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Az Élettér Állat- és Természetvé-
dõ Egyesület, a Tierheimleben In
Not (TIN) német állatvédõ egyesü-
let, valamint az önkormányzat által
a tavaly év végén hirdetett ivartala-
nítási akció eredményeirõl számol-
tak be a minap a szervezetek képvi-
selõi. Ezt követõen Cseresnyés Péter
polgármesterrel közösen ismertet-
ték a 2014. év elképzeléseit. 

Az akció keretében városunk köz-
igazgatási területén a szuka kutyák
tulajdonosai 5 ezer, míg a nõstény
macskák gazdái 3 ezer forint megfi-
zetése ellenében ivartalaníttathatták
kedvencüket. Ahogy Maros Sán-
dorné titkár elmondta, a kísérleti jel-
leggel indított kezdeményezés kere-
tében tavaly õsszel 57 kutya és 104

macska vehetett részt a részben ön-
költséges programban a szervezõk
által megállapított feltételek szerint.
Az akció összköltsége 1.851.080 fo-
rint volt, melyhez az önköltségen túl
a TIN 2 ezer euróval, az önkormány-
zat pedig 300 ezer forinttal járult
hozzá. Az ezen felüli összeget a
nagykanizsai egyesület biztosította. 

Varga Károlyné elnök hozzátette,
jól sikerült az akció, hiszen a prog-
ramnak köszönhetõen a kutyáknál
és a macskáknál is egyaránt közel
ezer kölyök nem születik meg az el-
következõ egy évben. Ennek fényé-
ben remélik, a következõ programra
is minél többen jelentkeznek majd. 

A program eredményeinek ismer-
tetését követõen került sor egy in-
formális beszélgetésre, ahol a város

elsõ embere megköszönte Sabine
Thümmig elnök és Petra Bönelt hat-
hatós segítségét. A következõ fél év
feladatai közt említette dr. Papp At-
tila sajtóreferens és Cseresnyés Pé-
ter a menhely lakóinak németorszá-
gi örökbe adásának elõsegítését, az
elkészült karantén átadását, a terület
bõvítését, egy macskaház létesíté-
sét, egy orvosi szoba megépítését,
valamint a betonozást. Utóbbit a ter-
vek szerint a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhelyin-
tézményének diákjai készítik majd
el. Továbbá a menhely fejlesztése
mellett, a kutyatulajdonosok lehetõ-
ségeit is bõvítenék.

V.M.
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A helybéli asszonyok 240 adag
babos-csülkös répalevesén és a
14, óriás tepsi rétesén kívül már
csak „hab volt a tortán” a
kókuszos-áfonyás-répás csiga
vagy épp a szarvas kolbásszal
házasított, répaágyon tálalt vad-
disznógerinc. Ebbõl is látszik,
hogy a szombaton immár 14. al-
kalommal megtartott Miklósfai
Répafõzõ Fesztiválon nem volt
hiány hagyományos és egyedi
módon elkészített répás étkekbõl
sem. 

Csakúgy, mint testmozgásból,
ugyanis a helyi, és persze a kör-
nyékbeli „öregfiúk” már kora
délelõtt rúgták a bõrt az iskola
tornatermében, a fesztiválnak
szintén részét képezõ Répa tor-
nán. A focimeccsekkel egy idõ-
ben pedig már gyülekeztek a ver-
senyzõk – répás ételeikkel egye-
temben – az gasztro-murinak ott-
hont adó Miklósfai Mindenki Há-
zában.  

Természetesen képtelenség fel-
sorolni azt a 32 féle ételt, mellyel
a hobbi, illetve a profi szakácsok
igyekeztek lenyûgözni a nagyér-
demût és a szervezõket.  Még a
Miklósfai Közmûvelõdési és Vá-
rosszépítõ Egyesületet és a szak-
mai értékelést segítõ Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesü-
letet is meglepte, mekkora meny-
nyiségû és ráadásul milyen ötletes
étkekkel rukkoltak elõ a „répafõ-
zõk”. Répás réteseket, fánkokat,

(krém)leveseket, húsokat, tortákat
egyaránt kóstolhatott – a fesztivál
vendégserege mellett – a nyolcta-
gú zsûri.

– Idén a versenyzõk valóban ki-
tettek magukért. Nemcsak az éte-
lek külcsínére, hanem a belbecsé-
re is nagy hangsúlyt fektettek –
mondta Prikryl József mestersza-
kács, a gasztronómiai egyesület
elnöke, hozzátéve: az elmúlt
évekhez képest ezúttal több répás
levest és desszertet ízlelhettek
meg.

A Mindenki Házának intéz-
ményvezetõje, Lakatos Katalin
szerint a 14. répafesztivállal való-
ban minden korosztály érdeklõdé-
sét igyekeztek megcélozni. 

– Elmondhatjuk, mindez sike-
rült is, hiszen a mostani rendezvé-
nyen szép számmal képviseltették
magukat fiatalok. Az is tény, hogy
a fesztiválra nemcsak Miklósfa
szûkebb vonzáskörzetébõl érkez-
tek vendégek. 

Ahogy versenyzõk sem, ugyanis
Csányi Dénes és párja Fajszról,
Bács-Kiskun megyébõl érkezett
Zalába.

– Vaníliás répatortával készül-
tünk a megmérettetésre. Otthon
ugyan nem gyakran készítjük el
ezt az édességet, viszont gyakran
fõzünk a kertünkben termesztett
kerekrépából levest. A rendezvény
hírét hozzánk, az Alföldre, a (hely-
béli) népes Imrei család egyik tag-
ja, Imrei György hozta el – hang-
súlyozták. 

– A fesztivál igazi lényege, hogy
mindenkivel megszerettessük a ré-
pát. Azt hiszem, sikerült is – ezt
már Dömötörfy Sándor, a Miklós-
fai Közmûvelõdési és Városszépí-
tõ Egyesület elnöke mondta kö-
szöntõjében. Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa polgármestere is üd-
vözölte a megjelenteket. Beszédé-
ben – amellett, hogy a hagyo-
mányápolás fontosságáról szólt –
köszönetét is kifejezte azoknak a
„lelkes embereknek”, akik munká-
jának köszönhetõen a rendezvény
Miklósfa „határain” túlra is kinõt-
te magát. 

Majd mûvészeti csoportok és a
sztárvendégek fellépése alapozta
meg az est további jó hangulatát.
Nagy érdeklõdés kísérte Leblanc
Gyõzõ operetténekes és párja, Tóth
Éva dalos-táncos mûsorát.

A kulturális mûsorok után az
össznépi ételkóstoló, majd az
eredményhirdetés következett.
Hagyományos, „egytál”répaétel
kategóriában elsõ a Pensio Minõ-
ségi Közétkeztetés Kft. csapata
lett zalai füstölt babosrépájával, a
második a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza füstölt
húsos, tejfölös, hajdinás húsgom-
bóccal dúsított répájával, harma-
dikak pedig a Miklósfai Postás
Lányok tejfölös, csülkös répájuk-
kal. 

Imrei György répás, almás kré-
mese vitte el a „pálmát” a répás
rétesek és ételkülönlegességek
kategóriában, a Mindenki Háza
gárdája a második helyet érde-
melte ki meggyes, aszaltszilvás
és fahéjas, darás, répás rétesével,
õket követte Imrei Mária kolbá-
szos, répás töltelékkel ízesített
kiflijével. 

A zsûri szakmai különdíjával
Lesták Eszter és Lesták András
desszerttál variációit jutalmazta. A
közönség szerint pedig a Pensio
Minõségi Közétkeztetés Kft.
babosrépája lett a legízletesebb,
így a közétkeztetõ cég két elisme-
rést is bezsebelt a fesztiválon. A
rendezvény – ezúttal is – táncos
mulatsággal zárult. 

Sz.Zs.
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KKeerreekkrrééppaa ííggyy iiss,, úúggyy iiss……
Január 27. 17 óra
Hétköznapjaink klímaváltozása
sorozat keretében
ERDÕK SZEREPE 
AKLÍMAVÁLTOZÁSBAN
Dr. Fejér László nyugalmazott
egyetemi tanár elõadása. 
A belépés díjtalan.

Január 30. 18 óra
Világjárók Klubja
KANADA-SZIKLÁS
HEGYSÉG - AZ 
IDÕTLEN CSODA
Böröcz Zsolt vetített képes 
elõadása.
A belépés díjtalan.

Január 31. 10 óra
FICÁNKOLÓ
óvodások mûsora óvodásoknak.
Szervezõ: Központi Rózsa
Óvoda, Vackor Óvoda intéz-
ményegysége.

Februári elõzetes:

Február 1. 15 óra
FARSANGI 
JÁTSZÓHÁZ
Farsangi népszokások
- közremûködnek a Pipitér 
Óvodások
Farsangi álarckészítés.

Február 3. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Avery Corman:
KRAMER KONTRA
KRAMER
Az Orlai Produkció (Budapest)
elõadása. 
Fõbb szereplõk: 
Nagy Ervin, Péterfy Bori, Házi
Zsombor. Rendezõ: Rába Ro-
land.
Belépõdíj: 3 500 Ft.

Február 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Gordon: 
ESÕEMBER - színmû
Az Orlai Produkció (Budapest)
elõadása. 
Szereplõk: 
Kulka János, Nagy Ervin, Nagy
Viktor, Cseh Judit, Urbanovits
Krisztina, Simicz Sándor. 
Rendezõ: Anger Zsolt.
Belépõdíj: 3 500 Ft.
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Lezajlott a város társasági éle-
tének egyik fontos eseménye, a
III. Bethlen-bál. A Magyar Or-
szággyûlés elnöke, dr. Kövér
László fõvédnökségével és Cse-
resnyés Péter polgármester, or-
szággyûlési képviselõ védnöksé-
gével jegyzett eseménynek ismét
a Medgyaszay Ház adott ott-
hont. Az önkormányzat a bál be-
vételével a Nagykanizsai Újszü-
löttekért Alapítvány eszközfej-
lesztéséhez járul hozzá. 

A ház bálteremmé alakított nagy-
termében hagyományõrzõ császár-
huszárok köszöntötték a vendégeket,
köztük a hölgyeket, akiknek rózsával
kedveskedtek. A bált Cseresnyés Pé-
ter polgármester nyitotta meg:

– Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagyon rövid leszek, többek között
azért, mert nem szeretnék abba a hi-
bába esni, hogy 2014-ben – bár egy
ilyen alkalommal mindig az elmúlt
év eredményeit és az elõttünk álló
év terveit szoktam ismertetni –, bár-
miféle kampánybeszéddel megvá-
doljanak, úgyhogy csak köszönteni
szeretném önöket. Szeretném meg-
köszönni, hogy eljöttek immár har-
madik alkalommal a Bethlen-bálra.
Arra a bálra, amit egy városi ren-
dezvénynek szántunk, és szánunk,
és remélem, hogy ennek lesz folyta-
tása is. Azt hiszem, hogy egy akko-
ra város, mint Nagykanizsa, ame-
lyik megyei jogú város státusszal
rendelkezik, kell, hogy rendelkez-
zen egy olyan rendezvénnyel, ami-
kor a város közintézményeinek kép-
viselõi, a köztisztviselõk és a cégek
vezetõi összejönnek. Megmutatják
azt, hogy nemcsak dolgozni tudnak
nap, mint nap a városért, hanem egy
kötetlen, kellemes este alkalmával
tudnak együtt szórakozni és gondo-

latokat cserélni. Ezért találtuk ki ezt
a bált, és azért, mert volt egy olyan
képviselõje ennek a városnak a 30-
as években, Bethlen István, aki Ma-
gyarországot – melynek tíz évig
volt a miniszterelnöke –, egy na-
gyon szomorú idõszakban, a nullá-
ról Európa, sõt azt lehet mondani, a
világ 15. iparilag legfejlettebb álla-
mává tette. 

És ha már egy ilyen jeles politi-
kusa volt Kanizsának, akkor ki más
lehetett volna egy polgári rendez-
vénynek a névadója, mint õ. Azzal
kívánok önöknek ma este jó szóra-
kozást, hogy a jövõ évben egy ha-
sonló Bethlen-bál keretein belül
érezhessük jól magunkat. Legyen

mindig olyan ember a városban, a
város hivatalában, aki ezt fontos-
nak tartja és megszervezi. Azért,
mert ha tradícióink, hagyománya-
ink vannak, akkor van jövõnk, mert
a múltra építkezve lehet jövõt épí-
teni. Ezzel kívánok önöknek a mai
napra jó szórakozást, és azt kívá-
nom, hogy jövõre újra találkoz-
zunk, aztán két év múlva, három év
múlva… Köszönöm megtisztelõ fi-
gyelmüket, és még egyszer mind-

annyiuknak nagyon jó szórakozást
kívánok – zárta beszédét Cseres-
nyés Péter polgármester. 

