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Telephelyet váltottak, s a korábbinál jóval több megváltozott munkaképességű embernek ad munkát
- az „Autistákért Nagykanizsán"
projekt jóvoltából - a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. A bő másfél éve tartó
program ünnepélyes záró rendezvényére múlt héten került sor.
Az egykori Petőfi utcai leánykollégiumnál - a Szociális Foglalkoztató új székhelyén - tartott ceremónián Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.
- Örömteli ez az esemény. Sikeresen lezárult egy projekt, amely
tartalmát tekintve mindannyiunk
számára kiemelkedően fontos, mivel megváltozott munkaképességű
embertársaink sorsát és élethelyzetét támogatja - mondta elöljáróban
Nagykanizsa első embere. Majd ar-

Garantált a modern és a megfelelő munkakörülmény
ról beszélt Dénes Sándor, hogy az
említett programban a közösségi érzékenyítés is fontos szerepet kapott.
- E projekt keretében, az elmúlt másfél évben, lehetőség nyílt arra is, hogy
valóban erősebb közösségé váljon városunk - fogalmazott a polgármester.
Hangsúlyozta: az autizmus világunk egyik komoly kihívása,
amely, ha láthatatlan marad a társadalom számára, akkor magányt
és elveszettséget jelent elszenvedése. Éppen ezért kell a közösség
empátiája, erősítése, amit jelen
projekt is nagyban segített. Csak-
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úgy, mint azt, hogy 17, megváltozott munkaképességű ember kapott ezáltal munkát, köztük három
autizmussal élő. A jövőben pedig
még többük kap munkalehetőséget
a Szociális Foglalkoztatóban.
Zárszavában elismerését - egyúttal köszönetét - fejezte ki Dénes
Sándor a projektben résztvevőknek.
- A mai nappal olyan fordulóponthoz érkezett a Szociális Foglalkoztató, amelynek jelentősége
1967-es alapításához mérhető - ezt
már Lérántné Mátés Valéria, a foglalkoztató ügyvezetője mondta kö-

szöntőjében. Elöljáróban összegzést adott az intézmény történetéről, majd áttért a tavaly áprilisban
kezdődött projekt bemutatására.
Jelezte: a pályázat még 2013-ban
került kiírásra, melyen városunk önkormányzata sikeresen vett részt. A
támogatásnak köszönhetően nem
csak (nagyobb) telephelyet váltottak, hanem immár korszerű munkakörülményeket is biztosítani tudnak
a hátránnyal élő embereknek. Sok
más mellett akadálymentesítették és
új elektromos hálózatot is kiépítettek
a volt leánykollégiumban.
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" A Petőfi a. 5. szám alatt várjuk régi és új partnereinket!
Megközelítés: Platán sor felől, volt leánykollégium épülete.

8800 N;Ljíyk:inizs;i, Petőfi u.

-Az elkövetkezendő öt évben megvalósul, hogy az újonnan létrehozott álláshelyek 40 százalékban autizmussal
élő emberek fognak dolgozni - szögezte le az ügyvezető, aki hozzátette: jelenleg 94, megváltozott munkaképességű
ember dolgozik a foglalkoztatónál.
A beszédek után Szűcs Imre római katolikus plébános és Hella
Ferenc református lelkipásztor áldotta meg az épületet, amit az ünnepélyes szalagátvágás után meg
is tekintettek a megjelentek.
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HNAGYKANIZSAI
SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
* Ofszet- és digitális nyomda
* Varrodai munkák
. Nagyformátumú nyomtatás,
vágás, laminálás

(volt leánykollégium) * Telefon: =§36 93 509 7-iC) * titkárság® nkszoei.hu * www.nkszoei.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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gyeszékhely. Valamint arra, mi segíthet egy megfelelő brand kiépítésében, mely elhangzásakor azonnal Nagykanizsa jut az emberek
eszébe és választ ad a 21. század
kihívásaira. Ekkor hozta össze a
gesek az innovatív projekteknél a Pannon Egyetem Nagykanizsai
jó tervek, mely meglétének mesz- Kampuszát és a Hidrofilt Kft.-t. A
szire mutató hatásai vannak, meg- cég és az egyetem megbeszélésein
takarítást és jól működő rendszert pedig felmerült a kutatóközpont
létrehozásának az ötlete, kitaláleredményez.
- Az is innováció kategóriájába ták, hogy mi lehet városunk követtartozik, ha nem máshogyan csi- kező brandje. - Remélem nem
náljuk a dolgokat, hanem jobban - csak brandet építünk, hanem tuezt már Balla Krisztián, a Nemzeti dást tudunk adni a szakemberekFejlesztési Programiroda Nonpro- nek, mely Nagykanizsának és Mafit Kft. vezetője monda a Nemzeti gyarországnak kitörési pontot adFejlesztési Programiroda szerepe hat - zárta beszédét Cseresnyés
az EU-s finanszírozású progra- Péter.
mokban című előadásában. SzemA második konferencián adták
léletről beszélt, amellyel érdemes át a Soós Ernő Ifjú Kutatói Díj nekifogni a munkának. Ezt a néző- ahogy Borsos Ferenc, a Hidrofilt
pontot pedig az oktatás és a képzés Kft. ügyvezető igazgatója részleadhatja meg. Majd azt részletezte a tezte -, nemzetközi, hiszen külkutatási munkákat hogyan lehet földről is pályázhatnak rá a kutabekapcsolni a termelési folyamatók. Az igazgató hangsúlyozta,
tokba, hogyan hasznosíthatóak. minden vállalkozásnak szüksége
Dr. Galambos Ildikó, a Soós Ernő van stratégiára, jövőképre, tervre
Víztechnológiai Kutató- Fejlesztő arra vonatkozóan, hogy mit fog
Központ szakmai vezetője a Pan- tenni majd 10 év múlva. A munka
non Egyetemet mutatta be. Az során innovatív együttműködésre
egyetemen jelenleg közel kilenc- van szükség, ebben van nagy szeezer hallgató végzi a tanulmányait, repük a fiatal kutatóknak is. A díjebből négyszáz Nagykanizsán, jal lehetőséget biztosítanak száahol a hallgatóknak számos lehető- mukra, hogy munkájukat minél
ségük van a fejlődésre, az újszerű nagyobb körben bemutathassák.
innovatív fejlesztésekben való Idén a bíráló bizottság döntése
részvételre.
alapján Soós Ernő Ifjú Kutatói Díj
Cseresnyés Péter, munkaerőpia- MSC nyertese Hegedűs Péter, míg
cért és képzésért felelős államtit- a PhD kategóriában első dr. Veréb
kár, a térség országgyűlési képvi- Gábor lett. A beküldött kutatásaiselője a Soós Ernő Víztechnológi- kat a konferencián ismertették.
ai Kutató- Fejlesztő Központot, Délután különböző ipari és tudomint innovációs mintát mutatta be mányos szekciókban folytatódtak
és azt vázolta, hogy jutottunk el az előadások, melyeket Lakner
idáig. Kiemelte, még városunk Gábor, dr. Laky Dóra, dr. Bíró Ildipolgármestereként arra kereste a kó, dr. Kunsági-Máté Sándor és dr.
megoldást, hogy kerülhet be a köz- Lakner József vezettek.

Víz- és szennyvízkezelési tudományos
konferencia másodszor

Víz- és szennyvízkezelés az
iparban címmel rendeztek a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán nemzetközi konferenciát a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató- Fejlesztő Központ
szakmai támogatásával. A konferencia fő célja az volt, hogy a vízés szennyvízkezeléssel foglalkozók bemutassák legújabb kutatási eredményeiket, egyúttal a
rendezvény lehetőséget biztosított a víz- és szennyvízkezeléssel
foglalkozó szakemberek, kutatók, ipari partnerek tapasztalatcseréjéhez és kapcsolatteremtéséhez is. A konferencián adták át
a Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjakat.
A konferenciára ötven különböző cégtől és tudományos szervezettől érkeztek, összesen 48 különböző előadással. A résztvevőket a
város nevében Dénes Sándor polgármester köszöntötte, aki kiemelte, a konferenciát immáron második alkalommal szervezték meg.
Hangsúlyozta, a víz különleges
anyag, mely nélkül nincs élet, és
mindenhol lehet vele találkozni.
Az életünk, a mindennapjaink során rengeteg vizet fogyasztunk, és
rengeteg szennyvizet termelünk.
20S0-re pedig még nagyobb problémát fog jelenteni a védelme, hiszen addigra már, az előzetes adatok szerint 9 milliárdan leszünk a

Földön. A legtöbb vizet a mezőgazdaság használja. Ezt követően
a polgármester a kutatóközpont
megalakulását idézte fel azt, amikor az önkormányzatnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának és
a Hidrofilt Kft.-nek az együttműködéséből megalakult a Soós Ernő
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő
Központ. Birkner Zoltán igazgató
azt mondta, a központ létrejöttét az
ipari és szolgáltató szektor megjelenése indukálta leginkább. Az oktatás pedig ezzel gyakorlatorientáltabb lett.
- Milyen lenne a világ tiszta víz
nélkül? - ezzel a felvetéssel indította beszédét Borsos Krisztina, a
Hidrofilt Kft. minőségügyi vezetője. Hozzátette, jelenleg azért is
dolgoznak, hogy ne kelljen elképzelni egy ilyen világot. Majd a polgármester által elmondottakhoz
kacsolódva kiemelte, a kezdetek
óta már többen doktori fokozatot
szereztek, eszközöket vásároltak,
pályázatokat nyújtottak be és új
eredmények is vannak.
Dr. Nemcsók Dénes, környezet
és energiahatékonysági operatív
programokért felelős helyettes államtitkár az Európai Uniós forrásból megvalósuló víz- és szennyvíztisztítási projektek tapasztalatairól, azon belül is a finanszírozásról beszélt előadásában. Kiemelte,
minden városnak szüksége van
egy húzóágazatra. Ehhez szüksé-

tudatba, mi lehet a kitörési pontja
egy olyan városnak, mely nem me-

V.M.

ORFK: Fokozott ellenőrzés a hónap végéig
Az országos rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el az
ország egész területén.
Az országos rendőrfőkapitány 201S. november 30-án 24 óráig Magyarország teljes közigazgatási területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése,
felderítése, illetve megszakítása érdekében.
ORFK Kommunikációs Szolgálat
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X. Országos Vasutas Népművészeti
Kiállítás és Díjátadó

állítás előzményeiről is szólt,
melynek 1988 óta hagyománya
van már Nagykanizsán. Mindez
pedig köszönhető az intézmény, a
művelődési ház közösségének és
igazgatójának, Kámánné Szép Teréziának, akik nagyon sokat tesznek városunkban a hagyomány
ápolása és megőrzése érdekében.
Az ország különböző települéA hagyományt ma már nem elég
seiről, sőt a határainkon túlról ér- csodálni - mondta a polgármester.
kezett pályázókat, díjazottakat, a - Ki kell alakítani a hagyományra
Vasutas Országos Közművelődési való igényt, amihez meghatározó
és Szabadidő Egyesület képviselő- példa kell mindannyiunk számára.
it és a meghívott vendégeket Persze mindezt csak úgy tehetjük,
Kámánné Szép Terézia, a szervező ha jól megismerjük a példát. Ezért
intézmény vezetője üdvözölte, van szükség az ismeretre, amihez
majd Dénes Sándor polgármester sikerrel járul hozzá e mai kiállítás
mondott köszöntőt. Beszédében a is, hiszen célja a magyar népművévárosvezető a háromévenként szet és a vasutas népi kultúra értémegrendezésre kerülő országos ki- keinek bemutatása, megőrzése, a
Tizedik alkalommal rendezte
meg az Országos Vasutas Népművészeti Kiállítást a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház.
A díjátadó gála a Góbé zenekar
és a Kodály Zoltán Énekkar műsorával vette kezdetét az intézmény színháztermében.

nagyközönség felé való feltárása,
vagyis a hagyományápolás és a
megismertetés.
A kiállítást a VOKE elnöksége
nevében Pál Gábor nyitotta meg.
Beszédében kiemelte: a vasutas
művelődési házak alkotó közösségei nemcsak értéket örökítenek át,
nemcsak hagyományt teremtenek
és visznek tovább, hanem egyúttal
mintát, példát is adnak környezetüknek, lakóhelyüknek. A kézművesség, a népi díszítőművészet
mind-mind a mi tárgyi anyanyelvünk - hangsúlyozta. -És akik ezt
a tárgyi anyanyelvet elénk tárják,
valamennyien sokat tesznek azért,
hogy ez az örökség megjelenjen,
és a mai kor embere elé kerüljön.
Mint azt mindannyian tudjuk, a
népművészet, a népi művészet
mindig is táptalaja volt az úgynevezett magas művészetnek. Pál
Gábor végezetül megköszönte,
hogy a Kodály Zoltán Művelődési
Ház immáron úttörőként nagynagy lelkesedéssel rendezi meg
ezeket a kiállításokat.
A találkozó további részében
Micsinai Dominik és Király Imre
versmondók, valamint a Pántlika
Néptánccsoport műsora szórakoztatta a vendégeket.
Díjazottak: Munkájuk alapján
egyéni díjazásban részesültek:
Hímzés kategória III. hely:
Miskolczi Dimitranka, Fazekasné
Nagy Ibolya. II. Kiss Mihályné, I.

Megújult a Honvéd utcai kőkereszt
A környék lakóinak jelenlétében szentelték fel a felújított
Honvéd utcai kőkeresztet. Az esemény alkalmából megjelenteket a
városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester köszöntötte.
Beszédében emlékeztetett rá: az önkormányzat 5-6 évvel ezelőtt döntött
arról, hogy a közterületeken álló elhanyagolt, rossz állapotú kereszteket
helyreállítja. E folyamat részeként az
elmúlt években Szabadhegyen, Cserfőn, Palinban, a Dózsa György és a Petfői utca kereszteződésében állítottak
helyre kereszteket. A legutóbbi, a
Gerócs János által 1887-ben állíttatott
Honvéd utcai fogadalmi kereszt felújítása 1 millió 267 ezer forintba került. Az
alpolgármester megköszönte a Kuzma
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Harsányi Edit. Fafaragás kategória: II. Király Imre, I. Boa Endre.
Egyéb kategória: III. Baji Angéla gyöngyfűző. II. Kecső Tibor,
kovács. I. Harangozóné Németh
Beatrix fazekas.
Szakkörök: Hímzés kategória:
III. Tiszta Forrás Hímzőkör, Debrecen. II. Kabai Kézimunka Szakkör, Debrecen. I. Albaregia Hímző
Szakkör, Székesfehérvár.
Csipkeverés, horgolás: III.
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, Miskolc. II. Vasutas
Nyugdíjas Klub, Nagykanizsa. I.
Halasi Csipke Közalapítvány, Kiskunhalas.
Fafaragás kategória II. Fafaragó
Kézműves Csoport, Budapest. I.
Fafaragó Szakkör, Nagykanizsa.
Egyéb kategóriában a következő
intézmények szakkörök kaptak díjat. Szövés: II. VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ, Tapolca. I. Népi Kézműves
Szakkör, Székesfehérvár. Gyöngyfűzés: I. Gyöngyfűző Szakkör,
Székesfehérvár.
Különdíjban részesültek: a
Thúry György Múzeum Különdíját kapta L. Mikecz Ágnes. A
VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Különdíját Horváthné Csepella Veronika vehette át. Nagykanizsa MJV Különdíjában a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Hímző és Kézimunka
Szakköre részesült. A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Különdíját a
szabadkai Gránátalma Hímző
Szakkör nyerte el.
B.E.

Elismerő oklevél
a Honvéd
Kaszinó
Énekkarának

A magyar katonazenekari hagyományok megörökítéséért,
ápolásáért, közvetítéséért, kiemelkedő és sikeres szerepléseik elismeréséül nemzeti ünnepünk alkalmából elismerő oklevelet kapott a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó Énekkara. Az
elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában vette át Halmos
Gránit Kft. munkáját és Stamler Lajos kat a jövőnkkel, az elmenőket az érkeművésztanár közreműködését a szobrok zőkkel." Akőkeresztet Szűcs Imre, a ka- Ildikó karvezető, a Honvéd Kaszinó igazgatója Simicskó Isthelyreállításában, majd Bence Lajos, mu- tolikus egyház plébánosa szentelte fel.
ván honvédelmi minisztertől.
ravidéki költő gondolataival zárta beszéB.E.
dét: „Kössön össze bennünket: a múltun-

1 Kanizsa - Közgyűlési sorok
Döntött a közgyűlés

merésére is alkalmas kamerákat. A
telepítés - az előterjesztés szerint április 30-ig meg is valósul.

