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2014. május 8.

Vállalkozások érdekében tájékoztattak,
ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is
Több témában tartott sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A
városrehabilitáció második ütemében érintett vállalkozások érdekében szervezett fórumról és a
pénztárgép-cserékkel kapcsolatos újdonságokról számolt be a
szervezet, ám az esemény keretében adták át – Cseresnyés Péter
polgármesterrel és Bene Csaba
fõigazgatóval közösen – egy ifjú,
kárpitos tanulónak a jutalmát is.
A Zsigmondy-s Huller Zsolt
nemrégiben a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny országos döntõjében elsõ helyezést ért el.

Kövessen
minket
okostelefonja
segítségével is!

Elõször arról a nemrégiben tartott vállalkozói-tájékoztatóról beszélt dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, amit azon cégek érdekében
szerveztek, akik a városrehabilitá-

ció következõ ütemének hamarosan elkezdõdõ munkálatai kapcsán
érintettek. Az április végi fórumon
a Fõ úti, Múzeum téri és a Bazár
udvari vállalkozások vettek részt.
A rendezvény fõ témája a várható
útlezárásokról való informálás, az
üzletek árufeltöltésének megoldása, illetve a boltokba történõ bejutás biztosítása volt.
– Horváth István projektmenedzser tájékoztatója után válaszolt a
felvetésekre. Az üzletek bérleti díjáról – a munkálatok ideje alatt –,
a Múzeum tér megközelítésérõl,
valamint a cukrászdák jövõbeni elhelyezése iránt is érdeklõdtek a
megjelentek – összegezte dr. Polay
József.
Ami pedig a közlekedésre vonatkozik, jóval elõrébb irányító
táblákon fogják jelezni, mit hogyan lehet megközelíteni – erre a
fontosabb cégek nevei is felkerül-

hetnek, továbbá az is, hogy a különbözõ árufeltöltések, pénzszállítások miatt milyen egyedi engedélyeket kérnek az egy forgalmi sáv
igénybevételéhez.
Elmondta azt is, a NAKKIK javasolja egy olyan telefonvonal
fenntartását, ahol a vállalkozások
panaszaikat jelezhetik, továbbá
kérték, az új információkat a cég
küldje meg a kamarának, hogy fel
tudják rakni a honlapjukra. Ez dr.
Polay József szerint azért fontos,
mert a vállalkozások elsõsorban a
kamarai honlapot nézik meg rendszeresen. Illetve, a polgármesterrel
megegyezett még anno a kamara
elnöke, hogy valamennyi mûszaki
egyeztetésen részt vesz a kamara
képviselõje.
Ezt követõen Cseresnyés Péter
polgármester szólt e témához.
Elöljáróban üdvözölte a kamara és
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az elsõ oldalról)
az önkormányzat közti együttmûködést – ez ügyben is. Majd a
dr. Polay József által elmondottakat kiegészítve arról szólt, hogy a
városban – a rehabilitációra értendõen – „nagyléptékû” beruházásról lesz szó.
– Ami nemcsak azt jelenti, megszépül a belváros, hanem azt is,
hogy visszatér oda az élet. Ezt
majd megtapasztalhatják azok a
kereskedõk, akiknek épp az érintett környéken van üzletük – õk
biztosan jól fognak járni – szögezte le a polgármester, aki emellett a
folyamatos egyeztetés fontosságát
emelte ki a város és a cégek képviselõi között az munkálatok kapcsán.
– Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy zökkenõmentesen menjen a kivitelezés – állította
Cseresnyés Péter.
A Zalai Hírlap újságírójának
kérdésére válaszul elhangzott, várhatóan júniustól lesz útlezárás a
belváros hangsúlyozott szakaszainak környékén.
Majd ismét dr. Polay József vette át a szót: a pénztárgépcserékkel
kapcsolatosan tájékoztatott, mivel

– mint a NAKKIK elnöke kihangsúlyozta – ellentmondó hírek keltek lábra ez ügyben. Azaz, hogyan
változik mindez április 30 után.
– A NAV által kiadott közlemény alapján, a hivatal ellenõrzéseit tartalmában nem érinti az április végi idõpont, azaz miden az
elõzõ idõszaki gyakorlat alapján
megy tovább. Vagyis, ha a vállalkozás mindent megtett a maga részérõl és a törvényben elõírt feltételek fennállnak, akkor a NAV
nem büntet az új pénztárgép hiánya miatt. Ami változik – ha a kormány nem fogadja el a kamara javaslatait az állami támogatás
igénybevételi határidõ meghoszszabbítására – akkor, akinek nem
érkezik meg a gépe addig, az sajnos elveszíti a támogatást. Ebben
az esetben peres úton lehet megpróbálni mindezt behajtani a pénztárgép forgalmazón, ha az április
30-ig ígérte ennek szállítását, illetve, ha késõbb szállít, átvállalhatja
azt és megtérítheti a vállalkozásnak – vázolta Dr. Polay.
Majd egy fontos dologra hívta
fel a figyelmet a helyi kamara elnöke: – Nagykanizsán és környékén a jelzések alapján a „Magyar

2014. május 8.
Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal” – ami egyébként nem létezõ
szervezet – felszólította a vállalkozókat, hogy soron kívül fizessenek
be több ezer forintot április végéig
– ez pedig bûncselekmény. Épp
ezért a kamara feljelentést tett ez
ügyben. A kérésünk az, ha a kanizsai vállalkozók ilyen jellegû fizetési „értesítõt” kapnak, jelezzék a
rendõrségen – emelte ki.
Végezetül, a sajtótájékoztatón
örömteli hírként számoltak be a
Zsigmondy-Széchenyi Mûszaki
Szakképzõ Iskola diákjának sikerérõl. Az MKIK által 7. alkalommal megrendezett Szakma Kiváló
Tanulója versenyen az elõzõ évekhez hasonlóan ismét kanizsai diák
remekelt.
Ezúttal a kárpitosok versenyében, Huller Zsolt, az intézmény tanulója ért el elsõ elhelyezést –
mondta a sajtótájékoztatón szintén
részt vett Bene Csaba fõigazgató.
Az ügyes kezû kárpitos és pedagógusa, Angyalosi Miklósné az intézményvezetõtõl, a polgármestertõl és a NAKKIK elnökétõl vehette át megérdemelt jutalmát.
Kanizsa

Idén is kapnak állami támogatást az
önkormányzati fenntartású múzeumok
Több mint 150 millió forintos
kiegészítõ támogatást nyújt az
Emberi Erõforrások Minisztériuma (Emmi) 19 települési önkormányzat számára a fenntartásukban lévõ múzeumok mûködtetéséhez. Ebbõl a kanizsai
Thúry György Múzeum több
mint 1.3 millió forinttal részesül.
A kulturális államtitkárság csütörtöki közleménye szerint az önkormányzatok fenntartásában lévõ múzeumok mûködési költségeihez korábban nem járult hozzá a kormány,
ez elõször a megyei múzeumi hálózat átszervezésével párhuzamosan,
2013-ban történt meg. Akkor 11 önkormányzat részesült összesen
135,3 millió forintos támogatásban.
A 19 támogatott önkormányzat
között 67,65 millió forintot a 2012.

évi látogatószám, ugyanennyit pedig a leltározott gyûjtemény nagysága alapján arányosítva osztották
szét. A fennmaradó 30 millió forint
felosztásáról a szakmai munka
egyéb, nem számszerûsíthetõ mutatói alapján született döntés.

Elhunyt
Soproni
Tibor
Életének 80. évében elhunyt
Soproni Tibor, a Nagykanizsai
Bányász egykori kiváló atlétája.
Sportfotósként is országos elismertségre tett szert.
Már 21 évesen megyei csúcsot
ugrott távolugrásban, 1959-ben
pedig sorozatban érte el a jó
eredményeket, 100 méteres síkfutásban 11,2 mp, hármasugrás-

A megadott határidõig a Magyar
Államkincstár összesen 36 önkormányzat kérelmét továbbította, közülük a rendeletben rögzített szakmai
feltételeknek 19 kérelem felelt meg.
MTI - Kanizsa

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

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/5006216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

ban pedig országos negyedik helyezés a Népstadionban, 14,28
m-es új megyei csúccsal. Dulgyovay László és Kollmann Pál
felkészítésével 1967-ben 678
cm-re javította a távolugrás megyei csúcsát. Imádta a sportot, az
Olajbányász labdarúgó csapatát,
nem rendezhettek mérkõzést nélküle, minden mérkõzésükön ott
volt. Visszavonulása után a sportfotózás lett az élete, többek között a Nemzeti Sportban, a Képes
Sportban, a Zalai Hírlapban, és a
Kanizsa Hetilapban jelentek meg
a fotói.
1999-ben a Nagykanizsa Sportjáért kitûntetõ címet kapott. A zalai sporttársadalom örökre megõrzi az elhunyt Soproni Tibor emlékét.
Kis János
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irányítója. (Whiskys, Sörösök,
Mikrocsippes gyilkos, Azeri örmény gyilkos ügye...)

a kompromisszumkészséget. Engem
mindig is jobboldali embernek tartottak, de én mindig aktív koromban is
kompromisszumkész voltam. A
nyugdíjas búcsúztatómon szívesen
vendégül láttam a bútorgyári évek
alatt kiszolgált régi párttitkárokat is
Nagyon jó hangulatban búcsúztunk
el egymástól, függetlenül attól, hogy
azért õk állandóan azt firtatták, vajon
hogyan kerülhettem vezetõ pozícióba
párton kívüliként?
– Ön az ünnepi közgyûlésen elhangzott köszöntõbeszédében a piarista atyák hatását említette. Mit
kapott tõlük?
– Apám úgy érezte, képes leszek elvégezni a gimnáziumot, s talán még
diplomát is tudok szerezni. Ezért azt
gondolta, hogy a piaristáknál megfelelõ helyen leszek. Bölcs döntés volt,
úgy érzem, az a hat esztendõ életem
legkellemesebb idõszakai közé tartozik. Nem azért, mert olyan gondtalan
volt, hanem azért, mert a piaristáknál
arra neveltek, hogy a kemény életet
meg kell szokni. Ez segített elviselni
mindazt, ami ezután következett.
1953-ban a családommal együtt a
Tiszafüred-Kócspusztai kényszermunkatáborban kerültem. Kegyetlen
körülmények között éltünk, a negyven hónap alatt húszezer kilométert
gyalogoltam a munkahelyre és viszsza. Csak az út volt három órás, s ehhez jött még a tíz-tizenkét órányi
munkaidõ. Birkahodályban keltünk,
feküdtünk, amelybõl kézzel raktuk ki
a félméteres trágyát. El lehet képzelni,
mi volt ebben az ablaktalan épületben,
ahol egy sorban száznegyven ember
feküdt. De meg lehetett, meg kellett
szokni a nehéz életet, igaz hosszú volt
az a negyven hónap, hiszen az ember
életébõl vették el. Tizenkilenc éves
voltam akkor, az emberek ebben a
korban szoktak a legboldogabbak lenni, legalábbis normális körülmények
között. Engem ott, a kényszermunkatáborban ért az elsõ szerelem, mert az
élet nem állt meg, kikövetelte a maga
rendjét. A legrosszabb az volt az
egészben, hogy rögtön a boldog diákévek után a pokolba kerültem. Erre a
negyven hónapra úgy emlékezem
vissza, hogy rossz volt, elmúlt, és szerencsére túléltem, most pedig itt vagyok, közel a nyolcvanhoz…
– Annyi mindent átélt, kicsit sem
fájnak az emlékek?
– Jó egy kicsit visszagondolni az
ifjúságra, az ifjú évekre, de válaszul inkább Arany Jánost idézném:
„Minél inkább közeleg életünk határa, annál inkább tekintünk nem
elõre, hanem hátra.”

