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A hét elejétõl fogadja a betegeket
az új sürgõsségi osztály
Hétfõ reggel megkezdte mûködését a korszerûen felújított és új
berendezésekkel felszerelt Sürgõsségi Betegellátó Osztály a Kanizsai
Dorottya Kórházban. Az intézmény új épületrészében közel 1000
négyzetméteren zajlik az európai
szintû, színvonalas betegellátás.
A szakrendelõ-intézet keleti oldalán került kialakításra a megújult
sürgõsségi, amely létrehozását –
eredetileg- 520 millió forint uniós
támogatással kívánták megvalósítani, ám a tavalyi évben a kormány további 130 millió forinttal járult hozzá a fejlesztéshez – mondta Dr.
Brünner Szilveszter, a helyszíni sajtóbejárás alkalmával. A Kanizsai
Dorottya Kórház fõigazgatója szólt
arról is, hogy – a több esztendõs tervezés után – két éve kezdték meg a
tényleges építési munkálatokat.
Ezek végeredménye pedig a tematikusan és átláthatóan kialakított
sürgõsségi osztály, melyben külön

kialakítottak egy belgyógyászati
részleget (a bejárattól balra) és egy
baleseti ellátó egységet. Az új
szárnyban mûtõ, több különbözõ
vizsgáló helyiség, ultrahang, sokktalanító, gipszelõ és 8 betegággyal
rendelkezõ fektetõ is található. A
sürgõsségi szakmai feladatok ellátásához modern orvos-technológiai
eszközöket is beszereztek, megújult
az informatikai rendszer, valamint
az épület bútorzata is. Elkészült az
új mentõbejárat és megvalósult az
épület akadálymentesítése, ezen
felül pedig 17 parkolóhelyet is kialakítottak a gépjármûveknek – öszszegezte Dr. Brünner Szilveszter.
A fõigazgató kihangsúlyozta azt
is, hogy az új épületrészben kapott
helyet (a sürgõsségi osztály felett,
az emeleten) a mikrobiológiai labor, az alagsorban pedig a patológiai osztály. Ezen osztályok a kórház
3,5 milliárd forint értékû, korszerûsítési projektjében kerültek létrehozásra, melyben az orvosi eszközbe-

szerzés is jelentõs részt, több mint 1
milliárd forintot tesz ki.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere, országgyûlési képviselõ az eseményen felidézte azt a sokéves munkát, amelynek köszönhetõen ma már új képet mutat a kórház.
– 2010-ben a támogatói szerzõdés aláírásával kezdõdhetett meg a
tényleges munka és megvalósítás.
Azonban a sokáig önkormányzati
hatáskörökben mûködõ kórházak
átkerültek az államhoz, így a nagykanizsai intézmény is – emelte ki
Cseresnyés Péter. Mindemellett
örömét is kifejezte városunk elsõ
embere, hogy minden igényt kielégítõ, modern osztály jöhetett lére.
A fejlesztések azonban még
nem fejezõdtek be a Kanizsai Dorottya Kórházban, ugyanis jelenleg
is zajlanak a diagnosztikai tömb
birtokbavételi munkálatai. A szülészet-nõgyógyászat, a központi mûtõ és a radiológiai, valamint az intenzív osztályok februárban költözhetnek végsõ helyükre.
Sz.Zs.
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Kanizsa – A Himnusz születése

A kultúráért nap mint nap küzdeni kell

Fotókiállítás és
gálamûsor a Magyar
Kultúra Napján
Két rendezvénnyel, fotókiállítással és ünnepi gálamûsorral
köszöntötték a Magyar Kultúra
Napját a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban. Az Õsze András
galériában „Hegyek, völgyek,
dombok közt…” címmel a Kanizsai Fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlatot
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Cseresnyés Péter beszédében
hangsúlyozta: a Himnusz megírásával a magyar kultúra és gondolkodás talán legjelentõsebb mûvét
alkotta meg, mely kifejezi a világhoz, a hazához, és a közösséghez
kapcsolódó identitásunk és érzéseink lényegét. Mondhatjuk azt is,
hogy a Himnusz a magyar látásmód eszenciája, amely összegzi
mindazt, ahogy közösségünk értelmezi és összekapcsolja a világ eseményeit és történéseit. Egy olyan
napot, a Magyar Kultúra Napját,
amikor a mû kapcsán felidézzük a
múltunkat és jelenünket, amikor a
legfontosabb célunk, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, hogy felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idézõ tárgyi és szellemi értékeinket, úgy gondolom, nem is lehetne
méltóbb és szimbolikusabb eseménnyel ünnepelni Nagykanizsán,
mint a fotóklub kiállításával.”
Mindezt két okból gondolta a
polgármester. Az egyik, hogy a mi
kultúránkról szól, a múltunk értékeit méltatja a jelenben, és mi más
lehetne hasonlatos ehhez a mûvészetek terén, mint a fényképezés,
amely szintúgy a világ jelenségeit
örökíti meg, a múltat teszi jelenné,
és a jelent teszi múlttá.
A fotóklub 1956-ban alakult –
folytatta az ünnepi szónok. – Ez a
dátum sok szempontból is érdekes

számunkra. 1956 a magyar történelem egyik legfontosabb és meghatározó éve volt. Az akkori események erõt adtak annak a nemzetnek és nemzedéknek, példát és
irányt mutattak az utókornak. Itt
fogalmazódik meg a másik ok,
amiért a kiállítás a nap szimbóluma is lehet. Hiszen egy olyan közösségrõl van szó, amely generációk folyamán örökíti meg, örökíti át
egymásnak a tudást, a szépséget és
a látás elsajátítását.
Az esemény Nagykanizsa Város
Vegyeskara mûsorával zárult.
A kultúra-napi program ünnepi
gálamûsorral folytatódott az intézmény Farkas Ferenc termében. A
gálaest nyitányaként egy szép magyar táncot, palotást láthatott a
közönség a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban mûködõ Zalagyöngye Táncegyüttes jóvoltából.
A vendégeket Kovácsné Mikola
Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, jelezve, hogy ezt a különleges napot
éppen 25 esztendeje, 1989. január
22-én ünnepeltük meg elsõ ízben
hazánkban, így a városunkban is.
Majd a Himnusz születésnapja
tiszteletére a VOKE Kodály Zoltán Énekkar a hallgatósággal közösen elénekelte nemzeti imánkat.
A gálamûsort Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg. Mint
mondta: a kultúra az, amely ismerõssé teszi az ember számára az
idegent, ami arra serkent minket,
hogy ápoljuk és gondozzuk környezetünket, hogy mûveljük magunkat és közösségünket, és ezen
keresztül meglássuk saját arcunk
jellegzetességeit és személyes
egyéni vonásait. A mai este, az ünnepi gálamûsor, ahol a költésze-

tünk, zenemûveink, dalaink és a
táncaink, a magyar kultúra vívmá-

nyait éltetik, azt mutatja, hogy a
mi múltunk és jelenünk nélkül a
világ egy otthonnal kevesebb lenne. Egy olyan otthonnal, ahol ezen
értéket generációról generációra
átadják egymásnak az emberek, a
családok, a mesterek, a tanítványok, és büszkék mindenre, mert a
sajátjuknak tudják mindezt. A mai
este is azt jelenti számunkra, hogy
él és létezik ez a tudás, hogy munkál az állandó alkotásvágy, amely
hagyományaink tiszteletébõl fakad, és azt jelzi, hogy nincs megállás. A kultúra nem öröklõdik, mindig újra és újra tenni kell érte.
A megnyitót követõ gálamûsorban szerepelt még Baj Bianka
versmondó, valamint a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai és
növendékei.

A címer hatása
vidékünk
népmûvészetére

A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt kamarakiállítás a
Thúry György Múzeumban. A
tárlat a magyar címer vidékünk
népmûvészetére gyakorolt hatását mutatja be. A megnyitón a
hónap mûtárgya sorozat legújabb tárgyát, egy hetési menyasszonyi kendõt is az érdeklõdõk
figyelmébe ajánlottak.
A kiállítás megnyitójára érkezõ
vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy a Magyar Kultúra
Napja egyben arra is kiváló alkalom, hogy a múzeum helytörténeti
és néprajzi gyûjteményeire felhívják a figyelmet.
Ezt követõen Gyanó Szilvia néprajzkutató (Balatoni Múzeum,

2014. január 30.
Keszthely) ajánlotta a kiállítást a
látogatók figyelmébe. A kiállított
tárgyak, pásztorbotok, sótartók,
kályhacsempék nagy része a nagykanizsai múzeum gyûjtésébõl való, míg pár darab a Balatoni Múzeum tulajdona. Ahogy a néprajzkutató kiemelte, a 19. század közepére tehetõ a címerek tömeges megjelenése, a hazafias érzület megnyilvánulásaként a különbözõ népmûvészeti tárgyakon. A nemzeti
szimbólumok igazodtak az adott
tárgy színéhez, méretéhez, kialakításához és rendkívül változatos képet mutattak. Ez az idõszak a nemzeti reformok, a nemzetállamok
megszületésének ideje. Hazánkban
erre az idõszakra tehetõ a parasztság polgárosodásának folyamata
és kulturális értékhordozó szerepének a megjelenése.
A kamarakiállításon, mely egy
hónapig látogatható, Cseke József
tanár mûködött közre.

