még sokáig szeretõ szolgá-
lói lehetünk. 

Cselekedeteink – tudjuk – nem min-
dig sikerültek tökéletesen, de az na-
gyon fontos, hogy a szándék jó volt. 

Bízunk a Jóistenben, az õ ke-
gyelmében, és ha életünk végén

számadásra jelentkezünk, akkor
Pál apostol szavaival kérjük:
„Uram! Ne cselekedeteim, hanem
szándékom szerint ítélj meg!” 

Találkozónk mottója volt: „Sze-
retet áradjon köztünk, / Szeretet
gyúljon bennünk!”

Tudjuk mindannyian, hogy a
szeretet hatalom, éljünk minden
nap hatalmunkkal!

Évfolyamtalálkozónk a szentmi-
se után a Kõnig Hotel Téli-kertjé-
ben, gazdagon terített asztalok
mellett, vidáman folytatódott. 

Köszönöm minden résztvevõ ta-
nárunknak és kedves diáktársam-
nak, hogy ünneppé tettük e szép
napot! 

Kóré Ferencné Marika

Már hagyománnyá vált a Zrí-
nyi Miklós-Bolyai János Általá-
nos Iskola Bolyai Tagintézmé-
nyében a tavaszköszöntõ kultu-
rális bemutató.

Emlékszem a nyolc évvel ez-
elõtti aprócska kislányomra, aki tá-
tott szájjal csodálta az akkori vég-
zõsök ruháját, táncát. Idén, márci-
us 28-án számunkra is eljött ez a
nap. Frizura, smink, ruha, öltönyös
kamasz fiúk. Istenem, a gyereke-
ink felnõttek!

A HSMK színháztermében a lá-
nyom osztálya angol keringõvel
nyitotta meg a rendezvényt. Az
elegáns ruha, a megindító zene és
az egyöntetû mozgás hatása leírha-
tatlan volt. Ezt követõen minden
évfolyam bemutatkozott. Tehetsé-
gükkel elbûvöltek a legkisebbek,
megleptek a múltidézõ „tornárok”,
könnyeket csaltak a szemembe az
anyához és apához szóló versek,
hangszeres elõadások.

Pintér Szilvia és Szekeresné
Sztankovics Andrea tanárnõk
nagyszerû szervezõ munkája tette
élvezetessé és zökkenõmentessé az
estét.

Méltóképpen koronázta meg ezt
a bemutatót a másik 8. osztály bé-
csi keringõje, majd a végzõs évfo-
lyam közös záró tánca. Semmivel
sem mérhetõ az a kulturális él-

ményt, amit az idei bemutatón
kaptam. Rokonaim elõtt is büszke
voltam a lányomra, az osztályára,
minden nyolcadikosra és az egész
iskolára.

Soósné Tóth Brigitta

Thury György tiszteletére áp-
rilis 5-én 25. alkalommal került
megrendezésre a 10, 20, 30, kilo-
méteres teljesítménytúra. Ez
kettõs öröm a Kanizsa SE szá-
mára, mert erre az alkalomra si-
került felújítani az Orosztony
határában több évtizeddel ez-
elõtt (1979) állított kopjafát. Er-
re azért volt szükség, mert 2012-
ben valaki tiszteletlen módon
megrongálta.

A Kanizsa SE és a Sandi Íjász
Egyesület közösen elhatározta,
hogy önkéntes munkával kijavítja
azt. A munka nagy részét a sandi
íjász, Tóth János asztalos mester
végezte el, az újraállításban pedig
a Kanizsa SE részérõl Kiss László
segített. A mester remek munkát
végzett, mert hagyománytisztelet-
bõl az eredeti motívumok megma-
radtak, a lábazati rész pedig olyan
lett, mintha eredeti állapotban
volna. A mostani újraállítás során
az alap megemelésével még muta-

tósabbá vált a kopjafa. Orosztony
Önkormányzata folyamatosan
karbantartja az alkotás környékét,
így szép látvány várja az arra járó-
kat. 

A kopjafát eredetileg a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközép Iskola állította, a
kopjafát Csitkey István fafaragó
készítette. A teljesítménytúra 5-én
szombaton Gelsén, a Hét Ördög
Vendéglõtõl indul 8.00-9.00 óra

között. Közösségünk nevében kö-
szönjük az elvégzett munkát. 

Strausz Ferenc
Kanizsa SE elnök

443 éve, hogy Thury György, a
Zalaság legnagyobb védelmezõje
az életét vesztette. Ennek alkal-
mából a Thúry Baranta Közös-
ség és az NTE 1866 Egyesület
Íjász Szakosztálya hagyományos
megemlékezésén vehettünk részt
három felvonásban.

Amint azt Vörös András a szer-
vezõk képviseletében elmondta, ez
a rendezvénysorozat a teljességre
törekedett. A kulturális értékek
megidézésén túl, némi földi erõ-
próbát is gyakoroltak. Március 29-
én a Medgyaszay Házban a Kani-
zsai Kulturális Központtal közös
rendezésben egyedülálló koncert
volt neves magyar elõadókkal.
Kátai Zoltán énekmondó, Thury
idejét legjobban megidézni tudó
elõadómûvészen túl a X. század és
a modern korunk mûfajából is hall-
hattunk ízelítõt. Az eseményt egy
szertûz nyitotta, mely – megtudtuk
– nemcsak Thury György emléke
elõtt tisztelgett, hanem a tavaszi
nap-éj egyenlõségre, mint õsi, ter-
mészetközeli vallásunkra is emlé-
keztetett.