Kanizsa

Horváth Attila

Elhunyt városunk díszpolgára, Takács János
Életének 83. évében elhunyt Takács János, akit 2007-ben választottak Nagykanizsa díszpolgárává.
Ez alkalomból az akkor vele készült interjúval emlékezünk rá.

Engem ott, a kényszermunka-ttáborban ért az elsõ szerelem

Emberségbõl jeles
megteremtésében. A privatizáció
során lett a cég alapító ügyvezetõje, 1999-ben ment nyugdíjba.

A Város Napján díszpolgári
címet vehetett át Marton István
polgármestertõl Takács János,
aki csaknem negyven hónapot
töltött a Tiszafüred-Kócspusztai
kényszermunkatáborban, ahova
családjával együtt hurcolták
1953-ban. Takács János az alapítója a Piarista Diákszövetségnek
és a Hortobágyi Kényszermunkára Elhurcoltak Egyesületének,
amelynek tiszteletbeli elnöke is.
A Kanizsa Bútorgyárban 1967tõl dolgozott fõkönyvelõ, kereskedelmi igazgató és tanácsadó
munkakörben tevékenyen részt
vett az európai színvonalú bútorgyártást reprezentáló vállalat

– Az, hogy ötvenezer emberbõl kiválasztanak egyet, vagy kettõt, már
önmagában felemelõ – mondta lapunknak Takács János a díszpolgári
címrõl. – Azt azonban nem tudom,
hogy ezt hogy érdemeltem ki, hiszen
semmi mást nem tettem, csak azt,
amirõl úgy éreztem, szívem-lelkem
szerint tennem kell. Egyik tanárom
egyszer azt mondta, hogy az ember
két lábon áll. Az egyik a család, a
másik a hivatás. Úgy érzem, mindkettõben ért el eredményt, így boldog embernek tekinthetem magam.
– A Kanizsa Bútorgyárban tevékeny részt vállalt Közép-Európa
egyik legkorszerûbb gyárának létrehozásában.
– Valóban ott voltam a Bútorgyár
megalapításánál, amikor két céget
összevonva létrejött a messze földön
híres bútoripari nagyvállalat. A nagy
volumenû fejlesztésben már az elsõ
pillanattól kezdve részt vettem. Úgy
hiszem, ez a cég nemzetközivé tudott válni, s nagyon jól prosperált.
– Egy társadalom állapotát talán
legjobban a közigazgatás mûködé-

sén keresztül lehet lemérni. Ön pedig több rendszert is megtapasztalt,
a Horthy-korszaktól napjainkig.
– Divat manapság a Horthy rendszert szidni. Azt azonban nem szabad
elfelejteni, hogy egy vesztett háború
után, amikor elszakították az ország
kétharmadát, sikerült egy ütõképes,
Ausztriával egyenrangú gazdaságú
országot teremteni. Aztán jött a Kádár korszak, amikor a legtöbb pozíciót káderekkel, feltétel nélkül lojális
emberekkel töltették be, s ez bizony,
a rendszerváltásnak nevezett valami
után sem változott. A régi vezetés
nagy része megõrizte a helyét, s be
kell vallanunk, ez az egyik legnagyobb hibája a rendszerváltásnak.
Ugyanis emiatt nagyon sok fiatal kallódik az országban, hiszen ezek a bebetonozott emberek foggal-körömmel ragaszkodnak a pozícióikhoz. A
mai fiatalok nagy része – s ezzel nem
politizálni akarok – jobboldali, de
nem azért, mert így akarják kimutatni, hogy utálják a kommunistákat.
Hanem azért, mert az elmúlt években
felnövekedett ifjúság nem kap kellõ
teret. A fiatalok ezért türelmetlenek, s
igazi rendszerváltást akarnak. Úgy
érzem egyébként, hogy az ország érdekében jobban ki kellene használni

Elhunyt Fülöp Valter, Zala megye
rendõrfõkapitánya
Életének 42. évében elhunyt
dr. Fülöp Valter r. dandártábornok, rendõrségi fõtanácsos, Zala
megye rendõrfõkapitánya – közölte az ORFK Kommunikációs
Szolgálata.
Méltósággal viselt, gyógyíthatatlannak bizonyult betegség következtében 2014. május 2-án egy fõvárosi
egészségügyi intézményben elhunyt
dr. Fülöp Valter r. dandártábornok,
rendõrségi fõtanácsos, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje.
A rendõrség épületeire kitûzték
a gyászlobogót, az elhunyt megyei
rendõrfõkapitány temetésérõl késõbb intézkednek.
Fülöp Valter 1990-ben érettségi-

zett a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban. 1995-ben végzett a Rendõrtiszti Fõiskola nappali szakán. 1999-ben a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi
doktorátust szerzett. 2001-ben
részt vett az FBI által szervezett
Nemzetközi Rendészeti Akadémia
kurzusán. Rendõri pályafutását a
XI. kerületi Kapitányságon kezdte.
1996-tól a BRFK Vizsgálati Fõosztály Életvédelmi Osztályának fõvizsgálója, majd kiemelt fõvizsgálója. 2000-tõl ugyanott rablási alosztályvezetõ, 2001. óta pedig az
osztályvezetõje. Több – a közvélemény széles érdeklõdését kiváltó –
kiemelkedõ nyomozás résztvevõje,
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Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület:

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Tisztújítás után, pénzügyi gondok megoldása elõtt

Mint már a kanizsaujsag.hu-n
beszámoltunk róla, márciusban
tisztújító közgyûlést tartott a
miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. A tagság
titkos szavazással Köteles Józsefnét választotta az egyesület
elnökévé. A tizenkét tagú vezetõség általános elnökhelyettese Német Sándor, gazdasági elnökhelyettese Hõbe István lett. A háromtagú felügyelõ bizottság elnöki teendõit Silló Elemérné látja el. Az új elnökkel az indulás
elsõ feladatairól és a jövõbeni
terveirõl beszélgettünk.
– Miért vállalta ezt a nem kis
gondokkal járó megbízatást?
– Elõször tiltakoztam, nem szívesen vállaltam, de mivel a többiek látták, hogy mindig ott nyüzsgök, és a szívemen viselem a ház
sorsát, javasolták és bíztattak,
hogy vállaljam el a posztot. Végül
beadtam a derekamat. Nagyszerû
vezetõség áll mögöttem, akik bíznak bennem és megígérték, támogatják munkámat. A pénzügyi fegyelmet elsõdlegesnek tartom.
Igazából csak csurran-cseppen egy
kis pénz, amibõl gazdálkodni tudok. Egyelõre lelkes vagyok, és
tetszik is ez a feladat, bár máris
sok nehézségbe ütköztem.
– A pénzügyi leltár szerint 660
ezer forintos tartozással vette át az
egyesület vezetését. Mibõl tevõdött
össze ez a hiány, és hogyan lehet
tovább mûködtetni a házat?
– A szállítói követelések számlái
660 ezer forintot tesznek ki, az
építési bírság kifizetetlen egyenlege – öt évre elosztva – 1.056 .700

forint. Ezen kívül a Miklósfai Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató
és Kereskedelmi Rt., valamint a
Ryno Kft. a megállapodás alapján
már az elmúlt évben befizette az
idén esedékes céges rendezvényük
bérleti díját, melyet a tavalyi
számlák kiegyenlítéséhez fel is
használtak az elõdeim.
Tételes leltárral vettük át tõlük
az egyesület további irányítását, és
az egyesület tulajdonában lévõ
Mindenki Házát. Felvettük a pénzügyi leltárt is. Akkor derült ki, elég
tetemes az adóssága a háznak, a
660 ezer forintos kifizetetlen
számlák között van még 2012-es
keltezésû is. Ezek többnyire közüzemi számlákból, a havonta adódó fix kiadásokból, a dolgozók bérébõl tevõdik össze, de tartalmaznak miklósfai vállalkozóknak ki
nem fizetetteket is. A könyvelõnk
például sem az elmúlt évben, sem
idén nem kapott még egy fillért
sem a munkájáért. Mindezeket
részletes kimutatással leadtuk Cseresnyés Péter polgármester úrnak
és tájékoztattuk a vezetõséget is,
mivel ezek veszélyeztetik a ház
mûködését. Sajnos a számlák mellé azóta újabbak gyûltek, mert
amíg nem számolunk el szabályszerûen az elmúlt évi támogatással
– aminek január 31-ig meg kellett
volna történnie –, addig az önkormányzat nem tud segíteni. Most az
a legfõbb gondunk, hogy ezeket
összeszedjük, miközben azzal is
küzdenünk kell, hogy mindez szabályos legyen. A 660 ezer forintot
létkérdés kifizetni, de az élet nem
állt meg, a havi kiadásunk eléri a
350 ezer forintot, így mára már az
adósság meghaladta az egy millió
forintot. Ha adódik például egy
családi rendezvény, a bevételbõl
gyorsan kifizetünk valamit, emellett a dolgozók bérét is rendezni
kellene.
– Ha sikerül rendezni a tartozást, mi lesz a következõ lépés?
– Igazából már csak mûködtetni
kell ezt a több év alatt elkészült
csodálatos létesítményt, ami az
elõdeim érdeme. Persze a mûködtetés mellett az állagmegóvásról is
gondoskodni kell, amihez ugyancsak pénzre lenne szükség, és ennek elõteremtése a legfõbb gond.
– Hogyan tudják elõteremteni a
pénzt?
– Bejegyzett civil szervezetként

módunkban áll pályázatokon részt
venni. Szolgáltatást is nyújtunk a
lakosságnak, cégeknek, családoknak a különbözõ rendezvényeik lebonyolításához. Az egyesület tagsága tagdíjat fizet, elsõsorban ebbõl szeretnénk fenntartani a házat,
de sajnos a nagykanizsai önkormányzat támogatása nélkül nem
megy. Ebbõl évek óta komoly
problémák adódtak, melynek okait
nem szeretnénk részletezni… A lényeg, az önkormányzat azon van,
hogy támogasson bennünket, cserébe pontos elszámolást, megfontolt gazdálkodást várnak el tõlünk.
Az új vezetõség legfõbb célja,
hogy a jövõben ilyen események
ne fordulhassanak elõ.
Talán szerencsém van, hogy
„csak” mûködtetni kell a házat,
mert én ezen a téren szeretnék, és
talán sikerül is rendet tennem.
– Milyen feladatokat vállalt fel
az egyesület?
– Tevékenységünk a Mindenki
Háza mûködtetése mellett igazából kiterjed egész Miklósfa területére. A ház csak egy szelete a munkának, de ezzel küzdünk a legtöbbet. Az egyesület célja a településrész kulturális életének fellendítése, összefogása, közmûvelõdési-,
kulturális és egyéb programok,
rendezvények szervezése, koordinálása. A település és a térség kulturális örökségének, hagyománya-

inak, épített és természeti környezetének ápolása és megõrzése. A
lakosság közmûvelõdésére számot
tartó közhasznú információk közzététele a honlapon keresztül. A
kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak.
A többi megy simán, mert a vállalkozók adják a munkájukat, és vannak ötleteik is.
Ha segíteni kell, az emberek az
elsõ szóra jönnek, és ingyen felajánlják munkájukat az egyesületnek. Ezek miatt vállaltam el végül
is, mert évek óta azt tapasztaltam,
jó kollektíva él Misklósfán, akik
akarnak tenni a közért, és szemmel
láthatóan nem gazdátlan a településrész. Csak a pénz kevés. Reméljük, nem abba törik bele a bicskánk, hogy nem tudjuk mûködtetni, mert az nagy szégyen lenne
ránk nézve is. Fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk az önkormányzattal, ami úgy érzem, jelenleg
megvan.
– 25 éves évfordulóját ünnepli
idén az egyesület. Mivel készülnek
a születésnapra?
– Szép kulturális mûsorral és
egy kiadvány megjelentetésével,
hosszú távon pedig szeretnénk minél több programot kínálni a városrésznek, és mindenki másnak,
aki ellátogat hozzánk.
B.E.
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Több mint két évtizede közös
ünnepség keretében idézi fel s
méltatja névadója munkásságát a
Hevesi Sándor Általános Iskola és
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ. Az immár hagyományszerû
„Hevesi Sándor Emléknapon” – a
kisdiákok szavalatai után – Balogh
László, az Oktatási-, Kulturális-,
Ifjúsági- és Sportbizottság elnöke
adott közelképet beszédében városunk neves szülöttének életútjáról.
Hangsúlyozván azt, amit kortársai
(is) állítottak róla.