Újabb térfigyelő
kamerákat
telepítenek
Négy újabb, kanizsai útszakaszon bővítik a térfigyelő kamerarendszer- hálózatot.
Minderről a legutóbbi soros ülésen döntött a képviselőtestület. Mint
az előterjesztésből kiderül: a városban, jelenleg, 13 kamera működik,
amik - zömmel - az Erzsébet tér és
a belváros forgalmasabb pontjait
biztosítják. Az önkormányzat ugyan
idén nyújtott be pályázatot további
kamerák telepítésére, ám vissza
nem térítendő támogatást nem sikerül nyernie a városnak.
A Ligetváros szociális célú rehabilitációja projekt jóvoltából viszont
tíz további helyszínt látnak el kamerákkal, értelemszerűen a Ligetvárosi részen. Továbbá, Nagykanizsa

kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása pályázat is lehetőséget nyújt arra - a tervek szerint ez
évben - hogy a biciklikölcsönző,
dokkoló állomásoknál, 10 helyszínen, térfigyelő kamerákat telepítsenek: többek közt az Inkubátorháznál, a Cserháti sportcsarnoknál és az
Ady út érintett részein.
Viszont - a helyi rendőr-kapitányság javaslata szerint - elkelne
még 11 helyszínre, utcára, közterületre a kamerákból. Amik üzemeltetéssel, telepítéssel együtt
több mint 24 millió forintjába kerülne a városnak. Am a jövő évi
költségvetésben 8 millió forintot
különítettek el a rendszer bővítésére. Ebből építik ki a Miklósfai út
bevezető szakaszánál, az Alsószabadhegyi út-7-es főút kereszteződésénél, a Raktárház út-Petőfi út
találkozásánál és a Camping útkörforgalomnál a rendszám felis-

Támogatás a
vöröskeresztnek
A közgyűlésen elfogadták a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított
hajléktalan ellátás 2016. évi szolgáltatási díjának meghatározására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat 2000-ben kötött ellátási szerződést a vöröskereszt zalai szervezetével a hajléktalanok ellátására és a családok
átmeneti otthonának fenntartása
céljából. A megállapodás értelmében a vöröskereszt évente beszámol a tevékenységéről a közgyűlésnek. Az ellátási szerződés értelmében az önkormányzat az ellátások működtetésére az éves
költségvetésben meghatározott
mértékű szolgáltatási díjat fizet a
vöröskeresztnek, ez a díj 6,S millió forint.

Meghallgattatott a köz
Uniós zászlóval a hátán vonult a testület elé a közmeghallgatások állandó résztvevője
Perincz Jenő. Aki a 250 millió
forintért kötött, önkormányzati
tanácsadói szerződéseket firtatta.
- Arról nem rendelkezik semmilyen adattal a város, hogyan és hol
hasznosultak ezek a tanácsok - állította Ferincz Jenő. Utalván arra
is, hogy tett jogi lépéseket - pontosabban „perre ment" - annak tekintetében, hogy az említett szerződések, mivel közérdekű adatnak
minősülnek, nyilvánosak legyenek.
- A bíróság ugyan kinyilvánította,
közérdekű adatnak minősülnek
ezek a tanácsok, keresetemet azonban elutasították - sérelmezte a felszólaló.
Fennmaradó idejében a „kaotikus belvárosról" beszélt Ferincz
Jenő.
- Csak a dizájnt, a csomagolást
próbálják csicsássá tenni - summázta. Majd rögvest megjegyezte:
attól, hogy szép lett az Erzsébet
tér, még nem lett jobb a városnak.
Számon kérte dr. Gyergyák
Krisztina jegyzőt is, miért nem
volt lakossági fórum a belváros rehabilitációs munkálatokkal kap-

csolatban. A város jegyzője emlékeztette: 2010-ben már tartottak
ilyen fórumot.
Másodikként a Zrínyi utcában
élő Bíró Albert szólalt fel. Arról
beszélt, hogy a belváros rehabilitációs munkálatokból fakadó,
megnövekedett teherforgalom miatt „élhetetlen az életük" - neki,
illetve az érintett utcában élő lakosoknak. Mint elmondta, az ott
élők összefogásával - aláírásgyűjtésével - próbált lépéseket
tenni az illetékeseknél a helyzet
orvoslására, ám nem járt sikerrel.
Sok más mellett a tekintetben

sem, hogy, például, „normálisan,
sebességkorlátozást betartva közlekedjenek az autóbuszok, amik
egyébként pár emberrel szaladgálnak". Az iránt is érdeklődött
Bíró Albert, hogy miért nem a
Zrínyi utcát tehermentesítették? S
miért nem inkább ezt az utat „javították fel"? Mondandójában további, általa tapasztalt „közúti
szabálytalanságokra" hívta fel az
önkormányzat figyelmét, amit az
„autósok" követnek el.
Dénes Sándor polgármester
válaszában elmondta, hogy „az
alapprobléma, a Zrínyi utcai forga-
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Jövőre is lesz Város
Napja
A közgyűlésen elfogadták a
2016. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázati kiírást,
így a hagyományoknak megfelelően április utolsó hétvégéjén, április
29.-30., sor kerül a rendezvényre.
Ahogy az előterjesztésben olvasható, a rendezvény évek óta városunk egyik legnagyobb programja.
A helyi lakosokon kívül az ország
számos pontjáról érkeznek vendégek, és az eseményen testvérvárosaink is képviseltetik magukat. A
szabadtéri megszervezéshez az önkormányzat hét millió forintot biztosít. A további költségeket, mely
közel S millió forint, külön soron
szerepeltetik az önkormányzat
2016.évi költségvetésében.
A beérkező pályázatok közül a
legjobb ajánlatot tevő pályázóval
kötnek majd szerződét.
Sz.Zs. - V.M.
lom megszüntetésében" ugyan
nem tudnak tenni, viszont a 30
km/h sebességkorlátozást be kellene tartaniuk az autósoknak.
A közmeghallgatás harmadik,
egyben utolsó felszólalója, a
kiskanizsai Horváthné Polai Mária háláját, elismerését fejezte ki
a városvezetés munkája előtt,
amelynek „sok eredménye van
Kiskanizsán" és a belvárosban is.
Egyúttal kérését is jelezte: a Rózsa utca 10. környékén, ahol
gyermeke él, nincs járda és gyalogátkelőhely. Ennek megoldásában szeretné a város segítségét
kérni.
Sz.Zs.

Gábris Jácint az ingyenes parkolási lehetőségről kérdezett
Lakossági kérést tolmácsolva
ingyenes parkolás biztosításáról
kérdezett közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő. A városatya
véleménye szerint a Fő utcán
történő munkálatok miatt a parkolási lehetőség olyan területekre korlátozódik, ahol fizetni kell
az autósoknak a parkolásért.
- A belvárosi rekonstrukció II.
ütemének idején a Via Kanizsa
Zrt. a rekonstrukció lebonyolítójával közösen biztosítja a díj-

mentes parkolási lehetőséget
azok számára, akik a korábbi
gyakorlat szerint nem tudják elhelyezni a járműveiket. (Fő úti
és Deák téri ingatlanok esetében). A teljes fizetőparkoló hálózat díjmentes használata közlekedésszervezési szempontból
nem támogatható, mivel az ingyenességgel a fizetőparkoló
rendszer forgalomszabályozó
funkciója megszűnne. A belvárosi területeken dolgozók a szabad
parkolóhelyeket egész napos várakozásra használnák, korlátoz-

va vagy akár teljesen kizárva a
belvárosi parkolóhelyeken elvárt
cserélődési lehetőséget. A teljes
fizetőparkoló terület hosszabb
időre történő ingyenessé tétele a
fentieken túl az év elején parkoló bérletet vásárló autósok részéről is kifogásolható lenne. Az
építkezéssel érintet ingatlanok
tulajdonosainak és használóinak
a korábbi egyeztetések szerint,
díjmentes várakozást biztosító
engedélyeket adnak - áll Fitos
István vezérigazgató válaszában.
B.E.

Kanizsa - Krónika
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Beüzemelték
a lámpatesteket

Elismerések
a katasztrófavédelmi főigazgatóságon
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetőjének. A belügyminiszter a Magyar Rendvédelmi Kar munkájának segítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette
nyugállományú tűzoltó ezredessé
Dr. Pintér Sándor Magyarország Stockerné Egyed Emília nyugállobelügyminisztere beosztásában vég- mányú tűzoltó alezredest, a Zala
zett kiemelkedő tevékenysége elis- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgameréseként tűzoltósági tanácsosi cí- tóság volt gazdasági osztályvezetőmet adományozott Kámán Jánosné jét. Munkakörében hosszú időn át
tűzoltó alezredes asszonynak a Zala végzett, kiemelkedő teljesítménye
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon október
huszonharmadika tiszteletére
tartott ünnepségen a megemlékezés mellett elismerések átadására is sor került.
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elismeréseként Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató ajándéktárgyat adományozott Egri Gyula tűzoltó ezredesnek a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának valamint Stocker Dávid tűzoltó alezredesnek a Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának - olvasható a
Rendben és terv szerint zajlik a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Városrehabilitáció 2. üteme a SabIgazgatóság honlapján.
ján Gyula utcától a Hunyadi utcáig
tartó szakaszon, illetve folytatódik a
Kanizsa
járdaburkolat építése a déli oldalon
az Ady Endre utcától felfelé.

Tárgyjutalmak, emléktárgyak a rendőröknek
Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 59., a Magyar
Köztársaság kikiáltásának 26.
évfordulója alkalmából tartott
országos és megyei ünnepségen
elismerést vehetett át a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság érintett állománya.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója alkalmából 2015. október 22-én Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere dicséretben és miniszteri emléktárgy elismerésben
részesítette Pintér Krisztina Na-

tália címzetes rendőr őrnagyot, a
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály csoportvezetőjét. A szakterületén végzett
kiemelkedő munkája elismeréseként Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány
dicséretben és emléktárgy jutalomban részesítette Kékesi Adám
címzetes rendőr őrnagyot, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály osztályvezető-helyettesét, Kovács Anikó
közalkalmazottat, a Rendészeti
Igazgatóság alkalmazottját. Dr.
Sipos Gyula rendőr vezérőrnagy,

a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2015. október
27-én - ünnepélyes keretek között - tárgyjutalmat adott át azoknak a kollégáknak, akik a határrendészeti szakterületen kiemelkedő, átlag feletti, színvonalas
munkát végeztek az elmúlt időszakban. A megyei rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának állományából 13 dolgozó vett át elismerést - olvasható a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság honlapján.
Kanizsa

Napenergiát is használ a jövőben
a Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház
villamosenergia-igényének egy
részét a jövőben megújuló energiaforrás - napelemes kiserőmű
- biztosítja. A mintegy 134 millió
forint európai uniós támogatással megvalósult beruházás célja
a kórház működési költségeinek
csökkentése mellett a betegek és

a város lakosságának környezettudatos nevelése.
A Széchenyi 2020 program keretében fotovoltaikus rendszert
építettek ki a kórházban - közölte
a nagykanizsai intézmény főigazgatója szerdán az MTI-vel. A helyi
adottságokat kihasználva a kórház

A közművezetékek fektetését és
cseréjét követő felszíni munkák folyamatosak, az első szakaszon a
közvilágítási lámpaoszlopok is a helyükre kerültek. Ezekre energiatakarékos, LED lámpatestek érkeztek,
melyek beüzemelése az elmúlt hét
során megtörtént. Ez az energiatakarékosság a projekt teljes Fő úti megújított szakaszát érinti majd. Aberuházás során a teljes vízi közmű hálózat megújításra kerül a Fő úton. Ennek keretében tervezett vízhiányra
nem kell számítani a belvárosban.

A Fő út átépítése
során rendbe tették
az öreg fákat is
Megkezdődtek a Fő út rekonstrukció keretében a kertészeti munkák is az Ady Endre utca és Csengery út közötti fák lombkoronájának tervezett kiigazításával.

több épületének tetőszerkezetén
napelemes kiserőművet helyeztek
el - tájékoztatott Brünner Szilveszter. A rendszer éves energiahozama 201 ezer kwh, amely a
kórház villamosenergia-felhasználásának 10 százalékát fedezi.
MTI - Kanizsa

A meglévő fák gondozása életkorukat tekintve is időszerű volt, illetve eltakarták a vagyonvédelmet és
baleset megelőzést szolgáló közvilágítási lámpatesteket, valamint
gyökérzetük a rendelkezésre álló területen túlnőtt. A kivitelező ezen
felül elvégzi a fák fagyöngy illetve
borostyán mentesítését is.

Szeniorok iskolája: rekordszámú „tanuló"Oszi virágosítás
Az október 27-i ünnepélyes
tanévnyitót követően - az ott jelentkezetteket is felvéve - megtörtént a hallgatók végleges beosztása az egyes csoportokba.
A minden korábbi jelentkezést
felülmúló végleges adatok sze-

rint összesen 257-en jelentkeztek a november első hetében induló tanfolyamokra, az alábbi
megbontásban: angol haladó: 25
fő, angol kezdő: 71 fő, német
kezdő: 52 fő, informatika haladó: 29 fő, informatika kezdő: 80
fő.

A hallgatókat 15 osztályban
(csoportban) összesen 25 diákoktató oktatja majd november első
hetétől - tájékoztatta lapunkat Dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó.
Kanizsa