Fafaragások és
szûrrátétek kiállítása
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítást nyitottak a
Honvéd Kaszinó Fafaragó Szakkörének alkotásaiból és Kálovicsné Molnár Zsuzsanna által
készített szûrrátétekbõl a Honvéd Kaszinóban. A tárlat január
31-ig látogatható.
Lengyák István megnyitó beszédében elmondta, a Magyar Kultúra
Napját 1989 óta ünnepeljük január
22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta
a Himnusz kéziratát. A megemlé-

kezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainkra, gyökereinkre,
nemzeti tudatunk erõsítésére.
– A tudás továbbadása mindanynyiunk felelõssége. Nagyon fontos, hogy a fiatalok szakkörökre
járjanak, ahol megismerkedhetnek
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többek között a népmûvészettel és
a hagyományainkkal is – hangsúlyozta Lengyák István.
A Stiller Gábor népi iparmûvész
által szervezett fafaragó szakkör
egyik sajátossága, hagyományos
mozzanata, hogy vendégalkotót
kérnek fel arra, hogy a galériában
található fafaragásokat alkotásaival színesítse. Az idei kiállítás
vendégalkotója Kálovicsné Molnár Zsuzsanna, aki az alkotást a
hetvenes években kezdte. Kezdetben hímzésekkel és kerámiákkal
foglalkozott. Ezt követõen egy alkotótáborban ismerkedett meg a
szûrrátétekkel, mely az alföldi élet
egyik sajátossága volt. Az elsõ kamara kiállítását Pék Pál indíttatására szervezte szûrrátétekbõl és
hímzésekbõl, majd késõbb a
gyöngyfûzésekkel is foglalkozott.
A kiállítók Stiller Gábor népi
iparmûvész, szakkörvezetõ, dr.
Bátki Erika, Jerausek Gyula népi
iparmûvész, Kása Lajos, Kotnyek
Bence, Kotnyek Gábor, Mátai József, Mónai Zsuzsanna, Novák
Nóra és Takács Gábor voltak. A
kiállítás megnyitóján Pávlicz
Erika népdalénekes mûködött
közre.

Kiállítás a könyvtárban
a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Halis István Városi
Könyvtárban az elérhetõ szolgáltatások bemutatását tekinthetik meg
az érdeklõdõk függõleges kiállítás
formájában.

Magyar Kultúra Napja
Letenyén
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Letenyén is színes programokat
szerveztek. Cservégné Farkas Zsuzsa
gravírozott üvegmunkáiból Törékeny
álmok címmel nyílt kiállítás a Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A
rendezvényen Konczér Katalin, a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala
Megyei Igazgatója mondott köszöntõt. Az ünnepi mûsorban a Vox Varietas Kamarakórus mûködött közre.

„Kultúrát nem lehet
örökölni…”

napját szerdán – tájékoztatta lapunkat K. Gerõ Jusztina, a gimnázium munkatársa.

A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban generációk mutatkoztak be népi gyermekjátékokkal, tánccal, verses-énekes összeállítással a Magyar Kultúra Napján.
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz megírását, melyre emlékezve 1989-tõl
ünnepeljük ezen a napon a Magyar Kultúra Napját – hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében
Kámánné Szép Terézia, a mûvelõdési ház igazgatója.

E jeles esemény alkalmából a
Mezõs Irodalmi Kör Dónay Beatrix tanárnõ vezetésével a Himnusz
szerzõjérõl, keletkezésének történetérõl, anyanyelvünk ápolásának
fontosságáról hallhattak elõadást,
színvonalas mûsor keretében.

Akik Nagy Gáspárt
nem feledik…

– Különbözõ rendezvények emlékeztetnek minket hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a
figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült
megõrizni. Január 22-én nagyobb
hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények is. Egy-egy program,
esemény kapcsán sokan, sokféleképpen próbálnak bemutatkozni,
megemlékezni a kultúra napjáról.
Ehhez a programhoz csatlakozott
a vasutas mûvelõdési ház is. Kámánné Szép Terézia az alábbi Kodályidézettel adta át a mûsorban fellépõ
szereplõknek a színpadot, jelezve,
fontosnak tartja az intézmény a generációk közötti kapcsolat ápolását:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.”
A generációs kavalkádban a
„MAMIK” Hagyományõrzõ Dalkörének tagjai, a Micimackó Óvoda ovisai, a Zrínyi Miklós-Bolyai
János Általános Iskola, valamint a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének diákjai mutatkoztak be színes mûsorukkal a közönségnek.

Mezõsök
a Himnuszról
A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Székhelyintézményében is megünnepelték a kultúra

A Kossuth-díjas költõ emlékére idén is versmondó versenyt
szervezett – általános- és középiskolás diákoknak – a Kanizsai
Kulturális Központ. A rendezvény keretében a „Kanizsához
ezernyi rokoni és érzelmi szállal
kötõdõ Nagy Gáspár” alkotásokban gazdag életútját is felelevenítették.
A 2007-ben elhunyt költõ fiatal
korában gyakran töltötte nyarait
városunkban, nagynénje Deák téri
házában. Nagykanizsát annyira
szerette, hogy késõbb is visszajárt:
gyakran tartott irodalmi esteket és
a Batthyány Lajos Gimnáziumnak
is többször volt vendége.
Emlékét 2008 óta emléktábla is
õrzi az egykori, rokoni ház falán,
melyet minden évben meg is koszorúznak tisztelõi, követõi, az
emlékére rendezett versmondó
versenyt megelõzõen.

Idén sem történt ez másként:
a költõ tiszteletére kedden a
Deák téren megemlékezést tartottak, melynek során Papp Ferenc, a HSMK nyugalmazott
igazgatója mondott beszédet
egykori fõiskolai évfolyamtársáról.
Ezután vette kezdetét – immár
a HSMK-ban – 19 fiatal részvételével a Nagy Gáspár versmondó
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verseny. A résztvevõket Balogh
László, az OKISB elnöke köszöntötte, beszédében méltatva a költõt, akit „formakultúrájáért, erkölcsiségéért, magyarságféltõ közéletiségért sokan szerettek Nagykanizsán.”
– Nagy Gáspár szerette városunkat. Ezért írta meg Kanizsa-vár
(vissza) címû kisregényét is –
hangsúlyozta Balogh László.
Majd a szavalatok következtek. A fiatalok két korcsoportban
egy Nagy Gáspár verset vagy
prózát és (idén) egy szabadon választott Weöres Sándor mûvet
adtak elõ a szakmai zsûri – Ecsedi Erzsébet színmûvész, Tóthné
Hegedûs Erzsébet népmûvelõ és
Gergye Rezsõ, a vasvári Nagy
Gáspár Kulturális Központ igazgatója – elõtt.
A megmérettetésen legjobb
eredményt elért fiatalok képviselik
városunkat a Vasváron megrendezendõ országos Nagy Gáspár versmondó versenyen.

„Szöveg-ttûzi játék”

A Magyar Kultúra Napját, a
verskedvelõket Fa Ede „Szövegtûzi játék” címû irodalmi estjével köszöntötte a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó.
Vargovics József, a Fa Ede néven publikáló alkotó úgy érzi, ha
egy álarc mögé bújik, mindig tud
valami újat mondani.
Az est a kultúra napjára írt A
Himnuszhoz méltó versrõl címû
posztmodern mûvével indult,
majd elhangzott a Téli Tamás fölrettenése címû, melynek megírására a Fõ úton kisbabájával sétálgató anyuka inspirálta, amikor az
a hír járta be az éter hullámait,
hogy egy kisbolygó a Földünkhöz közelít nagy sebességgel. Az
anya és gyermeke szép látványa
az élet továbbvitelét jelzi, majd a
következõ motívumban a kismama iránti féltését összeköti a
Földanya iránt érzett aggodalmával.
Az esten elhangzottak még
haikuk és Krisztus-versek is.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Miniszteri elismerésben részesült két kanizsai tûzoltó

Hõsies helytállásuk mellett
azonban nem mentek el „szó nélkül” feletteseik: mindkettejüket elismerésben részesítette Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter.

Fotó: Szabó Zsófia

A tûzoltók mindig ott vannak,
ahol szükség van rájuk. Hivatásukat teljes odaadással végzik,
számukra természetes, hogy másokon segítenek. Ahogy a „lánglovagok” mondják: tesszük,
amit tennünk kell, cserébe pedig
nem várunk köszönetet vagy dicséretet, még akkor sem, ha szolgálat közben megsérülünk. Mint
a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség két tûzoltója,
Domaföldi Tibor nyugalmazott
fõtörzsõrmester és Szép Szabolcs
fõhadnagy, akik feladatuk teljesítése során szenvedtek balesetet.
gatóság igazgatója az ünnepségen
– amellett, hogy dicséretét is kifejezte a kitüntetetteknek – elmondta: Domaföldi Tibor 18 évig erõsítette a tûzoltóság állományát, ám
egy tûzesetnél történt felderítés

A „szolgálat példamutató ellátásáért” járó oklevelet pénteken vették át az érintettek a nagykanizsai
tûzoltó-parancsnokságon
Egri
Gyulától. A tûzoltó ezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelemi Igaz-

közben gerince olyan súlyosan
megsérült, hogy utána már nem tudott tûzoltóként dolgozni. Szép
Szabolcs pedig Borsfán szenvedett
csigolyatörést még 2008-ban, ám
több mint 7 hónap rehabilitációt
követõen újra visszatért munkájához. A fõhadnagynak – a tûzoltóság mellett – családja jelenti a „lélekdonort”, míg a nyugállományú
fõtörzsõrmesternek a fafaragás.
A tûzoltók – jelen esetben a kitüntetettek – szerénységét pedig
híven tükrözi, hogy saját bevallásuk szerint õk teljesen átlagos emberek, akik semmi „különöset”
nem tettek: pusztán csak a munkájukat végezték, ahogy mások is teszik.
Azt hiszem, ilyenek a hétköznapi hõsök…
Sz.Zs.