A programsorozat a városunk-
ban található Thury György szob-
rok megkoszorúzásával folytató-
dott április 4-én, majd azt követõ-
en a hagyománytisztelõ közössé-
gek tagjai a Thúry Baranta Bar-
langban hallgathatták meg Csepin
Pétert, a várpalotai Bakonyi Po-
roszkálók Hagyományõrzõ Egye-
sület vezetõjét, aki négy társával
végvári idõket idézõ viseletben,
lóháton érkezett. Összesen négy-
száz kilométert lovagoltak tíz nap
alatt, hogy a nagykanizsai csapat-
tal együtt tehessék meg az utat
Thury György halálának színhe-
lyére, Orosztonyba. Thury György
révén Nagykanizsa és Várpalota
között elindult egy kulturális kap-
csolat, és a két város hagyomány-
tisztelõ közösségei által szerve-
zett programokat kölcsönösen lá-
togatják.

A múlt pénteki estét a nagykani-
zsai Bojtár zenekar zárta kiváló
népzenei koncerttel és Kócza Atti-
la által vezetett táncházzal. Az utat
másnap ötven elszánt ember telje-
sítette gyalog és több mint húsz lo-
vas csatlakozott az úton a portyá-
zókhoz, szintén viseletben. Volt,

ÖÖttvveenneeggyy 
éévv ttáávvllaattáábbóóll

KKeerriinnggõõvveell bbúúccssúúzzttaakk
aa nnyyoollccaaddiikkooss ddiiáákkookk

MMeeggúújjuulltt 
aa TThhuurryy kkooppjjaaffaa

IIVV.. TThhúúrryy PPoorrttyyaa 22001144
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FÖLDÜNK KINCSEI - a kék
bolygó növény és állatvilága bé-
lyegeken. Gelencsér Gábor gyûjte-
ményének bemutatása. Megtekint-
hetõ: május 10-ig.
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS IPAR-
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ május 25-ig.
Május 1. 14 órától - a HSMK kör-
nyékén
KANIZSAI MAJÁLIS
A szabadtéri színpadon változatos
kulturális programok, a téren kirako-
dó vásár, valamint kézmûves játszó-
ház várja az érdeklõdõket a Kanizsai
Kulturális Központ szervezésében.
Május 5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP
14 óra Emlékezés Hevesi Sándorra.
Közremûködnek a Hevesi Sándor Ál-
talános Iskola tanulói. Beszédet mond:
Balogh László OKISB elnök. Hely-
szín: HSMK színházi elõcsarnok.
14.30 óra Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola tanulóinak rajzkiállítása
Közremûködnek a Hevesi Sándor
Versmondókör Tagjai.
14.30 óra Hevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14.45 óra Koszorúzás Hevesi Sán-
dor fejszobránál és a Fõ úti emlék-
táblánál.
15 óra Hevesi Sándor családjának
szerepe Nagykanizsa kulturális
életében. Elõadó: Dr. Németh Jó-
zsef, ny. megyei múzeumigazgató
Helye: HSMK Zala Márk terme.
Május 5. 17 óra
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD - A
KECSKETEJ JÓTÉKONY
HATÁSA. Elõadó: Gyeneséné
Kertész Mária.
Május 8. 19 óra
NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán. Ünnepi
hangverseny Richard Strauss születé-
sének 150. évfordulója tiszteletére. R.
Strauss: Itáliából - szimfonikus fantá-
zia. Az úrhatnám polgár - szvit. Belé-
põdíj: 2 600 Ft. 

Május 5. 19 óra
A Magyar Holokauszt Emlékév al-
kalmából. PAUK ANNA ZENÉSZ
EMLÉKEST 20 MÛVÉSSZEL
A belépés díjtalan. További informá-
ció: Száraz Csilla, a Thury György
Múzeum igazgatója 06-20/226-5210

Május 2. 20 óra
JAZZ KLUB - GAYER MÁTYÁS
DUÓ. Gayer Mátyás - pianinó. Pol
Omedes - trombita (Spanyolország).
Belépõdíj: 1 000 Ft

aki még hat hónaposan, babakocsi-
ban és volt, aki közel hatvan éve-
sen. Jó pár kisiskolás leány és le-
gény járta le a 30 km-es túrát,
mely emlékezetes teljesítmény és
élmény marad nekik.

A szervezõk elmondták, hogy
feltett szándékuk a legnagyobb kö-
zönséget megszólítani, és örülné-
nek, ha majd az ötödik portyán
már testvérvárosainkból is hívhat-
nak érdeklõdõket, hiszen a közös
történelmi gyökerek összekötnek
minket.

A Thury György emlékére állí-
tott kopjafánál az ünnepség során
a hat éves Vörös Luca mondott
verset és a Tuboly család három
fiúgyermeke énekelt. A megem-
lékezés egy egyedülálló, a koro-
názási szertartásokhoz hasonló
eseménnyel zárult: a portyázók
az úton egy marék földet vettek
fel – ahol nekik tetszett –, hogy
azt majd a kopjafánál helyezzék
el, kifejezve hogy azt a területet
ahol jártak Thury György védte,
és bár a csatát ott 443 éve elve-
szítette, mi még mindig magya-
rul beszélünk és Magyarország-
nak hívják a helyet ahol élünk.
Az eseménysorozat legfõbb cél-

ja, hogy hazafias élményeket ad-
janak a gyermekeinknek, hogy a
kötõdésük hazájukhoz erõs le-
gyen akkor is, amikor a fogyasz-
tói társadalom messze küldené
õket a magasabb jövedelem re-
ményétõl hajtva.

Farkas Tibor

Április 24-én délután a Gen-
eral Electric Nagykanizsai
Fénycsõ Gyárának önkéntesei
felújítási munkálatokat végez-
tek a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda – Kossuth tagóvo-
dában.