Az elmúlt héten mintegy tízezer tő
árvácska beültetésével színesítették az
Erzsébet teret - áll a Via Kanizsa Zrt
tájékoztatójában. A színpompás növényekben a tél beálltáig gyönyörködhetünk. Tavasszal a szintén most beültetett nyolcezer darab tulipánhagyma virágai díszítik majd a város szívét.
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mint 20 ezren képzési vagy konkrét állásajánlatot kaptak. Várhatóan még az idén meghirdetjük azt a
Gazdasági operatív programból finanszírozott, 1S milliárd forint keretű pályázatot, amellyel a 2S év
alatti pályakezdőknek segítünk
visszatérő igény a munkával kap- munkatapasztalatot szerezni a kiscsolatos adóteher csökkentése a és közepes vállalkozásoknál. A
jelentősebb béremelések és a fog- gyakornoki helyek létrehozását
eszközbeszerzéssel, járulékkedlalkoztatás bővítése érdekében.
Megfontolja a kormány a kérést? vezménnyel, bértámogatással ösz- A jövő évi béremelés kapcsán tönözzük.
a munkaadói és munkavállalói ol- Várható más, foglalkoztatási
dallal felelősségteljes tárgyalást célú uniós pályázat idei meghirdefolytatunk. Reményeink szerint ez tése?
olyan megállapodással zárul majd,
- Lesz kettő, a társadalmi célú
amely a költségviselési képessé- vállalkozások működését támogaget és a foglalkoztatás szintjét is tó felhívás 7,3 milliárd forint kefigyelembe veszi. A járulékcsök- rettel. Az egyik az említett vállalkentés nagyon összetett kérdés, kozások, szervezetek által igénybe
nagyon összetett választ is igé- vehető oktatás, képzés, tanácsadás
nyel, és mivel a költségvetést is finanszírozásához járul hozzá. A
érinti, kormánydöntésre van szük- másik ugyanezen vállalkozások
ség.
eszközbeszerzéseit segíti, valamint
- Járulékkedvezmények eddig is bértámogatást ad a foglalkoztatotvoltak, a munkahelyvédelmi akció- tak után.
terv mellett számos foglalkoztatást
- Hol tart a 2007-2013 közötti
A
szakképzési
rendszer minél több közfoglalkoztatott
Társadalmi megújulás operatív
munkaerő-piaci igényekhez iga- visszatérését támogassuk a nyílt támogató program épült erre.
- A munkahelyvédelmi akció- program megvalósítása, hogyan
zítása mellett a legfontosabbnak munkaerőpiacra, valamint elősea munkavállalók elhelyezkedé- gítsük a foglalkoztatás bővítését a terv elsősorban a hátrányos mun- alakul a pénzlehívás?
kapiaci helyzetű csoportok elhesének támogatását, a munka- versenyszférában.
- Időarányosan jól állunk a
helyteremtés ösztönzését tartom
- Munkáltatói oldalról többször lyezkedését, illetve álláshelyének programok megvalósításával és a
- mondta a Magyar Időknek is elhangzott, hogy a közfoglalkoz- megtartását segíti. A legjelentő- kifizetésekkel. Az elmúlt hónapokCseresnyés Péter, a Nemzetgaz- tatás már gátja a versenyszféra sebb eredményeket a 2S év alatti ban a Miniszterelnökség elvárása
pályakezdők, valamint az SS év fedasági Minisztérium munka- létszámbővítéseinek. Terveznek-e
szerint felgyorsult a pályázati ügyletti munkavállalók elhelyezkedé- intézés is. Bár akkor még nem veterőpiacért és képzésért felelős, változást ebben?
újonnan kinevezett államtitká- Jelenleg készül egy kormány- se terén sikerült elérni, előbbiek tem részt a szervezet munkájában,
ra. Ezért új képzési és rendelet, amely lehetővé teszi, közül közel 170 ezer, utóbbiaknál úgy gondolom, hogy az itt dolgomunkaerő-piaci programokat hogy ha egy közfoglalkoztatott a több mint 320 ezer embernek segí- zók és a megvalósításban közreindítanak költségvetési és uniós szerződése lejárta előtt piaci ál- tettünk. Aprogram 2013-as indulá- működők mindent megtettek a
forrásokból a közfoglalkoztalást talál, akkor előre és egy ösz- sa óta 310 milliárd forinttal támo- programok sikeréért. Példaként a
tottak piaci elhelyezkedése és az szegben felvehesse a hátralévő gattuk a vállalkozásokat, és ennek hátrányos helyzetű munkavállalók
ifjúsági munkanélküliség csök- hónapok foglalkoztatást helyette- eredményeként összesen csaknem foglalkoztathatóságának javítását
kentése érdekében. November sítő támogatásával megegyező 900 ezer munkavállaló után vették célzó, 111 milliárd forint keretű,
elején kezdődhet a minimálbér- összeget. Ez jó ösztönző lehet a igénybe a kedvezményeket. A nyá- képzést és bér-, illetve járuléktári jogszabály-módosítás óta példá- mogatást adó programot említerel kapcsolatos, és már zajlik a visszatéréshez a versenyszférába.
munka törvénykönyvéről szóló Keressük az egyéb lehetőségeket ul igen jelentős a mezőgazdaság- ném. Ennél 94 százalékos a forrásegyeztetés.
is ennek elősegítésére. Meg kell ból érkező igény is: több mint felhasználás, és év végére várhatójegyeznem azonban, hogy nem- húszezer embert segített a kedvez- an sikerül a teljes összeget felhasználni. A programban 97 ezer részt- Milyen feladatokkal
bízták csak a pénz jelenthet motivációt mény.
az
elhelyezkedéshez,
sokszor
meg a kinevezésekor?
- Jövőre is folytatódik a prog- vevő helyezkedett el 6-9 hónapos
bértámogatással, és 7S ezren képugyanolyan
fontos
a
munka
sze- Elsősorban a szakképzési
ram?
zést kaptak. Sikerként értékelhető,
rendszert kell átalakítani úgy, retete, illetve a munkahelyi kör- Természetesen, az elfogadott
hogy
az elhelyezkedők 40 százalényezet
is.
hogy a következő tanévre műkököltségvetésben is szerepel. Járuka
fél
évvel később is alkalmazásdőképes legyen az új struktúra, a
- A közfoglalkoztatási és a mini- lékkedvezmény vehető igénybe az
ban
állt.
szakgimnáziumi rendszer, és a málbér között nem túl nagy a küifjúsági garanciaprogramban részt
munkaerőpiac számára megfelelő
lönbség, ez akár változhat is az vevő 2S év alatti pályakezdők fog- Mikor kerülhet a parlament
szaktudást biztosító képzések in- utóbbi javára. Mikor kezdődhet a lalkoztatásához is. Ez az Európai elé a munka törvénykönyve módoduljanak. Nagyobb figyelmet kap 2016-os minimálbérről szóló tár- Bizottság által az ifjúsági munka- sítása?
majd a felnőttoktatás is, különö- gyalássorozat?
nélküliség felszámolása érdekében
- A módosítás már elkészült. A
sen a második szakképesítés in- November elején megkezdőd- indított program, amelynek kereté- változások között az uniós jogszagyenessé tétele miatt. A verseny- hetnek a 2016-os minimálbérről és ben elsősorban a legalább hat hó- bályváltozásokhoz igazodóak melpiaci foglalkoztatás bővülésének garantált bérminimumról szóló napja állástalan fiatalokat igyek- lett több olyan is van, amely már
elősegítéséhez a támogatások egyeztetések a Versenyszféra és a szünk álláshoz vagy az elhelyezke- az új kódex kidolgozása során
mellett a képzési rendszerre is Kormány Allandó Konzultációs dést segítő képzéshez juttatni a tá- megfogalmazódott. A tervezet a
szükség van. Emellett az egyik Fóruma keretében.
mogatással. Eddig 60 ezer fiatalt
közeljövőben kerülhet a parlament
legfontosabb feladat az lesz, hogy
- A munkaadói oldal részéről szólítottunk meg, közülük több elé.

Új programokat indít a kormány
a foglalkoztatásbővítésére

2015. november 5.
- Folytatódnak a Versenyszféra
és a Kormány Allandó Konzultációs Fórumán a tavasszal megkezdett egyeztetések a korkedvezményes nyugdíjról?
- Ez nagyon bonyolult és öszszetett kérdés, ami hosszabb
egyeztetéseket igényel, és egyelőre a munkaadói és munkavállalói
elképzelések is sok tekintetben távol vannak egymástól. A kormány
mindenesetre szeretné, ha a munkavállalók minél nagyobb munkahelyi biztonság mellett dolgozhatnának. A legfontosabb szempont a társadalmi elvárás, illetve
az, hogyan tud ebből a társadalom
a legtöbbet profitálni. Ha ebből a
szempontból vizsgáljuk a munkavállalói korkedvezmények indokoltságát, akkor van helyük a tárgyalásoknak.

lók. Fontos része az átalakításnak
a tananyagok munkapiaci elvárásokhoz igazítása. A kamarákkal
most véglegesítjük az országos
képzési jegyzék módosítását, és a
munka során sikerült kompromiszszumot kötni a közismereti és
szakmai tárgyak arányában, így
végül rugalmas rendszer jöhet létre.
- Hogyan illeszkedik majd a
szakképzés új rendszere a felnőttképzéshez?
- A szakiskolák eddig is részt
vettek ebben, ezt szeretnénk folytatni. Ha egyszer állami fenntartásban rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra és a szaktudás
is, akkor ennek a felnőttképzésben is jelentősebb szerepe kell legyen, és jó lenne, ha az intézmények mind nagyobb arányban
- AZ Mt. módosítaná a munka- vennének részt ebben. Mégiscsak
védelmi törvényt is, amely szerint az állam felelőssége, hogy a társadalmi és munkaerőpiaci igéakár ötszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal lenne sújt- nyeknek megfelelő szaktudást adható a szabályszegő munkavállaló. janak az intézmények. A duális
Tervezi-e a kormány, hogy valami- képzésekkel is ezt szeretnénk elképp védje a munkaadóval szem- érni.
beni bejelentőket, mivel nem
- Hány tanuló vesz részt középegyenlőek a felek közti erőviszony- fokú duális szakképzésben?
ok?
- A tanulószerződések száma
- Most is van lehetőség névtelen meghaladja az ötvenezret. A kabejelentésre a kormányhivatalok marának újabb 3600 cég jelezmunkavédelmi és munkaügyi ha- te, hogy szeretne képzőként betóságainál. A hatóságok jól mű- lépni a rendszerbe. Hosszabb
ködnek, az ellenőrzések hatékony- távon szeretnénk elérni, hogy
sága nem csökkent, és a tanácsadá- húszezer vállalkozásnál hetvensi szolgáltatás iránt is élénk az ér- ezer tanulószerződéses fiatal
deklődés mind a munkavállalók, szerezhessen gyakorlati tapaszmind a munkáltatók részéről. Az talatot.
egyablakos ügyintézés pedig je- Hányan jelentkeztek a másolentősen megkönnyítette a ható- dik szakképesítés megszerzésére?
sághoz fordulók helyzetét. A szer- Összesen több mint 12 ezren
vezeti átalakítások befejeződtek.
jelentkeztek be a szakképzési cent- A szakképzés átalakítása ho- rumokba középfokú végzettséget
adó képzésekre. Az újabb szakkégyan halad?
- A szakképzéssel foglalkozó is- pesítés megszerzése nemcsak a pákolák átvétele zökkenőmentes lyakezdők elhelyezkedéséhez, de a
volt, megalakult a 44 szakképzési munkahelyek megtartásához is
centrum, és ezek 365 tagintézmé- hozzájárulhat.
nyében zajlik az oktatás. A rend- Mekkora összeget szán a korszer finomhangolása még előttünk mány idén és jövőre erre a célra?
van, de az már látszik, hogy a kö- A program finanszírozását a
vetkező tanévre végzünk a teljes 2015-2016-os tanévre a Nemzeti
átalakítással, és elindulhatnak a Foglalkoztatási Alapból biztosítszakgimnáziumok és az „új" szak- ja a tárca, de vizsgáljuk annak
középiskolák. Utóbbiakban a há- lehetőségét, hogy a későbbiekroméves szakiskolai képzést ké- ben ez beépüljön a szakképzési
sőbb további kétéves, érettségit centrumok költségvetésébe. Az
adó képzéssel egészíthetik ki a ta- idén ez nagyságrendileg kétmilnulók, ami lehetőséget teremt akár liárd forintot igényel, jövőre pea felsőoktatási továbbtanulás felé
dig az új jelentkezők számának
is. A szakközépiskolákat felváltó
függvényében - a felmenő rendszakgimnáziumokban pedig a szer miatt is - várhatóan ennek
négyéves, szakmát adó képzést to- dupláját.
vábbi egy, technikusi végzettséget
A cikk a Magyar Idők engedéadó évvel toldhatják meg a tanu- lyével került közlésre.
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Diákész:
a tavalyinál 25 ezerrel több diák dolgozott
idén augusztusig
Idén január és augusztus között csaknem 100 ezer, a tavalyinál 25 ezerrel több diák dolgozott
a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti
Szövetsége (Diákész) tagszervezetein belül - közölte az iskolaszövetkezeti piac csaknem felét
lefedő szövetség az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a fiatalok
mintegy 5 ezer megbízónak, csaknem 11 milliárd forintot termelve
végeztek munkát az első nyolc hónapban, ami 10 milliárd forint személyes jövedelmet jelent a diákoknak, szemben a tavalyi 8 és fél
milliárd forinttal.
A növekedéshez hozzájárult,
hogy a kormány döntése értelmében június 19-e után a mintegy 25
ezer félévhalasztó (passzív státuszú) diák is vállalhatott munkát
kedvező feltételekkel az iskolaszövetkezeteken keresztül - derül ki a
tájékoztatásból.
A közlemény idézi Fiák Istvánt,
a Diákész elnökét, aki elmondta: az
iskolaszövetkezetek afféle hungarikumként, nemzetközi szinten is
receptet kínálhatnak a pályakezdők
munkanélküliségének csökkentésére. Jelenleg bíztató kormányzati
egyeztetések folynak arról, hogy az
első munkahely megszerzésére új
megoldást alakítsanak ki a diákok
25 éves koráig kiterjesztett iskolaszövetkezeti gyakornoki rendszer
keretében - tette hozzá.
Hegedűs Csaba, a Prodiák operatív igazgatója kiemelte: öröm-

mel fogadta a piac összes szereplője, hogy a kormány kedvező
döntése nyomán most már passzív
nappali tagozatos hallgatók is vállalhatnak diákmunkát. Idén január
és augusztus között a tavalyihoz
képest több mint 50 százalékkal
nőtt a szervezet diákjai által teljesített munkaórák és a munkát vállaló diákok száma is - mondta.
Szvoreny László, a Biztos Kész
cégvezetője arról számolt be, hogy
mind a diákok, mind pedig a megrendelők sokkal nagyobb bizalommal vannak ezen atipikus foglalkoztatási rendszer iránt. A cégvezető arra számít, hogy a következő
hónapokban is hasonló pozitív
eredmények születnek majd, aminek vélekedése szerint a passzív
jogviszonyú hallgatók bevonása
lesz a fő mozgatórugója.
Bor Katalin, a Mind-Diák cégvezetője a tájékoztatás szerint elmondta: az első fél évben legnépszerűbbek a fesztiválokon való
munkalehetőségek, illetve a környezetvédelemmel, környezettudatossággal, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos vetélkedők
megszervezése, lebonyolítása volt.
Simon Balázs, a Diákész általános alelnöke, a Fürge Diák igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Fürge Diák az ország legnagyobb taglétszámú iskolaszövetkezeteként
2015 nyarán is több mint tizenkétezer diáknak tudott munkalehetőséget biztosítani.
MTI - Kanizsa

10 milliárd Ft-tal támogatja a kormány a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását
Több százezer embert érint a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának támogatása, amelyre két éven keresztül 10 milliárd forintot fordít a kormány.
Mint mondta, 2010-ben 700 ezer ember volt megváltozott munkaképességű és 18 százalékukat foglalkoztatták, de az elmúlt öt évben kibővítették a támogatotti kört és 30 százalékra emelkedett a foglalkoztatottak száma.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy több feladatot is el kell még végezni, a mostani támogatással az a céljuk, hogy az elsődleges munkaerőpiacon lévő cégeket segítsék, erre 10 milliárd forintot ad a kormány két
éven keresztül. A vállalkozások ezt a pénzt a foglalkoztatást segítő
szolgáltatásokra is költhetik.
MTI - Kanizsa
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Kanizsa - Hirdetés
Helyi
értékvédelem
támogatása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás
elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
(amely 2016-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa
városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása.
restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és
használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az épített környezet
értékeinek helyi védelméről szóló
91/2011. (XI. 04.) önkormányzati
rendelete tartalmazza, amelyet a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő,
szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a
szükséges nyomtatványok szintén a
fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2015. október 10-ig
lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az
elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2015.
A kiíró a beérkező pályázatokat
2015. novemberi soros ülésén bírálj a el 2015. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Városfejlesztésiés Üzemeltetési Bizottsága

Fogadóóra,
fogadónap
Dénes Sándor a 10. számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselőj e fogadóórát tart 2015. november 12-én 17 órától a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapját - a szokottól eltérően
- 2015. november 25-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában,
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. november 11-én
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

2015. november 5

"NaPI
fény" Rák/ " betegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat. Kérjük, hogy továbbra is segítsék adójuk 1%-ával egyesületünk munkáját.
Adószám:
18967621-1-20

/

Északi Iparterület kijelölése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2015. (I.19.) határozata nyomán
elkészítette a város településrendezési tervének módosítása keretében az „Északi
iparterület kijelölése" véleményezési tervanyagát. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 152/2015. (VII.15.) számú határozattal megállapított Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata előírásainak megfelelően a terv közzététele a partnerségi
egyeztetés résztvevői és a lakosság részére megtörtént. A terv megtekinthető
Nagykanizsa Megyei jogú Város honlapján A város működése - Önkormányzat Településrendezési Terv - Északi iparterület kijelölése (egyeztetési terv) menüpont
alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesterének címzett levélben tehetők 2015. november lS-ig.
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Gyógyszertári ügyelet - november
Dátum
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november
2015 november

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gyógyszertár neve
REMÉNY
KIRÁLY
B E N U KANIZSA C E N T R U M
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
B E N U ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
ZSÁLYA
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
B E N U KANIZSA C E N T R U M
SZENT KRISTÓF
B E N U KATONARÉTI
B E N U ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
B E N U KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
B E N U KANIZSA C E N T R U M
SZENT KRISTÓF

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
és szaktanácsadás a

Sashalmi Optikában
EltotiAriztesso látását üzleteinkben
(iSOpont •wnteiéual).
Nagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 06-93-769-962,
Nagykanizsa, Platán sor 1.. tel.; 06-93-310-644

Címe
GARAY U. 14.
K A L M Á R U. 4.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
BOSZORKÁNY U. 2.
Z E M P L É N GY. U. 6.
K A L M Á R U. 4.
GARAY U. 14.
R Ó Z S A U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
TAVASZ U. 26.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
Z E M P L É N GY. U. 6.
K A L M Á R U. 4.
GARAY U. 14.
R Ó Z S A U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.