A III. Bethlen-bál fõvédnöke, dr.
Kövér László más kötelezettsége
miatt nem tudott részt venni a bá-
lon, így levélben köszöntötte a
megjelenteket. 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnos munkám másfelé szólít,

így nem lehetek Önökkel.  Enged-
jék meg, hogy ezzel a pár sorral
köszöntsem Önöket ezen a nagy-
szerû találkozáson, és kívánjak így
az ünnepek múltával, a farsang kö-
zepén boldog új évet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa jól döntött, amikor

egykori országgyûlési képviselõ-
jét, gróf Bethlen István miniszter-
elnököt választotta példaképnek. A
XX. század egyik legnagyobb for-
mátumú magyar politikusa, a tria-
noni tragédia után, a területének
kétharmadát elvesztõ, súlyos gaz-
dasági válságban és lelki letargiá-
ban élõ országból, egy saját erejé-
bõl, a maga munkájából élõ mo-
dern Magyarországot épített. Gaz-
daság- és oktatáspolitikája stabili-
tást teremtett, és az európai nem-
zetek történetében ritkán látható
fejlõdést hozott. Aki az õ szellemi-
ségében dolgozik, egészen bizto-
san jó úton jár.

A ma esti találkozás is az õ nevét
viseli: a közös szórakozás polgári
hagyománya jegyében. A Bethlen-
bál mostanra fontos része a város
társasági életének: aktív közösségi
élet nélkül nem jöhet létre fejlõdés
az élet más területein sem.

Azok báloznak együtt, akiknek
– így vagy úgy – közös az életük.
Azok, akik közösen élik minden-
napjaikat, akik tudnak együtt dol-
gozni és tudnak együtt örülni is.

Azok báloznak együtt, akiknek
van mondanivalójuk egymás szá-
mára. A Bethlen-bálon azok vesz-
nek részt, akik Nagykanizsa fejlõ-
déséért, gyarapodásáért dolgoz-
nak. A Bethlen-bál tehát fontos és
nagyszerû esemény!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az idei esztendõ komoly felada-

tot hoz minden magyar polgár szá-
mára: döntenünk kell a jövõnkrõl.

Döntenünk kell arról, hogy kik és
milyen módon képviseljék a nem-
zetet az Országgyûlésben és a kor-
mányban, az európai parlamentben
és az önkormányzatokban.

Dolgozzunk azért mindannyian
együtt, hogy a lehetõ legjobb dön-
tést hozzuk, a lehetõ legtöbben, a
lehetõ legbölcsebben. Legyen az
idei esztendõben is a demokrácia,
a szabadság és a magyarság nagy
ünnepe mindhárom választás!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kívánom Önöknek, hogy érez-

zék nagyon jól magukat a mai es-
tén és ebben az új esztendõben,
érezzék magukat nagyon jól ott-
honukban és egymás társaságá-
ban, nagyszerû városukban, közös
hazánkban és abban a közösség-
ben, amit magyar nemzetnek ne-
vezünk.

Jó szórakozást kívánok minden-
kinek! Üdvözlettel: Kövér László."

A pezsgõs koccintást követõen
az Eraklin Táncklub nyitótáncával
kezdetét vette a bál, amelynek
sztárvendége Zséda volt. A zenét a
Helios Zenekar szolgáltatta. 

B.E.

KKaanniizzssaa –– BBeetthhlleenn-bbááll 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2014. január 23.

HHaarrmmaaddiikk BBeetthhlleenn-bbááll aa nnaaggyykkaanniizzssaaii úújjsszzüüllöötttteekkéérrtt

Fo
tó

k:
B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

2.qxd  2014.01.22.  11:37  Page 3



Lapunkban többször hírt ad-
tunk arról, hogy a helyi- és kör-
nyékbeli zártkerti ingatlanokat
gyakorta fosztogatják illetékte-
lenek, még a fokozott rendõrségi
és a polgárõri járõrözések elle-
nére is. Éppen ezért városunk
önkormányzata a mezõõri szol-
gálat bevezetését tervezi, termé-
szetesen nem önkényesen, ha-
nem az ingatlantulajdonosok vé-
leményének, javaslatainak figye-
lembe vételével. 

Az októberi soros ülésen a kép-
viselõtestület már tárgyalt a mezõ-
õrség létrehozásáról szóló javas-
latról, amit egyébként támogattak
is a városatyák. A dolog azonban
nem rekedt meg ennél a pontnál,
ugyanis az ingatlantulajdonosok és
a hegyhátakon tevékenykedõ pol-
gárõr csapatok elöljáróinak rész-
vételével már megtartották az elsõ
lakossági fórumot. Cseresnyés Pé-
ter polgármester, Karádi Ferenc és
Dénes Sándor alpolgármesterek-
kel közösen a mezei õrszolgálat
bevezetésérõl szükséges tudniva-
lókat vázolta. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy
két, rendészeti feladatot ellátó me-
zõõrt alkalmaznának, akik aztán a
Nagykanizsa közigazgatási terüle-
teihez tartozó hegyhátakon látnák
el feladatukat, amely – elsõsorban
– az állampolgárok magántulajdo-
nának védelmét jelenti. 

Bakonyi Tamás, a Közterület-
felügyelet osztályvezetõje ehhez
kapcsolódóan elmondta, jelentõs
állami támogatás jár az egyébként
közel 7 millió forintos költséggel
járó mezõõri szolgálat létrehozásá-
hoz. Az õrök munkabéréhez és fel-
szereléséhez (autó, fegyver, ruhá-
zat, orvosi vizsgálat…) a kor-
mányzat hozzájárul, ám városunk
önkormányzata is jelentõs részt
vállal a szolgálat kialakításához
szükséges anyagiak terén, mivel –
mint Cseresnyés Péter ki is hang-
súlyozta – „mindezt az összeget az
önkormányzat be tudja és be is
fogja vállalni”. 

S ami pedig az ingatlantulajdo-
nosokra hárulna, az a mezõõri já-
rulék, ami egyébként minimális,
mindössze havi 200-300 forintjába
kerülne a gazdáknak. 

A mezõõri szolgálat bevezetésé-
vel leginkább azt szeretnék elérni,
hogy visszatartó erõvel hasson a

sajnálatos módon elharapódzott,
sokszor trükkös tolvajlások ellen.
Ugyanis, ahogy a város elsõ embe-
rei és a Közterület-felügyelet veze-
tõje elmondták, a mezõõrök a pol-
gárõröknél több jogkörrel lesznek
felruházva. Igazoltathatnak, autót
állíthatnak meg, elvehetik a szállí-
tott árut – amennyiben úgy ítélik
meg, hogy lopott, bilincselhetnek
és be is kísérhetik a gyanús sze-
mélyt a rendõrségre. Természete-
sen a leendõ két mezõõrnek nagy
segítséget nyújtanának a polgárõr
csapatok, akik – a cserfõi, bagolai,
fõrhénci, Látó- és Szentgyörgyvári
hegyhátak védelméért már eddig is
sokat tettek. A városvezetés abban
kérte a fórumon részt vett polgár-
õr-vezetõket, mérjék fel a saját el-
lenõrzési területükön élõ ingatlan-
tulajdonosoknál, igénylik-e a me-
zei õrség bevezetését. A tapaszta-
lataikról pedig az év elején, a té-
mában tartandó újabb fórumon be
is számolhatnak.

A belvárosban szabálytalanul
közlekedõ kerékpárosok ügyé-
ben kért intézkedést közgyûlési
interpellációjában Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ Cseres-
nyés Péter polgármestertõl.

Tapasztalata alapján a Fõ úton, a
NAV épületétõl az Erzsébet térig
szabálytalanul, nem a kijelölt ke-
rékpárúton közlekednek a kerék-
párosok. Nem veszik figyelembe a
cukrászdák elõtt szüleikkel fagy-
laltozó kisgyerekeket, a szûk jár-
daszakaszon sem szállnak le a bi-
ciklirõl, sõt agresszívan válaszol-
nak vissza, ha netán a járókelõk er-
re kérik õket. A képviselõ azt java-

solta, a kerékpározók közlekedje-
nek a Fõ út déli oldalán, ahol kije-
lölt kerékpárutat festettek fel a szá-
mukra.

Cseresnyés Péter a közgyûlésen
elhangzottakról értesítette a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság veze-
tõjét, Dr. Molnár József rendõr al-
ezredest, aki az alábbiakról tájé-
koztatta a városvezetõt:

– A városban zajló kerékpáros
közlekedés problémáival tisztában
vagyunk. Az utóbbi években a sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési
balesetek száma csökkenést mutat,
ezzel ellentétben a kerékpárosok
által okozott, illetve a részvételük-
kel bekövetkezõ balesetszám nem
változott, sõt csekély mértékben
növekedett.

A jelzett útszakaszon történõ ke-
rékpározás elsõsorban a gyalogo-
sokra jelent veszélyt, és a gyalogos
közlekedést akadályozza, gátolja.
Egy esetben történt személyi sérü-
léssel járó baleset a Deák téri sza-
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Hónapok óta szándékomban
volt reagálni a Kanizsa Lokálpatri-
óta Hetilap XXV. évfolyam 27.
száma 2013.08.29-i cikkére (a
Szentgyörgyvári-hegy fosztogató-
ival kapcsolatban), de csak most
késztetett „Olvasói levél” megírá-
sára a gyakori és rendszeresen
visszatérõ tolvajlásokat megoldó
„FAGYÁLLÓS GAZDA” esete.

A fosztogató és romboló gaz-
emberek határtalan telhetetlensé-
ge ellen – a mai törvénykezés be-
tartásával – a védekezés lehetet-
len. Az én esetemben is így van,
és ma már én sem mernék kíséret
nélkül a Szentgyörgyvári házam-
hoz ellátogatni, ott tartózkodni,
mert életveszélyes volna. 

A Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton lévõ telkünket édes-

anyám 1942-ben vásárolta, 22 ezer
pengõért. Ez nagy pénz volt, nagy
érték, de sokkal jelentõsebb érték,
rang, tisztesség volt a hegyi gazdák
közösségébe tartozni, ami egyúttal
elkötelezettséget, felelõsséget, fel-
adatot jelentett a hegy ázsiójának
megtartásához, a „varázsához”,
hangulatához. Tökéletes volt a köz-
és vagyonbiztonság. Ezt a normát
az 1950-es években – a felparcellá-
zott nagybirtokok révén – nagyon
sok új tulajdonos is átvette, akik be-
csületesen kertészkedtek szabad-
idejükben, telkeiken. A probléma a
gazdák öregedésével, elhalálozásá-
val és az „alkalmi” munkavállalók-
kal kezdõdött, akik többnyire alko-
holbarát, munkakerülõ, ügyeskedõ
férfiak voltak, és megtetszett nekik
a kötetlen életmód, a helyzet adta
olcsó megélhetési, gyarapodási,
szórakozási lehetõség. Megvetették
lábukat, telkeket is vettek, baráti

köröket alkottak
és a számuk egyre
nõtt. Az elmúlt kb.
5 évben pedig a tömeges állandó la-
kóként bejelentkezettek megpecsé-
telték a hegy sorsát.

A mi telkünk elpusztítása az 1990-
es években kezdõdött, elõször csak
terménylopásokkal. 2003-tól a keríté-
sek ellopása következett, 2005-ben
ellopták a 3 méter széles fagerendák-
ra szerelt, kovácsoltvas pántokkal, fa-
gerendákból összeállított bejárati ka-
put. 2006-ban kivágták és az utolsó
gallyig ellopták, (fõleg a szomszé-
dok) a képen látható, kb. 200 éves
szelídgesztenye fánkat. 2009-ben be-
törtek a házunkba is és sok tárgyat,
bútorokat, szerszámokat elloptak és
az ott tartott pót-tartalék kulcsokat.
Ezt követõen kényelmesen, gyakran
jártak be. 2012-ben a szõlõmûvelés
eszközeire került sor (szõlõprés, dará-
ló, hordók, stb.). 2013-ban, vagyis
tavaly nyáron észleltük, hogy már
csak a falak és az odahordott szemét
van ott. Ellopták a vaskályhákat,
„sparheltet”, vas üstházat üsttel, a
szobában pedig elbontották, elvitték
az értékes, nagyon szép cserépkály-
hánkat és amit még találtak. 