A lelkes GE-s csapathoz csatla-
koztak az óvónõk és néhány szü-
lõ is. A nap végére megszépültek
az udvari játékok, padok, aszta-
lok, homokozó és térelválasztók.
Az óvodások meglepetésként
még egy kétüléses rugós hintát is
kaptak ajándékba a Fénycsõgyár-
tól, melyet az önkéntes csapat fel
is szerelt a gyerekek nagy örömé-
re.

N.B.Gy.

A dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és Szakközépiskola újabb si-
kerekrõl adott számot. 

Lezajlott az „Internationale
Deutschholympiade” hazai elõ-
döntõje a budapesti Goethe-
Institut szervezésében, melyen
harminc tanulópáros közül Far-
sang Vivien és Sztari Ottilia 11.
C osztályos tanulók a 8. helye-
zést érték el (felkészítõ tanáruk
Erdõdiné Marosi Beáta).

Remekül szerepeltek a Dr.
Mezõ Ferenc–Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
diákjai a Magyar Gyorsírók és
Gépírók Országos Szövetsége
által hirdetett Teöreök Aladár ta-
nulói verseny gépírás verseny-
számában. Ifjúsági II. kategóriá-
ban az ügyviteli titkár osztály-
ban tanuló Szántó Alexandra a
2., Gerencsér Fanny az 5. helyen
zárta a megmérettetést. Hetési
Bianka 17., Kantó Barbara 19.
helyezést ért el. Tanuló I. kate-
góriában Szõke Richárd a 11.,
Tanuló II. kategóriában Horváth
Gergõ a 4. helyen végzett az or-
szágos versenyen. Felkészítõ ta-
náruk: Kalmár Izabella Tímea
volt.

Dávidovics Mária 
Dr. Mezõ Ferenc 

Gimnázium 
és Szakközépiskola

ÚÚjjrraa sseeggíítteetttteekk 
aa GGEE-öönnkkéénntteesseekk

RReemmeekk mmeezzõõss
vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk
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TTáájjéékkoozzttaattááss!!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár ut-
cában (Rozgonyi u. - Királyi Pál u., Vörösmarty u. - Dózsa Gy. u. sza-
kaszokon) május 5. (hétfõ) 7.00 órától várhatóan 2 hónap idõtartamig
a Délzalai Vízmû ZRt. a meglévõ ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási
munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon Dél - Észak irányban egyirányú
lesz.
A munkavégzés idején a Napraforgó térrõl induló 8, 8Y jelzésû helyi
járatok Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Délzalai Vízmû ZRt.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozik a „Te
szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésû országos akci-
óhoz, melyre május 9. és 11. között kerül sor. Baráti társaságok, munkahe-
lyi közösségek, családok jelentkezését várják, akik úgy érzik, szeretnék
megtisztítani környezetüket, fontos számukra a tiszta és rendezett környe-
zet.

A gyûjtéssel kapcsolatban részletes információkat Pap Józsefnél, a 20/849-2330-as
számon vagy Baracskai Lászlónál, a 30/298-3446-os telefonszámon kérhetnek, to-
vábbá a jelentkezésüket is ezeken a számokon adhatják le, hogy hányan szeretné-
nek részt venni az akcióban és mely területet tisztítanának meg. Utóbbi megadása
nem feltétlen szükséges, hiszen ennek hiányában területet jelölnek ki a csapatnak.
A szervezõk a szükséges eszközöket a bejelentett létszám alapján biztosítják.
A résztvevõ önkéntesek május 9-ig adhatják le jelentkezéseiket.

TTee sszzeedddd!! - vváárrjjáákk aa jjeelleennttkkeezzõõkkeett!!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje értesíti a polgárokat, hogy a
2014. május 1-je körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

2014. május 1. (csütörtök) - munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel.
2014. május 2. (péntek) - pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel.
2014. május 8. (csütörtök) - munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2014. május 9. (péntek) - munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2014. május 10.(szombat) - munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

MMáájjuuss 11-jjee kköörrüüllii üüggyyffééllffooggaaddáássii rreenndd

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.).
Egyéb elérhetõségek: 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). További elérhetõségek:
20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját a szokottól eltérõen 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17 órá-
tól a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-
rián tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. május 5-én 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. május 5-én (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ban (Zrínyi M. u. 38.). További elérhetõségek: 0630/301-8185,
szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. május 5-én (hét-
fõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Holokauszt Emlékév - 2014 Nagykanizsa
Pauk AAnna eemlékkoncert
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)

2014. mmájus 55. 119 óóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Thúry György Múzeum szervezésében 

Közremûködnek:
Csavlek Etelka, Liszt-díjas és Érdemes Mûvész énekmûvész
Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Dobra János, Liszt-díjas és Érdemes Mûvész karnagy, a Tomkins
Énekegyüttes vezetõje
Fekete László énekmûvész, a budapesti Dohány utcai Zsinagóga fõkántora
Fellegi Ádám, Liszt-díjas zongoramûvész
Horváth Mária énekmûvész
Malina János zenetudós, zeneesztéta
Pánics Lilla színmûvész
Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház korrepetitora

A belépés díjtalan.
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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.. 

- vveezzéérriiggaazzggaattóóNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazda-
sági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) igazgatói (magasabb ve-
zetõ) beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekez-
déseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével. 
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2014. július 1-
tõl 2019. június 30-ig szól. 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-tõl létrejövõ Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányí-
tása az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az álla-
mi fenntartású köznevelési intézmények mûködtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.  
Ennek során fõbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását,  vezetõként biztosítja az intézmény rendelte-
tésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen, közre-
mûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehaj-
tásában,  együttmûködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntar-
tott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent: az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetõre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzett-
ségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogvi-
szonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az in-
tézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsõfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:

1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásá-
val kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly mó-
don, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülé-
sen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hi-
ánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést elõké-
szítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. nap-
jától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 23. 
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. A pályázati anyagot egy példány-
ban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató” 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl vala-
mennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai bi-
zottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. június 10.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban to-
vábbi információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: NNaaggyykkaanniizzssaaii
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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 VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének
betöltésére.