Telefonszáma
93/314-967
93/536-620
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/516-280
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/311-607
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151

Ügyeleti idő
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00

Térítésmentes látásellenőrzésben, szakmai tanácsadásban részesítjük azt,
aki a kampányban résztvevő üzleteket felkeresi. Ezáltal a magyar lakosság
látáskultúráját kívánjuk fejleszteni, éles látás iránti igényüket felkelteni.
Megfelelő látásélességgel biztonságosabban közlekedhetünk, kényelmesebben végezhetjük a munkánkat, és teljesebb életet élhetünk.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a
látásélessége, keresse mint kijelölt üzletet a Sashalmi Optikát!
A kezdeményezés célja a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel
fontosságára való figyelemfelhívás.
Mindemellet az éleslátás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet és
egyben lehetőség is, melynek köszönhetően teljesebb életet élhetünk. Egy
helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a
jó közérzet, a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való
felelősségteljes részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz.
Napjainkban a szemüveg egyszerű látásjavító eszközből megjelenésünk legmarkánsabb kiegészítőjévé vált. Az optikai üzletek szemüvegkeret szín- és formaválasztéka garantálja, hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz
legjobban illő darabot. Szemüveget viselni divat, így a jó megjelenés érdekében
rosszul látni vagy szemüveget hordani ma már nem eldöntendő kérdés.

Az akció további célja az előre gyártott szemüveg viselésének veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás. A szemüveg egy, a
saját adottságaink, fiziológiás jellemzőink alapján készült eszköz, hiszen a két szem távolsága páciensenként eltérő,
akárcsak a szem dioptria igénye. Az előre gyártott szemüvegek az átlagos adatokat veszik figyelembe - olyan ez, mintha
abból kiindulva, hogy a magyar férif és női népesség együttes, átlagos cipőmérete 40-es, akkor mindenkinek 40-es egyencipőt ajánlanának.
Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akiknek dioptria korrekcióra van szükségük, a helyes
korrekciójú, minőségi és szakszerűen elkészített látásjavító eszközöket - szemüveget vagy kontaktlencsét viseljenek.
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MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ ÉS
DÍSZÍTŐ TANFOLYAM
indul a H S M K - b a n
Vezeti:
Bánfalvi Andrea mézeskalácsos
Nagykanizsa 2015| 10 | 31

Részvételi díj: 4.500 Ft/3 alkalom,
nov. 19., 26., dec. 3. 17
órától
Az ár tartalmazza az alapanyag költségét

is!

Jelentkezési határidő: n o v e m b e r 15.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 93/311-468-as
telefonszámon vagy a HSMK információs szolgálatánál!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és
kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két
rendezvényére.

Hagyományos nyílt napunkat
2015. november 14-én, .szombaton 9 órakor
tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról,
illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola
végigjárására.

Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskola kaput" is,
s lehetővé tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy
bepillanthassanak a tanórákba. Várjuk a kíváncsiakat
2015, november 16-án 8.15-től rendezvénytermünkbe,
ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe,
a különböző tanórákra. Három tanóra megtekintésére lesz lehetőség.

W
IÍI.(T - k c>1.1 \ .V, I. *

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„AUTISTÁKÉRT NAGYKANIZSÁN" CÍMŰ,
TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
Az „Autistákért Nagykanizsán" című projekt megvalósítása
2014. április 1-én elkezdődött és 201S. október 31-én zárult.
A támogatás segítségével a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára új székhely került kialakításra a Petőfi u. S. sz. alatti volt kollégium épületében, melynek
következtében17 fő számára jön létre új munkahely.
Az építési beruházás a volt leánykollégium földszintjét, illetve az
1. és 2. emeletet érinti. Az új székhely alapterületében (2318
négyzetméter) végleges megoldást jelent a foglalkoztató számára, s a foglalkoztatotti kör speciális igényeinek megfelelően került
átalakításra, felújításra. A projekt keretében megvalósításra került
az érintett épületrész teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a munkatevékenységeknek és a jelenlegi törvényi
előírásoknak megfelelő munkatermek és új elektromos hálózat kiépítése; melyek a munkagépek működtetésének és a biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltételei.
A projekt eredményeként 17 új munkahely létesült, ebből a projekt fizikai zárására 3 fő autista személy került újonnan a munkaerő-piacra. A projekt szakmai vezetője a projekt folyamán felmérte a városban és környékén élő autizmussal élő személyeket, s közülük került
kiválasztásra és munkavégzésre felkészítve a 3 fő. Afenntartási időszak végére, azaz S év múlva a létrejött kapacitások 40%-ra kell
autizmussal élő személyek foglalkoztatását növelni. így a következő
években fokozatosan lesz lehetőség az ezen fogyatékossági ághoz
tartozó személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére.
A lakóközösség érzékenyítése projektelem keretében sor került:
- egy szakmai fórumra.
- színházlátogatásra, melynek keretében a Centrál Színház „A kutya különös este az éjszakában" című darabja segítségével a
résztvevők bepillantást kaphattak az autizmussal élő emberek,
családok mindennapjaiba.
- egy családi napra, melynek keretében a projekttel és annak
célcsoportjával - autista és megváltozott munkaképességű személyekkel találkozhatott a város lakossága.
- zárórendezvényre.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. Pf. 30. Tel: 0693-314-171)

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2015. november 5-én, 8.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat helyisége (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. I. emelet 6.)
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom.
Tisztelettel: Vargovics Józsefné HNÖ elnök

Kanizsa - Hirdetés
Kedvező ár, minőségi munka

LEVELI

Leveli Attila

OPTIKA
DE.VK
\VAÜYkANIZSA
A TI V K A M Z S A

V*

J

látszerész mester

TF.R li
DEÁK

V ,

8800 Nagykanizsa Deák tér 6.
/

(93) 312-011, (30) 385 2576

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. november 30-ig érvényes.

Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga
Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.

2015. november 5.

Kiskanizsai MEH-telep
(volt Holdosi-Fém telephelye)

KANIZSA ASZFALT KKT.
Nyitva: H-P 8.00 - 16.00-ig,
Szombaton 8.00- 12.00-ig
8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17.
Telefon: 0693-510-133,0693-510-134. 0630-362-7156

E-mail: postmaster@kariizsaaszfalt.t-online.hu
Tájékozódjon még: zalainfo.com

\ i

Ne a szemétbe és a szelektívbe tegye!
• Pénzí kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
• Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a
nagyobb mennyiséget!
• Vásárolunk vas- és fémhulladékot Érd
eklődjön!
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
• Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást,
épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)
Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök,
fóliák. Papírok: újság, karton, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási,
ablaküveg, autószélvédö. Aludobozok: sörös, kólás (összenyomva is).

Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080

Habana
Social Clu
Realraepte Jour _

'

A ritmus
miattunk
van életben
A nagykanizsai fellépés 2015. november 11-én
19 órai kezdettel a Hevesi Sándor Művelődési
Központban lesz látható.
„Realmente" Tour. Ez lett a koncertsorozat neve, amellyel a Kubai
nép kedvenc zenekara a Buena
Vista méltó utódja a HabanaSocial
Club érkezik hamarosan városunkba. Sokáig ment a találgatás, hogy
az évtizedekig tartó Buena őrület
után vajon lesz-e egyáltalán, vagy
melyik lesz az az együttes, amely hivatalosan is képviselheti a mindenki
számára misztikus és utánozhatatlan Kubai életérzést.

A válasz pedig: HabanaSocial
Club. Rengeteg együttes szerettet volna kitörni és megismertetnie magát a
világgal azonban a Kubai vezetés ezúttal egyszerűen választott. A legnépszerűbb formációnak adta meg jogot,
hogy utazzon. A HabanaSocial Club
szintén több évtizedes tapasztalattal
rendelkező együttes. ClementeHechevarria az alapítóegy olyan hangzásvilágot talált, amellyel egyenesen az
emberek lelkét és szívét célozta meg.

A régi nagyszerű mindenki számára
ismert slágerek mellett népszerű dalok átdolgozásai és természetesen az
általuk írt zenék is hallhatóak lesznek
ezen a felejthetetlen estén. Az együttesben egy-két fiatal tag is van, de
Clemente nyilatkozatai egyértelműen
igazolják, hogy ez egy tudatos és szuper döntés volt. „Amikor két generáció zenészei dolgoznak össze, és persze megértik egymást, abból világslágerek születnek" mondta az együttes
vezetője. Azt nagyon jól tudják az
együttes tagjai, hogy ha valami jól
működik, akkor azon változtatni nem
kell, de „Tökéletesíteni azonban lehet", hangzott el a művészektől a
mondat. A mostani Realmente Tour
ugyanis felér egy Kubai utazással. A
zenészek mellett táncművészek mutatják meg nekünk, hogy milyen az
igazi Kubai hangulat és e mellett vetítések is segítenek nekünk abban,

S0CÍ9L
ORQUESTA

hogy ez az este legyen az, amiről sokáig fogunk majd beszélni, és hogy
igazán átérezzük mit jelent a boldogság. Az, hogy ez a szuper együttes a
mi városunkban fogja szórakoztatni a
közönséget csupán csak a szerencse
műve és örülhetünk, hogy ez így van.
A szervezők eredetileg a Kubai Nemzeti Balett miatt utaztak el a Karib
szigetre és a tárgyalás napján derült,
ki hogy ki lesz a Buena Vista utódja
így emiatt az Európai turnéba befért
kis hazánk is. Egy felejthetetlen este
Jegyek: a helyszínen és a
www.jegy.hu oldalon kaphatók
3900 Ft-tól.
lesz ez, ahol valóban szembesülhetünk azzal, hogy mit jelent az a bizonyos Kubai életérzés és mindezt a
legprofibb és legnépszerűbb zenekar
mutatja meg nekünk. Páratlan...

CLUB
MUSICA
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Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal es Információs Iroda
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A KLASSZIKUS ZENE
LEGJOBBJAI A VÁROSBAN

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű 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 próbaidő kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre,
2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Tourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat
közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
öszszefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon,
hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanizsa irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi
soros ülése, legkésőbb 2015. december 20.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán
(elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Apályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.

A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG FORTISSIMO BÉRLETE FANTASZTIKUS KONCERTEKET TARTOGAT AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA.

A szezonnyitóelőadáson, november 12-én, a világhírű Ránki család Lisztműveket ad elő zongorán.
A z ünnepi időszakban a gyönyörű hangú Sebestyén Márta és muzsikusbarátai segítik a Karácsonyra hangolódást. December 10-én a szívet szeretettel
megtöltő különleges Adventi koncert lesz!
Magyarország első komolyzenei tehetségkutató műsorában felfedezett Virtuózok
január 21-én adnak koncertet.
Február 18-án az Európa-szerte ismert Savaria Szimfonikus Zenekart ezúttal M a r k Stringer vezényli. Bérletár: 8900 Ft, jegyár: 3400 Ft.
Aki most vált bérletet a Hevesi Sándor Művelődési Központban, még többet
kap! 20% kedvezménnyel nézheti meg a KURT ELLING QUINTET (USA)
koncertjét november 6-án, KEQ koncertjeggyel pedig 20% kedvezménnyel a
világhírű Ránki család koncertjét.

www.filharmonia.hu

TÁRSTALÁLÁS FELSŐFOKON

KÁNYA KATA előadása

Hevesi Sándor Művelődési Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

20l5.november 18. (szerda) 18 óra
Belépődíj: 1800 Ft

Kanizsa - Tánc
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Táncos hétvége az Eraklinnal
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL 2015.
November 6.
18.00 34."Életünk" Országos Fotókiállítás. Megtekinthető: december 4-ig. 19.00
KANIZSA BIG BAND. Vendég: László
Attila. 20.30 SZŐKE NIKOLETTA
QUARTET. 22.00 KURT ELLING
QUINTET (USA).
November 7.
19.00 1705 Trió. 20.30 TRIO SQUELINI.
Vendég: David Boato és Ares Tavolazzi (I).
Belépődíj: november 6.: 7500Ft/ nap; Kurt
Elling koncert: 5900 Ft, november 7.: 4000 Ft.
November 8. 8-14 óra
O R S Z Á G O S É R E M G Y Ű J T Ő TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és
szaktanácsadás. 9 óra Ázsiai országok pénzei, Bankjegyei és bélyegei.
November 9. 17.30 óra
"SZERESSÉTEK A N Ó T Á K A T " - a
15 éves Tüttő János Nótaklub kiállítása.
November 9. l9 óra
K O N C Z Z S U Z S A KONCERT. Belépődíj: 5500 Ft.
November 11. 14 óra
V E R S E K R Ő L M Á S K É P P E N - Cs.
Horváth Ilona pécsi költő verseskötetének bemutatója. A belépés DÍJTALAN!
November 11. 19 óra
„AZ IGAZI KUBA" a Habana Social
Club Orquesta Musica műsora. Belépődíj:
6.900 Ft; 5.900 Ft; 4.900 Ft; 3.900 Ft.
November 12. 19 óra
Filharmónia bérlet - RÁNKI
CSALÁD
Belépődíj: 3400 Ft, 10 % kedvezményt
nyújtunk nyugdíjasoknak, diákoknak.
November 14. 16.30 óra
"SZERESSÉTEK A NÓTÁKAT!" - A
15 éves Tüttő János Nótaklub műsora.
Belépődíj: 2200 Ft.

Medgyaszay
Haz

Kanizsai
Kulturális

^^Kfizpon!

November 10. 18 óra
K A L A N D O Z Ó KANIZSAIAK
Földön, Vízen, Levegőben. „Egy többszörös bajnok sárkányrepülő szemével" - Ferinc Vince előadása. Abelépés DÍJTALAN!

November 7. 9 óra
APRÓK TÁNCA
Néptáncoktatás 6-8 éves gyermekeknek.
45 perces foglalkozások, heti rendszerességgel. Részvételi díj: 2000 Ft/hó.
November 7. 14 óra
D A L O S T A L Á L K O Z Ó . Fellépők: Árvácska Dalkör és vendégei
November 10. 16 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁS
16 óra Vércukor, koleszterin, vérnyomásmérés. 18 óra Életmóddal az egészségért - előadás. Előadó: Heizlerné Horváth Mária védőnő, egészségfejlesztő.
November 12. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat óvodásoknak
és kisiskolásoknak. M Á T Y Á S KIRÁLY
FÜTYÖRÉSZTE. A Vabababa Társulat
előadása. Belépődíj: 800 Ft.
November 14. 16.30 óra
CSALÁDI - J Á T S Z Ó - T Á N C H Á Z

A 25 éves Jubileumát ünneplő
nagykanizsai Eraklin Táncklub
idén október 24-25-én ismét felpezsdítette Nagykanizsán a táncos életet. A nagy múltú táncklub két napon keresztül rendezett táncversenyeket a nagykanizsai Zsigmondy Szakképző Iskola tornacsarnokában.
Október 24-én az egyesület immár ötödik alkalommal rendezte
meg az Eraklin Kupa klubközi
táncversenyt, ahol a hazai pályán a
„hazaiak" szép eredményekkel
büszkélkedhettek. Emellett elnyerték az ezévi Magyar Táncsport
Szakszövetség versenysorozatából
az E osztályos táncosok Országos
Bajnokságának rendezési jogát,
valamint a táncklub adott helyet az
U21 korosztályú tíztáncosok Magyar Bajnokságának is. A versenyekre közel 300 páros, azaz 600
táncos nevezett és látogatott el városunkba kísérőikkel, felkészítőikkel együtt az ország minden részéről, így a sportcsarnokban a hétvégén több ezer versenyző, tánckedvelő érdeklődő fordult meg.