Taggyûlés a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja
ünnepélyes évértékelõt és programajánló közgyûlést tartott a
Honvéd Kaszinóban. A taggyûlés
a kilenc fõs elnökség vezetésével
zajlott.
Az elmúlt év áttekintését és az
idei év feladatait Tarr Ernõ nyugállományú ezredes, az egyesület
elnöke ismertette, aki elmondta, az
elnökség elve szerint a tagság szolgálatára vállalkoztak, de nem kiszolgálására. Az elnök az év legjelentõsebb eseményei közt említette, hogy a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja
márciusban egyesületté alakult, és
a Nagykanizsai Honvéd Egyesület

nevet viseli. A taglétszám az elõzõ
évi 162-rõl 147-re változott, de
még így is az egyik legnagyobb
közösségnek számít a városban.
Azokat, akik más klubnak és szervezetnek a tagjai, arra kérte, hogy
tegyék élõvé a szervezetek közti
kapcsolatot.
Ezt követõen méltatta azok tevékenységét, akik tavaly az egyesület érdekében munkát vállaltak,
hogy céljaik megvalósulhassanak.
Az egyesület rendezvényeit sikeresnek ítélte, csupán egy kirándulás maradt el érdeklõdés hiányában. Ezeken kívül sikeresen vettek
részt sportrendezvényeken, megszervezték a kerek születésnapos
tagok köszöntését és a Szent András napi disznótoros vacsorát is.

Fotó: Varga Mónika
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Áprilisban Nagykanizsán ismeretséget kötöttek az erdélyi testvérváros, Kovászna küldöttségének
tagjaival, így már külföldi kapcsolatot is ápolnak. A megyén belüli
szervezetekkel is kitûnõ a kapcsolatuk. Októberben ünnepelte a zalaegerszegi a 45., míg a lenti klub
a 30. évfordulóját, melyen a kanizsai egyesület képviselõi jelen voltak. Az elnök kiemelte, ezeket a
kapcsolatokat a jövõben is ápolni
szeretnék. Országos szinten tagjai
a Honvédségi Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének, a Honvédelmi Minisztérium felé a kapcsolatot a Zala Megyei Toborzó és
Érdekvédelmi Irodán keresztül
tartják fenn. Helyi szinten pedig az
önkormányzattal, az Idõsügyi Ta-

náccsal, valamint a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinóért Alapítvánnyal
és a Honvéd Kaszinóval ápolnak
jó kapcsolatot, utóbbi ingyen biztosítja a helyet az egyesületnek.
Tarr Ernõ a 2014. év feladatai
közt említette, többek között egymás segítését, az erdélyi testvérváros küldöttségének a fogadását és a
Honvédelmi Nap megyei ünnepségének megszervezését Kanizsán a
zalaegerszegi, lenti és keszthelyi
testvérklubokkal közösen.
A taggyûlésen Gõcze Istvánné,
Zsidiné Nászer Éva, Boha
Kálmánné, Boha Józsefné, Hászer
Józsefné, Leitman János és Bévárdi Gyula részesült elismerésben.
V.M.
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Hetési lakodalmi
törölközõ
a hónap mûtárgya
a múzeumban

Ember az embertelenségben
címmel nyílt kiállítás a holokauszt áldozatainak nemzetközi
emléknapján a Képzõmûvészetek
Házában. A Raoul Wallenberg
Egyesület és Alapítvány, az önkormányzat és a Thúry György
Múzeum közös tárlata a Raoul
Wallenberg svéd diplomata életútját mutatja be.

Az állandó és az idõszaki kiállításokon túl októbertõl egy
rendszeresen megújuló mini
tárlatot is megtekinthetünk a
Thúry György Múzeumban.
Elõször Nagykanizsa egykori
díszlobogójának maradványát,
majd egy 1942-ben Borsfán készült betlehemet láthattak az érdeklõdõk. A kiállítás következõ
elemeként egy hetési lakodalmi
„menyasszonytörölközõt” tekinthetnek meg az intézményben, mely a Magyar Kultúra
Napja alkalmából nyílt kamarakiállítás témájához kapcsolódik.

A holokauszt áldozataira
emlékeztek a kanizsaiak
munkatársai utoljára látták. Sorsa
ettõl a ponttól kezdve bizonytalan
lett. Annyit tudunk, hogy a másik
õrült és gyilkos eszme nevében
fellépõ Vörös Hadsereg fogságába
esett, elhurcolták, és minden valószínûség szerint egy szovjet börtönben halt meg.
– A nácik karmai közül mentette
meg magyarok ezreit, és valószínûleg a nácik ellenfelei, de hasonló mozgatórugó alapján mûködõ
hatalom emberei, a Szovjetunió
kommunistái, okozták halálát. Egy
borzalmas korszak fájó emléke ez,
amely jel és figyelmeztetés is egyben számunkra. Raoul Wallenberg
nemcsak példakép, hanem történelmi felkiáltójel is számunkra. Az
õ sorsa azt is üzeni a 21. század
Magyarországa számára, hogy nekünk nem kell, sõt nem szabad a
nagyhatalmi érdekek kiszolgálóivá
válnunk. Wallenberg két nagyhatalom ellen is küzdött, és mint a történelem bizonyította, nem bízhatott meg egyikben sem – tette hozzá Cseresnyés Péter.
Kiemelte, ma már tudjuk: 1941
és 1945 között a magyar zsidóság
közel kétharmadát elpusztították.
Több mint félmillió ember esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a
nácik által megszervezett deportálásoknak, a hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyû körülményeinek.
Magyar zsidókat gyilkoltak az ukrajnai hómezõkön, a budapesti utcákon, a vidéki gettókban, német
lágerek szögesdrót kerítése mögött, a birkenaui gázkamrákban, az
országutakon. A holokauszt min-

den tizedik, a legnagyobb megsemmisítõ tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata
magyar volt.
– A holokauszt emlékév a felejtés és a közöny ellen akar tenni.
Méghozzá úgy, hogy a megbocsáthatatlan és jóvátehetetlen bûnöket
és bûnösöket megnevezi, az ártatlan áldozatok mártíromsága elõtt
fejet hajt. És fejet hajt azok elõtt is,
akik hõsiesen küzdöttek az életek
megmentésért is. A felejtés és a
közöny ellen tenni kell tehát úgy,
hogy összegyûjti, számba veszi,
leírja és kiadja, felolvassa és kimondja minden egyes magyarországi áldozat nevét a legkisebb falutól a világvárosig. A holokauszt
emlékév akkor méltó a nemzet
veszteségének méretéhez, ha mindenkihez eljut, ha minden település és közösség a maga módján és
eszközeivel idézi fel a történteket.
Megvizsgálja és megvallja önmaga és közösségének viszonyát a saját múltjához. A halálra emlékezés
csak így válhat az élet menetévé –
zárta köszöntõjét a város elsõ embere.
A kiállítást Sebestyénné Janik
Éva, az egyesület és alapítvány elnökségi tagja nyitotta meg, aki
Raoul Wallenberg életútját elevenítette fel. A svéd diplomata neve
napjainkra már szimbólummá vált,
egyet jelent a szabadsággal, az emberi jogokkal és a felebaráti szeretettel. A tárlat február 21-ig tekinthetõ meg.

V.M.