Üzenem a Szentgyörgyvári
hegy tulajdonosainak, addig véd-
jék értékeiket, amíg nem késõ,
amíg még megvannak, és olyan
hatásos módon, ami véget vet a
tolvajkodásoknak.

Tisztelettel: 
egy öreg, beteg 

ingatlantulajdonos
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kaszon, ahol a buszról lelépõ sze-
mélynek ütközött egy kerékpáros.

További problémát jelent – folytat-
ta a kapitányságvezetõ –, hogy a ke-
rékpárosok egy része nincs tisztában
az alapvetõ közlekedési szabályok-
kal. Mint ahogy a közgyûlésen emlí-
tett esetben is, nem veszik figyelem-
be, hogy gyalogjárdán alapvetõen ti-
los kerékpározni, és amennyiben az
út mellett kerékpárút van kijelölve,
akkor azon kell közlekedniük. Már-
pedig a Fõ út déli oldalán van kijelölt
kerékpárút. Tapasztalataink szerint
azzal sincsenek tisztában, hogy gya-
logos átkelõhelyen nem hajthatnak át
kerékpározva, és a behajtani tilos táb-
la rájuk is vonatkozik. Azt sem tud-
ják, milyen kötelezõ tartozékokkal
kell felszerelni a kerékpárokat, és
még fel lehetne sorolni mást is.

Ezt felismerve, a kerékpáros és
gyalogos közlekedés ellenõrzésére,
a baleset megelõzési szempontok
elõtérbe helyezésével kidolgoztunk
egy feladattervet, melyben a kerék-
pározás fokozott ellenõrzése szere-
pel a Fõ úton. Az ebben foglalt fel-
adatokat 2013. szeptember végétõl
folyamatosan hajtjuk végre.

A kapitányságvezetõ számokban
is kifejezte a fent leírtakat: a rend-
õrség 2013. október 1-jétõl novem-
ber 15-ig csaknem 300 kerékpárost
ellenõrzött a városban. A különbö-
zõ szabályszegések, hiányosságok
miatt a kerékpárosok jelentõs részét
valamilyen módon szankcionálniuk
kellett, melyet nem vettek jónéven.
Szabályismereti hiányosságukat,
szándékos szabálysértéseiket azzal
próbálták magyarázni, hogy a vá-
rosközpontban nem lehet normális
keretek között szabályosan kerék-
pározni, ami természetesen nem fe-
lel meg a valóságnak.

Mindemellett dr. Molnár József
kitért arra is, hogy remélhetõleg a
városközpont forgalomcsillapítási
terv II. ütemének megvalósítása
erre a problémára is megoldást fog
jelenteni, s a gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés biztonságosabb
lesz városunkban.

A vásárcsarnok környéki áldat-
lan állapotokra hívta fel a figyel-
met közgyûlési interpellációjában
Dr. Csákai Iván önkormányzati
képviselõ, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke. 

Nemcsak vasárnap a bolhapiac
idején, hanem hétköznap is sok gon-

dot okoznak a környékbelieknek a
szabálytalanul parkoló gépjármû-
vek. Megállnak a parkolást tiltó táb-
lánál, a kapubejárónál, és följárnak a
járdára. Az ott lakók nem tudnak be-
járni autóikkal az udvarba és kijárni
sem tudnak onnan. Mi lesz akkor, ha
valaki rosszul lesz, hogyan viszik be
a kórházba? – kérdezte intézkedést
sürgetve Cseresnyés Péter polgár-
mestertõl a városatya. Megjegyezve
azt is, hogy a kihívott rendõrjárõr tá-
jékoztatása szerint, a tilosban parko-
ló autót csak akkor szállíthatják el,
ha a vezetõje jelen van. 

Válaszában Cseresnyés Péter ki-
emelte: a rendõrségrõl, valamint a
közterület-felügyeletrõl szóló törvé-
nyek megteremtik mind a rendõr-
ség, mind a közterület-felügyelet
számára a szabálytalanul elhelyezett
gépjármûvek elszállításának lehetõ-
ségét. Ennek elõfeltétele azonban a
közgyûlés szabálytalanul elhelyezett
gépjármûvek elszállításának szabá-
lyairól szóló rendelete. Jelenleg csak
a rendszám nélküli, üzemképtelen és
roncs gépjármûvek elszállítására vo-
natkozóan alkotott jogszabály van
érvényben január közepéig. 

A KRESZ szabályainak megsér-
tése esetén a gépjármû elszállítha-
tó, amennyiben a közgyûlés erre
vonatkozóan rendeletet alkot és
pályázat útján, a jogszabályban
elõírt feltételeknek megfelelõ köz-
remûködõ jelentkezik a feladat el-
látására. A polgármester még tájé-
koztatta Dr. Csákai Ivánt arról is,
hogy a közterület-felügyelet janu-
árban fokozottan ellenõrzi a bolha-
piac ideje alatt a problémás terüle-
tet. A felügyelõk a szabálysértést
elkövetõ gépjármûvezetõ jelenlét-
ében és távollétében is szabhatnak
ki helyszíni bírságot. 

B.E. - Sz.Zs.
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A magyar nép nemzeti megszentelt jelképe a kettõs kereszt ott maga-
sodik a jelentõs útkeresztezõdés középpontjában, a Balatoni úti és a He-
vesi úti körforgalom dombján.

Tavaly december 21-én az ökumenikus szertartás és áldás a két évig tar-
tó egyeztetés, engedélyeztetés szívet melengetõ befejezése és csúcspontja
volt. Ott áll immár véglegesen a 8 méter magas, fémbõl készült csodála-
tos kereszt, selymes fénye még éjszaka is – egyedi megvilágítás nélkül is
–, meglepõ és megható szeretettel köszönti az arra közlekedõket.

A bizánci származású kettõs kereszt a XIII. századtól szerepel a ma-
gyar királyok címerében, mint a keresztény királyi hatalom jelképe. A
kettõs kereszt a több ezer éve használatos õsi magyar rovásírás GY betû-
je, aminek jelentése „Egy az Isten” és egy a nemzet. A kettõs kereszt víz-
szintes ágai eredetileg egyenlõ hosszúak voltak. Az alsó vízszintes vonal
a test, a felsõ vízszintes vonal a gondolat (ész), a függõleges vonal az ér-
zés (lélek) jelei.

A magyar nép, nemzeti jelképeink alapján: az egyetemes értékû tudás
népe, a felemelõ, a legnemesebb érzéseket hordozó tudás népe. (Forrás:
Magyarságtudományi tanulmányok 329. old.).

A kettõs kereszt állításnak nagyjából egy évtizedes hagyománya van, és
döntõ többségben mobil fakeresztek, melyek advent elejétõl vízkereszt
utáni elsõ vasárnapig állnak elõzetes egyeztetés és engedélyeztetés alapján.
Hazánkban csak néhány településen, például Tatán, Budaörsön, Pomázon,
Pécelen áll állandó kereszt, melyek különbözõ méretûek, formájúak és
anyagúak, a megrendelõ elképzelése és anyagi lehetõségei szerint.

Örömmel fogadtam el két évvel ezelõtt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Nagykanizsai Szervezetének felkérését egy 8 méter magas,
fémbõl készülõ kettõs kereszt megtervezésére, melyet itt Nagykanizsán,
egy forgalmas útkeresztezõdés (körforgalom) középpontjában terveztek
véglegesen felállítani.

A kereszt tervezése izgalmas feladat volt, mert nincs egységes el-
képzelés, vagy kötelezõen meghatározott forma, s a kivitelezhetõsé-
get, a statikai szempontokat is figyelembe kellett venni. Rendkívül
boldog vagyok, hogy a kereszt kivitelezése a centiméterre megterve-
zett, országosan is követhetõ formában valósult meg a kiváló mester,
Kara Zoltán keze által, de van még tennivaló a mintaértékû befejezé-
sig.

Nem tudtunk világítást tervezni és kivitelezni a késõbbiekben folya-
matosan felmerülõ energiaköltségek finanszírozási hiánya miatt, de hi-
tem szerint csak meg kell várni a szíves támogatást, aki a költséget fel-
vállalja.

Az eljárások elhúzódása és a kiszámíthatatlan téli idõjárás miatt a ke-
reszt lábához tervezett hármas halom kialakítása még megoldásra vár,
ami egyébként is érdekes feladat a már meglévõ kúszófenyõ növények
praktikus felhasználhatóságának figyelembe vételével.

Talán nem fölösleges, ha megemlítem még, hogy a kereszt iránya azért
45 fokban elfordított, hogy az útkeresztezõdés mind a négy irányából
szinte azonos láthatóságú legyen az autóval érkezõk számára.

Tisztelettel: 
Palotás Tibor okleveles építõmérnök

Kettõs kkereszt NNagykanizsán
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aa vváássáárrccssaarrnnookk
kköörrnnyyéékkéénn

2.qxd  2014.01.22.  11:37  Page 5



KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2014. január 23.6

A Klubvezetõk Tanácsával kö-
zösen, kibõvített ünnepi ülést
tartott az Idõsügyi Tanács (IT). A
napirendek sorában szó volt a
generációs együttmûködésrõl, az
együttmûködési keret-megálla-
podásról, és a programok üteme-
zésérõl. Az idõskorúak informa-
tikai képzésérõl Boa Sándor alel-
nök, a Közösségfejlesztési Mun-
kacsoport elnöke osztotta meg a
tudnivalókat a résztvevõkkel.

Mint azt hangsúlyozta, a techni-
ka kezelésére ugyan az ifjúság ta-
nítja meg az idõseket, de az idõ-
seknek is tartani kell a kapcsolatot
a fiatalokkal, hisz’ nem mindegy,
milyen gyerekeket „hagyunk” ma-
gunk után a világra, a városra és az
országra. Ezt a generációs kapcso-
lattartást rögzíti, foglalja magában
az együttmûködési keret-megálla-
podás. Az IT szociális, illetve kö-
zösségi területen folytatható tevé-
kenységeknél tudja igénybe venni
a diákok segítségét. Például a
könyvfutár szolgálattal lehetõség
nyílik számukra könyvek kölcsön-
zésére, vagy elkísérik otthonuktól
a templomba azokat az idõseket,
egyedülállókat, akik fizikai állapo-
tuk miatt nem képesek egyedül el-
menni az egyházi eseményekre, il-
letve igény szerint beszélgetnek a
magányos idõsekkel. Segítséget
nyújtanak a nagyrészt magatehe-
tetlen idõs embereknek a ház körü-
li és házimunkák végzésében, to-
vábbá bevásárolnak és kiváltják a
gyógyszereket. 

Dr. Szabados Gyula önkormány-
zati tanácsadó, idõsügyi referens a
30 órás alapfokú informatikai kép-
zésrõl elmondta, a klubok és a vá-
rosban élõ idõsek már beadhatják a
jelentkezésüket. A tanfolyam tema-
tikája január végére elkészül, a 60
év feletti kanizsaiak február végé-
tõl már elkezdhetik a Halis István
Városi Könyvtár földszintjén ki-
alakított oktatóteremben a tanulást. 

Az idõsügyi referens felhívta a
klubvezetõk figyelmét az Erzsébet

utalványok felhasználásával kap-
csolatos változásokra is, melynek
értelmében 2014-tõl az üdülési
szolgáltatás mellett fürdõbelépõt is
lehet igényelni.

Újévi köszöntõjét követõen
Cseresnyés Péter polgármester, az
IT elnöke elismeréseket adott át
két leköszönõ klubvezetõnek. A
közösségért végzett munkájukat
megköszönve virágcsokrot és ok-
levelet kapott Varga Gézáné, a Pe-
dagógus Nyugdíjas Klub-, és
Harasztosi Vincéné, a Kanizsa
Trend Nyugdíjas Klub vezetõje.
Cseresnyés Péter külön köszönetet
mondott Büki Pálnénak, az IT alel-
nökének az elmúlt 12 évben vég-
zett aktív szervezõmunkájáért, va-
lamint Balogh Istvánnak.