Bolondos
ballagással
búcsúztak
a végzõs diákok

Bolondballagók zsivajától
volt hangos a belváros. Aznap
búcsúztak el társaiktól, a várostól a végzõs középiskolások,
utána pedig számos oktatási
intézményben az iskolájuktól
is.
Nagykanizsán immár 10 éve a
ballagás elõtti napon köszön el
a város diák önkormányzata az
érettségi elõtt álló középiskolás
diákjaitól. Fordított nap keretében lazábban, mókásabban, a
bolondballagáshoz kapcsolódva.
A Zenepavilonnál gyülekezõ diákoknak Varga Denise versmondó
olvasta fel Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ állhatatosságot, kitartást kívánó
levelét.
– Az ember, ha élete fordulóponthoz ér, azt szokta mondani,
keresi a saját útját. Most ez a ne-

– Hevesi Sándor nem egy ember
volt, hanem több. Az elvégzett sokrétû munkája mennyiségben valóban meghaladja a legaktívabb mûvészekét. Egész élete során tudatosan vállalta hivatásául a nemzeti
szellem és jelkép szólongatását,
ébren tartását… Igazi példaember
volt – mondta Balogh László.
Beszédét követõen – szintén az
emléknap részeként – került sor a
közelmúltban megrendezett Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetésére, illetve,
az intézmény tanulóinak rajzaiból
álló kiállítás megnyitójára a
HSMK színházi elõcsarnokában.
Mindezt a Hevesi Sándor
Versmondókör tagjainak szavalatai színesítették, majd a megemlékezés a Fõ úton folytatódott: Hevesi Sándor emléktáblájánál koszorút helyezett el Kovácsné Mikohéz feladat vár önökre is, hiszen
az alma mater megszokott, biztonságos falai közül ki a munka
világába, ki továbbtanulni megy,
lezár egy szakaszt, egy fejezetet,
s nyit egy újat élete könyvében.
Én hiszem, hogy – családjuk
mellett – Nagykanizsa s az az oktatási intézmény, amelytõl most
búcsúznak, eddig mindent megtett azért, hogy kellõ alapokat
szerezzenek további útjukhoz,
akármerre is vezessen az. A gyarapodó, fejlõdõ, egyre komolyabb perspektívát kínáló város
közössége pedig abban bízik, a
megszerzett tudást itt kamatoztatják majd, hiszen Nagykanizsának szüksége van minden tenni
akaró, ide kötõdõ emberre, hiszen céljainkat, vágyainkat csak
együtt, közös munkával tudjuk
megvalósítani.
A város közössége, a jelen mellett a jövõért, önökért is tesz, azért,
hogy Nagykanizsán érdemes legyen dolgozni, élni, családot alapítani, hogy Kanizsa a közös jövõt
jelentse mindannyiunk számára.
A polgármester Márai Sándor
gondolataival zárta levelét, mely
szerint „…az utaknak értelmük
van. De ezt csak utolsó pillanatban
értjük meg, közvetlenül a cél
elõtt.”
Ehhez az úthoz, amely, reményei szerint a várossal közös út,
kívánt sok sikert a ballagóknak.
A 2013/2014-es tanév tavaszi
érettségi idõszaka hétfõn magyar

la Mária, a KKK igazgatója és
Szabó Erzsébet, a Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója.
Az emléknap „záróakkordjaként” – immár ismét a HSMK-ban
– dr. Németh József, nyugalmazott

megyei múzeumigazgató tartott
elõadást Hevesi Sándor családjának Nagykanizsa kulturális életében betöltött szerepérõl.

nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal kezdõdött meg.

java bekapcsolódott. Ám ezen kívül még egészségügyi mérések és
vöröskeresztes bemutató is várta a
fiatalokat az egész napos rendezvényen, amit még egy kiállításmegnyitó is színesített. Tóthné
Héra-Tokorcsy Ilona nagykanizsai
festõmûvész munkái tekinthetõek
meg szerdától az intézményben. A
„Lelkem ecsetvonásai” címet viselõ tárlatot – Szermek Zoltán fõigazgató köszöntõje után –
Gyuriczáné Zadravecz Kornélia
mûvésztanár ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A hangsúlyozottan
gazdag színvilágú olajfestmények
tájat, lelket éppúgy megörökítenek, mint Tóthné Héra-Tokorcsy
Ilona érzéseit, aki, saját bevallása
szerint, mindig a bensõjében lappangó emóciókat jeleníti meg a
vásznon.

Egy nap, csak a
diákoknak, diákokról,
diákokért a Mezõben

Az elmúlt évekhez hasonlóan
ezúttal is vidám, önfeledt hangulat töltötte be a Dr. Mezõ FerencThúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola székhelyintézményét, ahol április utolsó napján tartották meg az immár hagyományos „diáknapot”.
Kacagásból és mókázásból bizony nem volt hiány szerdán, „ballagás elõn” a Mezõ Gimnáziumban – ez javarészt a végzõs tanulóknak tudható be, akik a bolondballagás során bizony nemcsak a
városban, hanem „anyaintézményükben” is szebbnél-szebb jelmezekben pompáztak. S emellett persze tudásukat is „brillírozták” társaik, pedagógusaik elõtt a tradicionális „Végzõsök vetélkedõjén”. Az
elmetornába, kézmûves foglalkozásokba pedig már az iskola színe-

Sz.Zs.

Elballagtak
a "vén" diákok

A város szinte összes iskolájában (kivéve a Cserhátiban) lezajlottak a ballagások. Az öröm mellett azonban megkezdõdhetett
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

A neves rendezõ, egyetemi tanár, író, dramaturg, mûfordító
és színházigazgató születésének
141. évfordulója alkalmából
nagyszabású emléknapot szervezett hétfõn a róla elnevezett általános iskola és kulturális intézményegység.

Fotó: Szabó Zsófia

„Hevesi Sándor nem egy ember volt, hanem több…”
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(folytatás az 5. oldalról)
az izgalom is, hiszen a végzõsöknek hétfõtõl az írásbeli érettségiken kellett helytállni.
Képünk a Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakközépiskola Thúry tagintézményében készült.

Átadták a díjakat a
területi tanulmányi
verseny gyõzteseinek

A Zrínyi Miklós-Bolyai János
Általános Iskola Székhelyintézménye a Zala Megyei Pedagógiai
Intézettel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal közösen 23. alkalommal szervezte
meg a városi és vidéki iskolák alsó tagozatos területi tanulmányi
versenyét.
A 23 évvel ezelõtt meghirdetett
verseny célja azóta is idõszerû: a
tehetségkiválasztás és a tehetséggondozás.
A 240 diák részvételével lezajlott megmérettetésen 27 intézmény képviseltette magát a következõ tantárgyakból: hangos olvasás, matematika az 1. és 2. évfolyamon, nyelvtan, helyesírás, környezetismeret, angol és német
nyelv. Az ünnepi díjátadón gratuláló szavaiban Faller Zoltán igazgató kiemelte, a tehetséggondozás
ékes bizonyítéka annak, hogy a
tanórán kívüli munka milyen szép
eredményekben tud megmutatkozni.

Magyarkanizsán
jártak a rozgonyisok

melyre 71 éve nem volt példa: testvériskolánk lett – kezdte a beszámolót az ott eltöltött napokról,
eredményekrõl Jeszenõi Csaba
igazgató a kísérõ és a felkészítõ tanárok részvételével. Ahogy elmondta, két éve ismerkedett meg
az igazgatóval és az iskolával.
2013 márciusában a Határtalanul
program keretében az akkori hetedikesekkel meglátogatták az magyarkanizsai iskolát, akkor kaptak
meghívást az idei fesztiválra és a
testvériskolai kapcsolatra. A kijutásukat a város is segítette.
Április 11-én sor került egy ceremónia keretében a szerzõdés aláírására további hat másik magyarországi településsel egyetemben.
Ezzel létrehozva egy széles testvériskolai hálózatot. A 7. Gyerekfesztiválon négy ország (Szerbia,
Felvidék, Erdély, Magyarország)
13 iskolájából több mint 300 gyermek vett részt és 155 gyermek érkezett vendégként.
A Rozgonyi Úti Általános Iskola diákjainak mûsorai nagy sikert
arattak, melyet a kiváló helyezések

is mutatnak. Szintén jó fogadtatásra találtak a néptáncosok, a modern táncosok, a trombitás, az
énekkar mûsora, továbbá sikeresen
szerepeltek népdaléneklési, a versmondó és a mesemondó versenyen. A Szivárványon túl elnevezésû képzõmûvészeti pályázaton
pedig második helyezést értek el.

V. Bartók Béla Megyei
Zongoraverseny:
kilenc arany, öt
ezüst, két bronz
Kanizsára

A Rozgonyi Úti Általános Iskola 25 tanulója öt pedagógus kíséretében négy napot töltött Nagykanizsa szerbiai testvérvárosában, Magyarkanizsán, ahol a 7.
Gyerekfesztivál elnevezésû kulturális, mûvészeti seregszemlén vettek részt, továbbá egy testvériskola szerzõdést is aláírtak.

Eredményesen versenyzett iskolánk 17 zongora szakos diákja,
7 zongoratanár felkészítésével a
Zalaegerszegi Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által megrendezett
V. Bartók Béla Megyei Zongoraversenyen – írja honlapján a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola.

– Az iskolánk történetében
olyan horderejû esemény történt,

A zsûri elnöke Máriás Zsolt
zongoramûvész, a Szombathelyi

2014. május 8.
Zenemûvészeti Fõiskola zongora
tanára, a Zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház zenei igazgatója
volt. A zsûri tagja Bognár Rita
zongoratanár, a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zongora
tanszakvezetõje, Kiemelkedõ Pedagógusmunkáért-díj kitüntetettje
volt.
A zsûri az értékelés során kifejtette, elismerés illeti meg a jól felkészült növendékeket és felkészítõ
tanáraikat, hiszen a versenyzõk
helytálltak, alapos munkát végeztek és eredményesek voltak. A verseny nagyon színvonalas volt. A
muzsikálás lényegéhez tartozik,
hogy valamit átadjanak az ifjú elõadók a közönségnek, olyan élményeket, amelyek örömet szereznek. Az elõadónak egy személyben nehéz dolga van, hiszen egyedül vannak a színpadon a zongora
mellett, és egyedül kell lenyugtatnia magát, majd feltöltekezni az
elõadásra, illetve a zenemûvet
egyedül kell elõadnia. Itt már
nincs tanári segítsége. Ezt nehéz
megszokni, de ez a szép és egyben
különösen nehéz feladata a szólistának. Bognár Rita szerint ez a
verseny inkább a zene ünnepe volt,
és itt volt most mit ünnepelni. Gratulált a versenyzõknek és a felkészítõ tanároknak.
Az elnök megköszönte a szervezõk munkáját, remélve, hogy mindenki jól érezte magát a versenyen. Szeretné, hogy ez a kis zenei
sziget a továbbiakban is életképes
legyen, mert itt a gyermekek értékeket közvetítettek, ami egy magas színvonalú versennyé tette ezt
az alkalmat.
Külön öröm volt a nagykanizsaiak számára, hogy szinte mindegyik nagykanizsai zongora szakos tanár indított a versenyen növendéket, illetve jelentõs mennyiségû díjat hozhatott haza a csapat.
Továbbá a versenyen olyan növendékek is a díjazottak között lehettek, akiknek ez volt az elsõ versenyük.
ARANY NÍVÓ OKLEVÉL:
Balázs Enikõ, tanára: Cseszkóné
Borovics Melinda. ARANY OKLEVÉL: Kiss Nóra Mária, tanára:
Kollonay Zoltán, Tóth Bence, tanára: Kollonay Zoltán, Fata Flóra,
tanára: Kollonay Zoltán, Mádé
Barbara, tanára: Cseszkóné Borovics Melinda, Antal Bálint, tanára: Cseszkóné Borovics Melinda,
Kovács Marcell, tanára: Dr. Erdõs
Lászlóné, Klaszán Barnabás, tanára: Dr. Erdõs Lászlóné, Pataki Le-

vente, tanára: Jánosiné Árvai Zsuzsanna, Visnyai Zoltán, tanára:
Gerócs Erzsébet. EZÜST OKLEVÉL: Kollonay Zoltán, tanára:
Nyizsnyikné Nándori Etelka,
Maurer Vera, tanára: Nyizsnyikné
Nándori Etelka, Boda Márton, tanára: Bücs Angéla, Sulán Ádám,
tanára: Kollonay Zoltán, Flumbort
Ágoston, tanára: Dr. Erdõs Lászlóné. BRONZ OKLEVÉL: Erhetics Sára Fanni, tanára: Gerócs Erzsébet, Horváth Réka Annamária,
tanára: Kollonay Zoltán.