össze tudását. Az Eraklin Táncklub Dani családjával közösen létrehozta a Cséplő Dániel emlékdíjat, amelyet minden évben Dani
családja ad át egy általuk kiválasztott párosnak, aki a versenyen a

kőztek meg a nagyhírű, rangos kupáért a nézők nagy örömére. Az est
folyamán a Lobo Latino tánczenekar szolgáltatta az elegáns standard zenéket és a pezsgő latinamerikai ritmusokat, akik mind a
táncosok, mint a nézőközönség
körében osztatlan sikert arattak. A
versenyzőkön kívül a közönséget
az Eraklin Táncklub növendékei
szórakoztatták. Az est sztárvendége Pálinkó Lujza volt, a Szombat
Esti Láz sztár műsorvezetője, aki
maga is táncra perdült egy Bécsi
keringő erejéig Jánosi Lászlóval,
az est szakkommentátorával.
A nagykanizsai nézőközönség

SÉPLÖ D Á N I E L
EMLÉKKUPA

Másnap, október 25-én került
sor harmadik alkalommal a Cséplő
Dániel Emlékkupa tánciskolás

legszimpatikusabbak voltak számukra. Idén, a nagykanizsai táncklubot érte a megtiszteltetés, hiszen a díjat Birkás Mihály és Darabos Anna, az Eraklin Táncklub
Egyesület versenyzői nyerték el.
A hétvége méltó zárásaként hatodik alkalommal került megrendezésre a nagykanizsai közönség
által már várva várt Kanizsa Kupa

táncversenyre, melyet régi táncosuk emlékére hoztak létre, tisztelegve ezzel a fiatal tehetség előtt,
aki az Eraklin Táncklubban kezdte
meg táncos pályafutását. Ezen a
versenyen közel száz táncos mérte

Meghívásos Nemzetközi Tíztánc
verseny. A közönség várakozása
idén sem volt hiábavaló. A táncosok ebben az évben sem okoztak
csalódást, fergeteges, látványos
show műsor keretein belül mér-

vasárnap este tehát a magyar táncos élet legjobbjaink kívül két igazi legendát is láthattak a parketten.
Ez az Eraklintól jól megszokott a
rangos esemény különleges élményt nyújtott minden korosztály
számára. A tömött lelátók arról tettek tanúbizonyságot, hogy a tündöklően szép ruhák, a tökéletesen
kivitelezett mozdulatok, az elegáns
környezet garantáltan lenyűgözték
a nagykanizsai tánckedvelő közönséget.
Az Eraklinosok azonban ezek
után sem pihennek. Továbbra is
várják a táncolni vágyó fiatalokat
és idősebbeket egyaránt versenytánc, társastánc csoportjaikba, keményen készülnek a további versenyekre, nagy erővel folynak az
edzések és a versenyre való felkészítés, de az idei évben még egy
nagy eseménnyel készül a szülinapos táncklub. Lázasan folynak
az előkészületek és zajlik a műhelymunka az Eraklin december
5-én megrendezésre kerülő 25
éves Jubileumi Gálaműsorára,
ahova szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal
bi

szakmákban,

illetve

-ff

N a g y k a n i z s a i J á r á s i H i v a t a l az aláb-

munkakörökben

kínál

13

elhelyezkedési

III.21.-IV.19. Kos

Rokoni találkozók lebonyolítására remek
alkalma nyílhat ezekben a napokban.
Amit ezen a téren elmulasztott az elmúlt
években, most bepótolhatja. Emellett
szerelmi téren is sikerekre számíthat.

lehetőséget:
Élelmezésvezető

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Üzemvezető

szakirányú

megegyezés szerint

Pultos, felszolgáló

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Sütőipari munkás

szakirányú

megegyezés szerint

Cukrász

szakirányú

megegyezés szerint

Műszerész

szakirányú

megegyezés szerint

Kárpitos

szakirányú

megegyezés szerint

Asztalos

szakirányú

megegyezés szerint

Lakatos

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek

Pék

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Szabó, varró

8 általános iskola

megegyezés szerint

Szövetszabász

8 általános iskola

megegyezés szerint

Ne siettesse fölösleges idegeskedéssel az
idő múlását. Ha családjával is megosztja
a nagy ívű elképzeléseit, még akkor is a
segítségére lesznek a megvalósításban,
ha nem értenek egyet önnel.

Bővebb

felvilágosítás

a munkahelyi

mányhivatal Nagykanizsai

ajánlatokról: Zala Megyei

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

N a g y k a n i z s a , F ő út 24.) Földszinti Információs

$ N V . 2 0 . - V . 2 0 . Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Kor(8800

hirdető táblán, vagy

a

w w w . m u n k a . h u oldalon.
Ügyfélfogadási

idő: Hétfő

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

Az Ön rádiója
Kanizsán

- K e d d - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.

SMS
30/5-994-994

Kedvezőtlen napokra számíthat a kommunikáció terén. Kiadós beszélgetéshez lenne
kedve, de kikosarazzák a barátai. A sértődés helyett jobb, ha a magányt választja,
mert misztikus történések részese lehet.

^

VI.22.-VII.22. Rák

Nem tud ellenállni sem az édességnek,
sem a meghívásoknak mostanában. Ne
bizonytalanodjon el, tegyen kedve szerint. A z ilyen alkalmak jót tesznek az
egészségének és oldják a feszültséget.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A héten kedvetlenül fog hozzá minden fizikai munkához. A munkahelyi gondok
megviselik az idegeit, de nincs oka aggodalomra. Párjával harmonikus a kapcsolata, s ez a legfontosabb.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Párja energikussága határtalan, és ha
akarja, ha nem, átragad önre is az energia. Egyszerre szeretne mindent megvalósítani. Ha netán nem megy, egészsége
érdekében kezdjen el sportolni.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Változtasson a szokásain, és gyakrabban
mozduljon ki otthonról. Ha így tesz, és
figyelmesen szemléli a városszéli, őszbe
burkolózó hegyeket, spirituális élményekben lehet része.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Lelkesedés és optimizmus lesz jellemző
önre ezen a héten. A bolygóállások szerint jobb, ha nem osztja meg másokkal a
sikereit, mert az irigykedő megjegyzéseknek nem veszi semmi hasznát.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Szenteljen több időt a szeretteire, és ne
berzenkedjen attól, ha ragaszkodnak a jelenlétéhez. Mindennapi m u n k á j á b a n
nincs magára utalva, mert kozmikus
energiák is segíthetik.
XII.22.-I.20. Bak
Egy váratlan esemény miatt hamarosan
kénytelen lesz változtatni a tervein. Ne
veszítse el a kedvét emiatt, mert nem várt
örömökben is része lehet. Szemlélje nyugodtan a környezetét.
1.21.-II. 19. V í z ö n t ő
Ha úgy érzi, nem tudja legyőzni mindazokat az akadályokat, amelyek megnehezítik
anyagi téren az előbbre jutását, változtasson a szokásain. Gondolkodjon pozitívan,
és vigyázzon az egészségére.
II.20.-III.20. Halak
Ha úgy érzi, annyi a dolga, hogy szinte
megszakad a munkába, akkor reálisan
ítéli meg a helyzetet. Aggodalomra azonban nincs oka, hiszen olyan energiával
rendelkezik, hogy megold mindent.
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szerződéskötés
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Bunyó szombatig
Szerdán kezdődött és szombatig tart a Cserháti-csarnokában
az ökölvívók ifjúsági magyar
bajnoksága, melyre előzetesen
tíz súlycsoportban majd' másfélszáz nevezőt vártak a szervezők,
ezen belül a Kanizsa Box Klub,
illetve a Botos-akadémia vezetői.

Stílszerűen a bajnokság rajtja
előtt köttetett. Mármint az immár nyolcszoros NB I-es sakk
bajnokcsapat Aquaprofit Nagykanizsai TSK és a névszponzora
közötti, 2016. évre vonatkozó
szerződés aláírása. A sokéves
gyümölcsöző kapcsolat tehát
folytatódik, a klub és cégvezetés
szerint is, ami egy újabb bajnoki
elsőségben csúcsosodhat.
A klub elnöke, Nádasi Tamás, egyben az Aquaprofit Zrt. társtulajdonosa
rövid elemzésbe is bocsátkozott a baj nokság menetét illetően, így a kanizsaiak nagy ellenfele lehet a Paks, de
a többiekre is figyelniük kell, hiszen
Legutóbb a fiatalok számára
örök törvény, hogy mindenki a bajNagyatádon rendeztek duatlon
nok ellen szeretné megmutatni.
viadalt és a futás, valamint kerékpározás egyvelegére tíz meA nagykanizsai klub sakkozói
gyéből és a fővárosból érkeztek
amúgy dupla fordulóval nyitnak
most hétvégén a fővárosban, hi- nevezések, így joggal számolhattak a szervezők magas színvonalszen szombaton a Dunaharaszti,
vasárnap pedig a Budapesti Titá- lal. A részvevők között természetesen a zalaiak, így a nagykaninok lesz az ellenfelük. Az első
számú együttesüknél új igazolást zsaiak (képünkön a Rozgonyiiskola csapata) is ott voltak.
is bejelentettek, hiszen éppen a Titánoktól érkezik Gledura Benjámin, az MLTC-től visszatért a délA Nagyatádon elért kanizsai eredzalaiakhoz Medvegy Zoltán és tő- mények. I. korcsoport (2007-ben
lük jön a fiatal Aczél Gergely is.
vagy később születettek), lányok: 1.
Horváth Dorina (Kőrösy-Péterfy,
P.L. Nagykanizsa), ... 5. Horváth Katalin

A 17-18 évesek seregszemléje
szerdán délután kezdődött, majd
pénteken a csütörtökihez hasonlóan 15 órától indulnak a párharcok,
szombaton 9-től pedig az egyes
súlycsoportok fináléi következhetnek. A házigazdák, vagyis a KBK
részéről Székely Ádám (56 kg),

Károly Csaba (60 kg) és Dernárecz
István (64 kg) (képünkön) léphetnek a kötelek közé, a kanizsai akadémiát pedig Kantimer József,
Gyarmati Márk (56 kg), Kovács
Kristóf (60 kg), Surman Zoltán,
Vászku Attia (69 kg) Balogh Miklós és Pintér Sándor (81-81 kg)
képviselhetik.
Az ökölvívó Botos-akadémia
egy másik növendéke, Mátés Patrik
már javában az oroszországi
Anapában (krasznodari régió) tartózkodik, ahol október 31-től a serdülő Európa-bajnokságot rendezik.
Patrik éppen csütörtökön lép kötelek közé helyi idő szerint délután
négy órakor egy ukrán bokszoló ellen a négy közé kerülésért.

Atádon duatlonoztak

INGATLAN
Nk-án a belvárosban házrész eladó vagy
értékegyeztetéssel külvárosi családi házra
cserélhető. Érd.: 0630-420-7159, 0693-316583 (7740K)
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló
vevőknek. Tel.: 0630-302-0680, e-mail:
585.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m 2 -es, 3 szobás, egyedi
fűtésű lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m 2 -es saját
pince, udvarban kocsibeállási lehetőség.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 06-20-9528-322
(7744K)
Kisbagolai hegyen gazdálkodásra alkalmas terület épülettel eladó. Víz, villany van.
Érd.: 0630-522-3633 (7745K)
Nk-án I. emeleti belvárosi, 72 m 2 -es, új
építésű lakás eladó. Irányár: 15,9 millió.
Megtekintehető: kanizsailakas.ini.hu. Tel.:
0670-7791-773 (7748K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530
(7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait
elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7750K)

VEGYES
Lucfenyő 200 db, 2,5 méter magas eladó.
Irányár: 1100 Ft/db. Érd.: 0670-947-4902
(7747K)

(Kőrösi-Péterfy). Fiúk: 4. Kiskó
Márk (Miklósfa, Nagykanizsa), ... 6.
Nagy Zsombor (Kőrösi-Péterfy).
II. kcs. (2005/2006), lányok: 1.
Kertész Noémi (Rozgonyi, Nagykanizsa). Fiúk: 4. Vaska Barnabás
(Batthyány, Nagykanizsa). III. kcs.
(2003/2004), lányok: 3. Kálovics
Adél (Rozgonyi), 4. Kiskó Réka
(Miklósfa), 5. Kovács Dóra (Rozgonyi). Fiúk: 5. Vörös Marcell
(Rozgonyi). IV. kcs. (2001/2002),
Fiúk: 3. Süle Tamás (Rozgonyi).
A verseny zárásaként felnőtteknek is indított nyílt futamot,
melynek keretében a nőknél Vaskáné Holló Adrienn (Nagykaniösszkomfortos panellakásba. Legyél ápolt,
megbízható, n e m dohányzó, kevés cuccal
rendelkező, házias, karcsúság előny. Telsms: 0670-389-0745 (7751K)

Apróhirdetési árak

^^^^^

Almavásár

Lakossági

Nk-án

Zemplén

800 F t (Kanizsa K á r t y á v a l 600 Ft),

presszóban

másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyá-

úti R a n d e v ú

a

apróhirdetés

15

szóig

szombatonként 10-12 óráig!

val

Nyolcfajta alma és almalé kapható

r ó h i r d e t é s 15 s z ó i g 1 6 0 0 F t , m á s o -

akciós áron.

diktól 800 Ft. K e r e t e s apróhirdetés:

300

Ft).

Vállalkozási

ap-

2500 Ft (Kanizsa Kártyával 2000 Ft)

Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját többezres adatbázisunk segítségével. E-mail: komolyangondolom.hu; telefon: 0620/272-1461 (7739K)
Albérlőt-társbérlőt keresek egyedülálló
lány vagy hölgy személyében Nk-án,

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
Kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385

zsa) második, a férfiaknál
Jeszenői Csaba (Nagykanizsa) első helyezett lett.

PREMIER
ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

\f*fJffA

Prémium

minőségű

német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, liszt Ferenc u. 2,
fa Hevesi iskolával szemben]
Tel.: 0693/114-268, 0 6 3 0 / 7 6 0 - :2536
1nfo@premieroblak.com

Heat-Gázgép Kft. felvételt hirdet gyártósori összeszerelő munkakörbe, két műszakos munkarendben történő munkavégzésre. Jelentkezni a kft-nél (8800 Nagykanizsa, Erdész utca 28.) személyesen, vagy
Antal-Horváth Nikolettánál a 93/537-140/158 telefonszámon lehet.

^

Véradás - Vöröskereszt

2015.11.10. (kedd) Tótszerdahely 14:00 - 16:00 óra
2015.11.12. (csütörtök) M o l n á r i 10:00 - 12:30 óra. Palin 14:00

16:30 óra
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Remek felkészülés is volt egyben

Nagykanizsán rendezték a férfi
vízilabda BENU Magyar Kupa Acsoportjának selejtezőit, melynek
keretében az OB I B-s Kanizsa
VSE négy OB I-es legénységet, az
A-Híd OSC-Újbuda, a Debreceni
VSE, a Vasas Plaket valamint az
EBP-Tatabányai Vízmű SE legénységét látta vendégül.

- A Vasas ellen az első negyed
blokkolása nem kellett volna kezdte értékelését Simonka Ferenc, a Kanizsa VSE trénere. - Az
OSC ellen amíg kondiban ott voltunk, szintén nem lehetett panasz
játékunkra, míg a Tatabány ellen
az elején kimondottan jól ment, a
harmadik negyedtől jöttek a gondok, de ellenük, csakúgy, mint a
Az ötcsapatos selejtező torna Debrecen ellen ez benne volt a
helyszínére a Debrecen és a Vasas pakliban. Összességében remekül
már a pénteki nap folyamán meg- szolgálta ez a torna a mi további
érkezett, kezdésként aztán a hajdú- szereplésünket is az OB I B-ben.
ságiak a tatabányaiak ellen úgyAzért a kanizsai oldalon nem
mond lőgyakorlatot tarthattak (16- csupán a játék szolgált időnként
7). A házigazdák szempontjából a meglepetéssel, hanem amit a kuVasas - Kanizsa párosítás (képün- lisszák mögött is hallhattunk. Az
kön a találkozó egyik jelenete, a alábbiakról van szó ugyanis: egy
labdával a kék sapkás kanizsaiak) boszniai, közelebbről egy banja
már jóval izgalmasabban ígérke- lukai, tehát inkább boszniai szerb
zett, amúgy kár volt a kezdeti 8-0- cégről hallani, mely névszponzori
s angyalföldi előnyért, hiszen azt szerződést kötne a Kanizsa VSE
követően Simonka Ferenc tanítvá- klubjával. Az erre vonatkozó papínyai egészen megemberelték ma- rokat még a héten alá is írhatják,
gukat és vállalható eredmény szü- így a kanizsai vízilabda akár tőkeletett (1S-9) találkozójukon. Mint erős támogatóra is találhatna... Ez
ahogy a válogatottak sorát felvoazonban még a jövő, egyelőre
nultató OSC ellen is belefért a 26- Nagykanizsán annyi történt, hogy
7-es vereség (kanizsai viszonylat- az MK-selejtezőjéből az OSC és a
ban már kimondottan vállalható Debrecen lett úgymond főtáblás.
létszámú közönség előtt), ami küVízilabda BENU Magyar Kupalönösen az OSC - Debrecen 21-7- selejtezők, A-csoport, Nagykanies végeredmény tudatában nem zsa. 1. nap:
számított tragikusnak.
Debreceni VSE - EBP TatabáA második nap legnagyobb kér- nyai VSE 16-7 (4-2, 3-2, S-2, 4-1)
Gólszerzők: Kállay 4, Babay 3,
désének akkor már az számított,
hogy a Bajnokok Ligája-résztvevő Mora 3, Kincses 2, Szőke 2, Halek,
OSC mögött a Vasas vagy a DVSE Süveges, illetve Regős 2, Garancsy
léphet a legjobb nyolc közé. Nos, a 2, Tatár, Mészáros, Kiss Gy.
Debrecen roppant simán tett róla
Vasas Plaket - Kanizsa VSE
(14-S), hogy ők végezzenek a má- 1S-9 (6-0, S-4, 1-2, 3-3)
sodik helyen, míg a KVSE még
Gólszerzők: Delgado 3, Mészáprodukált két biztató eredményt a ros 2, Várnai 2, Bóbis 2, Steinmetz
saját OB I B-s bajnokságuk folytaA. 2, Saric 2, Gyárfás, Fazekas G.,
tására nézve ( 10-1S a Tatabánya illetve Bakó 2, Kéri 2, Virt, Cserdi,
és 11-17 a Debrecennel szemben). Gulyás, Szécsi, Kis Zs.