A hetési lakodalmi törölközõ
1911-ben készült és Lendvahídvégrõl származik. A háziszõttes
kendõ horgolását alul a szentkorona és a két békegalamb díszíti.
A 19. század második felében a
hazafias érzület megnyilvánulásaként, majd a nemzeti kultúra
védjegyeként vált elterjedtét a
nemzeti jelképek szerepeltetése a

Fotó: Hohl Zoltán

Az emlékkiállításon Száraz
Csilla igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Cseresnyés Péter
polgármester mondott köszöntõt.
– A magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulója alkalmából megrendezendõ holokauszt
emlékévhez Nagykanizsa is csatlakozik, emlékezve a lágerekbe elhurcolt kanizsai, dél-zalai honfitársainkra. A Magyar Holokauszt
Emlékév alkalmat teremt a számvetésre is – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, a programok,
kiállítások elsõsorban azt a célt
szolgálják, hogy a nagykanizsai
oktatási és közgyûjteményi, közmûvelõdési intézményekben idén
kiemelt szerepe legyen az emlékezésnek, annak érdekében, hogy az
1944-es év történéseit megismerhessék a 21. században élõk, és tanuljanak a múlt bûneibõl, hibáiból.
– Raoul Wallenberg, ahogy a kiállítás címe is érzékelteti: ember
volt az embertelenségben – emlékeztetett Cseresnyés Péter. Bizonyítja ezt az, hogy a svéd diplomata a második világháború idején
Magyarországon zsidók ezreit
mentette meg a deportálástól. Magyarország német megszállását követõen a svéd külügyminisztérium,
az Egyesült Államok stockholmi
nagykövete és a háborús menekültekkel foglalkozó amerikai kormányszervezet Raoul Wallenberget
kérte fel a budapesti mentõtevékenység megszervezésére. Így lett
a svéd nagykövetség másodtitkára.
Wallenberg azonban a diplomáciai
feladatait meghaladóan küzdött az
emberéletekért. Ott volt, ahol segíteni kellett és lehetett. Pedig õ is
védtelen és kiszolgáltatott volt,
akárcsak védencei.
Ahogy a polgármester elmondta, a humanitárius akció 1945. január 16-i kimutatása szerint a svéd
védelem mintegy ötven épületre és
nyolcezer emberre terjedt ki. Életmentõ küldetésének teljesítése
közben Wallenberg a háború utáni
idõszakra is gondolt, és az újjáépítéssel kapcsolatos gazdasági terveket dolgozott ki. Ezek tárgyalására
készült, amikor 1945. január 17-én
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népmûvészeti tárgyakon. A népmûvészeti termékek, a nemzeti
ellenállás szellemében, nemzeti
jelentéstartalmat kaptak, különösen az 1848/49-es szabadságharc
leverése után. A leggyakoribb
motívum a koronás címer volt,
mely szinte minden népmûvészeti tárgyon megtalálható és a népi
díszítõmûvészet teljes értékû motívuma lett.
Kanizsa
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Ifjúságsegítõ felsõoktatási szakképzés indulhat városunkban

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Pécsi Tudományegyetem és
a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (RNÖ) közötti
megállapodás
bõvítéseként
együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá dr. Németh Balázs, a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) Felnõttképzési és Emberi
Erõforrás Fejlesztési Kar
Andragógia intézetének igazgatója, valamint Teleki László, az
RNÖ elnöke.
A témában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, legalább 10 fõ jelentkezése esetén – a helyi szakemberekre támaszkodva – ifjúságsegítõ felsõoktatási szakképzés indulhat el a PTE nagykanizsai te-

lephelyén akár nappali munkarendben, akár levelezõ tagozatos
formában. A szerzõdés szerint az
RNÖ a tantermet és a konzultációhoz szükséges infrastruktúrát biztosítja a saját székhelyén, míg a
PTE a kiegészítõ foglalkozásokat a
szociális és ifjúsági munka felsõoktatási szakképzés ifjúságsegítõ
szakirányán.
Teleki László elmondta, a hat
éve elkezdett felsõoktatási képzéssel eddig több mint kilencven fõnek adtak lehetõséget arra, hogy a PTE-en szerezhessenek fõiskolai diplomát. A szûkülõ anyagi lehetõségek miatt
arra gondoltak, hogy a felsõoktatási szakképzés irányába nyitnak, amely úgynevezett „elõ-

szobája” lehet a fõiskolára jutásnak.
A képzés részleteit dr. Koltay
Zoltán dékánhelyettes vázolta
fel. Megerõsítette, az elmúlt
években nagyon jó szakmai
kapcsolatot sikerült kialakítaniuk a nagykanizsai partnerükkel,
és továbbra is nyitottak az
együttmûködésre. A Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar által elindítottak
közül az ifjúságsegítõ felsõoktatási szakképzés keltette fel
leginkább az érdeklõdésüket, de
természetesen a többi felsõoktatási szakképzéseikre is nyitottak
lehetnek a hallgatók. A tanulmányokat államilag támogatott
formában lehet megkezdeni, és
alacsonyabb, minimum 220
pontot kell elérni a bekerüléshez. Aki ilyen típusú képzésben
kezdi meg a tanulmányait,
ugyanolyan teljes jogú egyetemi polgár lesz, mint a fõiskolai,
vagy egyetemi képzésben tanuló diákok, és élvezheti annak
minden elõnyét. Komoly vonzerõ lehet még az is, hogy az itt
megszerzett krediteket, tanulmányi idõt bele lehet számítani
a késõbbi fõiskolai képzésbe,
mellyel lerövidíthetik a fõiskolai tanulmányaikat. A képzések
gyakorlatorientáltak, és a tanulmányaik végén oklevelet kap-

nak a hallgatók. Továbbra is
nyitottak arra, hogy a fõiskolai
diplomát adó újabb képzéseik és
alapképzéseik Nagykanizsán elinduljanak.
Dr. Német Balázs intézetigazgató ismertette a Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Kar által gondozott képzéseket,
szakterületeket, amelyekre a tanulmányok iránt érdeklõdõk jelentkezhetnek. Ezek az andragógia szak és szakirányai, a felnõttképzési szervezõ-, a mûvelõdésszervezõ-, valamint a személyügyi szervezõi szakirány.
Továbbá az andragógia és az informatikus könyvtáros alapszak.
Az alapszakokra támaszkodva
mester és szakirányú továbbképzések is elérhetõk. A kultúra területén jelentõs változás következik be a közeljövõben – jegyezte meg az igazgató. – A kulturális kormányzat a népmûvelõ
szakmához kapcsolódva igyekszik megerõsíteni a kulturális
szakemberképzést. Ehhez tartozik majd egy kulturális alapszak
elindítása néhány felsõoktatási
intézményben a jövõ évtõl.
Mindemellett a hallgatóknak tanulmányaik folytatására külföldi egyetemeken is lehetõsége
nyílik.
B.E.

„Megismerni és megérteni a romákat, nem pedig félreérteni”
„A másság, a tolerancia és a
közeledés jegyében” szakmai
konferenciát és hatnapos kommunikációs tréninget tartanak
a Kanizsai Dorottya Kórház
dolgozóinak részvételével. Az
országosan (is) egyedülálló képzéssel – mely a Zala Megyei Cigány Civil Szervezet szervezésében és az egészségügyi intézmény partnerségi közremûködésében valósul meg – a kisebbségek felé történõ gyógyítómunka eredményesebbé válását
remélik.
A program részleteirõl, a rendezvény nyitónapján hétfõn, sajtótájékoztatón számoltak be a szervezõk. Dr. Brünner Szilveszter, a
Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója szerint társadalmunkban
minden olyan lehetõséget, mód-

szert célszerû megismerni és felhasználni, amely hozzájárulhat a
kisebbségek – jelen esetben a romák – életkörülményeinek javításához, illetve az esélyegyenlõség
megteremtéséhez.
– Ehhez pedig meg kell ismerni
a cigányságot, a kultúrájukat és
múltjukat egyaránt – hangsúlyozta
Dr. Brünner Szilveszter, hozzátéve: ezáltal akár a romák egészségügyi hozzáférése és az orvos-beteg kapcsolatok is javíthatóak,
csakúgy, mint a beteg-elégedettségi mutatók. Ebben leltünk partnerre a Zala Megyei Cigány Civil
Szervezettel, akik törekvésként
szintén ezt fogalmazták meg. A
program pedig – amit az intézményben szervezünk – fontos részét képezheti a Nemzeti Felzárkóztatási Stratégiának is. Türelmesnek, toleránsnak, és együttmû-

ködõnek kell lennünk a kisebbségekkel szemben. A betegágy mellett ugyanis akár naponta elõfordulhatnak konfliktusok. A kórház
dolgozóinak pedig meg kell tudni
oldani ezeket a problémákat. A
kommunikációs tréningek keretében pedig lehetõségük nyílik az
alternatív,
konfliktuskezelési
módszerek elsajátítására is –
emelte ki a fõigazgató.
Majd Szolnok Ferenc, a Zala
Megyei Cigány Civil Szervezet
elnöke szólt. Szavaival felelevenítette szerveztük és a kórház közti több mint egyesztendõs együttmûködését, melynek
egyik mérföldköve a jelen
szakmai, kommunikációs tréning is.
– Fontos szakterületeket ölelnek
át azok az elõadások, amiket a kórház dolgozóinak szervezünk. A ro-

ma szokásvilággal és a cigányok
mindennapi életvitelével egyaránt
megismertetjük az egészségügyi
személyzetet.
Kardos Ferenc néprajzkutató,
Dr. Szekeres Diána fõiskolai adjunktus is beszélgetéssel egybekötött foglalkozásokat tartott a hét
során.
– A hétfõi szakmai konferencián
90 kórházi dolgozó vett részt, míg
a hét többi napján tartandó tréningeken további 20-20-an, minden
osztályt, még az alapellátást is
érintve – válaszolta újságírói kérdésre Péter Zsuzsanna, ápolási
igazgató.
Szolnok Ferenc a sajtótájékoztató végén elmondta, más kórházakba is szeretnék továbbvinni a képzést.
Sz.Zs.
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Óvd a gyalogost!