Ügyes kémikusok
a bolyaisok
A tavalyi évhez hasonlóan
szép eredményt értek el a nagykanizsai Bolyai János Általános
iskola diákjai a Curie Országos
Kémia verseny területi fordulóján.
A 8. osztályos Traub Sándor és
a hetedikes Csermák Ádám is I.
helyezett lett, munkájukban Varga
Gábor segítette õket. A XXV.
Hevesy György Országos Kémia
verseny megyei fordulóján is a
képzeletbeli dobogó elsõ fokain
állhattak a bolyaisok. A nyolcadikos Traub Sándor itt is elsõ lett,
míg Krasznai Kristóf a második
helyen követte társát.
Az Országos Mozaik Tanulmányi Versenyen kémia tantárgyból,
a 8. évfolyamon újabb kiváló eredményt könyvelhetett el Traub Sándor, aki itt is I. helyezést ért el.

Dél-zzalai
matekos sikerek
A 7-8. osztályosok legrangosabb megmérettetése matematikából a Varga Tamás Matematikaverseny, amelynek országos
eredményhirdetését Kecskeméten tartották. A legszebb zalai
eredményt Busa Máté (Arany
János Tagiskola, Bánokszentgyörgy, tanára Busáné Nagy Edina) érte el, aki 2. díjat vehetett át
a 8. osztályosok I. kategóriájának versenyében – tudatta lapunkkal Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes.
Máté az iskolai matematikaórák
és az otthoni gyakorlások mellett 3
éve pallérozódik Erdõs Gábor tanár úr városi szakkörein, amelyet a
Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány szervez és finanszíroz.
Máté szakköri társa, Szinyéri Bence (Batthyány Lajos Gimnázium,
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tanára Országné Szita Ágnes) 5.
helyezéséért a díjkiosztón dicséretben részesült. A siker annál értékesebb, hogy nem egyszeri kiugró
eredményrõl van szó, hiszen mindketten tavaly is az elsõ tíz között
tudtak végezni, ami szép jövõt
ígér. A 7. osztályosok között Páncél Bálint (Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola, tanára Kreiner
Lászlóné) vehetett át dicséretet 8.
helyezéséért. A városi szakkörök
eredményességét igazolja, hogy
Bálint is harmadik éve dolgozik és
erõsödik Erdõs tanár úr városi
szakkörein. De büszkék lehetnek
eredményükre a Batthyány Lajos
Gimnázium 7.A osztályának reménységei, a 11. helyen végzett
Sulán Ádám és a 17. helyen zárt
Csertán András is, mindketten Erdõs Gábor tanítványai, és természetesen Bálint szakköri társai.

Ezúttal reál
tárgyakból remekeltek
Városunk általános és középiskolásai folyamatosan hozzák a
szép eredményeket különféle
megmérettetésekrõl. Ezúttal a
Batthyány Gimnázium sikereirõl számolt be Tislérné Tóth Zsuzsanna, az intézmény igazgatóhelyettese.
Az OKTV döntõ fordulójában
Veszelyi Krisztina (11.A) földrajz
tantárgyból az 5. helyen végzett.
Felkészítõi Gaál Mercédesz és
Alexa Péter.
Erdõs Márton (10.D) bekerült a
Tajvanra, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára utazó magyar
csapatba, ahol természetesen a magyar színek mellett a Batthyány
Gimnáziumot is képviseli.
Csertán András (7.A) a Zrínyi
Ilona matematikaverseny döntõjében is sikeres volt, ott az 57. helyen végzett, Lukács-Borbély Péter (11.A) a saját korosztályában a
10. helyen zárta a versenyt. Péter
felkészítõi Erdõs Gábor és Lábodi
Gyöngyi.
Ezzel természetesen nincs vége
a sornak, hiszen nemrégiben megérkezett a LOGO Országos Számítástechnikai Verseny végeredménye is – büszkeségre okot adó
batthyánys helyezésekkel. Az 5-6.
osztályosok korcsoportjában 4. helyezett lett Szente Péter (6.A – felkészítõje Hermanné Tóth Erika),
Szirtes Botond (6.A – felkészítõi
Hermanné Tóth Erika és Herman
József) pedig a 7. helyet szerezte
meg. A 7-8. osztályosoknál Cser-

tán András (7.A) a 15. helyen zárta a versenyt, Szinyéri Bence (8.A)
pedig a 17.-en. Felkészítõjük
Erdõsné Németh Ágnes. Erdõs
Márton (10.D) érte el a legszebb
eredményt, hiszen korcsoportjában
a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára állhatott. Felkészítõje Erdõsné Németh Ágnes.

Újabb
versenyeredmények
a Batthyányból
Egyre több megmérettetés érkezik el tavasszal a döntõ fordulóhoz, így a történelmi csapatverseny is, melyet az elmúlt hétvégén rendeztek Pannonhalmán,
a Fõapátságban. A Cultura Nostra történelmi csapatverseny
döntõjébe a Batthyányból két
csapat jutott be. A Karavidaj
Edita – Gál Gábor csapat (10.B)
megszerezte a végsõ gyõzelmet, a
másik csapat (Illés Patrik – Kenyeres Imre – Kovács Márton 10.B) a 8. helyen zárta a versenyt. Felkészítõjük Alexa Péter.
Tislérné Tóth Zsuzsanna, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese tájékoztatott még,
hogy a Nemes Tihamér OITV Alkalmazás kategória országos döntõjében Gál Gábor (10.B) a 10. helyet szerezte meg. Felkészítõje
Herman József. Az OKTV Informatika I. kategóriájában Hopp Laura (11.D) 35. helyezett lett az országos döntõn, felkészítõ tanára
Herman József.

Ökonap az obornaki
Nyitnikék Erdei
Iskolában
Nagy érdeklõdésnek örvendett
a Zalaerdõ Zrt. „Ökonap”-ja,
mely többféle, a környezettudatos gondolkodást körülölelõ témát vonultatott fel.
A kisebbek a Fabrikálóban különféle hasznosítható hulladékokból készítettek használati tárgyakat, játékokat: CD-bõl pörgettyût,
mûanyag flakonból „Fûfejet” és
perselyt. A nagyobbak érdekes elõadásokat hallgathattak meg, egyebek mellett a komposztáló építésérõl és mûködésérõl. Gálné Kiss
Viktória, a magyarszerdahelyi
Héthatár Kecskefarm tulajdonosa
a kecskesajt készítésének rejtelmeibe vezette be a jelenlévõket, és
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beszélt még arról is, hogyan kell
gondoskodni a kiskecskékrõl. A
további elõadásokban az érdeklõdõk betekintést kaptak a gyógy- és
fûszernövények rejtelmeibe, és
„Ökotakarítás” címmel tippeket
kaptak arról is, milyen természetes
alapanyagú „szereket” használhatunk a háztartásban, például a mosószódát, ecetet, szódabikarbónát.
Rengeteg ötletes pályamunka
érkezett a „Szemrevaló szemetek”
pályázatra is, melynek díjkiosztója
május 17-én lesz az erdei iskola
egyéves születésnapján lesz.

található épületének könyvtárában
tekinthetõ meg.

300! – PEN Maci
kiállítás az egyetem
könyvtárában

A rendelet értelmében a települési önkormányzat a támogatást a
június 16-tól augusztus 29-ig terjedõ idõszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú (rászoruló) gyermekek részére biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez használhatja fel. Abban az
esetben, ha az ételt az alapanyag
megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30 százalékának
megfelelõ értékben mezõgazdasági õstermelõ, kistermelõ, mikrovállalkozás, szociális szövetkezet
által vagy közfoglalkoztatás keretében az adott településen elõállított alapanyagokból biztosítja.
A rendeletben meghatározott
feltételeket biztosító települési önkormányzat részére legalább a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg 27 százalékának
megfelelõ összegû támogatás kerül megállapításra. Az igényelhetõ
támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440
forint. A támogatás formája vissza
nem térítendõ.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést minél több rászoruló gyermek részére biztosítani
tudja, az elõzõ évektõl eltérõen az
étkeztetés négy helyszínen kerül
megszervezésre a június 16. és augusztus 15. között, 45 munkanapon keresztül. Városunkban összesen 1226 fõ a rászoruló, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ kiskorú gyermekek száma. Az elõzetes kalkuláció szerint
a szociális nyári gyermekétkeztetést várhatóan 400 rászoruló gyermek veszi igénybe, melynek öszszes költsége közel 8 millió forint.
Ennek az összegnek legalább 27
százalékát biztosítják.
A pályázathoz szükséges legfeljebb 6 millió forint önrészt az önkormányzat az önkormányzat pályázati önrészek terhére biztosítja.

A közel egy hónapos Hozz egy
macit! akció eredményeként
gyûlt össze a háromszáz különbözõ mackó a tanárok és a diákok együttmûködésével. Minden
macinak külön története van a
legidõsebbek pedig közel ötven
éves. A kiállítás ezen a héten látogatható.
Birkner Zoltán, a kampusz igazgatója elmondta, a hagyományos
egyetemi tevékenységet, a tudományszervezést, a vállalti kapcsolatépítést szerették volna megtörni.
A kezdeményezés a Tanulmányi
Osztálytól (TO), név szerint
Orlainé Tauer Andreától és Dobriné Péterfai Ildikótól indult,
melyhez az ötletet a 300 címû mozifilm szolgáltatta. Az, hogy ha
300 ember együttmûködik, akkor
csodákra lehet képes. Az összetartozás alapvetõ pillére egy munkaközösségnek, amely kiemelt jelentõségû a mai világban. Az oktatók,
dolgozók gyermekei is csatlakoztak az akcióhoz. Többen a gyermekek közül figyelemmel kísérték a
macik gyarapodását.
– A kampusz mérete is közel ekkora és a méretünkhöz képest csodákra vagyunk képesek az összetartás és az összetartozás révén. Ez
az üzenete a kiállításnak, egy kisközösség is el tud érni eredményeket – hangsúlyozta Birkner Zoltán.
Az összes maci egy helyen a
kampusz Zrínyi u. 18. szám alatt

A szociális nyári
gyermekétkeztetésrõl
A közgyûlésen elfogadták a
szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó javaslatot. Az EMMI rendelet
alapján az önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be 8 millió
forint összköltséggel a Magyar
Államkincstár felé.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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„Sorsfordító” –
Hátrányos helyzetû
családok a szociális
gazdaságban

A Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége immár második
alkalommal nyert az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM
Fejlesztési Alap pályázati programján. A kisfakosi városrészben veteményes kertet alakítottak ki, hagymát, zöldborsót
ültettek. A palántázáshoz a májusi fagyok után fognak hozzá.
Nagy József György, a szövetség
elnöke elmondta, a munkaprogramot
a Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthonával közösen valósítják meg, így a résztvevõk saját
maguknak termelik meg a zöldségfélét. Az otthon lakóinak hozzájárulásként átadják a megtermelt javakat.
Nagy József György utalt arra is,
hogy szeretnék elérni a háztáji gazdaságok visszaállítását, mely bizonyíthatná, a romák és a rászorultak
képesek a földmûvelésre. A résztvevõ hat család tagjai a gyakorlati
képzések során megismerkedtek a
savanyítás technikájával, most pedig a konyhakerti növények termesztésével. A tanultakat a késõbbiekben akár a saját háztáji gazdaságukban önállóan is folytathatják.
A településrész központjában lévõ földterületet egy külföldön élõ
személy adta át mûvelésre, egyelõre itt veteményeznek. Megteremtették a törvény által elõírt feltételeket, elõszerzõdést kötöttek az önkormányzattal, a reményeik szerint
3 hektáron folytatódhat a tevékenységük. A következõ program célkitûzéseit már Szociális Szövetkezetként szeretnék megvalósítani.