Debrecen- A-Híd-OSC-Újbuda 7-21 (1-3, 2-7, 3-7, 1-4)
Gólszerzők: Kuncz 2, Pataki 2,
Halek, Hoppál, Müller, illetve
Bátori 3, Kovács G. 3, Graham 3,
Bundschuch 2, Decker A. 2, Salamon 2, Brguljan 2, Hegedüs G.,
Német T., Juhász, Gór-Nagy
Tatabánya - Vasas 9-16 (2-4,
3-S, 4-3, 0-4)
Gólszerzők: Kiss Gy. 3, Francsics 2, Békés, Práczky, Mocsári,
Salamon, illetve Gyárfás 4, Bóbis
3, Mészáros 2, Steinmetz A. 2, Delgado 2, Hőna, Takács, Fazekas G.
Kanizsa VSE - OSC 7-26 (3-6,
2-3, 1-9, 1-8)
Gólszerzők: Gulyás 2, Kéri 2,
Virt, Cserdi, Szécsi, illetve Kovács
G. 6, Bátori 4, Graham 4, Decker A.
3, Bundschuch 2, Salamon 2, GórNagy 2, Német, Juhász, Brguljan.
2. nap:
EBP-Tatabánya - Kanizsa
VSE 1S-10 (2-3, S-3, 4-3, 4-1)
Gólszerzők: Regős 3, Dobay 3,
Práczky 2, Garancsy 2, Francsics 2, Békés, Tatár, Kiss Gy., ill. Bakó S, Cserdi,
Gulyás, Cseh A., Szécsi D. Kis Zs.
Vasas Plaket - Debreceni VSE
S-14 (3-S, 1-1, 0-S, 1-3)
Gólszerzők: Bóbis, Gyárfás,
Hőna, Simon, Delgado, ill. Mora 4,
Halek 3, Babay, Hoppál, Kincses,
Müller, Szőke, Süveges, Kállay.
A-Híd-OSC-Újbuda - EBPTatabánya 21-2 (3-1, S-0, 8- 0,
S-0)
Gólszerzők: Bundschuh 3, Hegedűs G. 3, Kovács G. 3, Graham
3, Gór-Nagy 3, Bátori 2, Decker
A., Német, Juhász, Salamon, ill.
Dobay, Salamon
Kanizsa VSE - Debrecen
11-17 (2-4, 2-S, S-S, 2-3)
Gólszerzők: Cserdi 4, Bakó 3,
Virt, Cseh A., Szécsi D., Kéri, ill.
Szőke 3, Kincses 2, Müller 2, Dienes
2, Halek, Hoppál, Kuncz, Somorjai,
Fekete, Katona, Smitula, Pataki
A-Híd-OSC-Újbuda - Vasas
19-9 (6-1, 6-4, 3-1, 4-3)
Gólszerzők: Graham 4, GórNagy 3, Bátori 2, Decker A. 2, Hegedűs G. 2, Juhász 2, Német, Kovács G., Salamon, Brguljan, ill.
Gyárfás 2, Saric 2, ifj. Mészáros,
Burián, Simon, Fazekas, Delgado
A végeredmény: 1. OSC 12
pont, 2. Debrecen 9, 3. Vasas 6, 4.
Tatabánya 3, S. Nagykanizsa 0.
Továbbjutott: OSC, Debrecen.
P.L.

Végre összejött
a bajnoki cím
Debrecenben rendezték az
idei junior ökölvívó országos
bajnokságot, melyen a 141
mérlegelő öklöző között a
nagykanizsai Botos András
Ökölvívó Akadémia hét sportolója is ott volt. Közülük
Virth Rajmund (képünkön)
bajnoki címet ünnepelhetett.
A négy napos verseny első versenynapján 66 kg-ban Major Róbert TKO-val győzött, ám a második fordulóban már vereséget
szenvedett, így súlycsoportjában
az ötödik helyen zárt. Virth Rajmund S0 kg-ban szintén nagy lendülettel kezdett a Hajdúságban, az
első körben magabiztosan verte a
tatabányai Rubay Lászlót, majd az
elődöntőben legyőzte a ceglédi
Lakatos Gézát is. A fináléban is-

mét csak remekelt, így nem is maradt el a siker a győri Kreicz Dániel ellen - a kanizsai bokszoló ezzel
a dobogó legfelső fokára állhatott.
60 kg-ban Botos Károly képviselte a dél-zalai akadémiát. Első ellenfelét, a Vasas színeiben
indult Balogh Róbertet legyőzte,
a döntőbe jutásért viszont vereséget szenvedett egri ellenlábasától, de így is a harmadik helyen
zárta a küzdelmeket.
- Nagyon boldogunk vagyunk
Rajmund bajnoki címe miatt, hiszen rövid időn belül ő lett az akadémia második korosztályos magyar bajnoka a serdülő Mátés Patrik után - fogalmazott Botos András szakmai vezető. - Rajmund
esetében is már hosszú ideje benne
volt a kiugró eredmény, csak eddig
nem volt kellően összeszedett, ezúttal viszont minden sikerült neki.
Bízunk abban, hogy ez nagy lökés
lesz számára a továbbiakat illetően
is, hiszen egy valóbvan tehetséges
srácról van szó. (P.L.)
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Tortafesztivál

Versenykiírás

Várjuk amatír és profi csapatok jeientkeitaíi. A neveztó díjmentes.

Halál I dó: 2015. no vem bei 16.
Jelentkezési szándékai küldje e-mailben a

tortafeszlivalnagykaniisa@gmail.com

címre i £v csapat név, telefonszám, kategória megjelöléssel.
Kategóriák

Attialör

Profi

Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
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AKCIÓ!

További információ: +36 30 717 8560.
Versenykiírást e-mailben küldünk a jelentkezőknek.

A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.

KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fűrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is.
Ára: 51.800 Ft/m 3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)

Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.
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VILLÁS

Téli gumiabroncs akció!

rukacsesfia@gmail.com

TEGOLA bitumenes zsindelyek
gazdag minta- és színválasztékkal

(Az akció 201S.10.1S-11.30-ig érvényes)

C O L O R s z í n e s szigetelő lemez (bontás nélküli
p a l a f e l ú j í t á s h o z ) és b i t u m e n e s s z i g e t e l ő l e m e z e k

.i-Mi-o-us-Ls-s-c-s széles választékban lapostetökhtíz.
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[

•!•

KLÖBER

Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- é s bádogos munkák vállalása

több évtizedes gyarkolattal.
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Nagykanizsa, Kölcsey II. 8

0630/339-94-97

Előzetes időpont egyeztetés telefonon!
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(7-es főút mellett)
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Hétfő -Péntek: 8-17 éráig, Szombat: 8-12 óráig
Kovács Béla
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány U.146/A.
Tel /fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu

gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás,

Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Több mint 223 millió forint támogatás,
Kanizsa kerékpárforgalmi hálózatára
Közel I km kerékpárút épül a
város belterületén, korszerűsítenek öt buszmegállót és automata
kerékpárkölcsönző rendszert is
kiépítenek, 80 kölcsönözhető
kétkerekűvel. Minderre több
mint 223 millió forint támogatást nyert Nagykanizsa önkormányzata.
A részletekről sajtótájékoztatón
számoltak be. Dénes Sándor polgármester elmondta: a projekt célja
a város közösségi közlekedésének
fejlesztése, biztonságosabbá tétele,
a gépjárművet használók számának
csökkentése, illetve, hogy minél
több embert ösztönözzenek kerékpár-használatára. A korszerűsítés a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program jóvoltából - száz százalékos támogatottság mellett zajlik. A
munkálatokkal - a kerékpár-és
gyalogút építéssel, a buszmegállók

felújításával és az automata kerékpárkölcsönző rendszer kialakításával - a tervek szerint, december
31-ig el is készülnek.
- Az új gyalog-és kerékpárút a Petőfi utcában épül, a Dózsa György
utcától a Buda Ernő utcáig, amely
közvetlen folytatása lesz a nemrégiben elkészült, Huszti tértől induló kerékpár-és gyalogútnak. A kerékpárút teljes hossza közel 1 km
lesz - ismertette Dénes Sándor, aki
hozzátette: a Dózsa utca és a 7-es
főút között, belterületi szakaszon
önálló, míg a külterületen - a 7-es
főút és a Buda Ernő utca közt - elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút épül.
Az említett főút és a Petőfi utcai
csomópont körforgalommá alakítását a Magyar Közút tervezi
ugyan, de a megvalósítás ideje
egyelőre nem ismert. A kerékpárút
átvezetése a jelenlegi állapot sze-

rint lett megtervezve, ám számba
vették a majdani csomópont kialakításának lehetőségét is.
Majd a szintén a projektbe tartozó autóbuszmegálló-korszerűsítésről szólt a polgármester.
- Igényes, nagyméretű, zárt
buszmegálló épül a palini Alkotmány utca 177. előtt - mutatta a
már kész tervet Dénes Sándor.
Mint elmondta: jövő héten már neki is látnak az alapozásnak.
A buszmegálló-rekonstrukció
érinti még a Balatoni úton, a benzinkút és az autószalon közt lévő
megállót. E helyszínen is új buszöböl kerül kialakításra, valamint új,
biztonságos járda és fellépősziget.
- A Dózsa-Petőfi utcák sarkán
új buszmegállót építünk a Ligetvárosi buszfordulót már korszerűsítettük - itt szintén épül fellépősziget, és a gyalogos kapcsolat
is megoldottá válik, a Csengery ut-

cáig. A Teleki úton, a kórházhoz
vezető átjárónál lévő buszmegálló
pedig teljes egészében átépül összegezte Dénes Sándor.
Tárnok Ferenc, a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoport vezetője a kiépítendő kerékpárkölcsönző rendszert mutatta be.
- A város különböző területein, tíz
helyütt kerül kialakításra kerékpárkölcsönző állomás, 80 kerékpárral.
A Buda Ernő utcában, a Garay utcában, az Ipari Park bejárata mellett, a
Petőfi utca 88. előtt, a Berzsenyi utca 14-nél, a könyvtár előtt, a Rozgonyi utcánál, az autóbusz pályaudvar mellett, a Kalmár utcánál, a GE
parkoló mellett, az Ady utca 14-nél,
a bútorgyár előtt, és a Cserháti
sportcsarnok mellett.
Tárnok Ferenc hangsúlyozta: a
rendszer a jövőben tovább bővülhet.
- A kerékpárkölcsönző rendszert
a Via Kanizsa Városüzemeltetési
Nonprofit Zrt. fogja üzemeltetni, a
diszpécser központot szintén. A
projekt tartalmazza a kölcsönző
rendszer teljes hátterének kialakítását, egy javítóműhely létesítését,
(folytatás a 2. oldalon)

Megérkeztek
a 2015-ös évi
uj, kitűnő minőségű
fehér, rosé és
portugieser borok!

Széles
választékkal várjuk
kedves
vásárlóinkat!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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Kanizsa - Krónika

(folytatás a címlapról)
a szervizhez szükséges szerszámokat, alkatrészeket, valamint a
kerékpárok szállításához szükséges járművet is.
A strapabíró, nyomkövetővel ellátott kerékpárokat diszpécser figyeli majd, a dokkolóknál pedig
térfigyelő kamerákat helyeznek el.
A bicikliket a város közigazgatási határain belül lehet majd használni, a tervek szerint regisztrációval és kauciós díj megfizetésével.

2015. november 12

Ismét mestereket avattak

Elégedettek
a budapesti
kerékpárkölcsönző
rendszerrel
Már több mint egymillió bérlést regisztráltak a Mol BuBi
(Budapest Bicikli) rendszerében, a kerékpárokkal megtett
kilométerek száma pedig meghaladja a kétmilliót - mondta a
városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes.
Szeneczey Balázs kijelentette,
hogy jó döntés volt beindítani a
közösségi kerékpáros rendszert, az
ugyanis nagyon népszerű, még télen is használják az emberek. Hozzátette, hogy a biciklik egyszerre
sport- és közlekedési eszközök.
Dabóczi Kálmán, a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója azt mondta, Budapesten robbanásszerűen nőtt a biciklis közlekedés aránya, így a
főváros felkerült a kerékpáros városok világtérképére. Kiemelte,
hogy ebben a Mol BuBirendszernek is nagy szerepe van,
a Mol BuBi nem egy kerékpárkölcsönző rendszer, hanem egy
kommunikációs felület, amely arról üzen, hogy mit jelent a fenntartható közlekedés. Hozzátette,
hogy a közösségi kerékpározás
nem egy önálló, hanem egy kiegészítő közlekedési mód, amit
jól mutat, hogy a bicikliket átlagosan mindössze negyedórára
bérlik ki.
Dabóczi Kálmán véleménye
szerint a fenntartható fejlődés a biciklizés, a gyaloglás és a közösségi közlekedés kombinációjával érhető el. Emellett „fantasztikus értéknek" nevezte, hogy a rendszer a
megosztáson alapuló filozófiája
miatt közösséget teremt.
Megemlítette azt is, hogy nincs
tudomása olyan balesetről, amelyben érintett lett volna a rendszert
használó kerékpáros.

Idén eddig közel százan lettek
szakmáik mesterei. A minap tizenöt fodrász és ugyanennyi gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő tett sikeres vizsgát
és kapta meg mesterlevelét a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara rendezvényén, a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében.

lamint a gázfogyasztó berendezésés csőhálózat szerelőknek. Elmondta, sok erő és kitartás kellett
a mesteroklevelek megszerzéséhez, hiszen munka és család mellett vitték ezt véghez a most ünnepeltek. De ezzel emelik a szakmunkásképzés presztízsét, példaként szolgálnak a fiataloknak és a
Szakképzési törvényben előírtaknak megfelelően pedig oktathatAz ünnepség, a korábbiakhoz nak is. Ugyanis a gazdálkodó
hasonlóan, egy szimbolikus ese- szervnél lévő képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakemménnyel, a céhláda felnyitásával
ber tevékenykedhet, aki rendelkekezdődött. Az avatót ezzel dr.
Polay József, a Nagykanizsai Ke- zik az adott szakmában mesterlereskedelmi és Iparkamara elnöke véllel.
nyitotta meg. Ahogy megtudtuk,
Az előírás teljesítése érdekében
több mint ötszáz éve léteznek cé- indult el egy pályázati projekt a
hek és több mint ISO éve van ka- mesterlevéllel nem rendelkező
mara.
gyakorlati oktatók számára, akik a
Dénes Sándor polgármester gra- Nemzetgazdasági Minisztériumtulált elsőként a fodrászoknak, va- nak köszönhetően nyolcvan száza-

lékos vissza nem térítendő támogatást nyerhettek el. A mesterjelölteknek írásban, szóban és gyakorlatban is számot kellet adniuk a tudásukról. Ezt már dr. Polay József
tette hozzá a polgármester által elmondottakhoz. Kiemelte, a mester,
mint fogalom évszázadokon keresztül a legnagyobb elismerést jelentette.
Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a folyamatos képzés és tanulás
fontosságát hangsúlyozta. - A magyar gazdaság felismerte, hogy
nagy szükség van a szakemberekre, ugyanis manuális munka nélkül
nincsen gazdasági fejlődés - emelte ki Cseresnyés Péter. Hozzátette,
a mesterokleveleket megszerzők
példaként szolgálnak azoknak,
akik most kezdik a szakmájuk elsajátítását. Példák arra, hogy kitartással és szorgalommal hová el lehet
jutni. Ahogy elmondta az államtitkár, a kormány és a kamara a gyakorlati képzés elősegítése érdekében hozták vissza a duális képzést.
Szécsenyi Lajos, a vizsgabizottság
egyik tagja azt hangsúlyozta, hogy
a tanítvány választja ki, hogy ki a
mestere. A tanulók oktatásakor pedig fontos, hogy arra ügyeljenek, a
legmagasabb szintű szakmai tudást
adják át a tanítványaiknak. Az igazi mester pedig örök tanítvány is.
Ezt követően került sor a mesterjelöltek fogadalomtételére és a
mesterlevelek átadására. Majd az
ünnepség a céhláda lezárásával ért
véget.
V.M.