Feladat: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában
az igazgatóság 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
választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számí-
tott 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes fel-
mondás 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 figyelem-
bevételével - a közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valame-
lyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
mûszaki, 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 iga-
zolása,
- 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 pályáza-
ta benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), 
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvõképességet
kizáró 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 kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízás után részesül-e javadalmazásban;
milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó
részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez; pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az elõkészítõ
bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tár-
gyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes
erkölcsi 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 Pol-
gármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott
pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghall-
gatásával 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 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
felvilágosítás 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.. 

- vveezzéérriiggaazzggaattóó
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2014. május 1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Ko-
vács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti a 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. május 20. 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-
mail-en, 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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Idén második alkalommal ad-
ták át a Horváth – Hoitsy Edit
irodalmi – mûvészeti díjat, mely-
nek 2014. évi díjazottja Bokros-
né Kamarás Klára lett. Az oklevél
és a plakett átadására a letenyei
Városi Könyvtárban került sor. 

A megjelenteket Dömõk József,
a Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója köszöntötte a
Horváth – Hoitsy Edit irodalmi –
mûvészeti díj átadó ünnepségén. 

– Horváth – Hoitsy Edit író, köl-
tõ emlékére azért jött létre díj,
hogy a magas színvonalú alkotó
munkát végzõket elismerjük. Nagy
öröm, hogy ezúttal itt lehetünk,
ugyanis Letenyén él egy olyan köl-
tõ, író, aki olyan szinten alkot,
hogy érdemes számára díjat kiadni
– mondta Fetykó Judit, a díj alapí-
tója

Ahogy Fetykó Judit  elmondta,
tavaly január végén döntöttek úgy
Babics Jenõnével, Horváth-Hoitsy
Edit lányával, hogy megalapítják
és minden évben kiadják a
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-mû-
vészeti díjat. Az elsõ díjazott Né-
meth Sándor volt, aki a Magyar
Állami Operaház kórusának éne-
kese. 

A díjat olyan huzamosabb ideig,
magas színvonalon alkotó személy
kaphatja meg, aki mûvészi munká-
jában és emberi magatartásában
egyaránt méltó rá. Nem tagja sem-
milyen irányú szélsõséges csoport-
nak, valamint mûvei, megnyilat-
kozásai sem utalnak ezekkel való
egyetértésre. A díjat kaphatja író-
költõ; elõadómûvész; szervezõ-
rendezõ; szerkesztõ-kiadó; illetve
olyan, irodalommal foglalkozó
személy, aki a felsoroltak szakmai,
emberi fejlõdését, bemutatkozását,

sikerét támogatja. A díj alapítója a
díjat évente egy alkalommal adja
ki egy fõnek. Kivételes esetben le-
hetséges több díj kiadása is egy év-
ben. 

A 2014. évi díj kuratóriumának
tagjai Baranyi Ferenc Kossuth- és
József Attila-díjas költõ, író, Bár-
dos László író, költõ egyetemi pro-
fesszor, Koday László, Csokonai-
díjas festõmûvész, Payer Imre iro-
dalomtörténész, költõ, Vihar Judit
irodalomtörténész és Fetykó Judit
voltak. 

Az idei díjazás különleges, hi-
szen a tervtõl eltérõen idén két em-
bernek ítélték oda az elismerést:
Kaskötõ Istvánnak, aki Kanadában
létrehozott egy magyar nyelvû iro-
dalmi weblapot, a Kalákát és Ka-
marás Klárának. 

A díj alapítója Kamarás Kláráról
a méltatásban elmondta, magas
színvonalú, kitartóan végzett mû-
vészi és szervezõ munkájával ér-
demelte ki az elismerést. 

– Megtisztelõ, hogy Kaskötõ
István mellett megkaphattam a dí-
jat. Kifejezetten a kuratórium tag-
jainak névsorát ismerve hatalmas
elismerés. Nagyon szépen köszö-
nöm – mondta Klári néni.

A rendezvényen közremûködtek
a Letenyei Versmondó Kör tagjai,
akik Horváth – Hoitsy Edit és Ka-
marás Klára mûveit tárták az iro-
dalomkedvelõ közönség elé. 

Kamarás Kláráról már több-
ször olvashattak lapunkban új
kötetei, irodalmi estjei kapcsán.
2006-óta már számos kötete je-
lent meg és most ismét újabbak-
kal kedveskedik olvasóközön-

ségének a nyugdíjas pedagógus,
festõ, író, a Mibõl lesz a cserebo-
gár! és a Napraforgók címû pró-
za és verses gyûjteményekkel.

Klári néni versei sokáig csak a
fiók alján lapultak, azonban a szá-
mítógépnek köszönhetõen a széles
közönség elé tárhatta költeménye-
it. Kiadót a Heted-Héthatár maga-
zinban megjelent A pohár címû no-
vellája révén talált. Ezután folya-
matosan, az irodalmi folyóirat
minden lapszámában olvashatóak
voltak írásai. A nyomtatott kiad-
vány késõbb megszûnt, de
weblapjuk az interneten most is
mûködik. Idõközben barátság ala-
kult ki az író és a kiadó, L.
Csépányi Katalin között, aki há-
rom éve személyesen is felkereste
az írót. Ekkor ajánlotta fel, hogy
kiadja a verseit, majd prózáit. Az
újabb, tizennegyedik és tizenötö-
dik kötet is ennek a kiadónak a jó-
voltából jelenhetett meg. 