Megszépül
a Pénzügyi palota
Április 1-jén felállványozták és a
tervek szerint május 26-ra befejezik
a Király út 47. szám alatt lévõ épület homlokzatának felújítását. A
munkálatok során kicserélik az
ereszcsatornát és a deszkapárkányt,
kijavítják a homlokzatvakolatot.

Az épület keleti falán két emléktábla is található. A város helyi jelentõségû épületei között számon
tartott egykori Pénzügyi palota, a
korra jellemzõ funkcionalista jellegû épület 1943-ra készült el.
Dél-Zala települései pénzügyi
igazgatását végzõ adóügyi hivatalok és pénzügyõrségi szervek számára készült. A ház északi részében voltak az alkalmazotti lakások. Az alagsori óvóhely a világháború alatt a körzet lakossága védelmét szolgálta. A légitámadások
elleni védekezés szervezését 1937ben kezdte a város légoltalmi bizottsága – olvasható az emléktáblán, melyet 2008-ban állíttatott a
Volksbank Magyarország Zrt.

2014. május 8.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Takács János
Nagykanizsa megyei jogú város és Lispeszentadorján község
díszpolgára, Széchenyi-díjas közgazdász, a Piarista Diákszövetség nagykanizsai szervezetének alapítója, piarista konfráter, a
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesületének tiszteletbeli elnöke
2014. április 29-én, életének 83. évében elhunyt.
Takács Jánost Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Az elhunytat 2014. május 9-én, pénteken 12 órakor
a nagykanizsai köztemetõben, a katolikus egyház
szertartása szerint helyezik örök nyugalomra.
Gyászmise az alsóvárosi templomban 11 órakor kezdõdik.
A gyászoló család
és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1., tel: 0693-314-171)
Dr. Sabján Gyula (1875-1939)
ügyvéd 1913-tól 1930-ig volt
Nagykanizsa polgármestere. Vécsey Zsigmond halála után választották polgármesterré. Munkásságának legnagyobb erénye, hogy
ma is mûködõképes városi rendeleteket alkotott. A háború után minden erejével azon fáradozott, hogy
a meginduló nagyarányú középítkezésekhez kölcsönt szerezzen.
Emléktábláját, melyet unokája
adományozott a városnak, 2007
õszén helyezték el a róla elnevezett
utca sarkán lévõ Pénzügyi palota
falára. A képviselõ-testület akkoriban döntött arról is, hogy a kommunizmus évei alatt Terv utcára átkeresztelt, eredetileg a 30-as évektõl a polgármester nevét viselõ utca
visszakapja a régi nevét.

Tisztújítás
Közgazdasági
Társaságnál
A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai szervezeténél
tisztújításra került sor. Elnöknek újból Dr. Polay Józsefet választották.
A szervezet titkára Némethné Szerdahelyi Éva lett, míg elnökségi tagok Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampus
igazgatója, valamint Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója és Lelkóné Tollár Ibolya tanárnõ lettek.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2014. május 11-én (vasárnap)
„Mária köszöntõ” címû horvát templomi kórustalálkozójára.
Helyszíne: Szent József templom (Alsótemplom)

Program:
15.00 óra: Horvát nyelvû szentmise
Celebrálja: Blaz Horvat kanonok
16.00 óra: Kórusok elõadása
Prelogi Templomi kórus, Semjénházai Horvát Kórus
Fityeházi Kórus, Murakeresztúri Horvát Asszonykórus,
Tótszerdahelyi Horvát Kórus, Petriventei Horvát Kórus,
Molnári Horvát Pávakör, Szepetneki Horvát Kórus,
Tótszentmártoni Horvát Kórus,
Nagykanizsai Horvát Kórus és Tamburazenekar
17.30 óra: Állófogadás
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Meghívó lakossági fórumra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. május 13-án (kedden) 18.30 órakor kezdõdõ mezei
õrszolgálat létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra.
Helyszín: Mindenki Háza (Miklósfa, Kápolna tér 2.)
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Cseresnyés Péter polgármester

Veszélyes és elektronikai
hulladékgyûjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai hulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:
Péntek:
1.
május 16.
2.
május 16.
3.
május 16.
4.
május 16.
5.
május 16.
6.
május 16.
7.
május 16.
8.
május 16.
9.
május 16.
Szombat:
10.
május 17.
11.
május 17.
12.
május 17.
13.
május 17.
14.
május 17.
15.
május 17.
16.
május 17.
17.
május 17.
18.
május 17.

1330-1340
1350-1400
1415-1440
1455-1520
1530-1610
1620-1650
1700-1730
1740-1810
1825-1840

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta elõtti buszmegálló
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom elõtti parkoló

0800-0840
Palin, Szálfa u.
0850-0920
Napraforgó tér
0935-1000
Petõfi u.-Honvéd u. sarok
1130-1215
Kiskanizsa, Templom tér
1230-1240
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
1255-1330
Nagyrác utcai (volt) iskola
1340-1410
HMSK parkoló
1420-1450
Miklósfa, ABC
1500-1530
Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Képviselõi fogadóórák
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját a szokottól eltérõen 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Álláspályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezetõ munkakör betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.)
igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu honlapon
az Álláskínálat menüpontban.

9

Álláspályázat: Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2014. július 1tõl 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-tõl létrejövõ Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami fenntartású köznevelési intézmények mûködtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.
Ennek során fõbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetõként biztosítja az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen, közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásában, együttmûködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent: az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetõre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsõfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
6. 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 munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 23.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. június 10.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Kultúra

A Város Napján évek óta bemutatkoznak alkotásaikkal a
nagykanizsai mûvészek. A 20.
Város Napja alkalmából a
HSMK Õsze András galériájában megnyílt kiállításon – Ambrus Márta, Bekõ Veronika, Földvári Zsuzsa, Horváth Fanni, Horváth Györgyi, Hosszu Laura, Járási Ildikó, Kassainé Szarjas
Gertrúd, Kotnyek István, Kovács
Liliána, Kustár Zsuzsa, Ludvig
Dániel, Ludvig Zoltán, Melega
István, Palotás Tibor, Rákhely
Zsófia, Röszler Mária, Stamler
Lajos, Szabó Gabriella, Szekeres

zunk minden mûvésznek, aki itt
Nagykanizsán alkot, dolgozik, valamennyiünk örömére – hangsúlyozta.
A kiállítást Stamler Lajos pedagógus, a Nagykanizsai Képzõmûvészek Egyesületének tagja
ajánlotta a közönség figyelmébe.
Mint kiállító mûvész, utalt arra a
34 évvel ezelõtti idõszakra, amikor Kanizsára került, és fiatal
kezdõ tanárként megismerkedett
a kanizsai képzõmûvészeti élet
ismert személyiségeivel. Nagy
tisztelettel nézett föl rájuk, és
most is szeretettel gondol vissza
arra az idõszakra. Nagyon sokat

2014. május 8.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Kanizsai képzõ- és iparmûvészek tárlata a HSMK-b
ban
Emil és Tiborcz Dávid – alkotásai
május 25-ig tekinthetõk meg.
Az alkotómûvészeket, a megjelent érdeklõdõket, közöttük a testvérvárosainkból érkezett vendégeket a városvezetés nevében Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte.
– Minden kiállítás egy ajándék, s
az ajándéknak örülni kell. Örülünk
mindannyian, és köszönettel tarto-

sek. Azt szeretném, ha ezt a közösséget sikerülne megerõsíteni és
szorosabban fogni egymás kezét.
Hogy mi minden számít ma képzõmûvészetnek a világban, errõl
minden szakmabelinek van fogalma és szomorú tapasztalata. – Az
érték, a hasznos szép kapcsol öszsze bennünket. Olyan dolgok teremtése, ami egyszerre hasznos a
közösségnek és szép is – fejezte be
gondolatait a mûvésztanár, majd

tanult tõlük. Elsõsorban emberi
hozzáállást, magatartást, szakmai
alázatot, hiszen a furcsa és parttalan mûvészeti világban nem volt
könnyû dolog megtalálni a saját
helyüket.
– Nekünk is segítenünk kell
ugyanúgy a fiatal képzõmûvészeknek, hogy megtalálják a helyüket.
A közösség, az egyesület egy fontos lehetõség számukra. Együtt,
közösségben többre lennénk képe-

Fotó: Szabó Zsófia

Kincskeresõ esték, emberi értékekkel

Ezúttal is igazi példaképekkel
találkozhattak az érdeklõdõk a
Kincskeresõ esték programsorozat
legújabb, immár harmadik állomásán. Endrei Judit, dr. Lubics Szilvia, Tóth Géza és Rakonczay Gábor
nemcsak munkájukról, sikerük
„titkáról” nyíltak meg õszintén a
nagyérdemûnek, hanem hétköznapjaikról is, amik az egyszerû emberek számára korántsem tûnhettek hétköznapinak…
Tavaly október óta idõrõl-idõre
értékes embereket hoznak „elérhe-

tõ közelségbe” a Kincskeresõ Esték pódiumbeszélgetései. A rendezvények létrejötte – elsõsorban
– egy baráti társaságnak köszönhetõ. Az „ötletgazdák” még kora õszszel gondolták úgy, szükség van
oldott hangulatú, „nyíltszíni” eszmecserékre, melyek az emberi értékeket állítják középpontba, s
ahol sikeres, ismert személyiségek
fedik fel esetenként még a privát
világukat is – így „megszülettek” a
Kincskeresõ Esték. Melyekre városunkba látogatott az elmúlt hónapok során – többek között –