Szombaton ünnepélyes keretek
közt adták át Szécsiszigeten azt a
mikrobuszt, melyet az önkormányzat nyert nemrégiben pályázaton,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - tudatta közösségi oldalán Cseresnyés Péter.
A munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkár, parlamenti képviselő az átadáson hangsúlyozta: a
gépjármű nagyban megkönnyíti a
településen élők mindennapjait.
Az új kisbuszt - többek közt idősek és gyermekek szállítására,
ebédhordásra, gyógyszer-beszerzésre fogja használni Szécsisziget
önkormányzata.
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Százharminc millió forintból korszerűsítették
a egyetlen dunántúli meteorológiai radart
Több mint 130 millió forint ráfordítással korszerűsítette az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) a Zala megyében található egyetlen dunántúli meteorológiai radart, amely elsősorban a
néhány órán belüli időjárási előrejelzések pontosítását segíti.

probléma a világon, ami a Kárpátmedencében is egyre gyakoribb
szélsőséges időjárási jelenségeket
okoz. A mai ipari-informatikai társadalom különösen érzékeny ezekre a változásokra, azért is van szükség az emberek és a vagyon biztonsága érdekében minél pontosabb
előrejelzésekre - tette hozzá.
A zalai Dióskál pogányvári teleAz államtitkár, mielőtt Manpülésrészén álló radarállomás pén- ninger Jenő országgyűlési képviseteki üzembe helyezése alkalmából lővel (Fidesz) közösen elindította
V. Németh Zsolt, a Földművelés- volna a radarberendezést, egyebek
ügyi Minisztérium környezet- mellett elmondta: a tárca saját forügyért, agrárfejlesztésért és hun- rásából 1OO millió forintot biztosígarikumokért felelős államtitkára tott a berendezés felújításához, s az
azt hangsúlyozta: a globális felmeOMSZ ezt további 35 millió forint
legedés az egyik legnyomasztóbb saját forrásával egészítette ki.

Kiemelte, hogy a Magyarország
nyugati részét, és különösképpen a
Balaton térségét lefedő radarállomás új távlatokat nyit az OMSZ
számára. A készülék ugyanis az
egyik legfontosabb időjárási tényezőt, a csapadékjelenségeket
tudja az eddiginél is pontosabban
mérni és előrejelezni.
Radics Kornélia, az OMSZ elnöke felidézte, hogy a Dióskálpogányvári radarállomást 2OO4ben építették fel, de az eltelt jó egy
évtized alatt már elavulttá vált, a
működtetése ezért költségesebb is
lett. A zalai állomás az eddiginél
pontosabbá teszi az ultrarövidtávú,
azaz egy és három órán belüli lo-

Elkészült a kennelsor tetőszerkezete
nelsor 3O darab, a kisebbik pedig
28 darab, téglából készített oszlopot kapott, amelyek két sorban,
egymástól 2,5 méterre felállítva
tartják a tetőszerkezetet. Minden
egyes tartóoszlop 2,5 méter, és
egyenként 7O téglából készült el.
Minden oszlop belsejébe egy 12
mm vastagságú bordás acél betonvas lett belebetonozva, amelynek
az oszlopból kiálló végére lett felerősítve a tetőzetet tartó faszerkezet.
A tetőzet ilyen gyors elkészítése
állatbarát támogatóink segítsége
nélkül nem lett volna lehetséges. A
Nemrégiben számoltunk be rolyné. - Ehhez az összeghez az közel 4OO négyzetméteres tetőzethez szükséges faanyagot a bajor
arról, hogy az állatotthon idei egyesületünk még egymillió forin„nagyberuházásaként" két, tég- tot tett hozzá, és így készülhetett el partnerszervezetünk, a Tierheimlából épített kennelsor is készül a a nyár közepére a két ideiglenes leben In Not vásárolta meg. Majd
nagykanizsai
vasútállomás kennelsorunkat kiváltó, téglából Mindenszentekkor két német szakszomszédságában lévő menhely- megépített vadonatúj „kutyalak- ember érkezett hozzánk, Roland
Guthenthaler és André Kramer.
ben. Mint ahogy azt a minap rész".
megtudtuk: már november végéMavolo Krisztián ügyvezető úr- Őket segítette három zalai faipari
re tető alá húzódhatnak a zord nak köszönhetően a Nagykanizsai szakember, Tóth Gábor (Villám
idő elől az elárvult állatok.
Téglagyártól nagyon jutányos áron Barkács Kft.), Németh László
sikerült fagyálló, műemlékfal bur- (Németh-Fa Kft.) és Németh Pál
koló
téglát vásárolnunk. A beton- Fabak Kft., így tulajdonképpen
Varga Károlyné, az állatotthont
üzemeltető Élettér Állat- és Ter- oszlopokból és betonvasból ké- egy hétvége alatt helyére kerültek
mészetvédő Egyesület elnöke kü- szült, az úgynevezett „mászós", a tartógerendák. Már csak a tetőzet
lön is hangsúlyozta: a német part- szökős kutyák elhelyezésére szol- felszerelése van hátra, a hullámpanerszervezetük és helyi vállalko- gáló, a tetejüknél is betonvassal fe- lákat Németh Pál munkatársai rögzók segítségével kaphatott tetőze- dett, ideiglenes kenneleket nem zítik majd végleges helyükre, így
bontottuk szét, hanem téglából ké- reményeink szerint a hónap végén
tet a két új kennelsoruk.
- Az idei év „nagyberuházása" szített oszlopok segítségével emel- következhet a „szallagátvágás" tünk fölébe egy tetőzetet, valamint zárta mondandóját Varga Káaz önkormányzat által fejlesztési
célú támogatásként adott 2 millió építettünk körébe két méter magas, rolyné.
forintból valósulhatott meg - szö- szél- és hófogó falazatot - magyaDr. Papp Attila
gezte le elöljáróban Varga Ká- rázta az elnök. - A nagyobbik ken-

kális időjárási előrejelzést, ami főként a balatoni viharjelzést, illetve
a sármelléki repülőtér repülésbiztonságát szolgálja, de a térségbeli
megyék gazdálkodóinak számára
is komoly segítséget jelent.
Mint mondta: az OMSZ Magyarországon négy meteorológiai
radart működtet. Két éve önerőből
korszerűsítették a budapestit, tavaly európai uniós forrásból építettek egy újat Szentesen, s a mostani, pogányvári radar felújítását követően a nyírségi Napkorban lévőt
is szeretnék jövőre felújítani.
A tengerszint felett 28O méter
magasságú dombtetőn álló, 13
méter magas építmény bejárásakor a szakemberek elmondták: a
csapadék mennyiségét, sőt halmazállapotát, illetve a szelet is
mérni tudják az új, Nyugat-Európában is a legkorszerűbbnek számító berendezéssel. Nagy biztonsággal 12O-15O kilométer sugarú
körben képes a legpontosabb adatokat szolgáltatni, folyamatosan
frissülő képét pedig a másik három radar adataival egybekomponálva az OMSZ honlapján bárki
nyomon követheti.
MTI-Kanizsa
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Erősíteni kell az önkormányzati cégek ellenőrzését

Egyértelmű teljesítménykövetelményeket kell felállítani az
önkormányzati cégek menedzsmentjével szemben és a teljesítménykritériumok teljesülését folyamatosan értékelni kell mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a „Jó
gyakorlatok - Fókuszban a közszolgáltatás" című konferencián.
Kiemelte: az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival biztosítja a közpénzügyi rendszer átláthatóságát, hozzájárul annak megújításához és tevékeny szerepet vállal a jól irányított állam kiépítésében. Hozzátette: ezt a törvényi kötelezettséget
szem előtt tartva indította el az
ÁSZ 2010-ben a „Jó gyakorlatok a Jó példa legyen ragadós!" elnevezésű szemináriumsorozatot.
Domokos László kifejtette: a konferenciával a számvevőszék hozzá kíván járulni a többségi önkormányzati
tulajdonban lévő társaságok közfeladat-ellátásának fejlesztéséhez, valamint a területet érintő kormányzati
döntések megalapozásához.
Az ÁSZ elemzést készített az ellenőrzési tapasztalatokról, azt rendszerezték, elemezték annak érdekében, hogy felszínre kerüljenek az
ismétlődően előforduló szabályta-

Vizsgálják a
parkolóbővítés lehetőségét
A Berzsenyi utcai lakók kérését
tolmácsolva parkoló építés lehetősége felől érdeklődött közgyűlési interpellációjában Balogh
László önkormányzati képviselő,
a Humán Bizottság elnöke.
A Berzsenyi utcai lakótelepen az
önkormányzat 2011-ben bővítette a
várakozóhelyek számát egy új parkoló megépítésével - áll Dénes
Sándor polgármester válaszában. A beruházás akkor erősen megosztotta az ott lakókat, hiszen egy részük örömmel vette a parkolóbővítést, mások viszont ellenezték
az ott lévő játszótér megszüntetése
miatt. Az említett bővítés várhatóan
hasonló problémákat vetne fel, hiszen a meglévő parkoló és a gázfogadó között jelenleg is található
megmaradt játszószer, és az új par-

lanságok, az ebből adódó rendszerhibák. Az ÁSZ az összegző elemzését - amelyben külön fejezetben a
rezsicsökkentés hatásairól is szó
van - a számvevőszék honlapján
hozta nyilvánosságra - tette hozzá.
Az ÁSZ elnöke rámutatott: a
közszolgáltatást nyújtó önkormányzati gazdasági társaságok feladata többek között a hulladékgazdálkodás, a víz- és áramszolgáltatás, a távfűtéses lakások megfelelő
hőmérsékletének és melegvíz-ellátásának a biztosítása, valamint a
közösségi közlekedés működtetése. Tevékenységük, gazdálkodásuk
minősége, hatékonysága és eredményessége tehát kiemelkedő
mértékben érinti a szolgáltatást
igénybe vevő lakosság életminőségét, biztonságát és jólétét.
Az elnök elmondta: Magyarországon a családok költségvetésében a legnagyobb tételt az említett
közszolgáltatások díjai adják, így
az esetlegesen indokolatlanul magas díjak családok sokaságának
megélhetését veszélyeztethetik. A
gazdasági társaságok célszerű és
gazdaságos működése tehát az
egyik legfontosabb társadalmi cél,
amihez a maga ellenőrzési eszközeivel az ÁSZ is hozzá kíván járulni - szögezte le Domokos László.
Az elmúlt években az ÁSZ számos ellenőrzést végzett, majd
kolókat szintén a zöldterület rovására lehetne kialakítani. Mindemellett a rendelkezésre álló területet is
szűkösnek találták a felmérés során. Amennyiben a Berzsenyi út S.
számú épület felé tartó gyalogjárdát
megtartanák, olyan kevés parkolóhellyel bővülne a terület, ami gazdaságossági szempontból nem biztos, hogy javasolható. Ennek ellenére a polgármesteri hivatal részletesebben megvizsgálja a lehetőségeket, és amennyiben a környezeti
adottságok biztosítják a feltételeket,
akkor a beruházást szerepeltetik a
közlekedésfejlesztési programjavaslatban.

A szennyvíz szag
és bűz néha a
belvárosig is érződik
A Sörgyár környékén élők és
az ott működő cégek alkalmazottainak panaszát tolmácsolta közgyűlési interpellációjában Hor-

201S januárja és júniusa között 36
kockázatelemzéssel kiválasztott
hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató önkormányzati többségi tulajdonú társaság szabályszerűségi
ellenőrzését fejezte be. Az ellenőrzött hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató önkormányzati társaságok működésében és környezetében számos olyan kockázatot
azonosított az ÁSZ, amelyek hatással voltak mind a lakossági terhek alakulására, mind pedig a tulajdonos önkormányzatok gazdálkodására - jelentette ki az ÁSZ elnöke.

A társaságok gazdálkodásának
szabályszerűségét értékelve hiányosságokat tapasztaltak a szabályzatok számviteli törvénynek
való megfelelésében, valamint a
bevételi és ráfordítási adatok különböző szempontok szerinti szétválasztásának vonatkozásában összegezte Domokos László. Kiemelte: több társaságnál fordult
elő, hogy a vagyonkezelésbe kapott eszközök nyilvántartása, leltározása szabálytalan volt, számos
társaság esetében nem volt rendben a lakossági díjakat megalapozó önköltségszámítás sem.

Az okok nagyrészt visszavezethetők a társasági menedzsment, illetve az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás szabályozási és
működési hiányosságaira. E két terület minőségi megújítása egyben
a záloga is lehet a változásoknak mondta Domokos László.
A tulajdonos önkormányzatok
többségükben szabályszerűen látták el tulajdonosi jogaikból fakadó
kötelezettségeiket, ugyanakkor jellemzően nem éltek a tulajdonosi
joggyakorlás egyéb eszközeivel világított rá az ÁSZ elnöke. Hozzátette: megállapították, hogy az
ellenőrzött öt éves időszakban 23
társaságnál egyáltalán nem tervezett ellenőrzést a tulajdonos önkormányzat.

Elmondta: az ellenőrzéseik feltárták azt is, hogy a társaságok kétharmada egyáltalán nem rendelkezett
szakmai feladat ellátásának mérésére alkalmas kritériumrendszerrel,
sem az arra vonatkozó előírással.
így az elért teljesítmény értékelése
nem történhetett meg teljeskörűen emelte ki Domokos László.
A szolgáltatóktól elvárt célok teljesülése érdekében egyértelmű teljesítménykövetelményeket kell állítani a társaságok menedzsmentjével szemben, amit szükséges értékelni is - vetette fel az ÁSZ elnöke,
hozzáfűzve, indokolt a társasági
menedzsment javadalmazását is a
teljesítménymutatókhoz kötni.

váth Jácint önkormányzati képviselő. A városatya intézkedést,
kivizsgálást kért Dénes Sándor
polgármestertől a csatornahálózat rekonstrukciója és az új
szennyvíztelep átadása óta tapasztalható szennyvízszag megszüntetése érdekében.

működő főbb technológia egység
közül a komposztálótelep működése időnként jelentős szagkibocsátást okoz. A különböző intézkedések végrehajtása és a technológiai fegyelem betartása a szagkibocsátás jelentős csökkenését
eredményezték,
megszüntetni
azonban nem tudták. A tisztító környezetének szagterhelése kedvezőtlen légköri viszonyok mellett
válik igazán problémássá. A térségben uralkodó észak-nyugati
légáramlatok mellett a szagkibocsátással érintett lakott terület
időnként a volt Sörgyártól Ligetvárosig terjed, de a szaghatás legtöbbször csak éjszaka és reggel jelentkezik, amikor szinte áll a levegő. Ehhez képest jelentősen roszszabb a helyzet, amikor a tavaszi
időszakra jellemző, északra tartó
légáramlatok a telepről keletre és
északra elhelyezkedő, elsősorban a
telep közelében fekvő lakott területeken, illetve az állatmenhely és
a MÁV telephelyen okoznak kelle-

Válaszában a polgármester
megerősítette: a szennyvíztisztító
felől áradó bűzzel kapcsolatban
már érkezett lakossági bejelentés a
Polgármesteri Hivatalba. Akkor a
szakosztály megkereste a Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt.-ét, és a
társaság megvizsgálta a felvetést.
Tájékoztatójukban többek között szerepel: a Nagykanizsai Térségi Szennyvíztisztító Telep az elmúlt időszakban megújult, a tisztítási technológia fejlesztése mellett
a tisztítás során keletkező szennyvíziszap kezeléséhez korszerű, új
iszapkezelő rendszert kapott. A
tisztítótelep egészének próbaüzeme július 30-án zárult. A telepen
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metlenséget. A bejelentés azonban
azt is bizonyítja, hogy egyes kirívó
esetekben a komposztálóból eredő
szag a belvárosban is érezhető.
A probléma összetett, kezelése
további vizsgálatokat és intézkedéseket igényel - olvasható a válaszlevélben. Miután a komposztálási folyamat technológiai lépcsőiben kevés beavatkozási lehetőséget látnak, a káros szaghatás csökkentéséhez és a lakossági panaszok elkerüléséhez további, a
komposztálót érintő munkaszervezési, a szalma - mint alapanyag beszállítását és a kész komposzt
ütemezett elszállítását érintő (egyelőre még fennálló) logisztikai
problémák kezelését tartják hosszú
távú megoldásnak.