– A Mibõl lesz a cserebogár?
címû kötetemben gyermekkori
verseim olvashatóak. Ezeket a
költeményeimet édesanyám õrizte
meg. Férjemnek pedig azért tarto-
zom köszönettel, mert nem en-
gedte ezeket kidobni. A kötetben
témakörök szerint rendeztem a
verseket a kezdetektõl, az útkere-
sésen, a vallásos írásokon és a bo-
londos kamasz álmaimon át az
utolsó májusig – mutatta be a kö-
tetet Klári néni. A verseket képek-
kel és rövid leírásokkal gazdagí-
totta. Az írások tanúsága szerint
már elsõ elemiben papírra vetette
gondolatait. Késõbb a társai em-
lékkönyvébe is saját verseit írta,
de akkor ezt senkinek nem árulta
el. Tizenegy éves korától pedig
már szinte naponta írt valamit.
Egyházi iskolába járt, mely hatás-

sal volt korai verseinek hangula-
tára és témáira egyaránt. Késõbb
és folyamatosan kereste a saját út-
ját. Majd az érettségit követõen
négy évig nem írt, mivel a fõisko-
la zsúfolt programjával nem tudta
összeegyeztetni azt. 

– Elõbbi kötet kapcsolódik a
Napraforgók címû verseket és pró-
zákat is tartalmazó könyvhöz, bár
a két kötet ellentétes póluson he-
lyezkedik el. Tulajdonképpen 56-
ban nõttem fel szellemileg. Ez leg-
inkább a verseimen érzõdik. A pró-
zákban aktuális kérdésekrõl és régi
emlékekrõl egyaránt írok, míg a
verseimet azok a gondolatok ihlet-
ték, melyek az elmúlt egy évben
foglalkoztattak – mondta Klári né-
ni.

A Napraforgókat 16. könyvként
egy regény követi majd, melyet
pár éve kezdett el írni Kamarás
Klára és nemrég fejezte be. 

V.M.

RRaannggooss eelliissmmeerrééss KKaammaarrááss KKlláárráánnaakk

KKéétt kköötteett,, 
kkéétt eelllleennttéétteess ppóólluuss

KKaammaarrááss KKlláárraa 
eeddddiigg mmeeggjjeelleenntt
kköötteetteeii::

Arcok a múltból (elbeszélések)
2006., Ólomból szõni pilleszárny-
at (versek) 2006., Álmok útján
2008., Anica (kisregény) 2009.,
Pepita füzetek (regény) 2010.,
Fúzió (válogatott versek Timár
Zoltán rajzaival) 2010., Mint fák
a szélben (összegyûjtött versek)
2010., Derült égbõl… (össze-
gyûjtött kisprózai mûvek) 2011.,
Utak és évek (regény) 2011.,
Orchideák (elbeszélések, versek)
2012., Cinka cica és Kandúr
Karcsi kalandjai 2012., Kutyául
érzem magam (versek) 2012.,
Figyeljetek gyerekek, Klári néni
mesél 2013., Mibõl lesz a csere-
bogár! 2013., Napraforgók 2014.
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2014. május 1.

Horoszkóp

Hogyha figyelembe veszi a munkatársai
tanácsát, akkor nem marad le semmilyen jó
üzletrõl. A bolygóállások szerint most ér-
demes lesz kibõvíteni a vállalkozását, hi-
szen a termékei iránt kereslet mutatkozik.

Végre itt a május. Nemcsak a zöldellõ táj
hívogatja a hétközbeni fáradalmak kipihe-
nésére, hanem a város Fõ utcája is. Szebb-
nél szebb teraszok kínálnak alkalmat egy
kis trécselésre, vagy akár feszültségoldásra.

Izgalmas felfedezéseket tehet a hétvégén a
természet lágy ölén. Nemcsak mozgásra, ki-
kapcsolódásra nyílik lehetõsége, hanem fel-
töltheti energiaraktárát is. Szomjoltásra pedig
megfelel az orgonavirágból készült szörp is.

A bolygóállások szerint egyre több fi-
gyelmet, odaadást vár el öntõl a kedvese.
Egyszer azt akarja, hogy mindenben ki-
szolgálja, más alkalommal pedig szinte
valamennyi kívánságát teljesíti. 

Nehezen tudja követni hangulatváltozásait
a családja. Ugyan érhetik apró bosszúsá-
gok nap, mint nap, de emiatt nem kell
mindjárt lehangolódnia. Idõnként alakítsa
az eseményeket ön is a kedve szerint.

Ellenállhatatlan lesz a hétvégén. Számtalan
bókot könyvelhet el, új sminkjével osztatlan
sikert arat nemcsak a munkahelyén, hanem
a szélesebb baráti körében is. Engedje el
magát, és önfeledten szórakozzon.

Anyagiakkal járó elismerésben részesülhet
hamarosan. A pozitív változások kedvezõen
hatnak a hangulatára. Akár zenés szórakozó-
helyre is elkísérheti kedves ismerõsét, de
asszisztálhat otthon is a tûzhely mellett.

Lehetõleg ne fordítsa minden szabadidejét
a munkára. Lazuljon, és gondolkodjon el
azon, mi is valójában a vágya. Ha jelentõ-
sebb változást szeretne elérni életében,
csak gondoljon rá, és megtörténik.

Az idõjárás-változás a hétvégén némi tü-
relmetlenséget válthat ki önbõl. A frontát-
vonulás közben gondoljon egy régi szép,
nyugtató dalra: most, amikor minden virág
nyílik, orgonától a kis gólyahírig…

Foglalkozzon többet a barátaival, és ne a
diétázáson törje állandóan a fejét. Ha kör-
nyezetváltozáson gondolkodik, nem kell
messzire mennie. Nyílnak a virágok, így
egyre színesebb lesz a környezete.