Cseke Zoltán nyugalmazott
középiskolai igazgatót, az Identi-
tás Szabadegyetem volt vezetõ-
jét, a Kreatív Klub elnökét kö-
szöntötte 70. születésnapja alkal-
mából a Nagykanizsai Városvé-
dõ Egyesület (VVE) elnöksége.

A Halis István Városi Könyvtár
kávézójában tartott összejövetelen
Papp Ferenc, a VVE alelnöke gratu-
lált elsõként az ünnepeltnek. Egye-
sületük tevékenységére utalva ki-
emelte: az építészeti értékek védel-
me, a köztéri alkotások sorsa, a kiad-
ványok megjelentetése mellett fon-
tosnak tartják egy-egy kiemelkedõ
munkát végzõ polgár születésnapjá-
nak megünneplését, aki nemcsak fõ-
állásban, de azon túl is sokat tett és
tesz a közösség szellemi, kulturális,
civil vagy éppen gazdasági életében.

Cseke Zoltán nyugalmazott kö-
zépiskolai igazgató eddigi munkál-
kodásában a szûkebb és tágabb kö-
zösség érdekében tevékenykedett –
részletezte. Az 1994-95-ös tanévtõl
2005-ig a Thúry György Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakkép-
zõ Iskola igazgatói feladatait látta
el. Amikor odakerült – a nagy múl-
tú felsõkereskedelmi iskolát tekint-
ve példának –, az volt a célja, hogy
az intézményt a régi rangjára emel-

je. Fáradozása eredménnyel járt,
néhány év alatt népszerû, keresett
iskola lett a Thúry. A félfõiskolai
képzés 5-6 éven keresztül sikeres
volt, beindult a logisztika-, nemzet-
közi szállítmányozási képzés,
amely teljes körû akkreditációt ka-
pott. Cseke Zoltán kinevezésekor
850 diákja volt az intézménynek,
amikor nyugállományba vonult,
már 1100 tanuló járt oda. 

Nagy felelõsséggel végzett me-
gyei matematikai szakfelügyelõ-
ként hét éven keresztül sok segít-
séget adott a fiatalabb kollégáinak.
Ötletgazdája és fõ szervezõje volt
a nagyhírû Identitás Szabadegye-
temnek. Meghívására 1992-tõl
2005-ig országos hírû szakembe-
rek érkeztek városunkba elõadást
tartani. 1995-ben kezdeményezte a
Kreatív Klub megalakítását a ró-
mai klub mintájára. Arra töreke-
dett, hogy a város szellemi ereje
együtt gondolkodjon Nagykani-
zsáért, településünk fejlõdéséért. A
mintegy 30-40 fõs klub jelenleg is
mûködik, rendszeresen szerveznek
találkozókat a nagyközönséget is
bevonva. Munkásságát, közéleti
tevékenységét Zala Megye Köz-
gyûlése a Zalai Pedagógus Díj ki-
tüntetéssel, a minisztérium pedig a
Kiváló Munkáért elismeréssel kö-
szönte meg. Megkapta az Év Kre-
atív Embere címet is.

Cserti Tibor, a VVE elnöke kö-
szöntõjében utalt a két civil szervezet
közötti hosszabb távú együttmûkö-
désre, stratégiai megállapodásra, mely
napjainkban is érvényesül. Végül a 70
éves korában is a jövõért munkálkodó
klubvezetõnek az egyesület nevében
könyvutalványt adott át. 

Czupi Gyula könyvtárigazgató
azokra a Cseke Zoltán által szerve-
zett utakra irányította rá a figyelmet,
melyeken szinte a fél város járta be
vele Európa egy jelentõs részét.
Mindig szellemi kezdeményezõként
lépett fel, és mindig valamiféle idea
élt a fejében arról, hogy a világ
jobbá tehetõ – tette hozzá a könyv-
tárigazgató. A születésnapi köszön-
tõt pezsgõs koccintás zárta.

A Nagykanizsai Kutatók tudo-
mányos Egyesülete idei elsõ ülését
tartotta a HSMK-ban. Ezúttal
Kovács László tartott elõadást
„Inkey László báró országgyûlési
beszéde az 1872-es választások
tükrében” címmel.

A tanár úr elõször Inkey báró éle-
térõl beszélt, aki 1827-ben született,

1848-as honvédhadnagy volt, és
élete nagy részét Nagyrécsén töltöt-
te. 1872-ben a Függetlenségi Párt és
a Balközép közös képviselõjelöltje
lett a nagykanizsai választókörzet-
ben, s ellenzéki képviselõként be is
jutott az országgyûlésbe.

Ezt követõen Kovács László
Inkey László kilenc pontból álló po-
litikai programját ismertette, amely
foglalkozott – többek között – az
oktatással, a vallással, az igazság-
szolgáltatással, a nemzetiségiek
helyzetével, az ipar, a kereskedelem
és a mezõgazdaság fejlesztésével,
valamint a közigazgatási reform-
mal.

A KULCS Egyesület egy sike-
res pályázat jóvoltából ezer, lakó-
telepen élõ családot szeretne ösz-
szetartó közösséggé kovácsolni,
mégpedig különbözõ programok,
rendezvények és szolgáltatások
révén.

A helyi, értelmiségi fiatalokból ál-
ló KULCS Egyesület neve sokak
számára ismerõsen csenghet, ugyan-
is a szervezet már több ízben halla-
tott magáról társadalmi események-
ben való aktív szervezõmunkája,
vagy akár a kórház kis betegeinek át-
adott karácsonyi ajándékok kapcsán. 

Az egyesület aktív tevékenysége
az elkövetkezendõ 14 hónap során
minden bizonnyal még intenzívebb
lesz, ugyanis a közelmúltban 28
millió forintot nyertek egy, civil
szervezetek számára kiírt projekten.
A „Miénk itt a tér – Lakóközösségi

programok kezdeményezésének tá-
mogatása Nagykanizsán” elnevezé-
sû pályázat lehetõséget biztosít 14
rendezvény, 14 fórum és 70 klub-
foglalkozás megtartására, valamint
egy úgynevezett Lakóközösségi In-
formációs és Szolgáltató Iroda
(LISZI) kialakítására, illetve a dr.
Mezõ Ferenc téren egy öt elembõl
álló felnõtt játszótér megépítésére is
– mondta az egyesület elnöke,
Lehota M. János a sajtótájékozta-
tón. Hozzátéve, a programok váro-
sunk önkormányzatával szoros
együttmûködésben valósulnak meg. 

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss 
aa ggeenneerráácciióókk
eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséérrõõll

7700.. sszzüülleettééssnnaapp ––
CCsseekkee ZZoollttáánntt
kköösszzöönnttööttttéékk

IInnkkeeyy LLáásszzllóó bbáárróórróóll

AA llaakkóótteelleeppeekkeenn ééllõõ
ccssaallááddookkaatt sseeggíítteennéékk
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– A már említett iroda, a LISZI az
egykori Leánykollégium épületé-
ben, a Petõfi utca 5. szám alatt várja
heti 5 napon át a lakótelepen élõ
embereket. Sok más mellett több,
mindennapi életet érintõ-segítõ
klubfoglalkozásokkal. Emellett pe-
dig e helyszínen gyûjtjük össze, va-
lamint rendszerezzük a mások által
önzetlenül felajánlott szolgáltatáso-
kat is – legyen az akár egy grátisz
órakorrepetálás – amelyet igénybe
is vehetnek mindazok, akiknek erre
önerõbõl nem telne. 

A kialakítandó felnõtt játszótérrel
pedig – ahol erõ-, kondi- és fitness
gépeket helyeznek majd el – szintén
a társadalmi kohézió megszilárdulá-
sát szorgalmazná a KULCS Egye-
sület, akiknek munkáját Cseresnyés
Péter is méltatta. 

– Habár nehezen alakulnak ki kö-
zösségek a lakótelepeken, az egye-
sület – a pályázat jóvoltából is – kö-
zelebb hozza egymáshoz az embe-
reket.

A Számítógép a mindennapi
társ 6 elnevezésû, az Országos In-
formatikai Programiroda pályá-
zatának köszönhetõen nyolc szá-
mítógépet kapott a város, melye-
ket a Halis István Városi Könyv-
tárban helyeztek el. Ezek segítsé-
gével, a diákok közremûködésével
szeretnék bevezetni a nyugdíjaso-
kat az informatika világába.

Cseresnyés Péter polgármester
sajtótájékoztatóján emlékeztetett,
hogy az Idõsügyi Tanács (IT) életé-
ben az elmúlt három évben jelentõs
változás indult meg, hiszen nem
csupán a programok szervezésével
és helyzetfelméréssel foglalkoznak,
hanem törekednek arra is, hogy
proaktív módon a problémák elébe
menjenek. Ezért is hozták létre a kü-
lönbözõ munkacsoportokat az IT-on
belül, így segítve az idõsebb és a fi-
atalabb korosztály összekötését, va-
lamint a nyugdíjasok közösségi lét-
be való bevonását. Ezt a nemrég
életbe lépõ törvény is motiválta, mi-
szerint a diákok csak úgy kaphatnak
érettségi bizonyítványt, ha elõtte va-
lamilyen társadalmilag hasznos
munkát végeznek a törvény által
meghatározott 50 órában. 

A nyertes pályázatnak köszönhe-
tõen pedig újabb lehetõséget tudnak
biztosítani az idõseknek, akik a
könyvtárban bõvíthetik számítógé-

pes ismereteiket. A tájékozódást pe-
dig a diákok segítik majd a februártól
induló órákon, melynek részleteirõl a
hónap végén adnak részletesebb tájé-
koztatást a Nagykanizsa és vonzás-
körzetében élõ nyugdíjasoknak. 

– Ne csak az újságon keresztül tá-
jékozódjanak a világ dolgairól, bát-
ran keressék fel a könyvtárat is az
ingyenes szolgáltatás keretében –
zárta a polgármester. 

Az elõzetes híradásoknak meg-
felelõen január 19-én Ludvig Zol-
tán festõmûvész a Magyar Kultúra
Lovagja címet vette át Budapes-
ten. Prof. Gadányi Károly és
Lengyák István mellet immár õ a
harmadik, aki ebben a rangos elis-
merésben részesült térségünkbõl.

A Magyar Kultúra Napján és azt
megelõzõen is számos megemléke-
zést, programot tartanak országszer-
te és határainkon kívül nemzeti
himnuszunk születésére emlékezve.
Minden évben ez az elsõ alkalom,
amikor a kultúra, az oktatás és a
mûvészeti élethez kapcsolódó ki-
tüntetéseket átadják. A Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány 1998-ban dön-
tött a Magyar Kultúra Lovagja cím
alapításáról, mely cím a kiemelkedõ
mûvészeti, irodalmi és közmûvelõ-
dési tevékenység elismerését hiva-
tott jutalmazni. A Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány négy földrészen ápol
kapcsolatokat, de fõ tevékenysége a
Kárpát-medence országaira terjed
ki. A kitüntetõ címre jelölést civil
szervezetek és önkormányzatok te-
hetnek. Tavaly 177 személyre érke-
zett javaslat. A cím odaítélése elõtt
az Alapító Lovagok, a Magyar Kul-
túra Lovagrendje 14 országból fel-
kért 95 tagja értékelte a beérkezett
jelöléseket, majd ezután a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriu-
ma hozta meg a végleges döntést. E
döntés alapján Ludvig Zoltán „A
kortárs magyar képzõmûvészetért,
és a nemzetközi kapcsolataink fej-
lesztéséért” részesült elismerésben.
E címmel oklevél, ezüst kitûzõ és

nyakban viselhetõ medál jár. Az idei
22 díjazott között Kányádi Sándor
költõ-mûfordítót és Sass Sylvia
énekmûvészt is kitüntették. A
Corinthia Hotel dísztermében a
XVIII. Magyar Kultúra Napja Gá-
lán az Egyetemes Kultúra Lovagja,
a Magyar Kultúra Lovagja, a posz-
tumusz Magyar Kultúra Lovagja cí-
met és az Örökség serleget (ifjúsági
díj) is átadták.

– Ha nagycsoportos óvodás,
küldesse el a jelentkezési lapját
január 31-ig az óvó nénivel a Pia-
rista Iskolába! – válaszolta meg
rögtön Ámonné Csizmadia Hedvig
tanítónõ, az idén 10. alkalommal
meghirdetett Mesemondó Talál-
kozó szervezõje, amikor a február
8-án, szombaton 9.30-kor megva-
lósuló kedves eseményrõl beszél-
getünk.