A gyalogosoknak – mint a
közlekedés legvédtelenebb résztvevõinek – a téli szürkületi és sötét idõszakokban való közlekedése nagyobb kockázatot jelent,
mint az év egyéb idõszakaiban.
Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos elütések
száma. A kedvezõtlenné váló látási és útviszonyok ugyanakkor
csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis minden esetben
emberi mulasztás, valamilyen
szabályszegõ magatartás okozza.
Az utóbbi napokban jelentõsen
megnõtt a gyalogos elütések és ennek következtében meghalt személyek száma, mivel 2014 januárjának elsõ három hetében 13 gyalo-

gos szenvedett halálos kimenetû
közúti közlekedési balesetet. Ezen
esetek bekövetkezésében jellemzõ
tényezõ volt, hogy pl. 6 esetben a
gyalogosok az úttesten szabálytalanul kívántak áthaladni, 4 esetben
pedig az úttest szélén való közlekedésük közben vesztették életüket.
Sajnálatos módon 1 fõt kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, míg két gyalogost munkavégzés közben, az úttest
mellett ütöttek el. Jellemzõ továbbá,
hogy a 13 tragikus halálesetbõl 10 a
késõ délutáni, esti, illetve kora reggeli idõszakban következett be.
Nem árt tudni, hogy kedvezõtlen idõjárási körülmények között a
gyalogosok általában nem elég körültekintõek és kevésbé figyelnek a
közlekedés más résztvevõire, hi-

szen a kellemetlen idõben – érthetõ módon – mielõbb célhoz szeretnének érni. Ebbõl adódóan a jármûvezetõk mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helyeket,
ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.
Kérjük, hogy most még inkább
fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség
csökkentésével és nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõk
az erre az idõszakra leginkább jellemzõ közlekedési balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére
elõírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között a láthatósági
mellény (vagy ruházat) használata
kötelezõ!” A láthatósági – fényvisszaverõ eszközök használata
életmentõ lehet lakott területen
belül is, sötétben is, és jó látási
viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott
azokban az esetekben is, amikor
az éppen nem kötelezõ! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színû, jól látható
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hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelõzésében.
A gépjármûvek tompított fényszórói 35-45 m távolságban világítják meg az útfelület egy részét, mely
távolság a latyakos idõben jelentõsen lecsökkenhet. A szürke-fekete
környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem viselõ gyalogos baleseti kockázata megnõ, féktávolságon belül elüthetik õket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelezõ a forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a szembõl érkezõ forgalmat!
Saját közlekedésbiztonságunk
érdekében tenni kell valamit!
Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.
Gyalogosok! …LÁTSZANI!
Gépjármûvezetõk! …LÁTNI!
A balesetek nem történnek,
azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelõtlenség, kockázatvállalás, nemtörõdömség, a láthatóság
hiánya, a nem megfelelõ világítás
használata… tragédiát okoz!
Biztonságos és balesetmentes
közlekedést kíván:
a Zala Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Álláspályázat a Thúry György Múzeum
igazgatói beosztására
Pályázati felhívás TAKARÍTÓ munkakör
betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (93) 311-468 Fax: (93) 310 465.
Meghirdetett munkahely: takarító.
Képesítés és egyéb feltételek: 8 általános, büntetlen elõélet.
Pályázathoz csatolandó: önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Állás elfoglalásának ideje: a február 10-ei elbírálást követõen azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: takarító munkakör.
A megbízás határozatlan idõre szól 3 hónap próbaidõvel.

Pályázati felhívás 2 db TECHNIKUSI
munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (93) 311-468 Fax: (93) 310 465.
Meghirdetett munkahely: technikus (2 db álláshely).
Munkakörbe tartozó fõbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
számítástechnikai, egyéb technikai eszközeinek, fény- és hangtechnikai berendezéseinek kezelése, felügyelete – a Medgyaszay Ház vagy a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ intézményegységében és külsõ helyszíneken.
Képesítés és egyéb feltételek:
- technikum, hang- és fénytechnikum, számítástechnika,
- hang és fénytechnika, számítástechnika – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- gyakorlott szintû informatikai rendszerismeret, hardverismeret, rendszergazdai ismeretek,
- ECDL, büntetlen elõélet,
- Medgyaszay Ház technikusánál C kategóriás jogosítvány,
- Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ technikusánál B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: angol nyelvbõl alapfokú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, külsõ rendezvényeken hangosítás.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok
és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Állás
elfoglalásának ideje: a február 17-ei elbírálást követõen azonnal. Pályázat
benyújtásának határideje: 2014. február 14. Pályázat címzése (postai úton):
Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: technikus – KKK-Medgyaszay Ház vagy, technikus – KKK-Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ.
A megbízás határozatlan idõre szól 3 hónap próbaidõvel.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítás
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. § felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetésérõl.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a fõépítészhez eljuttatott, szövegszerû, indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot 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 intézménynél 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 megbízás 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 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.
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 bemutatásával,
- 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 okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintû idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázati feltételként elõírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolása,
- 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 megbízásával 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 összefüggésben 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 példányban 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 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. 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 Személyügyi 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.
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Képviselõi fogadóórák
Sajtóközlemény
A KanizsaTISZK ifjúsági célú programjainak fejlesztése,
TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0153 számú „Merre visz az út?”
projekt két éves munkájáról
2014/01/29
A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. „Merre visz az út?” projektjének
célja volt a TISZK keretén belül és Nagykanizsa oktatási intézményeiben tanuló
12-29 éves gyerekek, serdülõk, fiatalok (különös tekintettel a hátrányos helyzetûek és sajátos nevelési igényûek) társadalmi és gazdasági részvételének fejlesztése. Aprogram megvalósítási idõszaka: 2012. február 1. - 2014. január 31.
A projekt teljes mértékben kapcsolódott a TISZK céljaihoz és az alábbi fõ tevékenységek megvalósításával biztosította a fejlõdési lehetõségeket. A két év
alatt a projekt munkatársai és a közremûködõk 25.740 alkalommal szólították
meg az érdeklõdõket, segítették õket a legjobb döntés meghozatalához.
 A tanácsadó iroda 6.573 alkalommal segített különbözõ területeken. Két
legnagyobb tevékenysége a pályaorientációs foglalkozások és az üzemlátogatások szervezése volt. Mindezek mellett kétszer a Szakmák Színháza címû
elõadás (854 fõ), kilenc alkalommal pedig képzõmûvészeti kiállítások szervezésére (645 fõ), valamint egyéni tanácsadásokra (2439 fõ) is sor került.
 A pályaorientációs foglalkozás interaktív formában segítette a
gyerekek pályaválasztási döntésének elõkészítését. Fejlesztette önismeretüket, erõsítette a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciájukat.1.790 általános iskolai tanulónak volt lehetõsége személyre szabott tanácsadásban részesülnie.
 Az üzemlátogatások megszervezésével az iroda további célja volt,
hogy a pályaválasztás elõtt álló tanulók betekintést nyerjenek a szakmák világába. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok a gyakorlatban is
megismerhessék az általuk elképzelt vagy kiválasztott szakmákat,
azok szépségeivel és kihívásaival együtt. Lehetõséget biztosítottunk
az iskolai tanmûhelyek megtekintésére is. Az üzem- és tanmûhely látogatásokon 981 tanuló vett részt.
 A mobil ifjúsági információs pont folyamatosan megjelent az iskolai
és városi rendezvényeken, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pályaválasztás fontosságára, idõszerûségére. Bemutatta az érdeklõdõknek
Nagykanizsa oktatási rendszerét, a választható szakirányokat, követelményeket. Segítséget nyújtott, hogy megtalálják érdeklõdésüknek, képességeiknek megfelelõ helyet.16.960 fõ kereste fel információ- vagy tájékoztatás kérése végett az információs pontot.
 Az önkéntesek képzése során munkaerõ-piaci és vállalkozói, tanácsadói, személyes, kommunikációs, együttmûködési és közösségi kompetenciák fejlesztése történt. Õk a továbbiakban a klubok és a táborok programjai során segítették a pedagógusok, szakemberek munkáját 40 fiatal
vállalta a fejlesztést.
 A klubok elsõdleges célja a fiatal korosztály megszólítása volt. Az elmúlt 24 hónap alatt a 10 általános- és 4 középiskolában 112 foglalkozás
valósult meg:
 A „Merre visz az út?” klub a pályaválasztást és a társadalomba való illeszkedést segítette pszichológussal, klubvezetõvel. Önismereti,
személyiségfejlesztõ, kapcsolatépítõ, játékos feladatok szerepeltek a
palettán (854 fõ).
 Az „Együtt tovább” klub a családi kompetenciák fejlesztésére, s az
életút tervezésére irányult. Csapatépítõ, társas kapcsolatokat erõsítõ
játékokkal fejlesztették a szakemberek a tanulókat. (889 fõ)
 A táborok a klubok tematikájához kapcsolódva fejlesztették tovább
nyaranta a diákokat.
 „Merre visz az út?” tábor a szakmai képzés színvonalának és a
szakmai tudás presztízsének növelését szolgálta.64 általános- és középiskolás tanuló táborozhatott.
 „Élet-Stílus” tábor a családi kompetenciákat, életpálya-tervezéseket támogatta, melyben 94diák fejleszthette önmagát.
 Honlap – www.merreviszazut.hu – folyamatos tájékoztatást nyújtott az érdeklõdõknek az elérhetõségeinkrõl, minden aktuális programról, lezajlott eseményekrõl. A honlapot közel 2.000 alkalommal látogatták meg az érdeklõdõk.
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.
Tel.: 06/93/510-251, Mobil: 06 20 361 9544
Fax: 06/93/900-252
E-mail: goncz.tunde@kanizsatiszk.hu
Honlap:www.kanizsatiszk.hu

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.).
Elérhetõség: 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Elérhetõség: 0620/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I.
szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a Palini
Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. január 31-én (pénteken) 17 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfõn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. Elérhetõség:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. február 3-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.). Elérhetõség: 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Véradás - Vöröskereszt
2014.02.04. (kedd) 09:00 – 13:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.02.06. (csütörtök) 11:30 – 16:30 Nagykanizsa Rendõrkapitányság,
Nk. Király u. 49.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Városháza
Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoport vezetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoport csoportvezetõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Avezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés 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 Hatósági 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 rendeletek alapján a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességi területen. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Építésügyi csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 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 Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Fõiskola/Egyetem: Egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki,
építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktõr
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert
szakképzettség, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon, 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), vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói szintû számítógépes 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 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 tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, 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 korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a 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 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 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:
2/62/2014., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi csoport vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. Adöntésrõl a pályázók írásban értesítést 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 kikötésével történik. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek 2014. december 31-ig eleget kell tenni. 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).