Gyõzze le a félelmeit, és változtasson életén.
A barátaitól ne váljon meg, hiszen bármikor
számíthat a segítségükre. Mivel anyagi
gondjai továbbra sem lesznek, gondolkod-
jon el azon, hogyan tudna jótékonykodni.

Akár madarat is lehetne fogatni önnel a
hétvégén. Hogy jókedvének valójában mi
lesz az oka, azt csak a legközelebbi hozzá-
tartozói tudják megmondani. Mindeneset-
re inspiráló társaságra számíthat.

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: 

Mérnök-üzletkötõ felsõfokú megegyezés szerint
Raktári mûszakvezetõ középfokú megegyezés szerint
Mûszakvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási munkatárs szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú 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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Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es

közmûvesített építési telek 30 m2-es

bontandó, vagy teljes felújításra szo-
ruló kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)

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

Termõ citromfák (kb. 1 métere-
sek) olcsón eladók. Érd.: 0630-
722-8375 (7641K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. május 1.14

2014.05.06. (kedd) 09:00 – 13:30 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.05.08. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.08. (csütörtök) 14:30 – 17:00 Kõrösi Általános Isk., Nk. Csokonai u. 1.

Véradás - VVöröskereszt

Nagyatádon versenyeztek a
40. Nagyatádi Dél-Dunántúli Re-
gionális Rangsorverseny kereté-
ben a Nagykanizsai Judo Klub-
Röntgen Kanizsa cselgáncsosai,
szám szerint tizenkilencen (ké-
pünkön).

Az úgynevezett manókategóriá-
ban (2009-es születésûeknél) 20
kg-ban Kurucz Lázár érdemelt ki
aranyérmet. Diák E korosztályban
(2007-2008) bronzérmet szerzett
22 kg-ban Farkas Benedek és Nagy
Kornél, 26 kg-ban Bazsó Dominik,
30 kg-ban Vaska Botond, ötödik lett
30 kg-ban Herczeg Valter és hete-

dik 30 kg-ban Domján Péter.
Diák D-ben (2005-2006) bronz-

érmesek voltak Keller Ádám (34
kg) és Kovács Domonkos (38 kg).
Diák C-ben (2004) második volt
Karádi Barnabás (34 kg), harmadik
pedig Nagy Olivér (45 kg). Diák B-
ben (2003) bronzérmet nyert Ko-
vács Mátyás (41 kg) és Bazsó Patrik
(45 kg). Diák A-ban (2002) ezüst-
éremmel Pásztor Máté (41 kg),
bronzéremmel pedig Mikler Barna
(49 kg) és Cziczeli József (+66 kg)
gazdagodott. A serdülõ (2000-2001)
és ifjúsági korcsoport (1997-99) 46
kg-os mezõnyében Sólyomvári Dá-
vid szerzett egy-egy aranyérmet.

Mihovics Szabina, az edzõjük
egyike így értékelt az atádi ver-
seny után: „Sok judokának ez volt
az elsõ versenye, s jó volt látni,
hogy élvezték a küzdelmeket.
Mindenki számára tanulságos volt
a verseny, apróbb hibákat ugyan
vétettek a tatamin, de tapasztalat-
szerzésre jó volt a torna. A 19 in-
dulóból 15 dzsúdósunk szerzett ér-
met, amivel elégedettek lehetünk.”

Tatamira lépett egyébként Mi-
hovics Szabina is, de ezúttal nem
versenyzõként, hanem új szerep-
körben, versenybíróként mutatko-
zott be.

A hétvégén a romániai Pitestiben
rendezték meg a cselgáncsozók so-
ros Ifjúsági Európa Kupáját, ahol
73 kg-ban Huszár Martin (a KASI
és az NJK Röntgen Kanizsa kettõs
igazolásaként) hetedik, egyben
pontszerzõ helyezést ért el.

Az egyesület életében hamaro-
san új fejezet kezdõdik, hiszen má-
jus elején új és nagyobb edzõte-
rembe költöznek a Balatoni út 8.
szám alá és egyúttal toborzót is
tartanak kedd-csütörtök-pénte-
kenként 17 órától a legkisebbek-
nek és a kezdõ csoportoknak, 18
órától pedig a haladóknak.

P.L. 

AA lleeggkkiisseebbbbeekkeett iiss iinnddííttoottttaa aazz NNJJKK

Szigetvári KSE (6.) – Nagyka-
nizsai Izzó SE (7.) 30-25 (12-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 19. forduló.
Szigetvár, 100 nézõ. Vezette: Maz-
zag I., Papp T.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 5, Tompek
7, Kovács B. 4, Nagy B., Kiss G. 6,
Senger D. 3. Csere: Beck, Korcsmá-
ros B. Edzõ: dr. Woth Péter.

Már a szigetvári mérkõzés elõtt
ismert volt, hogy a kanizsaiak
csurgói játékosai nem tarthatnak
az Izzóval, az már sokkal kelle-
metlenebb információ volt, hogy a
Csató Dávidot és Musits Norber-
tet Budapestrõl szállító személy-
gépkocsiba rohant egy másik gép-
jármû. Szerencsére személyi sérü-
lés nem történt, viszont az intézke-
dés idõtartama túl hosszúra sikere-
dett, így a két játékos sem futott be
a találkozóra.

Amúgy a meccs délutánja ked-
vezõen indult, hiszen az Izzó SE ju-
nior csapata remek teljesítmény-
nyel 21-20 nyert a szigetváriak ha-
sonló korú csapata ellen. A nagyok
mérkõzésének elsõ játékrészében a
vendégek jól tartották magukat (25.
perc: 10-11; 29. p.: 11-12), hiszen
vezettek is. Tóth Ákos ezúttal is re-
mek formában védett, Tompek Ala-
jos pedig új posztján – átlövõként –
szerezte a gólokat. Amint az várha-
tó volt, a második játékrészben a
Nagykanizsa a félidõ közepére el-
fáradt (45. p.: 21-18) és a juniorok
nem tudták pótolni a felnõtteket.