– Milyen gyerekeket várnak?
– Szereplést szívesen vállaló, me-

semondást szeretõ palánták jöjje-
nek. Itt lehetõségük lesz a bemutat-
kozásra, egymás megismerésére.
Átélhetik a mesemondás és mese-
hallgatás semmi mással nem helyet-
tesíthetõ közös élményét. 

– A mesével kapcsolatban van-e
valamilyen megkötés?

– Csak az idõtartam felsõ határa.
Kérjük, hogy 5 percnél ne legyen
hosszabb az elõadás. Népmesét és
ismert szerzõ által írt mesét egy-
aránt szívesen hallgatunk. Jubileu-
mi rendezvényünk mottója: Ked-
venc mesém. A szülõk és az óvó né-
nik bizonyára szívesen segítenek a
legkedvesebb történet kiválasztásá-
ban és megtanulásában.

– És a legügyesebbek jutalma?
– Minden kedves vendégünknek

bábelõadással, szeretetvendégség-
gel és apró meglepetés ajándékkal
kedveskedünk. A különdíjasok me-
sélését a Kanizsa TV késõbb rögzí-
ti. Õket nézve, hallgatva sok gyer-
mek szenderülhet majd álomba.

Január 29-én, szerdán 17 óra-
kor a Halis könyvtár kávézójá-
ban nyitja meg dr. Rétvári Bence,
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium parlamenti állam-
titkára azt a kiállítást, mellyel az

NPE a kommunizmus áldozatai
elõtt kíván fejet hajtani. Köszön-
tõt városunk polgármestere, Cse-
resnyés Péter országgyûlési kép-
viselõ mond. A megnyitót követõ-
en a fiatal kereszténydemokrata
politikus elõadást is tart. 

Hetedik alkalommal rendez az
Emléknap elõtt kiállítást és ráépü-
lõ középiskolás vetélkedõt a
Nagykanizsai Polgári Egyesület.
A Kanizsa olvasói értesülhettek
már: az elõzõ tárlatok témáját a 9
évig tartó fegyveres litván ellen-
állás, Mindszenty József, Márai
Sándor, a Koreában hõsi halált
halt amerikai katonák, az 1918-
ban meggyilkolt Tisza István, leg-
utóbb pedig a szovjetek által
Katyñban és más helyszíneken le-
gyilkolt több mint húszezer len-
gyel tiszt áldozata nyújtotta. A vá-
rossal közösen megrendezendõ
február 25-i zárórendezvényen
kerül majd sor annak a vetélkedõ-
nek az eredményhirdetésére,
melynek feladatlapjait dr. Rétvári
Bence államtitkár, a megnyitón
tölti föl két kattintással a világhá-
lóra.

Majd’ száz településhez hason-
lóan városunk oktatási intézmé-
nyeiben is útnak indította az Ita-
los Karton Környezetvédelmi
Egyesülés azt a programot,
amely – elsõsorban – a kiürült
italos dobozok szelektív vissza-
gyûjtését és újrahasznosítását
szorgalmazza. Az összegyûjtött s
leadott dobozokért pedig pénzt
kapnak az akcióban résztvevõ
óvodák, iskolák. 

A programról – amely Nagykani-
zsán a már említett egyesülés és a
helyi közszolgáltató tevékenységet
végzõ Futurus-Pannonia Nonprofit
Kft. közös szervezésében valósul
meg – szerdán számoltak be szerve-
zõk. 

Horváth Balázs, a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. ügyvezetõje
köszöntõjében rávilágított, fontos a
környezettudatos szemlélet átadása a
jövõ generációnak. – Erre remek al-
kalom nyílik a jelen program kereté-
ben is, bár városunk több oktatási in-
tézményében eddig is bevett szokás
volt az italos kartonok gyûjtése –
emelte ki. Majd az Italos Karton Kör-
nyezetvédelmi Egyesülés (IKSZ)
ügyvezetõje, Baka Éva ismertette az
akció elõzményeit, részleteit.

(folytatás a 8. oldalon)

FFiiaattaallookk ttaannííttjjáákk aa
sszzáámmííttóóggéépp-kkeezzeellééss
ffoorrttééllyyáátt aazz iiddõõsseekknneekk

LLuuddvviigg ZZoollttáánn 
aa MMaaggyyaarr KKuullttúúrraa
LLoovvaaggjjaa

GGyyeerrmmeekkeemm,, uunnookkáámm
jjóó mmeessééllõõ,, mmiitt tteeggyyeekk??

KKöözzöössssééggeekk 
ccééllkkeerreesszzttbbeenn –– 
aazz áállllaammttiittkkáárr nnyyiittjjaa
mmeegg aa kkiiáállllííttáásstt

DDoobboozzookkbbaa zzáárrtt éérrttéékk
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Szepetnek Községi Önkormányzat a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 je-
lû, „SZEPETNEK-NEKTEK LESZ” címû projekt keretén belül az alábbi
munkatárs jelentkezését várja: szociális munkás/esetmenedzser
munkakörbe. A projekt idõtartama 16 hónap. 

„SZEPETNEK-NEKTEK LESZ”

Szepetnek Községi Önkormányzat
Cím: 8861 Szepetnek, Petõfi u. 70.
Telefon: +36 (93) 381-145 
E-mail: szepeonk@t-online.hu 
Honlap: www.szepetnek.hu

Munkaköri elvárások: 
- szociális területen szerzett végzettség,
- minimum 2 év az adott célcsoporttal egyéni esetkezelésben szerzett
szakmai tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát (2 fõ), és a
heti 40 órát (1 fõ),
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormány-
tisztviselõi jogviszony vagy megbízási jogviszony keretében történhet,
- 15 célcsoport tag ellátása.
Feladatok: a célterületen (Szepetnek település) zajló aktív, állandó (settle-
ment típusú) szociális munka és a célcsoport, valamint a helyi közösség mi-
nél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba a programban meghatá-
rozott részletes tevékenységek alapján. Továbbá egyéni esetkezelés, felké-
szítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek
összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása.
Adott esetben szenvedélybetegek kezelése. 
A szakmai önéletrajzokat a szepeonk@t-online.hu e-mail címre várjuk.

Beszélgetés Dr. Birkner Zol-
tánnal, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának
igazgatójával.

Már több mint egy évtizede
mûködik Nagykanizsán a Pan-
non Egyetem kampusza, melyre
méltán lehetünk büszkék. Az el-
múlt évekrõl és a felvételizés
elõtti megfontolt döntésrõl be-
szélgettem Dr. Birkner Zoltánnal,
a nagykanizsai egyetemi kam-
pusz vezetõjével. 

– Nagy szó, hogy a környékbé-
li középiskolások már több mint tíz
éve akár Nagykanizsára is jelent-
kezhetnek egyetemre. Mi az, amit
elsõként kiemelne, ha megkér-
deznék Öntõl, hogy ma 2014-ben
mi a kanizsai kampusz legfõbb
erõssége?

– Két szóval tudnám mindezt
megfogalmazni: minõség és kö-
zösség. Minõség, hiszen a Ma-
gyarországon kiváló egyetemi
címmel is elismert Pannon Egye-
tem lassan 14. születésnapját
ünneplõ nagykanizsai kampusza
komoly sikereket ért el az elmúlt
években, melyek azáltal is igazo-
lást nyertek, hogy képzéseink és

diplománk olyan hasznos tudást
és biztos elhelyezkedési lehetõ-
séget nyújt hallgatóink számára,
mellyel valóban kitárul a világ le-
hetõségeinek tárháza. 

Emellett kampuszunk egyedül-
álló módon minden jelentkezõ és
arra jogosult hallgató számára
100%-osan biztosítja a kollégiu-
mi elhelyezés lehetõségét, a kis-
csoportos, ingyenes nyelvtanu-
lást, mentorhálózat mûködteté-
sével pedig – mely segítséget és
személyes kapcsolatot jelent ta-
nárainkkal és nemzetközileg elis-
mert vendégprofesszorainkkal –
támogatja szakmai és karrierútju-
kat. 

Egyetemi kampuszunk magas
színvonalú információs adatbázis-
sal segíti a hallgatók felkészülését,
tudásának gyarapítását: ingyenes
számítógép használattal és WIFI
szolgáltatással az egyetem épüle-
teiben, több ezer kötetes szakmai
folyóirattal és könyvvel rendelkezõ
könyvtárával, valamint a hallgató-
társakból alakult önszervezõdõ ta-
nulócsoportokkal.

– Mit adhat többet egy ilyen
kis kampusz a nagy létszámú
egyetemekkel szemben?

– Érdekes kérdés. Azt gondo-
lom, hogy a legfontosabb talán az,
hogy nálunk a sok odafigyelésnek
és a kis közösségnek köszönhetõ-
en könnyen a felszínre bukkannak
a tehetségek, és ha ez megtörté-
nik, akkor sokat tudunk tenni an-
nak érdekében, hogy tehetségü-
ket megfelelõen tudják kamatoz-
tatni. Fontosnak tartjuk, hogy a
hallgatók tudása minél inkább
megfeleljen a munkaerõ piac kö-
vetelményeinek és minél közelebb
hozzuk az egyetemi képzést a vál-
lalati igényekhez, így néhány év-
vel ezelõtt elindítottuk a PENGE
tehetséggondozó programot. A
programon belül félévente 10 hall-
gató a képzésen túli, a piacon ér-
téket jelentõ ismereteket, kompe-
tenciákat szerezhet és részt vehet
vállalati kutatási programokban,
projektfeladatokban.

Ezen kívül intézményünkben
mentorhálózat mûködik. Minden
szakterület mentora segíti az adott
karhoz tartozó hallgatókat tanul-
mányaik, illetve egyetemi éveik
alatt felmerülõ egyéni problémáik
megoldásában, valamint figyel-
meztetik õket a szak nehézségei-
re, buktatóira, késõbbiekben pedig

segítik a gyakorlati helyek felkuta-
tását, illetve a piacon történõ elhe-
lyezkedést.

Büszkeségünk, és a Mûszaki
Informatikai Karral való szoros
együttmûködésünk egyik jelképe
a kampuszunk tanára, dr. Pintér
Ferenc által vezetett Erdõs Pál
Matematikai Tehetséggondozó Is-
kola, melynek célja, hogy az or-
szág minden tájáról minél több ki-
váló képességû diáknak biztosítsa
a matematikában való elmélyü-
lést, a kutatómunkákba való be-
kapcsolódást.

– Kiemelte még a közösséget
is. 

– Igen, a közösség. A PEN tö-
kéletes helyszín a kapcsolatépí-
tésre, baráti társaságok kialakulá-
sára, oktatóink pedig aktív része-
sei a kis közösség, a családias és
baráti légkör megteremtésének.
Mindez számos saját rendez-
vényben, öntevékeny csoportok-
ban és tehetséggondozásban
testesül meg. Ennek köszönhetõ-
en végzettjeink szívesen és gyak-
ran járnak „haza” kampuszunkra,
ahol mindig nyílt szívvel és tárt
karokkal fogadjuk õket. 

Mondhatjuk, hogy kam-
puszunk kicsi, fiatal. Ám épp e
tulajdonságai teszik ilyen egye-
divé, energikussá, kreatívvá, ba-
rátivá.

Kanizsán is lehetsz PENGE!

(folytatás a 7. oldalról)
– Az erdõ fájából készült papír fel-

használásával italos karton dobozt
gyártanak,  és ezzel a természet egy
kis részét zárják bele az elkészült ter-
mékbe. A kiürült dobozok szelektív
visszagyûjtésével és újrahasznosítá-
sával ezt a „kis természetet” mentjük
meg a szeméttelepi enyészettõl. Ezt a
nemes programot kínáljuk a nagyka-
nizsai óvodásoknak, iskolásoknak,
mindemellett pedig még fizetünk is a
visszagyûjtött dobozokért. Bízunk
benne, hogy a gyermekek felismerik
és szüleiknek is megtanítják a szelek-
tív hulladékgyûjtés és újrahasznosítás
fontosságát, hogy eztán egyetlen ita-
los karton doboz sem fogja a kuká-
ban végezni – mondta Baka Éva. 

Agyakorlatban mindez úgy mûkö-
dik, hogy a Futurus-Pannonia Kft. a
részvevõ intézményekben zsákokat
helyez ki, melyekbe az ovisok, isko-
lások gyûjthetik a dobozokat. A köz-
szolgáltató heti rendszerességgel el-
szállítja a megtelt tárolókat. 