2014. január 30.

Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Közterület Felügyelet csoportvezetõ
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.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör határozatlan 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 szerinti Közterület-felügyelõi feladatkör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként mûködõ Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt közterület felügyelõi feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelõk munkájának operatív irányítása.
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti feladatok; járõrszolgálat; a közterületek jogszerû használatának, rendjének és tisztaságának védelme; közremûködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más
állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintõ intézkedések, kényszerítõ intézkedések végrehajtása. A városi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közremûködés.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 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 Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola/egyetem: a 2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterületfelügyelõi feladatkör I. besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (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 számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat, kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelõ és kommunikációs képesség.
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 annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, 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 okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele 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 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: 2/63/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület Felügyelet csoportvezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét
követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével történik. Akinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. 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 ).
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2014. január 30.

Álláspályázat - Humán és Hatósági osztály
vezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Humán és Hatósági Osztály osztályvezetõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör 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 igazgatási feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási feladatok 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 tevékenységek ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Humán és
Hatósági Osztály: Humánigazgatási csoport, Közigazgatási csoport, Építésügyi csoport, Közterület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 60 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 Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, Fõiskola/Egyetem: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatási feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi
feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási 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 nyilatkozata, 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 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 tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri öszszeférhetetlenség 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 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
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 leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy
a 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).
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Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet vezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezetõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: 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 polgármester 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 Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyetemi végzettség, 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, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kommunikációs szintû idegen nyelvismeret, 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 tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom
vagy munkaköri összeférhetetlenség 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 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 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: 2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra
nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a
személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a 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).
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Varga kvint-e
esszencia
"HEGYEK, VÖLGYEK, DOMBOK KÖZT..." - a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Megtekinthetõ: február 20-ig.
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 intézményegysége.
Február 1. 15 óra
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Farsangi népszokások - közremûködnek a Pipitér Óvodások. Farsangi álarckészítés. A belépés díjtalan.
Február 3. 16 óra
A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE
AZ EGÉSZSÉG MEGÕRZÉSÉBEN. GYOMORPROBLÉMÁK
- Dr. Vizer Gábor belgyógyász,
gasztroenterológus fõorvos. Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület.
A belépés díjtalan.
Február 3. 16.30 óra
KINDERREIME - német nyelvû
ingyenes bemutató foglalkozás. Vezeti: Pelecz Alexandra 0620/41-83802.
Február 3. 17 óra
Hétköznapjaink klímaváltozása sorozat 2. elõadás: AZ ÉGHAJLAT
VÁLTOZÁSA GLOBÁLISAN
ÉS HELYILEG - prof. Dr. Fejér
László ny. egyetemi tanár vetített
képes elõadása. A belépés díjtalan.
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 Roland. Belépõdíj:
3500 Ft.
Február 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Gordon: ESÕEMBER színmû.
Az Orlai Produkció (Budapest)
elõadása. Szereplõk: Kulka János,
Nagy Ervin, Nagy Judit, Nagy Viktor, Cseh Judit, Urbanovits Krisztina, Simicz Sándor. Rendezõ:
Anger Zsolt. Belépõdíj: 3500 Ft.
Február 5. 16.30 óra
KINDERREIME
német nyelvû játszóház.
Vezeti: Pelecz Alexandra 20/4183-802. Részvételi díj: 800 Ft / alkalom.

Február 1. 12 óra
CSILLAG SZÜLETIK
külsõ válogatás - Nagykanizsa.

Nagy sikerrel debütált Varga
Dániel Jazz Quintet-je a Magyar Plakát Házban. Az ifjú tehetséget a kanizsai közönség a
Kanizsa Big Bandbõl ismerheti,
miközben évek óta különbözõ
zenekarokban is játszott. E
koncert apropóján kézenfekvõ
Varga Dániel eddigi zenei pályájának, elképzeléseinek bemutatása. A Graz-i Mûvészeti
Egyetem hallgatóiból szervezõdött nemzetközi zenekar vezetõjével még a koncert elõtt
beszélgettünk.
– Mikor és hol kezdted a tanulmányaidat, kik voltak a mestereid,
Grazban ki a tanárod?
– Furulyán kezdtem még 1999ben Gelsén, az általános suliban,
aztán 2000-ben beköltöztünk
Nagykanizsára és a Farkas Ferenc
városi zeneiskolába jártam. Szaxofonozni 2001-ben kezdtem
Ámon István tanár úr kezei alatt.
Õ tanított meg az alapokra, hogyan fújd, hogyan tartsd és egy
csomó alap zenei dologra. Aztán
2004 õszén elkezdtem magán órákat is venni Tiborcz Ivántól és elkezdõdtek a jazz tanulmányaim
egy jazz-kocsmában. Iván küldött
el 2005 nyarán a Lamantin Jazz
táborba és ott találkoztam Elek
István tanár úrral és Tóth Viktorral. Attól az évtõl kezdve minden
nyáron ott voltam a táborban egészen 2011-ig. Aztán 2007-ben átkerültem Vámos Béla tanár úrhoz
egy évre, Kanizsán a zeneiskolába, és még a Kanizsa Big Bandbe
is bekerülhettem. 2009-tõl Budapesten kaptam magán órákat Elek
István tanár úrtól, majd az õ ajánlására elkezdtem járni Kollmann
Gábor tanár úrhoz is, aki egészen
mostanáig foglalkozott velem. Jelenleg pedig Heinrich von Kalnein tanítványa vagyok a grazi
egyetemen.
– Milyen hatásra kezdtél el érdeklõdni a jazz iránt?
– Nem igazán érdeklõdtem a
jazz iránt, és nem is voltam tisztában a dolgokkal 12 éves koromig. Ekkor már 3 vagy 4 éve szaxofonoztam, illetve szaxofonozgattam. Ami azt jelenti, hogy néha gyakoroltam, de nem igazán
voltam az a szorgalmas zenei géniusz, hanem inkább lógtam az
órákról, amíg szüleim meg nem
tudták. Aztán bocsánatot kértem

a tanáraimtól, és újra látogattam
az órákat. Viszont már a kezdetektõl – a kötelezõk hanyagolása
miatt – sokat improvizálgattam,
próbálkoztam otthon és élveztem,
hogy zenélek. Ez azonban még
nagyon kezdetleges volt. Édesapámnak támadt az az ötlete,
hogy járjak el Tiborcz Ivánhoz és
tanuljak tõle jazz-t. Ez adott egy
kis löketet. Borbély Miki fiatal
szaxofonos volt az elsõ, aki igazán inspirált. Õt 2006-ban hallottam elõször a Lamantinban játszani és utána én is úgy akartam
fújni, ahogy õ. Abban az évben
került hozzám két modern jazz
elõadó lemeze, amit rongyosra
hallgattam. Az egyik Kenny Garrett – Black Hope, míg a másik
Joshua Redman – Timeless Talesum címû albuma. Ez a két szaxofonos a mai napig nagy hatással van rám, mint ahogy egy másik zenész is, akitõl nagyon sokat
tanultam. Õ Gayer Matyás volt. A
modális zenei világba úgymond õ
avatott be, és a mai napig is sokat
tanulok tõle.
– Milyen zenekarokban és zenészekkel játszottál eddig együtt?
– Nagyon sok popot játszottam
és sok pop zenésszel játszottam
együtt. Az elsõ nagyobb jazz
koncertem 2008-ban volt Budapesten a régi Gödörben. Itt egy
Kind of Beat nevû zenekarral léptem fel, velem egyidõs srácokkal. A zenekarban játszott Bartha
Matyi és Juhász Marci, akiket a
mai napig próbálok utolérni. Aztán volt egy duó koncertünk a
Gayer Matyival, Nagykanizsán
2010-ben. Az ezt követõ években
már csak pop zenekarokban volt
nagyobb közremûködésem. Ilyen
volt 2012-ben például az Elgos
zenekar.
– Ez az elsõ neveddel jegyzett
formáció, amellyel koncertet adsz.
Kikkel lépsz fel, és hogyan jött létre ez a csapat?
– A srácok az osztálytársaim a
grazi mûvészeti egyetemen. Ott ismertem meg õket. Volt pár ötletem
és számom, amit ki akartam próbálni. Elõször csak a Piotr Lipowicz-t (gitár, Lengyelország) és
Mattheus Jardim-t (dob, Brazilía)
kértem meg. Belementek, élveztük
a játékot, volt „kémia”, így kezdõdött. Utána már csak meg kellett
alakítani a zenekart. Megkértem
Ivar Krizic-t (bõgõ, Horvátor-