Dr. Woth Péter: „A rendelkezés-
re álló felnõtt csapattagok dereka-
san küzdõdtek. Remélem, a követ-
kezõ találkozón ismét teljes lesz
keretünk és hozzuk a kötelezõ
gyõzelmet.”

P.L.

Megszakadt 
a hhétmeccses
gyõzelmi
sorozat

Budapesti Titánok (4.) –
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 5,5:6,5

NB I-es sakk csapatbajnokág, 9.
forduló. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Grigoriants - Balogh Cs. 0,5:0,5,
Gavrilov - Erdõs V. 0,5:0,5, Hor-
váth Cs. - Márkus 0,5:0,5, Kállai -
Ribli 0,5:0,5, Gledura - Pintér J.
0:1, Szabó B. - Bánusz 0,5:0,5,
Torma - Prohászka 0:1, Bagi - dr.
Flumbort 0,5:0,5, Juhász K. - Kán-
tor 0,5:0,5, Fehér Á. - Galyas

0,5:0,5, Papp P. - Bodó 0,5:0,5, Ju-
hász Ármin - Boa B. 1:0

Ahogy az a részletes eredmé-
nyekbõl kitûnhet, kiegyenlített par-
tik zajlottak az asztaloknál, a sak-
kozók túlnyomórészt be kellett ér-
jék a remikkel. A kanizsaiaknál NB
I-es csapatbajnoki mérkõzésen de-
bütálhatott ezúttal a 14 esztendõs
Boa Boglárka - hogyan másképp,
mint egy bajnokcsapat tagjaként.

– Nagy mérkõzést játszottunk a
házigazdákkal, a Titánok valóban
roppant erõs ellenfél volt és a baj-

nokság zárásaként kemény, kiéle-
zett összecsapást vívtunk velük –
mondta értékelésében Papp Nán-
dor csapatvezetõ. – A találkozó
élességét mutatja, hogy a csapatok
gyakorlatilag kihasználták a ren-
delkezésre álló teljes mérkõzés-
idõt.

A kanizsaiak végül 74 ponttal
nyerték az NB I pontvadászatát,
11-gyel megelõzve az ASE Paks
együttesét.

P.L.

BBaajjnnookkccssaappaatt bbóónnuusszzggyyõõzzeellmmee
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DVTK II (4./12.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (3./11.) 78-60
(17-13, 24-11, 18-15, 19-21)

Nõi amatõr NB kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 4.
forduló. Miskolc, 50 nézõ. Vezet-
te: Kisházi, Bács.

Kanizsa: Fekete Cs. (10), Kar-
dos (2), Nagy D. (14/6), Hegyi (3),
Jurkó (22). Csere: Oros (5/3), Her-
man (4), Horváth E., Karancz, Gu-
tai. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az elsõ negyed 7. percéig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, majd
9. percben négy pontos elõnyt
szerzett a kanizsai együttes Jurkó
Noémi és Nagy Dóra kosaraival.
Az utolsó egy minutum azonban
nem a vendégekrõl szólt, hiszen a
miskolciak egy 8-0-s részered-
ménnyel léptek el.

A 15. percig szoros is volt az
eredmény, de onnan a sorozatban
elkövetett figyelmetlenségeket ki-

használva a vendéglátók jelentõs
elõnyre tettek szert.

Nagyszünet után a meccs 25.
percére javult fel a KVSE játéka,
Fekete Csilla és Hegyi Vivien ré-
vén csökkentették is hátrányukat.
Az utolsó felvonásban a Kanizsa
feljött 12 pontra két sikeres három-
pontossal, de a mérkõzést nem
tudták megfordítani.

Bajai NKK (6./14.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (3./11.) 61-60
(26-15, 6-19, 13-11, 16-15)

Amatõr nõi NB kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 5.
forduló. Baja, 50 nézõ. Vezette:
Reisz, Domokos.

Kanizsa: Fekete Cs. (15), Kar-
dos (2), Nagy D. (4), Jurkó (19),
Oros (4/3). Csere: Hegyi (6), Her-
man (10/3), Horváth E., Bernáth.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

Nem kezdték jól a mérkõzést a
vendégek, a negyed közepén azon-

ban sikerült felzárkózniuk négy
pontra. Onnan aztán a Baja növel-
ni tudta elõnyét. A második ne-
gyedben védekezést váltott a
KVSE és fokozatosan csökkentet-
ték hátrányunkat, a tíz perc végén
pedig már náluk volt a fór.

Nagyszünet után Oros Laura
hárompontosával maradt a lendü-
let, de a hazaiak távoli dobásokkal
felzárkóztak a 30. percre. Az utol-
só etap feléhez közeledve egyik
csapat sem tudott elõnyt kiharcol-
ni, ezután Herman Aliz pontjai öt-
pontos vezetést jelentettek, de si-
keres hárompontosaival a Bajai
NKK átvette a vezetést. A végjá-
tékban Jurkó Noémi csökkentette
a hátrányt, de utána Fekete Csilla
két büntetõjébõl csak az egyik
volt sikeres, így a KVSE végig
szoros, kiélezett mérkõzésen ma-
radt alul.

Gábor Erzsébet: „Végig szoros,
küzdelmes mérkõzésen a végjáték-
ban maradtunk alul egy ponttal.”

P.L.

VVeerreessééggeekk iiddeeggeennbbõõll

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Május 6-án 16 órakor

„B” személyautó: elmélet + 30
óra vezetés + elsõsegély 

csak 100.000 Ft
Május 7-én 16 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

Május 8-án 16 órakor
B+E, C, D, C+E

A 2014.05.31-i GKI vizsgára 
jelentkezési határidõ: 05.21.

Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Somogyszilen egy sprint távú (5
km futás, 20 km kerékpározás, 2,5
km futás) amatõr duatlon kupa ver-
senyével vette kezdetét az új szezon
a TRI-CO Triatlon Klub számára. A
kanizsai egyesület két versenyzõje
közül Vránics László (képünkön) a
40-44 éves korcsoport aranyérmét
szerezte meg, Benedek János pedig
az 55-59 évesek kategóriájában
bronzérmet szerzett.

A következõ verseny már egy
rangosabb megmérettetés, a rövid-
távú duatlon (10 km futás, 40 km
kerékpározás, 5 km futás) országos
bajnokság volt. Ennek a verseny-
nek a Veszprém megyei Káptalan-
tóti adott otthont, és három kanizsai
triatlonos mérettette meg magát.
Korcsmárosné Vig Rozália és Be-
nedek János az 55-59 éves korcso-
portban, Vránics László a 40-44
éves korcsoportban indult és mind-
hárman az országos bajnoki dobo-
gó második fokára állhattak fel, ér-
tékes ezüstérmeket szerezve.

TTrriiaattlloonnoossookk 
dduuaattlloonnooss nnyyiittáánnyyaa

Nagykanizsai LE (9.) – Tóth
Hús Zalagrár Pókaszepetk SE
(11.) 1-2 (0-1)

Megyei labdarúgó I. osztály, 24.
forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ.
Vezette: Siket (Mentes, Földszin).
G.: Szalai D. (93.), illetve Csécs
(20.), Büki (74.)

NLE: Gyulai A. - Nagy M. (Ba-
ranyai Z., 86.), Völgyi, Hollender,
Tislér, Rittinger, Grudics, Turóczi
(Pozsgai, 86.), Szép D. (Mulasics,
70), Szalai D., Szabó I. Edzõ:
Gyulai Csaba.

Az elsõ félidõ közepén a veszé-
lyesen kontrázó vendégek szerez-
tek vezetést egy olyan mérkõzé-
sen, ahol sokáig az izgalmasabb
történések a kispadok környékén
történtek – egymással vívva szó-
csatát a felek.

A második félidõben is sorjáz-
tak az odarúgások mindkét olda-
lon olyannyira, hogy a hazaiak
büntetõt is rúghattak az 57. perc-
ben, de Gál János hárította Szép
Dávid lövését. A kanizsaiak to-
vábbra is szorongattak, de a
szepetkiek a második félidõ dere-
kán ismét beköszöntek, mellyel a
vendéglátók gyakorlatilag fel is
adták fejben és lélekben a mérkõ-
zést.

Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Szerszámszi-
get-Zalalövõi TK 1-1 (0-1)

Megyei labdarúgó I. osztály, 24.
forduló. Kiskanizsa, 70 nézõ. Ve-
zette: Szente (Németh I., Szép II
S.). G.: Kálcsics F. (47.), illetve
Pászti (36.). Kiállítva: Altinger
(Zalalövõ; 83.)

Kiskanizsa: Munkácsi - Mol-
nár, T. Csordás, Kálovics, Hor-
váth G., Dolmányos, Ganzer (So-
mogyi, 60.), Zborai, Kovács B..,
Földesi, Kálcsics F. Edzõ: Sneff
Ferenc.

Nyerhetõ mérkõzést adott úgy-
mond döntetlenre Sneff Ferenc
legénysége. A kiskanizsaiak ez-
úttal úgy játszottak, hogy a tabel-
lán jóval elõttük álló lövõieket –
akiktõl még játékost is állítottak
ki – meg is lephették volna, de a
döntetlenre mindenképpen rá-
szolgáltak.

***
ZTE FC (2.) – Nagykanizsai

TE 1866 (7.) 2-0 (0-0)
Nõi NB II Nyugati-csoport lab-

darúgó-mérkõzés, 12. forduló. Za-
laegerszeg, 50 nézõ. Vezette: Si-
mon (Tánczos, Vörös). G.: Végh
R. (62.), Pete (90.)

NTE: Balassa Sz. - Balassa
D., Tarsoly K., Somogyi, Szabó
Zs., Uber, Tarsoly A. (Takács
D., 66.), Szollár, Horváth E.,
Halász (Vittman, 77.), Hozlár
(Balogh E., 89.). Edzõ: Bene-
dek János.

Idõvel érvényesült a megyei
rangadón a papírforma, a második
félidõ derekáig jól tartották magu-
kat a kanizsaiak.

Nagykanizsai TE 1866 (7.)
– DAC Unió FC (4.) 0-2 (0-
1)

Nõi NB II Nyugati csoport lab-
darúgó-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Hegedûs (Marton P., Fenyvesi).
G.: Soós B. (16., 86.)

NTE: Balassa Sz. - Balassa D.,
Tarsoly K., Somogyi, Szabó Zs.,
Kanizsai (Tarsoly A., 57.), Uber,
Halász, Szollár, Horváth E.,
Hozlár (Balogh E., 70.). Edzõ: Be-
nedek József.

Tompán kezdtek a hazaiak,
számos technikai hiba jellemez-
te játékukat és támadásszövése-
ikbe is több pontatlanság csú-
szott, s a bajt a vendégek egy
nagy védelmi megingás után
szerezett találattal csak tovább
fokozták. Ezt követõen a ven-
déglátók mondhatni csak futot-
tak az eredmény után – immár
két csatáros játékkal. Így vi-
szont ki is nyíltak hátul, akik
kedvükre kontrázhattak és ezek-
bõl az egyik ismét gólt hozott
számukra, majd három pontot a
találkozó végén.

P.L.

TTööbbbb vvoolltt eezzeekkbbeenn aa mmeeccccsseekkbbeenn
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2014. május 1.16

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

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

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

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

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