A több italgyártó cég finanszírozá-
sában megvalósuló akció május 30-
ig tart. Az egyesülés az összegyûjtött
(és szétlapított) italos dobozokért –

sok más mellett üres tejes- és gyü-
mölcsleves kartonokért – kilogram-
monként 20 forintot fizet a részvevõ
intézményeknek, amennyiben az
összegyûjtött és leadott mennyiség
meghaladja a minimálisnak tekinthe-
tõ 100 kg-os limitet.

Agyûjtésért járó díjazáson felül azt
az intézményt azonnali 100 ezer fo-
rinttal jutalmazza az egyesülés,
amelynek diákjai, óvodásai 1500 kg
feletti mennyiséget gyûjtenek. Emel-
lett pedig országos összehasonlítás-
ban, létszámarányosan a legtöbbet
gyûjtõ óvodát és iskolát is 100-100
ezer forintos különdíjban részesítik. 

Kazányi Gréta, a Futurus-Panno-
nia Kft. környezetvédelmi referense
arról szólt, hogy a közszolgáltató cég
– amely egyébként eddig is együtt-
mûködött az ötletgazda egyesüléssel
– a szállítási és logisztika támogatását
adja az akcióhoz. 

Az összegyûjtött dobozokat
egyébként külföldön újrahasznosít-
ják, és papírtermékeket – például
kéztörlõt, írólapot – készítenek belõ-
lük. 

B.E. - H.Gy. - H.I. - Sz.Zs. - V.M.
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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. Foglal-
koztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör hatá-
rozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/13. pontja szerin-
ti 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 felada-
tok; járõrszolgálat; a közterületek jogszerû használatának, rendjének és tisztaságának védel-
me; közremûködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más
állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintõ intézkedések, kényszerítõ in-
tézkedések végrehajtása. A városi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közre-
mûködés.
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, fõisko-
la/egyetem: a 2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásai-
ról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-
felügyelõi feladatkör I. besorolási osztályra  meghatározott  iskolai végzettségek, szakképesí-
tések valamelyike. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése sze-
rinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kineve-
zéstõl számított két éven belül azt megszerzi). Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
"B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. Felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat, kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, jó konflik-
tuskezelõ és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mellék-
lete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartal-
mazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenysé-
gérõl, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító ok-
irat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy kor-
látozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhe-
tetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007.
évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
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 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: 2/63/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterü-
let Felügyelet csoportvezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét
követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kineve-
zést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ ki-
kötésével történik. Akinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben fog-
laltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. Amunkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ. A pályázati hirdetmény
közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu köz-
szolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHuummáánn ééss HHaattóóssáággii OOsszzttáállyy
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályáza-
tot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.)
igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intéz-
ménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ
kikötésével. A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató. A magasabb vezetõi megbí-
zás idõtartama: 2014. március 1-tõl 2019. február 28-ig tartó 5 év. 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az
irányadóak.
Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók fe-
lett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító okiratá-
ban meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetõként biztosítja az intézmény rendel-
tetésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõ-
en. Közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészí-
tésében és végrehajtásában. 
Pályázati feltételek: 
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
- tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább
államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatá-
sával,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység
- cselekvõképesség, 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
- büntetlen elõélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló ok-
irat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintû idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázati feltételként elõírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ iga-
zolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
elõélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy 

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

A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést
elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példány-
ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Thúry György Múzeum igazgatói
beosztására”. 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírásainak megfelelõ-
en a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság
- a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl va-
lamennyi pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai bi-
zottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: 
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sport Osztályának
vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. Az osztályvezetõ
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 

A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Sze-
mélyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt aa TThhúúrryy GGyyöörrggyy MMúúzzeeuumm
iiggaazzggaattóóii bbeeoosszzttáássáárraa
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2014-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkor-
mányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: 
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a

következõ kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ cím
- „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntetõ cím
- „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkor-
mányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
A többi kitüntetõ cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és
egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Pol-
gármesteri Hivatal  portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapon részletes indoklással
legkésõbb 2014. január 27-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett Word
fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalma-
zása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnersé-
gi egyeztetésérõl. 
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján ke-
rül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármester-
hez címzett és a fõépítészhez eljuttatott, szövegszerû, indoklással ellátott levél-
ben tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggeszt-
jük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii 
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttááss

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 Építésügyi csoport csoportvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidõ. Avezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör határozatlan idõtar-
tamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/4. építésügyi
igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és Ha-
tósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása, a
csoportban dolgozó ügyintézõk munkájának operatív irányítása. 
A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsõfokú kiemelt építésügyi
hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendele-
tek alapján a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékes-
ségi területen. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezé-
se: Építésügyi csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 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. Fõisko-
la/Egyetem: Egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerke-
zetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki,
építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmér-
nöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elis-
mert szakképzettség; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktõr
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert
szakképzettség, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési sza-
kon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118.
§ (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói szintû számí-
tógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási szakmai gyakorlat,
vezetõi gyakorlat, Kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mellék-
lete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazo-
lás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát 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 kor-
látozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összefér-
hetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján ve-
le szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyon-
nyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
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 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
2/62/2014., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi csoport vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét köve-
tõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõ-
zõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti pél-
dányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. Adöntésrõl a pályázók írásban ér-
tesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ kikö-
tésével történik. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésé-
ben foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek 2014. december 31-ig eleget kell tenni. A mun-
káltatóval 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
ÉÉppííttééssüüggyyii CCssooppoorrtt vveezzeettõõ
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2014. január 23.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtarta-
ma: a vezetõi munkakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet vezetõi feladatainak ellátása, ennek keretében a polgár-
mester feladatellátását segítõ szervezési, pályázati és fõépítészi tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Fõépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, fõiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányá-
ban a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasz-
nálói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kommunikációs szintû idegen nyelvis-
meret, szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú
melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri
Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmaz-
za azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bi-
zonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanú-
sító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt ér-
demlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet ki-
záró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom
vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele
szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatá-
lya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi
CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  össze-
függõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyzõ nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/61/2014., valamint a mun-
kakör megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati ha-
táridõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra
nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatásá-
ra sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a
személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban ér-
tesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidõ kikötésével történik. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon szerezhetõ.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Inter-
netes oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagyka-
nizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - PPoollggáárrmmeesstteerrii KKaabbiinneett vveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hu-
mán és Hatósági Osztály osztályvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munka-
kör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. 
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: 1. melléklet I/1. Belügyi igazga-
tási feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi fel-
adatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási fel-
adatok ellátását végzõ osztály vezetése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és
Hatósági Osztály osztályvezetõi feladatainak ellátása, ennek keretében a humánigazgatási,
általános közigazgatási, elsõfokú kiemelt építésügyi és közterület felügyeleti tevékenysé-
gek ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
Amunkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Humán és
Hatósági Osztály: Humánigazgatási csoport, Közigazgatási csoport, Építésügyi csoport, Közte-
rület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 60 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, Fõ-
iskola/Egyetem: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatá-
si feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi
feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazga-
tási feladatok ellátására az I. besorolási osztályban meghatározott iskolai végzettségek
vagy szakképzettségek valamelyike, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv.
118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilat-
kozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi),
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jogász szakképzettség, közigazgatási szakmai
gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-
léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazo-
lás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- Apályázó 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 ösz-
szeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetõleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél
nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
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
Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/60/2014., valamint a munkakör megnevezését:
Humán és Hatósági Osztály vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ letel-
tét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A ki-
nevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erköl-
csi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyúj-
tani. Adöntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ
kikötésével történik. A munkáltatóval 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
vveezzeettõõ
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Mindenrõl Zsiga, a falu „bikája”
tehet. Irigylésre méltó helyzetével
tisztában is van a snájdig kecske-
bak, akit 9, tüneményes szépségû
kecskehölgy rajong körül. Zsiga
nem fukarkodik férfiúi képességei
megcsillogtatásával, ugyanis éven-
te tejre hozza háreme összes tagját.
Amellett, hogy alfahímnek és hár-
mas-, sõt még négyes ikrek büszke
édesapjának is mondhatja magát,
neki köszönhetõ a kecskehölgyek
által „fõszezonban” produkált
több (száz) liternyi tej is, amit nem
csak a kisgidák szeretnek. Ugyanis
ebbõl a „kecskenedûbõl” készül-
nek – sok más mellett – az ínycsik-
landó krémsajtok, a kekszek, a jog-
hurthabok, az ordakrémek, a pa-
renyicák, a savóalapú édesítõk
vagy épp’ a fürdõbombák. Persze,
Zsiga a számos képessége mellett
arra már nem kapott felhatalma-
zást a Teremtõtõl, hogy mindezeket
maga készítse el. A munkát meg-
hagyja gazdájának, Gálné Kiss Vik-
tóriának, aki Magyarszerdahelyen
saját állat-birodalmát, a Héthatár
Kecskefarmot vezeti.

„Vidéki élet, nyugalom, kecs-
kék, finom ízek, mennyei illatok és
elviszem a hátamon az egész vilá-
got” – így éli mindennapjait Viktó-
ria családjával együtt, a zalai fa-
lucska keleti szegletében. Helyzete
lehet irigylésre méltó is, ám ezért,
hogy így tölthesse napjait, térben
és idõben nagy utat járt be… 

Egyszer azonban hirtelen gondolt
egyet, és virágkötõ vállalkozásával
párhuzamosan elkezdett lábasjó-
szágokkal foglalkozni. A kecskéket
mindig szerette, ekkor került a kép-

be Lujzi, aki egyébként a késõbb
létrejövõ Héthatár kecskefarm „ala-
pító” tagjának számított. 

– Õ volt számomra a legkedve-
sebb. Azon kívül, hogy csodálatos
édesanya volt, s élete közel 14 éve
alatt majd’30 gidának adott életet, tõ-
le és vele tanultam meg sok mindent.
Azt viszont még magam sem hittem
volna soha, hogy egyszer klánként
fogunk élni. Az évek viszont szapora
állományt és rengeteg új jövevényt
hoztak, mi pedig megalakítottuk a
Héthatár Kecskefarmot. Ma már va-
lóságos „kecskedömping” tombol az
udvarunkon, amikor kicsik születnek.
Idén sem lesz ez másként, hiszen
több várandós anyánk van, akik ellés
után nemcsak a gidákat tudják tejjel
ellátni, pláne a leválasztást követõen
– mutatja büszkén az áldott állapot-
ban lévõ kecskemamákat a gazd’asz-
szony, állandó kísérõjével, a riasztó-
berendezésnek is kiváló, érces hangú
kis pulival, Matyival. 

A Héthatár Kecskefarm vezetõje
nem „húsként” tekint állataira. Tisz-
tában van vele, hogy lelkük van. A
kecskéknek, Jucusnak, Zitának, Jo-
lánnak, Lilinek, Orsinak, Grétának,
Lucának, Sárának, Sütinek, sõt még
a „Don Huan” Zsigának is, de lovak-
nak, a több száz kilós Zsaninak, a
falabella (törpeló) Panninak és a
csõdör párjának, Manónak, ám érzõ
lény még a papírdobozban téli álmot
alvó Sün Balázs is. 

– Velük élek, velük lélegzem. Ki-
vétel nélkül mindegyikükkel, ám
örök és soha nem múló szerelmeim
a kecskék. Akkor is, amikor takarí-
tom a lakhelyüket, vagy amikor ját-
szom velük s szeretgetem õket, illet-
ve amikor a tejükbõl készítem a saj-
tokat, szappanokat, édességeket.
Mert muszáj volt – már anno is – a
sok tejet hasznosítani, így jött az öt-
let a gasztro-kézmûveskedéshez.

Amit úgy kell elképzelni, mint
igazi kémia órák sorozatát, ugyanis a
több tucatnyi féle étek, desszert, ital,
kozmetikum – mielõtt mások ottho-
nába, vagy asztalára kerülne – ko-
moly kísérletezésen megy keresztül.
Mert hát kecsketejsavóból édesítõ-
szert készíteni, vagy a kecskesajtot
megfelelõ állagúra, ízûre elõállítani
nem könnyû munka. S még sorolhat-
nám azt a rengeteg mindent, amit
Viktória kitalál és „elõvarázsol” saját
kútfõbõl, szakkönyvekbõl és a világ-
hálóról. Készítményei iránt nemcsak
a megyébõl érdeklõdnek, hanem Né-
metországból és Angliából is.