Rakonczay Gábor, az Atlanti-óceánt négyszer is átszelõ hajós és az
ismert zenész, Gerendás Péter. Ám
„illusztris” vendégek részvételével
zajlott a minap megtartott est is.
„Magyarország Willy Fog-ja”,
Rakonczay Gábor ismét tiszteletét
tette a rendezvényen, és „legújabb”, 80 napos transzatlanti útjáról mesélt. Azonban az estek fõszervezõje és moderátora, Varga
Zoltán lapunknak azt is elárulta, a
sokszoros óceánátkelõt a kíváncsiság hozta el újra a Kincskeresõ
Estre. Ugyanis Rakonczay Gábor
– mint ahogy sokan mások – nagy
tisztelõje a spártai hõsnõnek, az
Olaszországot is „átfutó” ultramaratoni bajnoknak, Dr. Lubics Szilviának. A fogorvosnõ nem is maradt adós olyan háttér-sztorikkal,
amik a csodálatra méltó teljesítményeiben bizony rendesen benne
vannak. Sok más mellett arról is
beszélt, milyen tûz hajtotta
Leonidász lábáig, és hogy lehet éjjel-nappal nonstop futni… De
megtudtuk azt is, hogy gimnazistaegyetemista éveiben még csak
eszébe sem jutott a sport, mert a
doktornõ – állítása szerint – akkor
még „lusta” volt s csak a tanulásra

bemutatta a mûvészeket és alkotásaikat a közönségnek.
A megnyitó ünnepséget a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanítványai, Kollonay Zoltán és Horváth
Réka Annamária, valamint Kollonay Zoltán zongoramûvész, az
iskola tanárának zongorajátéka keretezte.
B.E.
koncentrált. Ahogy az egykori
jászsági lány mondta: azt már annak idején tudta, orvos vagy óvónõ
lesz, bár azért ez utóbbi „munkakörrõl” sem kellett lemondania:
három – már nem ovis, hanem nagyobbacska – fiú büszke édesanyja, s a család éppoly nagy szerelem
számára, mint a maga a futás.
Szintén sokoldalú életet él –
még a tévé képernyõjétõl távol is
– Endrei Judit is, aki annak idején
az MTV bemondójaként-mûsorvezetõjeként lett ismert. Ha a televíziózásnak „búcsút” is mondott,
a médiának viszont nem fordított
hátat, ugyanis idõvel létrehozta
saját kiadóját, megírt hat könyvet
és nagy volumenû rendezvényekre
látogat, vagy épp – vállalkozása
jóvoltából – õ maga szervez hasonlókat. Endrei Judit a pályafutásán kívül természetesen hétköznapjairól is sztorizott, kiderült,
mindennapjaiba a családja, vagy
épp egy jó könyv elolvasása éppúgy beletartozik, mint az életmód
tanácsadás.
Sok területen kell helytállnia az
ATV hírszerkesztõ-bemondójának,
Tóth Gézának is, aki precíz és elhivatott munkavégzését elsõsorban lelki stabilitásának köszönheti.
Sz.Zs.
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2014. május 8.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Jazz éjjel-n
nappal Nagykanizsán

Fotó: Goór Gábor

Amint az elhangzott „Az
UNESCO közgyûlése 2011-ben
nyilvánította 30-át a Nemzetközi
Jazz Napjává. Ennek elõzménye,
hogy 2001 óta az Egyesült Államokban tartják a Jazz Apprecatioon Month rendezvényét és ennek zárónapja szolgált apropóként
a dátum kiválasztásánál. A jazz a
szabadság zenéje, olyan nemzetközi nyelv, amely a párbeszédet, a
nemzetek közötti kapcsolatot erõsíti és mindenféle diszkrimináció
ellen küzd.”
Ezt követõen a BLG Jazz Quartet (Cseke Dániel szaxofon, Boda
Márton elektromos zongora,
Milei Bálint dob, Dér Dávid baszszusgitár) adott koncertet, ami
Herbie Hancock iránti tisztelet jeléül a Cantaloupe Islands szerze-

mény elõadásával zárult. Ezt követõen beszélgetésre került sor,
ami kanizsa jazz-életének rövid
történetének fõbb dátumait, jeles
személyeinek
tevékenységét
(1919-tõl napjainkig) tekintette át
és szó esett a hazai jazz-élet helyzetérõl is. „Nagykanizsa kiemelt
helyet foglal el a magyar jazzben,
hiszen évente két nemzetközi jazz
fesztivált tartanak, mûködõ big
bandje van, a Kanizsa Big Band
és Cserfõn állandó jazz klub mûködik minden héten pénteken.
Emellett számos jazz koncertet is
tartanak a városban. Talán ez is
indokolhatja, hogy Nagykanizsa a
Nemzetközi Jazz Nap 8 kiemelt
helyszín egyike lett.”
Nagy érdeklõdés kísérte a Berki
Trió koncertjét, amelynek a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
adott helyet. Zsúfolásig megtelt teremben adott elõadás elsõ blokkjában jazz örökzöldeket játszott a
trió.
A folytatásban Berki Tamás
Híd és a Bika jam címû albumából válogattak. A végig jó hangulatú, anekdotákban és poénokban
gazdag mûsort remek szólóprodukciók tették színessé. Ami igazán pozitív és elõremutató, hogy
sok olyan érdeklõdõ is eljött a
koncertre, akiket még nem igazán láttunk jazz koncerten. Berki
Tamás (ének) mellett Horváth
Plútó József (basszusgitár) és
Balogh Roland (gitár) a Montreux-i jazz-gitárverseny volt a
trió tagja.
A Nemzetközi Jazz Nap helyi
programjaiban Cserfõ volt a záróakkord, ahol a helyben élõ jazz
muzsikusok mellett a külföldön
élõ kanizsaiak is részt vettek a jam
session-ön. Tiborz Dénes szaxofo-

Big Band koncert
zárta a jazz napokat

szólistaként Európában. Mesterszakos tanulmányait Grazban folytatja,
ahol mesterei többek között Jim
Rotondi,
Tobias
Weidinger,
Michael Abene és Ed Neumeister.
A két fiatal muzsikus közötti
együttmûködés várhatóan új szakaszba lép, hiszen Pol Omedes spanyolországi koncertturnéra hívta
Gayer Mátyást, aminek a betetõzéseként lemezt is kiadnak.
Szombaton a Kanizsa Big Band
a korábbi helyszíntõl eltérõen a
Képzõmûvészetek Házában tartotta koncertjét. A Vámos Béla vezette zenekar, mint ahogyan eddig is
megszoktuk állandó mozgásban
van. Az új tagok az új számok a repertoárban, és a vendég fellépõk
mindig új színeket hoznak a kanizsai zenekar életébe. Mostani koncertjük egy jazz-történeti kalandozás volt Billy Strayhorntól Herbie
Hancockig. Egy színes zenei kaleidoszkóp, amelybe belefért Jerome
Kern szerzeménye csakúgy, mint
Stevie Wonder Sir Duke kompozíciója. Bár a hely akusztikai szempontból nem szerencsés, a közön-

Fotó: Halász Gyula

Nagykanizsán szerda délelõtt
kezdetét vette a Nemzetközi Jazz
Nap helyi programja, melyet
Halász Gyula jazzkutató, a Magyar Jazzkutatási Társaság tagja nyitott meg.

nos (Németország), Simon Balázs
(Hollandia) és a grazi Mûvészeti
Egyetem végzõse az ígéretes zongorista, Gayer Mátyás. A hajnalig
tartó örömzenére a horvátországi
Koprovnicáról, Hofecker Mátyás
(bõgõ) és Oleg Markov dobossal
érkezett. Farkas Norbert kanizsai
bõgõssel az interaktív kapcsolat, a
zenész elfoglaltsága miatt nem jött
létre. Egy örvendetes hír azonban,
hogy Norbi Pátkai Rozina együttesében New York egyik híres jazz
klubjában lép fel. A csaknem egyhetes kanizsai jazz-folyam kiemelt
eseménye volt a Nemzetközi Jazz
Nap. A folytatásban május 2-án
Gayer Mátyás a spanyol trombitás
Pol Omedessel ad koncertet. Másnap pedig a Kanizsa Big Band
vendégeikén lépnek színpadra.
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A jazz-kedvelõk örömére szerencsésen alakultak az elmúlt
napok. Jószerivel még véget sem
értek a Nemzetközi Jazz Nap kanizsai rendezvényei, máris újabb
koncerteknek örülhetett a közönség. Az elsõt Kiskanizsán,
míg a másodikat a Képzõmûvészetek Házában rendezték.
Május 2-án a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház egy különleges
koncertnek adott helyet. Gayer Mátyás ezúttal a Grazban tanulmányokat folytató katalán trombitással,
Pol Omedes-szel adott koncertet.
Pol Omedes zenei tanulmányait
Barcelonában kezdte és itt klasszikus trombita szakon végzett. A konzervatóriumon kitüntetéssel végzett
fiatal saját jazz triót alapított és
számtalan együttesben szerepelt

ség ennek ellenére élvezettel hallgatta a zenekar mûsorát. A koncertet lezáró Chick Corea szerzemény, a Spain után még egy ráadás
szám következett. A vendégszólisták között ismét láthatta, hallhatta
a közönség Pol Omedes spanyol
trombitást, aki új szereposztásban
szólóival ragadtatta tapsra a közönséget. Az est másik vendége
Gayer Mátyás volt, aki minden fellépése új-és új szín mutat fel. Vele
kapcsolatban egy örvendetes hírt is
megtudtunk, hiszen Matyi a Montreuxban rendezett Jazz Zongoristák versenyében továbbjutott a 9es mezõnybe. A rangos nemzetközi versenyben cél a döntõbejutás,
amely újabb távlatokat nyithat a fiatal tehetség számára.
H.Gy.
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Kanizsa – Komolyzene

2014. május 8.

Nagykanizsai Szimfonikusok:
Május 8. 19 óra
Filharmónia bérlet
NEMZETI
FILHARMONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán. Ünnepi hangverseny Richard Strauss születésének
150. évfordulója tiszteletére. R.
Strauss: Itáliából - szimfonikus fantázia. Az úrhatnám polgár - szvit. Belépõdíj: 2 600 Ft. Szervezõ: Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft.
Május 9. és 23. 16 óra; 16. és 30.
10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
0630/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.
Május 9. 19 óra
CATHERINE
GALLAGHER'S
QUEEN OF THE DANCE ÍR
SZTEPP TÁNC SHOW
A jegyek megvásárolhatók: Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.),
Tourinform Iroda (8800 Nagykanizsa,
Csengery út 1-3.), Kanizsa Travel Kft.
- Neckermann (8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3.), Zalai Hírlap (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.), valamint az Irishdance.hu weboldalon és a
jegy.hu országos üzlethálózatában.
Május 13-15.
MAGYAR NÉPMÛVELÕK EGYESÜLETÉNEK XXXI. ORSZÁGOS
VÁNDORGYÛLÉSE
Szervezõk: Kanizsai Kulturális Központ, Zalai Közmûvelõdésért Egyesület, Magyar Népmûvelõk Egyesület.
Május 16. 10 óra
Az „Én hobbim” sorozat: „BABAVILÁG” - Bogárné Kovács Magdolna játék baba és babaruha gyûjtemények bemutatása. Megnyitja: Némethné Kovács
Edit, tagóvoda-vezetõ. Közremûködnek
a Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág
tagóvoda gyermekei. Megtekinthetõ: június 6-ig a földszinti elõcsarnokban.

Május 11. 16 óra
"MIT ÉR EGY HANG?" - A RITMUS
KÖNNYÛZENEI KÓRUS és vendégei:
Sulyokné Nagy Erzsébet és Sári Gábor jótékonysági koncertje a Nagyrécse - Bacónakhegyi Mária-Magdolna Kápolna felújításához. A koncert fõvédnöke: Dr. Birkner Zoltán igazgató (Pannon Egyetem, Nagykanizsai Campus). Belépõ és támogatói jegyek a
Medgyaszay Házban, valamint a nagyrécsei
Polgármesteri Hivatalban kaphatók. Belépõdíj: 1 500 Ft/fõ. Kiemelt támogatói jegyek: 5 000 Ft ártól kaphatók.
Május 17. 13-17 óra
KOZMETIKAI ÉS FODRÁSZ SZAKMAI BEMUTATÓ VÁSÁRRAL
A belépés díjtalan.