Fotó: Halász Gyula

3.qxd

szág), hogy jöjjön és játsszon velünk, és természetesen Gayer Matyit.
– Példaképeid?
– Dávid király. Szeretnék úgy
játszani az emberiségnek, mint
ahogy Dávid hárfázott Saulnak.
Szeretném, ha az a zene, amit játszok, az emberek számára megnyugvást vagy legalábbis egyfajta
kilépést jelenthetne a hétköznapokból. John Coltrane világával
tudnék talán leginkább azonosulni.
Nagyon tetszenek a spirituális elképzelései a zenérõl és a hozzáállása is a zenéhez. De ma is élõ személyt, most nem nagyon tudok
mondani.
– Milyen stílusú zenét kedvelsz?
– Mûfajokat nem tudnék behatárolni, inkább zenészek és zenekarok vannak, akiket kedvelek, és
most szívesen hallgatok. Foals,
Mutemath, Tame Impala, Nir
Felder, Matthew Stevens, Christian Scott, Joshua Redman, Seamus
Blake, Will Vinson, Kendrick
Scott, Eric Harland, de nem sorolnám fel mindegyiket. Talán, ami
közös bennük, az a pszihedelikus
zene. Pszihedelikus sub pop, vagy
pszihedelikus jazz.
– Ebben az évben milyen terveid
vannak?
– Van idén egy-két verseny,
amin szeretnék indulni és találkozni még több emberrel. Sokat utazni, turnézni a jelenlegi zenekarommal, még több zenésszel együtt
játszani. Szeretnék valaki nagy zenésszel is együtt játszani, a zenekarába bekerülni és ott még többet
tanulni. Nagyjából ezek a tervek és
az álmok. Ja, és, hogy sok pénzem
legyen!
H.Gy.
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
Méter tûzifa (éger)
Kalodás fa (tölgy szél)
Kalodás fa (tölgy szél apró)
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk)
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác)

1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

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

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Ne azokon a dolgokon lovagoljon esténként, amit még nem tudott megoldani, hanem örüljön annak, amit már maga mögött
tudhat. Hagyja, hogy idõnként csak az érzelmeké legyen otthon a fõszerep.

IV.20.–V.20. Bika
Itt az ideje, hogy megalapozza a saját és
családja anyagi jövõjét. Tervbe vehet
akár munkahely változtatást, vagy egy új
szakma elsajátítását. Gondolkozzon pozitívan és mellõzze az önsajnálatot.

V.21.–VI.21. Ikrek
Figyeljen jobban a kommunikációjára,
mert némi magyarázkodásra lesz szüksége
otthon a hétvégi foglalatosságával kapcsolatban. Ha egy fiatal rokona tanácsot kér
öntõl, jól gondolja meg, mit válaszol.

VI.22.–VII.22. Rák
Akonyhamûvészet iránti vonzalmát egyre nagyobb siker koronázza. Ragaszkodjon továbbra is az elképzeléseihez és ne ódzkodjon
a kihívásoktól. Ha rálel a boldogságra, vigyázzon rá, nehogy megfakítsák a hétköznapok.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A hobbija terén új lehetõségeket ígérnek a
csillagok. Mindennapos kapcsolatát ugyan a
meghittség jellemzi a párjával, de azért engedje õt is érvényesülni ezen a téren. Ha farsangi bálba megy, új élmények részese lehet.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint akadályok nehezítik
rejtett céljai megvalósítását. Emiatt ne lombozódjon le a hétvégén, hiszen semmirõl
sem fog lemaradni. Elég, ha beszed néhány
vitamint, és máris szaladhat tovább.

IX.23.–X.22. Mérleg
AVénusz bolygó azt sugallja, hogy idén mindenképpen meg kell látnia a tengert. Lehetõleg szerepeljen egy ilyen program is a tervei
között. Ha megmártózik a tenger hullámaiban, más véleményt fog alkotni a világról.

X.23.–XI.22. Skorpió
Bõséges feladatot programozott be magának
az év elején, de valamennyit kézben tudja
tartani. Ha még egyedülálló, a csillagok szoros érzelmi szálakat jeleznek. Járjon nyitott
szemmel, hogy megtudja, ki is az a nagy Õ.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Hiába köszöntött be a tél, ön tele van energiával. Egyre nagyobb késztetést érez arra,
hogy valahol végre kitombolja magát. Pénzügyi nehézségek nem akadályozzák meg
semmiben, bátran induljon el otthonról.

XII.22.–I.20. Bak
Fontos kérdésekben kell döntenie hamarosan. Bár nehezen szívleli meg mások véleményét, most mégis jól tenné, ha változtatna a szokásain. A siker érdekében ne legyen túl szigorú a környezetében lévõkhöz.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Az eddigi kellemetlen érzés, ami idõnként
szorongást okozott önnek, hamarosan elmúlik, elillan, mint a tavaszi hó. Ezen kívül még több jóra számíthat a hétvégén.
Távoli rokonok érkezhetnek.

II.20.–III.20. Halak
Jól mûködnek mostanában a megérzései.
Ha egy ismerõse meghívja például egy
disznótoros vacsorára, ne féltse az alakját,
nyugodtan engedjen a csábításnak. A sok jó
mellett teljesülhetnek egyéb vágyai is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Ne menjen
a jégre!

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt
idõszak alacsony hõmérséklete ellenére a téli sportolásra alkalmas tavaink jégvastagsága
nem alkalmas korcsolyázásra,
illetve a jégen tartózkodásra.
A hét végére elõre jelzett enyhülés tovább csökkenti a keletkezett jégtakaró vastagságát.
Ezúton szeretnénk felhívni a
lakosság figyelmét, hogy a tavakon részlegesen kialakult
jégrétegen való tartózkodás
fokozottan élet- és balesetveszélyes!
Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2014. január 30.

Hatodik helyen végeztek

Az elõzõ hétvégén Pakson rendezték a VI. korcsoportos kosárlabda leány országos diákolimpia döntõt, melyre a nagykanizsai Dr. Mezõ-Thúry Gimnázium együttese is kvalifikálta magát a legjobb nyolc csapat közé.
A B-csoport küzdelmeiben a kanizsaiak elsõként a Herman Gimnázium
(Miskolc) lányai ellen játszottak, s
nyertek 65-50-re. A Vasvári Gimnázium (Nyíregyháza) és az I. Béla Gimnázium (Szekszárd) ellen már nem
ment ennyire jól, hiszen elõbbiektõl
66-59-re, míg utóbbiaktól 53-12-re
kaptak ki Nagy Dóráék. Ezzel csoportjuk harmadik helyén zártak a mezõsök,
így a torna 5. helyéért mérkõzhettek és
izgalmas meccsen maradtak alul (5553) a Radnóti Gimnázium (Dunakeszi)
ellen. A 6. helyen végzett Dr. MezõThúry Gimnázium és Szakképzõ Iskola együttesének tagjai Bársony Réka,

Bernáth Réka, Buti Nikolett, Hegyi Vivien, Jurkó Noémi, Kuzma Cintia, Marosi Panna, Nagy Dóra, Oros Laura,
Pál Fanni, Székely Bernadett és Tóth

Szimonetta voltak. A felkészítõ testnevelõjük Farkas József.

Múlt pénteken kilencedik alkalommal adták át Kiskanizsa
legígéretesebb ifjú focistáinak a Horváth János-díjat, illetve a
legjobb klubbeli góllövõnek tavaly óta odaítélésre kerülõ Lervencz József-díjat.

A lassan már jubiláló rendezvényen Horváth Ferenc, az egyik ötletgazda köszöntötte elsõként az
egybegyûlteket, s ahogy késõbb
fogalmazott, a mostoha idõjárási
körülmények ellenére jólesõ érzéssel vette tudomásul, hogy a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház kisterme gyakorlatilag megtelt nem csupán a jelenlegi fiatal focisták, de a
Sáskák, illetve az MSK néhány évtizeddel ezelõtti „sztárjaival”...
Idén Horváth Balázs, a díj névadójának, a kiskanizsaiak egykori
remek labdarúgójának fia a gyermek korosztályúaknál Õri Martin
Mihálynak, a serdülõknél Becze
Máténak, az ifjúságiaknál Kovács
Zsoltnak adhatta át az elismeréseket. Ebben az évben nem csupán a
kupák kerültek úgymond kiosztásra, hiszen még a labdarúgó válogatott jelenlegi kapitánya, Pintér Attila is postázott egykori mezei kö-

zül egyet, melyet Becze Máté vehetett át.
Ezzel azonban még nem volt vége az ünnepélyes pillanatoknak, hiszen a Lervencz József-díjat, a Sáskák SE megyei elsõ osztályú felnõtt csapatában szereplõ támadó,
Földesi Gábor kapta. S hogy igazi
kuriózum nélkül se maradjon a rendezvény, Kápolnás Zoltán, a
Kiskanizsai Sáskák elnöke, egy keretezett fényképpel lepte meg Horváth János fiát, melyet – mint az
kiderült – a család eddig még nem
láthatott. A nagy méretben elkészített kép különlegessége, hogy akkor készült, amikor a kiskanizsai
futballklub öltözõépületet avatták a
Ferencváros labdarúgóinak vendégszereplésével. A krónikások
szerint éppen 35 esztendeje, 1979ben, mintegy kétezer nézõ elõtt...