– A kecsketejnek intenzív íze és
illata van. Sokan idegenkednek tõ-
le. Nem volt nehéz megszerettetned
az ebbõl készített termékeket az
emberekkel?

– A kecskék növényevõ állatok és
több állattal ellentétben nem esznek
meg mindent. Így „tisztábbak” is,
bár az tény, hogy a tejük jóval erõ-
sebb, mint például a tehéné. Ugyan-
akkor ennél egészségesebb is a kecs-
kenedû és számos „gyógyhatása” is
van. Tény, ennek a tejnek ugyan van
jellegzetes íze, illata, ám mindezt
nem lehet egy készítményemben
sem érezni. Talán azért, mert vicce-
sen szólva „megboszorkányozom”
õket, aki kóstolta, az tudja. Tehát a
sajtjaimnak, a joghurtoknak, a va-
jaknak, a szappanjaimnak olyan bu-
kéja van, amilyen fûszert épp tartal-
maznak. De ott van például a mysos,
a kecsketejsavóból készült nyalánk-
ság. Hogy is lehetne érezni ebben a
savóillatot, amikor szinte az egész
karamell?! Az emberek már csak
olyanok: amit nem kóstoltak, vagy
nem ismernek, arról is elõszeretettel
ítélkeznek. Éppen ezért ízleltetem
meg másokkal, amit sajtolok, sütök-
fõzök, elõállítok. Ma már nagyon

sokan keresik, fogyasztják s hasz-
nálják, amit szívvel, tudással és sze-
retettel készítek. Ez nekem is hatal-
mas nagy öröm, hogy az egészséges,
vidéki ízeket, vagy a különlegessé-
geket ilyen sokan szeretik. 

– Apropó, ízek és zamatok. Sem-
miért sem mész a boltba, vagy a
szomszédba. Amivel dolgozol, az
csakis háztáji alapanyag lehet. A
Gál család birtokán ezek szerint
minden megterem?

– Afûszerkertemben 44 féle fûszer-
növény van, a levendulától, a rozma-
ringon, a körömvirágon át (ezekbõl
még olajok is készülnek) minden
megtalálható nálunk. Így ami a keze-
im közül kikerül, annak csakis „ha-
zai” íze van. Bár, a holt-tengeri isza-
pos szappanom azért kivétel ez alól.
Viccet félretéve, csakis a legjobb alap-

anyagokból dolgozom. Vegyük pél-
dául az étcsokis szappant, ami a leg-
magasabb kakaótartalmú csokiból ké-
szül, a baconos parenyica meg házi
szalonnából. Ez utóbbi esetében arra
is ügyelek, mivel füstölt sajtról van
szó, csakis akácfával legyen megfüs-
tölve. Ami pedig a kertünket, udva-
runkat illeti, zöldség-gyümölcs egy-
aránt bõségesen terem, tehát el va-
gyunk látva rendesen minden földi jó-
val… Van egy mondás: az vagy, amit
megeszel, ez igaz is, azonban kiegé-
szíteném azzal, hogy nem mindegy –
már csak magad miatt sem - mit eszel.
A termelõi étkeknek pedig párja
nincs, még köszönõviszonyban sin-
csenek a génkezelt, bolti produktu-
mokkal.

– Sok mindennel foglalkozol.
Család, fõzés, sütés, sajtolás, kert,
állatok és még sorolhatnám. 24
órás munka falusi embernek lenni?

– Inkább 48. Persze, aki szívvel és
szeretettel csinálja, annak nem fáradt-
ság, mert az állatokat nem csak sze-
retgetni, gondozni is kell. Nap, mint
nap, reggeltõl estig. A lovakat ugyan
a férjem és a kisebbik lányom látja el,
az állatsereg többi tagjával magam
„birkózom” meg, bár nekem ez nem

teher. A kecskéim közül többen nem-
sokára anyai örömök elé néznek. Zsi-
ga kitett magáért tavaly is, reméljük,
idén sem lesz másként. Tejük meg
ugye csak ellés után van a kecskema-
máknak, így hát ez az idõszak arra jó,
hogy ötleteljek új dolgokon, amiket
aztán majd el is készíthetek…

A tétlenséget nem nekem találták
ki. Aki falun él, vagy valaha ott élt,
az tisztában van vele, hogy, mindig
találni munkát, elfoglaltságot. Vidé-
ken nem tudják, mi az unalom, ezzel
én is így vagyok. Ha pedig mégis
van üres öt percem, akkor azt a kecs-
kéimmel töltöm és gyönyörködöm
bennük. Állatok, természet, kék ég,
határok nélküli szabadság… Így
tényleg elbírom az egész világot!

Szabó Zsófia
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2014. január 23.

Horoszkóp

Ha ideje engedi, minél elõbb nézze át a csalá-
di költségvetését. Jó ötletekkel még elõnyösen
változtathat a mostani helyzeten. Abolygó át-
vonulások ugyan inspirálják, de mindenkép-
pen nyerje el a párja együttmûködését is.

Néha bizonytalan önmagában, pedig jól tud-
ja, hogy nem a környezetével, a családtagjai-
val van problémája. Más szempontból keres-
sen megoldást a gondjára, mert egészségügyi
problémák húzódhatnak meg a háttérben. 

Többféle elintéznivalója lesz a hétvégén.
Haditervet ugyan nem kell felállítania ah-
hoz, hogy mindent megoldjon, de célszerû
lesz odafigyelnie azokra a tényezõkre,
amelyek eddig akadályokat jelentettek. 

Szellemi energiája és szépérzéke segítsé-
gével különleges magaslatokat érhet el a
magán- és érzelmi életében. Még a boly-
góállások is segítik abban, hogy közös
hullámhosszra találjon partnerével.

Gondolkodjon el azon, miként dobná fel
a szürke hétköznapjait azzal a lépéssel,
ha beiratkozna egy klubba. Ha nem me-
nekülésnek szánja, a párkapcsolatára is
jó hatással lesz az új foglalatossága.

Ha mély beszélgetésre szeretné valaki fel-
kérni a környezetében vagy a családjában,
nem lesz szerencséje. A csillagok olyan
energiával töltik fel a hétvégén, hogy kép-
telen lesz reagálni a komoly dolgokra.

Az ünnepek rég elmúltak, új pihenési, kikap-
csolódási lehetõségeket kell keresnie. A hét-
végén a csillagok is segítik a válogatásban.
Kulturális és testet-lelket kényeztetõ progra-
mok bõséges kavalkádjára számíthat. 

Amint elvonulnak az esõfelhõk és kisüt a
Nap, úgy fokozódik az életereje is. Meg-
bízatásait egykettõre elintézi, a bolygó-
mozgások szerint azonban egy bonyodal-
makkal járó találkozás is vár önre.

A hétvégén megnõ az étvágya a különleges
étkek iránt. A táplálkozás mellett habzsolni
szeretné a sikert és a dicséretet is ismerõsei
körében. Ne legyen túlságosan rámenõs,
mert bonyolult helyzetbe kerülhet.

Pesszimista hangulatát a bolygómozgások
hétvégére megváltoztatják. Bõbeszédûségé-
vel nemcsak a párja, hanem a környezete cso-
dálatát is kiváltja. Élvezze ezt a helyzetet, és
lubickoljon az önt körülölelõ szeretetben.

Fontos elintéznivalóját lehetõleg olyan idõ-
pontra tegye, amikor jól érzi magát, mert in-
gerülten ellenszenvet válthat ki a tárgyaló-
partnerébõl. Szabadidejében iktasson be ba-
ráti találkozásokat, ellazító fürdõzést.

Hamarosan egy olyan erejû atmoszféra vonzá-
sába kerül, amely jótékony hatással lesz pro-
jektjei megvalósítására. Mindemellett különös
dolgokat vihet végbe akár valamelyik sportág-
ban is, csak válassza ki az önnek megfelelõt.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20. Halak

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ szakirányú megegyezés szerint
IT Minõségbiztosító szakirányú megegyezés szerint
Informatikai hálózatépítõ szakirányú megegyezés szerint
Web fejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
Autószerelõ szakirányú megegyezés szerint
Autófényezõ szakirányú megegyezés szerint
Karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Bútorasztalos szakirányú megegyezés szerint
Traktorvezetõ, állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
Dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Mûszaki eladó szakirányú megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége mun-
kaköri ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltsé-
gen (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táb-
lán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. 

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

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Nagykanizsán Arany János ut-
ca 7. szám alatti garázs eladó. Tel.:
0670-524-0100 (7622K)

Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési te-

rület. Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
hûtõjét, gáztûzhelyét, stb. elszállí-
tom. Tel.: 0620-510-2723 (7620K)

Televízió javítás az Ön otthoná-
ban kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)

Készpénzért vásárolnék
Herendi, Zsolnay, egyéb szép
porcelánokat. Ugyanitt elad-
nám tizennyolc kötetes, régi
kiadású Brehm: Az állatok vi-
lága címû könyvsorozatomat.
Érdeklõdni: 0630-332-8422
(7623K)

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

IINNGGAATTLLAANN

Múlt pénteken a késõ délutáni
órákban indult útjára a labda a
III. Intersport Kanizsa Kupa te-
remlabdarúgó bajnokság küzde-
lem-sorozatán, s a program elsõ-
ként az F-csoport mérkõzéseit
kínálta nem csupán a résztvevõ
csapatok, de a Zsigmondy-
csarnokba ellátogató érdeklõdõk
számára is.

Nos, a papírforma (egyik fele...)
igazolódott is a hat meccs során, hi-
szen az FC Oportó magabiztosan
jutott a középdöntõbe. A csoport
másodikként záró Szemere-PEN fo-
cistái picit már izgulhattak, hiszen
az utolsó FC Blackburry – Szuper-
infó összecsapáson azért kellett szo-
rítaniuk, hogy a párosításban elsõ-
ként szereplõ legénység ne „nyerje
agyon magát”... Nem tette, 1-1 lett a
vége, így F jelû négyes három kék
és egy piros mezes gárdájából az
égszínkék Oportó és a királykék
Szemere-PEN lépett tovább...

A pénteki játéknap az elõjelek
alapján nem ígért rosszat az FC
Oportó számára, hiszen a torna
pénteki nyitómeccsén mutatkozha-
tott be – tavaly éppen ilyen korai
kezdés jutott a késõbbi gyõztes
RMP Földinek.

A szervezõk egyébként a kupa
kezdetekor rögtön módosítani vol-
tak kénytelenek a hat négyes cso-
port két beosztását is, hiszen a hor-
vátországi Prelog focistái csak
szombat délutánra tudták magukat
szabaddá tenni, a B-csoportbeli he-
lyükre a Fix Bomba kapott besoro-
lást, a horvátok pedig az E jelû
kvartettbe kerültek. A lényeg azon-

ban, hogy valamennyi együttes be-
futott, Lentibõl és Zalaegerszegrõl
is érkeztek résztvevõk a tornára.

A szombat már valódi történés-
dömpinget tartogatott, s az „F-cso-
portos” Oportó és Szemere-PEN
mellé sorakozott fel a további tíz to-
vábbkerült legénység, akik várhat-
ták a vasárnapi, igazán éles csatákat.
Az A jelû négyesbõl a Tip Top és a
Brazil Gépsor, a B-bõl a Fix Bomba
és a Dunántúli Postás SE, a C-bõl a
Szokol-Budai és a Hosszúlépés, a
D-bõl a Zalai Zergék és az Old
School, míg az E-bõl az RMP Földi
és a Victoria Sport készülõdhetett a
folytatásra.

Ahogy azt játékvezetõi szem-
pontból értékelték, kimondottan
sportszerû mérkõzések követték
egymást a sorban a második já-
téknapon. Természetesen egyetlen

csapatnak, tehát a továbbjutásról
lecsúszott gárdáknak sem kellett
dolgavégezetlenül távozniuk, szá-
mukra a Tisztelet Kupa sorozata
vár a Cserháti-csarnokban, azt a
Curacao nyerte végül.