Május 10. 17 óra
I. KISKANIZSAI PÁLINKAMUSTRA
Elnök: Komoróczy Lajos. A pálinkát
május 8-án 12 óráig lehet leadni a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Május 14. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! KLUB (Téma: Windos XP)

Újjáéledõ hagyomány zenei kincseinkben

Fotók: Varga György
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Az Újévi Koncertgálán már
hallhatta a közönség az összetételében és vezetésében megújult
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekart muzsikálni. Örömteli, hogy
a klasszikus zenét játszó kanizsai
szimfonikusok – bár néhány évre
eltûntek a helyi kulturális élet
palettájáról- ismét hallhatóak.
Az, hogy az együttes újra öszszeállt egyrészt az említett koncerten történt nagysikerû debütálásnak, másrészt Balogh Tündének, a Farkas Ferenc Zene-és
Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola csellótanárának köszönhetõ. A tanárnõt nem csak a
mûvészeti iskolából ismerhetjük,
hiszen több mint húsz évig játszott
az Igricekben és nevéhez fûzõdik
a Cserfõ Jazzland nemzetközi
fesztivál felépítése és országos hírûvé tétele, annak legsikeresebb
korszaka is…
A sokoldalú zenetanár nem kis
feladatot vett a „nyakába” azzal,
amikor vállalta, hogy „feléleszti” a
nagy hagyományokkal bíró szimfonikus zenekart Nagykanizsán. S
mindezt nem csak azért teszi, mert
úgy hiszi, vannak sokan, akik
örömmel hallgatják a helyi zenészeket, bár hangjuk nyilván halkabb és kissé erõtlenebb, mint a
„gasztro-kultúra” híveié.

A másik, tán még nyomósabb érv
a kihívás elfogadására, a jövõ koncertlátogatói iránt érzett felelõsség.
Szeretné, ha a most felnövõ generáció sokkal többször találkozhatna
hangszerek által megszólaltatott zenével, és így eloszlatható lenne az
a gyermeki fejekben lévõ téves
gondolat, hogy a zene az, ami innét-onnét letölthetõ dolog, különféle elektronikus eszközökkel.
A feladat nagyságát mutatja, hogy
a gyermekek viszonylag kis százaléka
részesül csak valamilyen mûvészetoktatásban, személyiséget gazdagító
fejlesztésben. A pedagógus szeretné,
hogy azokhoz is eljussanak, akik számos, rajtuk kívül álló okból nem kerülhetnek be a csodavilágba, akiket
nem visznek el a szüleik a Farkas Ferenc Mûvészeti iskolába vagy
például a VABABABA mûhelyeibe.
Az alapfokú oktatás kicsinyke óraszámai pedig nem képesek betölteni ezt
az ûrt a kívül rekedt gyermekeknél.
– A hangsúly természetesen azon
van, hogy egy új és értékes kulturális pillért akarunk létrehozni a város
zenei életében, együttmûködve a
már jól és sikeresen mûködõ többi
formációval. Szeretnénk ismertté és
újra elismertté tenni ezt a nagy múltú együttest, és méltóak lenni nagyszerû elõdeinkhez, régi tanárainkhoz, akik már nem lehetnek közöttünk – bocsátotta elõre beszélgeté-

sünk kezdetén Balogh Tünde.
– Ehhez persze szervezési feladatok sokasága vár még rám. Most dolgozom egy alapítvány létrehozásán,
amit Krátky Istvánról, a néhai nagykanizsai mûvészetpártoló és zeneértõ
polgármesterrõl szeretnénk elnevezni. Az ide befolyó önkormányzati és
szponzori támogatásokból, pályázati
pénzekbõl kívánjuk a késõbbiekben
fenntartani és mûködtetni a zenekart,
valamint egyéb küldetéseinket – tehetséges fiatalok támogatását, tanárainknak fellépési lehetõségeinek bõvítését, hangszerállomány javítását és
fejlesztését – is beteljesíteni.
A megfelelõ keretek kialakítása
egyelõre a (meg- és újjá) alakulás
idõszakát éli, viszont már vannak látható és persze hallható eredményei is
a muzikális metamorfózisnak.
Április végén, a Református
templomban a nagy érdeklõdéssel
kísért koncertet a szimfonikusok
vonós magja, a Fentõs Ferenc iskolaigazgatóról elnevezett kamarazenekar adta, a koncertmester
Vida Henrietta tanárnõ volt.
– Jelenleg közel húszan – képzett
és amatõr zenészek alkotjuk a vonós
bázist-, s a szimfonikus zenekar kiegészül majd a késõbbiekben a Kanizsai Fúvószenekarban dolgozó kollégákkal és nyilván egy karmesterrel is.
– Az idõ pedig sürget, hiszen –
már most – nem kis „feladatot”
kapott a zenekar…
– A 2015-ös Újévi Koncertgálát
mi szervezzük, ahol más kanizsai
együttesekkel kívánunk majd egy
jó hangulatú, nagyszabású zenei
eseményt létrehozni.
Ám addig még bizonyosan találkozhatunk késõ õsszel a Városi
Vegyeskarral közös hangversenyen,
és talán sikerül elindítani a kicsiknek
szánt bérletes „Kakaó Koncert” sorozatot is. Arról pedig, hogy van-e
eredménye a munkánknak és a sok
erõfeszítésnek, a jövõben a széles
nyilvánosság is meggyõzõdhet…
Sz.Zs.
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Kanizsa – Ez+Az

2014. május 8.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Mérnök-üzletkötõ
Raktári mûszakvezetõ
Mûszakvezetõ
Minõségbiztosítási munkatárs
Eladó
Adminisztrátor
Asztalos
Lakatos
Hegesztõ
Csomagoló
Konyhalány
Kézi összeszerelõ

felsõfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
8 általános
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Amikor kicsit ellazulhat, töprengjen el a
kapcsolata gyenge pontjain és figyeljen a
másik igényére is. Ha netán anyagilag
szorult helyzetbe kerül, fogadja el barátai
segítségét, hogy gyorsan talpra álljon.

IV.20.–V.20. Bika
Ha megtalálja a kellõ hangnemet a környezetével, gyorsabban meg tud birkózni
a teendõivel, hiszen számíthat a segítségükre. Pozitív kisugárzásával nyugalmat
ébreszthet másokban is.

V.21.–VI.21. Ikrek
A hétvégét lehetõleg pihenéssel, kikapcsolódással töltse el és ne a teendõire gondoljon.
A bolygók érzékenységet válthatnak ki önbõl is, és ezt jó, hogyha tudja. Öltözzön színes holmikba, és fütyüljön az egészre.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha netán nézeteltérése adódott a közelmúltban a legközelebbi barátaival, itt az ideje,
hogy tisztázzák a félreértéseket. Hallgassa
végig õket türelmesen, és egy csokor mulatós nótával tegyenek pontot a dolog végére.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha arra vágyakozik, hogy nyugalom szállja
meg otthonát, tennie is kell érte valamit. Ne
meneküljön el a nehézségek elõl, de a kívánságait rangsorolnia kell. Költekezzen elõvigyázatosan, és akkor jut is, marad is.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Lepje meg idõnként apró ajándékokkal a
családját. Akkor is kedveskedjen nekik,
és kényeztesse õket, ha nincs semmilyen
ünnep. Ha ezt szokásává teszi, ön is nagy
meglepetésekre számíthat.

IX.23.–X.22. Mérleg
Mostanában szinte hajszolja a sikereket és
habzsolja az élvezeteket. Ha ez így megy tovább, nem fogja észrevenni, milyen kitartóan
közeledik önhöz valaki. A bolygóktól aktivitást kap, de ennek ellenére legyen merészebb.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha elhatároz valamit, lehetõleg ne szegje
meg. Ne mondjon le egy kellemesnek ígérkezõ kirándulásról csupán azért, mert kiadással
jár. A bolygók hatására célszerû érzékiségét
kiemelõ holmikkal kiegészíteni a ruhatárát.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Találja meg az egyensúlyt a kapcsolataiban. Ne engedje meg, hogy kihasználják,
de ön se legyen szûkmarkú az ismerõseivel szemben. Jó tulajdonságainak kiemelésével tegye magát ellenállhatatlanná.

XII.22.–I.20. Bak
A környezetében élõk hangulata romantikázásra inspirálja, melyhez kiváló lehetõséget nyújtanak a csillagos májusi esték. A kitûzött feladatai miatt ne fájjon a
feje, az elintéznivalók megvárják.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Igyekszik érzelmi alapon eldönteni otthon
a legfontosabb kérdéseket, de ennek ellenére mégsem jár teljes sikerrel. Mindenesetre
szakítson több idõt a párjára, mert ketten
könnyebben legyõzik az akadályokat.

II.20.–III.20. Halak
Az új ismerõsök új szint hoznak az életébe. Nekik köszönhetõen kiszélesedik az
érdeklõdési köre és olyan témák, tevékenységek is foglalkoztatják majd, amilyenek eddig eszébe sem jutottak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Sport/Apró

Hiányzókkal
hatodikok
Gyõrben rendezték az V. korcsoportos Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntõt, melyen a Dr. Mezõ
Ferenc-Thúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola leány csapata is
részt vett. A csoportmeccsek keretében a soproni Berzsenyi Gimnázium, a budapesti Veres Pálné Gimnázium és a miskolci Fáy András
Szakközépiskola csapataival mérkõztek és négyesükben a harmadik
helyet szerezték meg. A helyosztók
alkalmával ezzel az 5. helyért játszhattak a kecskeméti Bolyai Gimnáziummal és mivel azon kikaptak,
a hatodik helyen végeztek. A csapat
állandó tagjai közül jó néhányan hiányoztak – összesen nyolcan harcolták ki a Farkas József testnevelõ tanáruk szerint is remek eredményt.
Õk a következõk voltak: Nagy Dóra, Bernáth Réka, Bársony Réka,
Pál Fanni, Székely Bernadett, Buti
Nikolett, Tóth Alexandra és Dávidkó
Szandra.

Huszár Martin (képünkön), a
Kaposvári Sportiskola és a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa kettõs igazolású
versenyzõje legutóbb a nemzetközi Budapest Kupa cselgáncs
versenyén indult. A magyarok
mellett azeri, cseh, horvát, lengyel, litván, moldáv, szerb és
szlovák egyesületek is indították
dzsúdósaikat.
Az ifjúsági korosztály 73 kg-os
súlycsoportjában, ahol Martin is
indult, harminckilencen mérlegeltek. Huszár Martin az elsõ mérkõzését ippon értékû térdelõ válldobással nyerte, majd a másodikat
egy sangaku földharctechnikával
nyerte. Ugyanezt a technikát harmadik párharcában egy fejen átdobást követõen megismételte, majd
a negyediket egy térdelõ válldobással nyerte. Az ötödik, döntõbe
jutásért vívott mérkõzésén Martin
taktikus dzsúdójának köszönhetõen ellenfelét megintették, s ezzel a
döntõbe is jutott. A fináléban az
országos bajnokkal került szembe,

2014. május 8.

A fõvárosi torna gyõztese

akin elõször egy yuko értékû dobást ért el, majd egy kaszáló csípõdobással megnyerte a küzdelmet
és az aranyérmet.
A klub részérõl Mihovics Szabina így értékelt: „Martin egész nap
érett cselgáncsozást mutatott be. A
legnépesebb mezõnyben kétséget
kizáróan menetelt a dobogó legfel-

Elsõ helyig kerekezett Dunakilitin

Dunakilitin rendezték meg az országúti kerékpáros diákolimpia országos döntõjét és a sportág legna-

gyobb diáksport eseményeként számon tartott megmérettetésen évtizede nem szerepelt kanizsai kerekezõ.