INGATLAN

zsai kétszobás lakásra cserélném.
Tel.: 0693-386-799 (7624K)

SZOLGÁLTATÁS

Nagykanizsán Arany János utca 7. szám alatti garázs eladó. Tel.:
0670-524-0100 (7622K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-227-3294, 0630448-6072. (7608K)
Kétszobás összkomfortos családi ház (riasztós) eladó vagy kani-

VEGYES

Készpénzért vásárolnék Herendi, Zsolnay, egyéb szép porceláno-

kat. Ugyanitt eladnám tizennyolc
kötetes, régi kiadású Brehm: Az
állatok világa címû könyvsorozatomat. Érdeklõdni: 0630-332-8422
(7623K)

Kilencedszer jutalmaztak

Fotó: Polgár László

3.qxd

Kidobásra
szánt
TV-jét,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7620K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)

ELÕNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetõbõl!
Szép, oltott állomány, vörös
vegyeshasznú, külön tojó is, és
fehér húshibridek rendelhetõk.
Házhoz szállítva 440 Ft/db.
Tojótyúk 550 Ft-tól.
Kacsa, liba, táp termelõi áron.
Érdeklõdni:

06/85-353-200,
06/30-9-899-754

P.L.

P.L.

ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

2014.01.30.
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Kanizsára költözhet
a megye krémje

A vízilabdázók Dunántúli
Baby Bajnokságának (2003 után
születettek) elsõ fordulóját február 2-án, Nagykanizsán rendezik.
A Kanizsa VSE utánpótlás csapatai közül a legkisebbek kezdik
leghamarabb a bajnoki küzdelmeket. Míg az országos és a Budapest
Bajnokságok csak február végén,
március elején folytatódnak, a
2003-ban és késõbb született gyerekek számára kiírt Dunántúli
Baby Bajnokság már február 2–án
elrajtol. A pontvadászat különlegessége, hogy ilyen fiatal korosztály számára elsõ alkalommal
szerveznek mérkõzéseket.
A Dunántúlról (és Horvátországból) tizenegy egyesület nevezett, a szombathelyiek két csapattal is, ezzel a pólós palántáknak lehetõsége nyílik arra, hogy ne csupán az idõsebbek között, hanem
saját korosztályukban is kipróbálhassák magukat.
A résztvevõket területi alapon két
csoportba sorolták a szervezõk. A
Kanizsa VSE ifjú vízilabdázói a Fehérvár Póló SE, a Kaposvári VK, a

Rajtolnak a legkisebbek
Dunaújvárosi FVE, a Kruna Osijek
(horvát) és a Pécsi SN Zrt. csapataival került az A-csoportba. A csoportellenfelek körmérkõzések során
döntik el a helyezéseket, majd a az
1-3. helyezettek a B-csoport (szombathelyi AVUS I és II, Tatabányai
VSE, Soproni VSE, Balaton VK,
Budafóka) 1- 3. helyezettjeivel a felsõházban , a 4–6. helyezettek az alsóházban folytatják a küzdelmeket.

A február 2-án, a nagykanizsai
városi uszodában sorra kerülõ 1.
forduló programja: 10:00 Kanizsa
VSE – Székesfehérvár, 11:00 Pécs
– Kaposvár, 12:00 Dunaújváros –
Kruna Osijek (horvát), 13:00 Pécs
– Székesfehérvár, 14:00 Dunaújváros – Kaposvár, 15:00 Kanizsa
VSE – Kruna
P.L.

Dobogós helyek Horvátországból
Montenegró, Szerbia, Szlovénia
területérõl neveztek a klubok
sportolókat.
Az NJK versenyzõi közül
Mozsolics Mátyás az U12-es
korosztály 38 kg-os mezõnyében sérülés miatt nem tudta
folytatni a versenyt. Szabó Mátyás az U14-es korosztályban
42 kg-ban indult, melyben a hat
fõs mezõnyt két hármasra osztották, és azokon belül körmérkõzést vívtak a versenyzõk.
Matyás mindkét ellenfelét magabiztosan verte, így a csoport
legjobbjaként a döntõbe került.
A döntõ mérkõzésen szlovén ellenfele jobbnak bizonyult, így a

kanizsaiak cselgáncsozója a
második helyen végzett.
Sólyomvári Dávid az U14-esek
között, 46 kg-ban indult, ahol a
mezõny népesnek (13 fõ) és erõsnek bizonyult. Elsõ meccsén kikapott a késõbbi döntõs horvát fiútól,
ezzel visszamérkõzésre volt csak
lehetõsége. A vigaszágon Dávid
gyönyörû dobásokkal, három
gyõztes mérkõzéssel menetelt a
bronzéremig.
Sólyomvári Dávid az idõsebb
(U18) korosztályban is megmérettette magát, ahol kemény küzdelmek után szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
P.L.

Meghívó mezõõri fórumra
Zágrábban a helyi Judo Klub
Panda rendezésében került sor
a Zagreb Open nemzetközi
cselgáncsversenyre, melyen a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa három versenyzõvel képviseltette magát. A versenyre a házigazda horvátokon
kívül hat országból érkeztek
judokák, Ausztria, BoszniaHercegovina, Magyarország,
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt a 2014. február 13-án (csütörtökön) 18 órakor kezdõdõ mezei õrszolgálat
létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Kiskanizsai Általános
Iskola (Bajcsy-Zs. u. 67.) Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. február 20-án (csütörtökön) 18 órakor kezdõdõ
mezei õrszolgálat létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín:
Palini Általános Iskola (Alkotmány u. 81.)
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Cseresnyés Péter polgármester

Téli nagypályás mûfüves felkészülési tornát szervez az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága, melyen a
tervek szerint a megyei elsõ osztály
16 együttese vesz részt a február folyamán. Két négyes, az A- és B-csoport küzdelmeire Nagykanizsán
kerül sor február 1-2-án, egész
napos program keretében, illetve
február 8-án (a C és D jelû kvartett
Zalaegerszegen és Hévízen futballozik), majd a rájátszás találkozói
és a helyosztók jöhetnek február 9én, valamint február 15-én.
Az A-csoportba osztották a Semjénháza SE-t, a Letenye SE-t, a Nagykanizsai LE-t és a Galambok SC-t, míg a
B-ben a Horváth Méh-Kiskanizsa, a
Szepetnek SE, a Zalakomár ESE és a
Mûszer Automatika Napred szerepel,
õk ezen a hétvégén mérkõznek.
A rájátszás programján belül
február 9-én az A- és a B-csoport
elsõi és másodikjai meccselnek
egymással a dél-zalai helyszínen,
de a csoportharmadik és negyedik
legénységek is letudnak egymás
között egy találkozót.
A téli torna nagy döntõje is
Nagykanizsán kerül megrendezésre, sõt a harmadik, ötödik és hetedik helyért is Kanizsán mérkõzhetnek a megyés csapatok – február 15-én egy gyakorlatilag egész
napos program keretében.

Perlakra került
az emléktorna kupája
Nemzetközi férfi kézilabda
torna helyszíne volt a nagykanizsai Zsigmondy-csarnok, hiszen
ott rendezték a Letenye KSE
szervezésében a Cservég-Waszer Nemzetközi Emléktornát,
melyen két, a határváros kézilabdájáért sokat tett vezetõ és
játékos (Cservég György és Varga
György) elõtt tisztelegtek.
Az eredmények aztán úgy alakultak, hogy a döntõt a két horvát
együttes, az RK Prelog és a csáktornyaiak vívták, végül a perlakiak
nyertek 24-22-re. A bronzmeccsen
a Nagykanizsai Izzó SE a keszthelyi Georgikon DSE-vel játszott 2020-at, hetesekkel gyõztek a kanizsaiak. Az ötödik helyrõl szintén büntetõsorozat határozott, a Nemesvámos – Letenye meccsen 15-15 lett
az eredmény, majd a Veszprém megyeiek céloztak jobban...

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Hirdetés
Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu
Rendezvényeket 80 fõig vállalunk!

Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft
Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft
2014. február 3 – február 7. 11.00 óra - 14.00 óráig
HÉTFÕ: Húsleves cérnametélt A: Párizsi csirkemell, burgonyapüré, savanyúság B: Kétsajtos
rakott tészta. KEDD: Tejfölös burgonyaleves. A: Kapros-juhtúróval töltött csirkemell rántva,
rizs. B: Tökfõzelék, sertéspörkölt. SZERDA: Gulyásleves. A: Mákos guba. B: Mexikói
pulykaragu, rizs. CSÜTÖRTÖK: Csiperkeleves. A: Kolbászos, paprikás krumpli, almapaprika. B: Rostonsült csirkemell hentes módra, piriburi. PÉNTEK: Sárgaborsókrém leves.
A: Töltött csirkecomb, rizs, savanyúság. B: Rántott sertésmáj, tört burgonya, savanyúság.

Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040
Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.)  www.maestrokanizsa.hu
Nyitva: hétfõtõl-csütörtökig: 11.00 - 22.00, péntek-szombat: 11.00-24.00, vasárnap: zárva

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. február 28-ig érvényes.

2014. január 30.