A vasárnapi középdöntõ találkozó-
it követõen tisztult a kép, a negyed-
döntõ párosítása pedig így alakult:
Tip Top – Victoria Sport (1-2), Fix
Bomba – RMP Földi (0-3), Szokol-
Budai Pack – Old School (2-0) és FC
Oportó – Zalai Zergék (3-1). A to-
vábblépõk már az elõdöntõben bizo-
nyíthattak, melynek keretében volt
kemény találkozó, hiszen az Oportó –
Szokol-Budai Pack (3-2) megalkuvás
nélküli küzdelmet hozott, a fináléra
pedig összejött a leginkább várt húsz
perces csata, mivel az RMP 2-0-ra
nyert a Victoria Sport ellen.  

S ahogy az már lenni szokott, a
teremlabdarúgás ismét jelesre
vizsgázott Nagykanizsán, egyben
tehát a döntõre egy újabb rangadó
jutott, vagyis mintegy 350 nézõ
elõtt rendezhették meg a minden-
rõl határozó RMP Földi – FC
Oportó összecsapást.

A párosítás vérbeli kupacsatát
hozott, a rendes játékidõben 1-1-re
végeztek a felek, büntetõkkel (Var-
ga Péter mindent eldöntõ lövése
nyomán) aztán az RMP Földi zse-
belte be a III. Intersport Kanizsa
Kupa elsõségét.

III. Intersport Kanizsa Kupa
végeredménye: 1. RMP Földi, 2.
FC Oportó, 3. Szokol-Budai Pack,
4. Victoria Sport. Döntõ: RMP
Földi – FC Oportó  1-1, büntetõk-
kel: 6-5. A 3. helyért: Szokol-
Budai Pack – Victoria Sport 2-1.

Tisztelet Kupa: 1. Curacao, 2. Rózsa
Presszó, 3. Szuperinfó, 4. Prelog.

A torna gólkirálya Nagy Tamás
(RMP) lett, a legjobb játékosnak
Szõke Ádámot (Szokol-Budai
Pack), míg a legjobb kapusnak
Tóth-Pajor Mátyást (Victoria
Sport) választották.

P.L.

CCíímmvvééddééss aa hhaarrmmaaddiikkoonn

A Nagykanizsai TE 1866 ka-
det korú kardozói az ausztriai
Mödlingben léptek pástra, közü-
lük férfi kardban Dobó István,
nõi kardban pedig Flumbort Sá-
ra és Vernyel Sára. A nemzetközi
versenyen, ahogy az elõzõeken,
most is legfeljebb húsz magyar
vívó indulhatott fegyvernemen-
ként. A mödlingi állomás egyben
válogató is volt a magyar részt-
vevõknek.

A kanizsaiak jól szerepeltek, hi-
szen férfi kardban 88 indulóból
Dobó István az elõkelõ 7. helyet
szerezte meg, mellyel továbbra is
vezeti korosztályában a ranglistát.
Nõi kardban a 61 indulóból Flum-
bort Sára a 14., míg Vernyel Sára a
29. helyen végzett.

– Elégedett vagyok az elért ered-
ményekkel, mivel Dobó István to-
vábbra is õrzi elsõ helyét a hazai
ranglistán. A lányoknál Flumbort
Sára eredménye dicsérendõ, hiszen
neki még plusz egy éve van ebben
a korosztályban. Dobó István je-
lenlegi ranglistás elsõségével úgy
tûnik, hogy biztosan válogatott tag
lesz a jeruzsálemi Eb-re utazó csa-
patnak, és a plovdivi vb-re készülõ
magyar küldöttségnek. Természe-
tesen a klubnál is az a célunk, hogy
a válogatott színeiben is eredmé-
nyesen szerepeljen István, de ad-
dig is várnak rá még fontos verse-
nyek, többek között a korosztályos
(kadet és junior) magyar bajnoksá-
gok – értékelt a mödlingi verseny
után Piecs Adrienn edzõ.

P.L.
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Az MLSZ-Somogy Sportja Ku-
pa öregfiúk teremlabdarúgó torna
(futsal szabályok szerinti) küzdel-
meire került sor Kaposváron, mely-
re kanizsai együttesek is neveztek. S
ha már ott voltak, a 14 csapatos me-
zõnyben közülük a MU-VILL FC
Nagykanizsa (képünkön) bizonyult
a legjobbnak.

A számos egykori NB I-es, illet-
ve NB-s játékost felvonultató tor-
nán MU-VILL eredményei a cso-
portkörben a következõképpen ala-
kultak: Balatoni Vasas – MU-VILL
Nagykanizsa 1-4. Kanizsai gólszer-
zõk: Balogh A. 2, Gerencsér, Papp
G. MU-VILL Nagykanizsa – Vése
7-0. G.: Balogh A. 2, Sneff 2,
Koller, Papp G., öngól. MU-VILL
Nagykanizsa – Bombardier Pub 2-
2. Kanizsai g.: Balogh A., Papp G.

A negyeddöntõben: MU-VILL
Nagykanizsa – Csurgó 3-1. Kani-
zsai g.: Papp G., Sneff 2. Az elõ-
döntõben: MU-VILL Nagykanizsa
– M-Car Autókereskedés 4-1. Ka-
nizsai g.: Papp G. 2, Koller,
Popovics. A döntõben: MU-VILL
Nagykanizsa – Siófoki Bányász 5-
0. G.: Balogh A. 4, Papp G.

A tornagyõztes MU-VILL FC
Nagykanizsa együttesének össze-
állítása: Kiss Rudolf, Hanusz Zsolt,
Berkes Tibor, Gerencsér József,
Balogh Attila, Koller Zoltán, Papp
Gábor, Sneff Ferenc és Popovics
Lajos.

Az ötös csoportjából tovább
nem kerülõ Bianka Pizzéria Nagy-
kanizsa meccsei az alábbi ered-
ményeket hozták: Sántos – Bianka

Pizzéria Nagykanizsa 3-3. Kani-
zsai g.: Gór 2, Szabó I. Siófok –
Bianka Pizzéria Nagykanizsa 4-1.
A kanizsaiak szerzett gólja öngól
volt. Csurgó – Bianka Pizzéria
Nagykanizsa 1-1. Kanizsai g.:
Szabó I. Bianka Pizzéria Nagyka-
nizsa – M-Car Autókereskedés 2-
1. Kanizsai g.: Szabó I. 2.

P.L.
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A Nagykanizsai TE 1866 és a
közelmúltban újonnan alakult
Nagykanizsai Judo Klub-Rönt-
gen Kanizsa cselgáncsozói is ta-
tamira léptek a XVI. Pokal Len-
dava nemzetközi dzsúdó verse-
nyen a szlovéniai Lendván. A ka-
nizsaiak számára az év hagyo-
mányosan elsõ versenyén hét or-
szág  majd 300 judokája indult a
beszámolók alapján.

A verseny legkisebb korosztálya
a 10 éven aluliaké volt, a legna-
gyobbak viszont már az ifjúsági B
korcsoportot képviselték. Az NTE
sportolói közül az 1999-2000-esek
korcsoportjában az 55 kg-ban indu-
ló Ludnik Máté a hét fõs mezõnyben
elsõ ellenfelétõl kikapott, a vigasz-
ágon viszont kétszer is nyerni tu-

dott, ezzel felállhatott a dobogó har-
madik fokára. Köveskáli Regõ (35
kg) és Kulik Balázs (60 kg) hetedik
helyezést ért el.

Mester József, NTE-s edzõ:
„Több hetes pihenõ után, három
edzéssel a hátuk mögött sportoló-
ink teljesítménye elfogadható, hi-
szen mindhárman dicséretesen
küzdöttek. A folytatás január vé-
gén következik Zágrábban.”

Mihovics Szabinától, az NJK
edzõjétõl megtudtuk, hogy növen-
dékeik közül Sólyomvári Dávid az
U16-os korcsoport 46 kg-os mezõ-
nyében egy vesztes mérkõzés után
tovább küzdhetett a vigaszágon,
ahol két párharcot hatalmas küzde-
lemben sikerült megnyernie. Így
mérkõzhetett a harmadik helyért,
de elsõsorban fáradsága miatt nem

sikerült megszereznie a bronzér-
met és tíz indulóból az ötödik he-
lyen zárt.

Szabó Mátyás (U16; 42 kg) az
elsõ mérkõzését az utolsó másod-
percekben szerzett akcióponttal
nyerte meg, majd a másodikon
vesztes pozícióból tudott fordíta-
nia és ipponnal gyõzni. A döntõ-
ben alulmaradt a nála jobb formá-
ban versenyzõ horvát ellenfelénél,
ezzel hét indulóból zárt a második
helyen.

Mihovics Szabina mellett az
egyesületnél Hóbár Péter – mind-
ketten korábbi korosztályos orszá-
gos bajnokok – vezényletével fo-
lyik a szakmai felkészítés, s gya-
korlatilag az egyesület elsõ jegy-
zett eredményeirõl számolt be a
még mindig aktívan cselgáncsozó
hölgy.

P.L.
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KKuuppáátt hhoozzttaakk SSoommooggyybbóóll

A kanizsai teniszezõk körében a
Lívia Méz negyedik pontszerzõ
nyílt amatõr páros teniszverseny-
re került sor, melyen 34 induló ví-
vott 43 mérkõzést két pályán.

Anagykanizsai tenisztorna az elmúlt
két esztendõ legerõsebb versenyét tar-

togatta, ráadásul az indulók harmada
nem is a dél-zalai városból nevezett.

A jó színvonalú megméretteté-
sen remek versenyzéssel a Halász
Dávid-Minor Levente páros nyert,
a vigaszágon pedig zalaegerszegi
siker született Szakács Attila-
Markó Gábor révén.

A Lívia Méz páros teniszver-
seny végeredménye: 1. Halász
Dávid-Minor Levente (Nagykani-
zsa-Nagyatád), 2. Magyar Attila-
Rácz Attila (Nagyatád), 3. Mer-
cigány Róbert-Nagy Csaba (Nagy-
kanizsa) és Kern Lajos-Kulcsár
Zoltán (Zalaegerszeg).

Vigaszág: 1. Szakács Attila-
Markó Gábor (Zalaegerszeg), 2. Lé-
vai Csaba-Tóth Attila (Nagykani-
zsa), 3. Mátó Elemér-Polgár Tamás
(Nagykanizsa-Csurgó) és Bernát
Emil-Gál Gábor (Nagykanizsa).

A pontverseny állása 4 verseny
után: 1. Halász Dávid 85 pont, 2.
Vukics Balázs 60, 3. Nagy Csaba 58.

P.L.
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A Nagykanizsai LE megyei elsõ
osztályú labdarúgó csapata ked-
den kezdte el felkészülését a
tavaszi idényre. Konkretizáló-
dott, hogy a csapat mikor és mely
ellenfelekkel játszik elõkészületi
találkozókat. A hol kérdésre már
jóval egyszerûbben felelhetünk,
hiszen az NLE valamennyi mecs-
csét a kanizsai mûfüvesen, az
Olajbányász Sporttelepen várja.

A sorozat január 25-én, szomba-
ton kezdõdik, az utolsó összecsa-
pásra pedig február 26-án, szerdán
kerül sor.

Az NLE programja:
2014. január 25., szombat,

10.30 óra: Nagykanizsai LE -
Femat Csesztreg SE (megyei I.
osztály).

2014. február 1., szombat, 13
óra: NLE - Berzence SE (Somogy
megyei I. o.).

2014. február 5., szerda, 18 óra:
NLE - Zalakomár ESE (megyei II. o.).

2014. február 8., szombat, 13
óra: NLE - Nagyatádi FC (NB III
Nyugati-csoport).

2014. február 12., szerda, 18
óra: NLE - Tarr Sprint Andráshida
SC (NB III Nyugati-csoport).

2014. február 16., vasárnap, 14
óra: NLE - Csácsbozsok-Neme-
sapáti SE (megyei II. o.).

2014. február 22., szombat, 11
óra: NLE - Csurgói TK (Somogy
megyei I. o.).

2014. február 26., szerda, 17
óra: NLE - NLE U21.

Egy február 19-ei „játéknap”
még szabad, arra a szerdára még
elképzelhetõ, hogy kötnek le mér-
kõzést a kanizsaiak. 

P.L.
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2014.01.28. (kedd) 13:00 – 17:00 Kanizsa Centrum, Nk Táborhely u.4.
2014.01.30. (csütörtök) 11:00 – 12:30 Csapi.
2014.01.30. (csütörtök) 14:00 – 16:30 Galambok.

Véradás - VVöröskereszt

ELÕADÁS CUKORBETEGEKNEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete január 31-én, pénteken 15 óra

30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart.
Téma: A vércukor önellenõrzés fontossága és eszközei.
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