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Eladó Kiskanizsán 1110 m 2-es
közmûvesített építési telek 30 m 2 es bontandó, vagy teljes felújításra szoruló kis házzal a Pápai u.
22/a. szám alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0620-388-4056
(7633K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7643K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, telefon:
0630-597-1530 (7632K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,

Véradás - Vöröskereszt
2014.05.13. (kedd) 13:00 – 17:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.17. (szombat) 10:00 12:00 Zalaszabar

Most viszont öt kanizsai diák
mutathatta meg tudását – két versenyszámban is. Az elsõ napi
idõfutamversenyen percenként indultak egyesével a versenyzõk, vagyis ellenfelük tulajdonképpen az
óra volt. A II. korcsoportban
(2003-2004-es születésûek) a nem
igazoltak kategóriájában 5 km volt
a táv és ezen a Rozgonyi iskola diákjai közül Varga Laura bronzérmes, Vörös Vanda Boglárka pedig
5. helyezést ért el. A fiúk között
Vörös Marcell 8. lett, miként a III.
korcsoportban (2001-2002) Varga
Nóra is. A legnagyobb sikert a
nagykanizsai Batthyány Gimnázium kerekese, Vastagh Marcell
(edzõje Jankovics Ferenc) érte el,
aki nagy fölénnyel utasította maga
valamint összegyûjtött reklám újságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)

VEGYES
Termõ citromfák (kb. 1 méteresek) olcsón eladók. Érd.: 0630-7228375 (7641K)

sõ fokáig. Az eredményes felkészülés köszönhetõ edzõinek, Böröcz Zsoltnak és Kéki Mártonnak.
A sportoló következõ megmérettetése május 11-én a csehországi
Teplicében megrendezendõ Európa Kupa lesz.”
P.L.
mögé ellenfeleit a IV. korcsoportosok (1999-2000) 10 km-es távján,
megnyerve korcsoportja diákolimpia küzdelmeit.
A második napi mezõnyversenyen már csak a rozgonyisok álltak rajthoz, s majdnem teljesen
megismételték elsõ napi helyezéseiket, csak Vörös Vanda csúszott
vissza a 6. helyre. A két nap eredményei alapján kihirdetett egyéni
összetettel együtt végül Varga Laura (edzõje Jeszenõi Csaba) három bronzéremmel térhetett haza.
Az eredmény ismeretében nyugodtan fogalmazhatunk úgy, a kanizsaiak a lehetõ legjobbkor tértek vissza a kerékpárosok diákolimpiai porondjára. Az elért helyezések legalábbis errõl tanúskodnak.
P.L.

TÁRS
57 éves, mûvészetekkel foglalkozó
fiatalember keresi társát intelligens
falusi hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztõségbe kérek, jelige:
„Költözz hozzám”. Tel.: 0620-8097797 (7644K)
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Lendületet vesztettek a végére
Kanizsai Vadmacskák SE (13.)
– Szegedi Kosárlabda Egylet
(12.) 63-64 (13-17, 21-20, 15-16,
14-11)
Nõi amatõr NB kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 6.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Bálind, Koncsek.
Kanizsa: Fekete (17/12), Kardos
(10), Hegyi (1), Jurkó (18), Oros
(15/3). Csere: Karancz, Horváth E.
(2). Edzõ: Gábor Erzsébet.
Nem kezdték jól a mérkõzést a
hazaiak, védekezési hibáikból adódóan a vendégek öt ponttal elléptek, amit a negyed végére csak
csökkenteni sikerült. A második 10
percben továbbra is könnyû kosarakat szereztek a szegediek, de Fekete Csilla és Oros Laura pontjaival a Kanizsa fel tudott zárkózni
négy pontra.
Nagyszünet után javult a védekezésük is, támadásaikat pontosan
fejezték be Gábor Erzsébet tanítványai és a meccs 27. percére kiegyenlítettek. A záró felvonásban a
vezetést is sikerült átvenniük,
majd onnan felváltva estek a kosarak. A 39. percben Oros dobott sikeres hármasával kettõvel ment a
KVSE, de a találkozó utolsó másodperceiben a Szegedi KE egy
pontos dobással a maga javára fordította a meccset.
MAFC Budapest (10.) – Kanizsai Vadmacskák SE (13.) 85-63
(23-17, 24-15, 21-12, 17-19)
Amatõr nõi NB kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 7.
forduló. Budapest, 100 nézõ. Vezette: Dernei, Goda.

Kanizsa: Fekete (20/3), Kardos
(9), Hegyi (9/9), Oros (5/3),
Bernáth (4). Csere: Nagy D. (9),
Horváth E. (1), Herman (5/3),
Karancz (1), Gutai. Edzõ: Gábor
Erzsébet.
Jól kezdett – többek között Oros
Laura hármasával – a KVSE, a negyed közepétõl azonban dobásaik
pontatlanokká váltak és az egyetemi csapat hét ponttal ellépett. A 10.
percében Fekete Csilla és Hegyi
Vivien hárompontosai csupán
csökkentették hátrányukat. A 16.
percig felváltva estek a kosarak, de
idõvel a hazaiak terület védekezése ellen a kanizsai dobások rendre
célt tévesztettek, így nõtt a különbség két csapat között.
Nagyszünet után továbbra is ritmustalanul támadtak a vendégek, a
MAFC fokozatosan húzott el és a
befejezõ negyedben Kardos Réka,
valamint Fekete pontjai csak kozmetikázták az eredményt.
Gábor Erzsébet: „A találkozó
folyamán ritmustalanul támadtunk
a vendéglátók területvédekezése
ellen.”
Kanizsai Vadmacskák SE (13.)
– Aluinvent DVTK-Miskolc II
(12.) 69-71 (15-22, 17-13, 22-11,
15-25)
Amatõr nõi NB kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 8.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Horváth A., Szalai Zs.
Kanizsa: Fekete (18/6), Kardos
(7), Hegyi (15/6), Oros (3/3),
Bernáth. Csere: Nagy D. (16/3),
Herman (10), Horváth E.,
Karancz. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Nyitották
az idényüket

Utolsó idénybeli hazai mérkõzést vívta a Kanizsai Vadmacskák
SE együttese, melynek keretében a
DVTK II volt az ellenfele.
Rosszul kezdték a meccset a
vendéglátók, a 4. percben már hét
ponttal vezettek a miskolciak. A
második felvonásban is pontatlanul kezdtek a kanizsaiak, hibáikat
kihasználva az ellenfél elõnye tíz
pont fölé hízott. Onnan javult fel
aztán a KVSE védekezése, támadásaikat pedig pontosan fejezték
be – Hegyi Vivien és Fekete Csilla
kosaraival feljöttek hat pontra.
Nagyszünet után is folytatták a
hazaiak a koncentrált játékot, jól
védekeztek és pontosan dobtak,
így egy 13-0-as részeredményt
produkálva már 12 ponttal is vezettek. A záró negyed 5. percéig
Nagy Dóra és Hegyi pontjai a
megszerzett elõny tartását jelentették, aztán viszont a védekezésben
elkövetett hibákat a DVTK II könyörtelenül kihasználta és négy sikeres hármasával az vezetést is
visszavette. Az izgalmas végjátékban Fekete és Herman Aliz sikeres
büntetõi az egyenlítést jelentették,
majd a végsõ másodpercekben
volt lehetõsége a találkozó megnyerésére is a hazaiaknak, végül
azonban ez a vendégeknek sikerült.
Gábor Erzsébet:„Fokozatosan
javultunk fel a játék minden elemében és újabb mérkõzést veszítettünk el minimális különbséggel
a végjátékban.”

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 20. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 5/1, Kiss
G. 8/2, Zsigmond 7, Tompek, Békési 5, Senger 2. Csere: Dencs Balázs (kapus), Csató 7, Musits N. 1,
Nagy B. 1, Beck, Korcsmáros B.,
Marton. Edzõ: dr. Woth Péter.
Ezúttal a legerõsebb keret állt a
hazai edzõ, Woth Péter rendelkezésére: a csurgói játékosok mellett
a pénteki edzésen már részt vett
Csató Dávid és Musits Norbert is,

így az elfogadható eredmény kizárólag a gyõzelem volt. A bajnokságban összesen a kilencedik hazai
mérkõzésén bizonyult ezzel jobbnak aktuális ellenfelénél.
Az elsõ húsz percben a hazaiak
könnyelmûen játszottak (8-8), eladott labdák, kihagyott büntetõ, vagy
éppen kapott gól után azonnal az ellenfélhez kerülõ kezdõdobás jellemezték ezt az idõszakot. Az idõkérés, cserék után a vendéglátók ötgólos elõnyre tettek szert (23. p.: 13-8).
A második játékrészben fokozatosan nõtt az Izzó elõnye (40. p.:
23-13; 45. p.: 29-18). A hajrában,
tizenkét gólos elõny birtokában
Woth Péter edzõtõl játéklehetõsé-

Tolnán, az ottani Duna-holtágon rendezték a kajak-kenusok
egyik évadnyitó kupáját, melyen
a 16 egyesület között a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub is indította fiatal versenyzõit. A versenyt szakadó esõben, viharos szél kíséretében, kilenc fokos hõmérséklet
mellett rendezték. Ezen körülmények között való versenyzés,
önmagában tiszteletet parancsoló, fõképp, hogy 10-14 éves gyerekekrõl van szó – tudtuk meg a
beszámolókból.

get kaptak a juniorok is. A találkozó végén ismét vastaps köszöntötte az – kilencedik hazai sikerét
jegyzõ – Izzó SE gárdáját.
Dr. Woth Péter: „A kezdeti, kissé könnyelmû hozzáállás után hoztuk a kötelezõ gyõzelmet.”
S ha már a klub háza táján nem kicsi
presztízst csináltak a hazai pálya
„veretlenségébõl”, érdemes utánanézni,
még mely ellenfelekkel mérkõzik itthon
az Izzo SE. Nos, a 21. forduló keretében
május 10-én az listavezetõ atádi Rinyamenti KC érkezik, míg a 22. (utolsó)
körben a kiskunhalasi UKSC lesz a délzalaiak ellenlábasa...

A kanizsaiak jobb eredményei.
MK2 gyermek I. korcsoport, 4000
m (10-11 évesek), fiúk: 4. Soós
Bence-Kassa Kovács Kolos. MK1
gyermek II. kcs., 4000 m (12 évesek), fiúk: 2. Süle Tamás..., 18.
Császár Péter. K1 serdülõ V-VI.
kcs., 4000 m (14-15 évesek), fiúk:
18. Süle Gergõ. MK1 gyermek I.
kcs., 4000 m (10-11 év), lányok: 4.
Kálovics Adél, 5. Varga Lili. K1
felnõtt 4000 m, férfiak: 3. Varga
Gábor (edzõ). K1 kölyök III. kcs.,
4000 m (13 évesek): 4. Varga Viktória Dalma. MK1 gyermek I. kcs.
4000 m (10-11 évesek), fiúk: 2.
Kurucz Levente..., 6. Németh Dávid. MK1 gyermek III. kcs., 4000
m (13 évesek), fiúk: 10. Várnagy
Bálint..., 16. Németh Ágoston. K1
Ifjúsági VII-VIII. kcs., 4000 m
(17-18 évesek), fiúk: 8. Vért Levente..., 11. Simon Csaba. MK2
gyermek I. kcs. 4000 m (10-11
évesek), lányok: 3. Riczu NóraGyergyák Róza. K2 gyermek IIIIV. kcs., 4000 m (13-14 évesek),
lányok: 4. Ács Gabriella-Gerencsér Adrienn. A versenyzõk 10-15
éves korig Sári Nándor mesteredzõ tanítványai, az ifjúságiak
edzõje Varga Gábor.
***
Hétfõn éves közgyûlését tartotta
a Kanizsa Kajak-Kenu Klub egyesülete, melyen gyakorlatilag – illetve az elõzetesen tervezettek
szerint is – két fõ téma volt. Az
egyik az éves beszámoló prezentálása, a másik pont pedig, hogy elnöki tisztségébõl távozott Varga
Péter.
Helyére a közgyûlés egyhangú
szavazással Sári Nándor mesteredzõt választotta, aki a jövõben
természetesen a fiatal kajakosok
melletti munkát is folytatja.

P.L.

P.L.

P.L.

Õrzik hazai veretlenségüket
Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
HSC Hõgyész (10.) 36-27 (17-11)
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Kanizsa – Hirdetés
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZIMULÁTOROS OKTATÁS SZEMÉLYGÉPKOCSIN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Május 28-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
Május 31-én 08:00 (Szo-V: 08:00-12:00)

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó,
autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidõ:

június 4. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: június 14. (szombat) 9.00 óra

Dioptriás napszemüveg lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. május 1-31-ig érvényes.

2014. május 8.