Ha a közgyűlés
támogatja, jövőre
felújítják a miklósfai
járdaszakaszt
Közlekedéssel kapcsolatos észrevételében
a
MiklósfaLigetváros közötti járdaszakasz
állapotára hívta fel a figyelmet
és kérte az illetékesek közbenjárását közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint városatya. A
gyalogosok és biciklisek panasza
szerint balesetveszélyes rajta a
közlekedés.
Válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett rá: a Miklósfára vezető gyalog- és kerékpárút 2OO7-ben készült el. Az átadása
óta eltelt időben a burkolata több
helyen megrepedezett, emiatt javításra, felújításra szorul. Mindez ismert a polgármesteri hivatal szakosztálya előtt is, ezért a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport szerepeltette a 2O16. évi
közlekedésfejlesztési programjavaslat összeállításában. Amennyiben a közgyűlés támogatja a létesítmény felújítását, akkor 2O16ban megvalósulhat.

A buszmegállók
felújítása szerepel
a jövő évi
közlekedésfejlesztési
programtervezetben
A Balatoni út és a Hevesi úti
körforgalom utáni (Fortunánál
lévő) buszmegálló megrongálódott, balesetveszélyes lépcsőjére

hívta közgyűlési interpellációjá- kat nem csak horvát ajkú fiatalokban a figyelmet Bedő György ön- nak, hanem velük közösen szervekormányzati képviselő.
zik majd - így kapcsolva be őket
az aktív munkába.
- Tegyünk lépéseket a buszmegálló biztonságosabbá tételére kérte Dénes Sándor polgármestertől, majd jelezte, hogy a közelmúltban egy idősebb személy is elSikeres volt a pályázat, így bővülhet is a Roma Nemzetiségi
esett az adott helyen.
A Balatoni úti autóbuszmegálló Önkormányzat tanfolyama.
problémája ismert előttünk - olvasható a polgármester válaszáA Bogdán János Közösségi Házban. - Nem csak a Fortuna mellet- ban tartott szombati rendezvényen
ti szorul felújításra és korszerűsí- volt, és leendő diákok, valamint
tésre, hanem több megálló is a kör- családjaik is részt vettek. Bogdán
nyéken. Ennek figyelembevételéFerenc még érettségi után is jár
vel a polgármesteri hivatal az minden szombaton az órákra. Neki,
igényt szerepeltette a 2O16. évi nagyon hasznos volt a felzárkóztaközlekedésfejlesztési programter- tás. Mint mondta, nem sikerült volvezetben, mégpedig kiemelt szak- na leérettségiznie, ha nem megy el
mai javaslatként. Amennyiben a a különórákra. Bogdán Ferenc még
testület támogatja, akkor a szüksé- elmondta: - Az a helyzet, hogy volges beavatkozások a jövő évben tak nehézségeim, aztán eljöttem ide
megvalósíthatóak lesznek. A pol- az egyik szombaton, azóta folyagármesteri válaszban tájékoztatá- matosan járok, és azóta nincsenek
sul az is szerepel, hogy a megálló nehézségeim, azóta tudom teljesítefelújítására az önkormányzat ko- ni a követelményeket az iskolában.
rábban már készíttetett tervet,
A szombati programon ebéd
amely jelenleg is rendelkezésre áll. után, fafaragó bemutató is volt, va-

Jövőre is lesz
Hétvégi Kollégium

Hogy ne feledjék
horvát gyökereiket
A horvát hagyományőrzés és
hagyományápolás fontosságát
minél fiatalabb korban kell tudatosítani a jövő generációban.
Éppen emiatt szervezünk a közeljövőben több olyan rendezvényt, amelyekkel, elsősorban az
ifjúságot szólítjuk meg - mondta
el lapunknak a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vargovics Józsefné.
Minderről minap tartott ülésén
határozott a kanizsai horvát önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozáson döntés született arról
is, hogy a horvát nyelvtanulást is
szorgalmazzák az ifjúságnál. Mint
azt Vargovics Józsefné hangsúlyozta: a talonban lévő programoflVÁras AYMfflSMÜMÓF

KÖVETKEZŰ ESEMÉNYEK

lamint több előadást is meghallgathattak az érdeklődők. A fő cél viszont az volt, hogy bejelentsék: jövőre is folytatódik, sőt bővül a hétvégi kollégium - számolt be a Kanizsa Televízió Híradója.
- A 2O16-os évre is megnyertük
a pályázatot, tehát sikeres pályázatot tudtunk beadni, és 2O16-os forrásaink megvannak, tehát tovább
tudjuk folytatni a képzéseket, illetve szeretnénk a kultúrára, a hagyományokra sokkal nagyobb energiát
fektetni, így elvisszük a gyerekeket kirándulásokra, illetve színházakban látogatásokat fogunk tenni
- tudtuk meg Lendvai Ferenctől a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökétől. Hozzátette: az 1998 óta
működő szervezetet a jövőben tovább bővülő palettával szeretnék
továbbvinni.

AYMÖSÉLÍTE ESEMÍNYMPTMt fJJffllKTÜÍS
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Állami földárverés
Zalában
A Magyar Állam tulajdonában lévő 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történő értékesítése Zala megyében 2015.
november 23-án kezdődik.
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévő 3 hektár
fölötti földterületek árverés útján
történő értékesítése Zala megyében 2O15. november 23-án kezdődik. Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen
a Mártírok útja 35-39. szám alatt,
míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét
árverési helyszínen, a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet honlapján, a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján, az árveréssel érintett
földrészlet fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetőek.
Az árverésen történő részvétel
egyik feltétele a földrészlet tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem alapján a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek,
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a mezőgazdasági
üzemközpontok nyilvántartása
alapján kiállított igazolás megléte,
melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Főosztály munkatársainál, illetve valamennyi járási hivatal földhivatali
osztályánál érdeklődhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

Elkészült a város
vakbarát honlapja
A nagykanizsa.hu városi
weboldal akadálymentesített
verziója elkészült, segítve a
gyengén látó emberek életét.
Az ikonja a nagykanizsa.hu
kezdőoldal jobb felső sarkában került elhelyezésre - adta
hírül a város közösségi oldala.
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Egy világ helyett mi voltunk a száj
Tizenhárom kanizsai középiskolás: Dobródi Dóra, Dombóvári
Vivien, Antal Viktória, Kém Veronika, Lovas Dávid, Baj Bianka,
Koczor Boglárka, Kósa Dániel,
Kovács Valter, Gubricza Laura,
Kozó Bence, Cziráki Zsolt, Kopár
Krisztián vett részt a könyvtárban a Nagykanizsai Polgári
Egyesület által immár hetedik
alkalommal megrendezett Ötvenhatos Versünnepén.
Gerey Éva Mostan című verse is
elhangzott ezen a bensőséges novemberi koraestén. Ezek a forradalom és szabadságharc leverése utáni csakazértis öntudat adta válaszok méltán lehetnek akár a mai
magyaroké is. Erre utalt bevezetőjében Papp János, az NPE elnökhelyettese is: Miért nem a szomorúság jellemzi az 'S6-ra való emlékezést? Mert ma is, mint akkor, jó

magyarnak lenni. Pár perc múlva
halljuk: mi voltunk a száj / Egy világ helyett. Ma a világtörténelem
eddigi legintenzívebb népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. Am hazánk mondta ki
elsőként a határzár szükségessé-

gét, majd a bevándorlók kötelező
befogadási kvótájának elutasítását.
Az a tény pedig, hogy egyre többen követnek minket, azt a megalapozott reményünket erősíti,
hogy ennek a történetnek a vége
más lesz, mint 19S6-ban.

Az inkább regényíróként ismert
Kenneth Klára verssorai - Bolsevista bitangok hada / Nemzetgyilkossá
váltak! / Ezt a vért nem mossa le /
Évezredek ítélőszéke - éppúgy a szívekbe találtak, mint Faludy György
befejező kérdése: S van-e választás /
a hét hájjal megkent / tömeggyilkos
moszkvai banditák / s Washington
gyáva, rothadástól gennyes hülyéi
közt, / míg ilyen a világ?
A versünnep vendége, Nagy Ottó, a gépgyáriak tüntetésének szervezője szólt arról a keserű tapasztalásukról, hogy a Nyugat akkor is
elárulta Magyarországot. Amerika
bíztatta, hitegette a forradalmárokat, de esze ágában sem volt felrúgni a jaltai világrendet. A nyugalmazott villamosmérnök ezután
kézfogással adta át a fiatalok megérdemelt könyvutalványát. Az
NPE következő rendezvényére, a
január 1-jei Petőfi ünnepre történő
invitálással fejeződött be az este.
Kanizsa

Mi az
az SMP?
Nagykanizsáról 2S diák vett
részt a krakkói Piarista Fiatalok
Találkozóján (Spotkanie Mlodziezy Pijarskiej - SMP) október
9-11. között. Az öt magyarországi gimnáziumból mintegy kilencven fiatal és hét tanár (köztük
három szerzetes) indult útnak,
hogy találkozzanak lengyel, cseh
és osztrák társaikkal. Az alábbiakban egy diák és egy szerzetes
beszámolóját olvashatjuk az eseményről.
A kora reggeli indulás után Budapesten csatlakoztak hozzánk a
mosonmagyaróváriak, akikkel már
útközben nagyon jól összehangolódtunk. A diákok sokat beszélgettek a „piarista életről", sokat énekeltek együtt.
Majdnem egyszerre érkeztünk
Krakkóba a másik magyarországi
busszal, amely a szegedi, kecskeméti és váci csoportot szállította.
Érkezés után mi, magyarok egy
közös énekpróbán vettünk részt,
ahol összeénekeltük azt a dalt (Sillye Jenőtől a Múlnak az évek címűt), amellyel a többiekhez hasonlóan bemutatkoztunk a megnyitó ünnepségen. Ott találkoztunk
először a más nemzetiségű diákok-

KAUh

kal. Ausztriából és Csehországból
egy kisebb csoport jött el a találkozóra, míg a lengyelek több százan
voltak az ország különböző iskoláiból és plébániáiról (Krakkó, Varsó, Bolszewo, Lapsze Nizne stb.).
A napot közös imával zártuk az iskola tornatermében, közben volt
lehetőség gyónásra is.
Másnap délelőtt megnéztük
Krakkó városát; láttuk pl. a várat, a
főteret, valamint azt az ablakot,
ahonnan Szent II. János Pál pápa
rendszeresen szólt az emberekhez
még krakkói érsek korában. Volt
lehetőségünk szabadon is körbenézni és vásárolni. Ezután elmentünk az Isteni Irgalmasság Bazilikába, amely Szent Fausztina nővér
kolostora mellett épült. Modern,

de nagyon letisztult épület, ahol a
magyaroknak is van egy kápolnájuk az altemplomban.
Miután visszaértünk a városnézésből, szentmisén vettünk részt, majd
elkezdődött mindenki kedvence, a
Christian Party. Egy nagy közös mulatságról van szó, ahol a fiatalok
együtt táncolnak úgy, hogy különböző koreográfiákat is tanulnak közben. Ez lengyel piarista hagyomány,
szerzetesek és világiak találják ki a
táncokat ismert dallamokra.
Elérkezett az utolsó nap. Szomorúan váltunk el egymástól, hiszen nagyon jó közösség alakult ki
közöttünk, izgalmas programokon
vehettünk részt, és nagyon sok új
barátot szereztünk. Könnyen öszszeismerkedünk a más magyar pi-

arista iskolákból érkezett társainkkal, de a nyelvi különbség ellenére
a lengyelekkel is tudtunk kommunikálni, főként angolul, de néha
jelbeszéddel is. Azóta még jobban
látjuk, hogy milyen fontos idegen
nyelveken tanulni! Kiderült, hogy
a földrajzi távolság ellenére milyen sok közös élményünk van, hiszen mindnyájan Kalazanci Szent
József családjának tagjai vagyunk.
Már a hazaút során bejelölgettük
egymást a Facebookon. Nagyon
várjuk már a nyári együttlétet,
amely a krakkói nemzetközi katolikus ifjúsági világtalálkozóhoz
fog kapcsolódni (2016. július 2S. augusztus 1.).
Borsos Fanni
Böszörményi Géza SchP
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Az év civil önkéntese díjra

Civil Kerekasztal - Felhívás

. jelölöm

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal felhívással fordul Nagykanizsa polgáraihoz és civil közösségeihez, hogy az általa alapított Köszönet Napján átadásra kerülő civil díjak odaítélésében ajánlásával segítse munkáját.
A Köszönet napja a Civil Kerekasztal közösségei által szervezett bensőséges
összejövetel. Ennek keretében az alapító szervezet visszaemlékezik az elmúlt
esztendő legjelentősebb civil megmozdulásaira. A z ünnepség keretében a szavazatok alapján megválasztott legaktívabb civil személyeknek „Az év civil önkéntese-", és „Az év civil embere"-, a legtöbb, és legjelentősebb civil tevékenységet
végző csoportnak pedig „Az év civil közössége" erkölcsi díjakat adja át. Ekkor
köszöni meg az alapító a nagykanizsai civil klubokat-, egyesületeket-, szervezeteket, civil megmozdulásokat legnagyobb mértékben támogató személyeknek és
közösségeknek a munkáját, szponzori-, mecénási tevékenységét, és adja át számukra „A civilek mecénása"-, valamint „A civilek szponzora" erkölcsi díjakat.
A z év civil embere díjat az a személy kapja, aki az adott esztendőben a legaktívabb, példa értékű civil közösségi munkát végezte.
A z év civil önkéntese díjat az a személy kapja, aki az adott esztendőben a legaktívabb, legáldozatosabb, példát adó civil önkéntes munkát végezte.
A z év civil közössége díjat az a szervezet kapja, aki az adott esztendőben a
legaktívabb, legtöbb, példa értékű civil közösségi munkát végezte.
A z év civil fiatalja díjat az kapja, aki az adott esztendőben a legtöbbet tett civil közösségéért, kortársaiért, a nála idősebbekért, aki áldozatkész tevékenységével, példamutatásával bizonyítja, hogy a civil munkában lehet számítani a fiatalokra is.
A civilek mecénása díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendőben a civil szervezetek segítésére a legnagyobb ellenszolgáltatás nélküli támogatást adta.
A civilek szponzora díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendőben a civil szervezetek segítésére a legaktívabb szponzori tevékenységet
fejtette ki.
Kérjük, jelölésével segítse elő, hogy a díjakat az arra legérdemesebbek kaphassák meg. Ajánlattételét november 30-áig adhatja le személyesen a Civil irodán (Halis István Könyvtár alagsora), vagy a civiliroda.eu honlapon a Köszönet
Napja menüpontban, E-mailben a civilkerekasztal@gmail.com címen, vagy a Civil Kerekasztal Egyesület Facebook oldalán.
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Az év civil embere díjra
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Indoklás:
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Újabb 13 ezer sikeres pályázat mosógépcserére
Újabb 13 ezer pályázó részére kezdődött meg az elmúlt napokban a kedvezményes mosógépcseréhez szükséges támogatói okiratok kézbesítése - tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az
MTI-t.
A pályázók a dokumentum
megküldéséről e-mailben kapnak értesítést. A vásárlásra a támogatói okirat kézhezvételétől
számítva 6O nap áll rendelkezésükre - hívja fel a figyelmet az
NFM.

A kedvezményes mosógépcsere
akciót júliusban indította el az
NFM az Otthon Melege Program
keretében. A pályázaton magánszemélyek jelentkezhettek vissza
nem térítendő támogatásra, amelyet energiatakarékos mosógépek
vásárlásához kaphatnak. A nagy
érdeklődés miatt a minisztérium
az eredetileg tervezett 5OO millió
forintos keretet 2 milliárd forintra
emelte.
A szaktárca közlése szerint hamarosan befejeződik a kedvezményes mosógépcserére benyújtott 44 ezer pályázat feldolgozá-

sa, a mostaniakkal együtt már
több mint 23 ezer bírálata zárult
le.
A pályázók folyamatosan
kapják kézhez elektronikus formában, a pályázati portálon keresztül az energiatakarékos mosógépek megvásárlásához szükséges támogatói okirataikat,
amelyeket nem szükséges kinyomtatni, elegendő a pályázati
azonosító és a pályázatban
megadott személyazonosításhoz
szükséges adatok birtokában
valamelyik regisztrált kereskedőhöz elmenni.

A közel 15 milliárd forint keretösszegű Otthon Melege Programnak köszönhetően több mint 85
ezer háztartás energiahatékonysága
javul és jelentős mértékben csökkennek a családok rezsiterhei. A
nyertes háztartások éves szinten
akár 12 ezer forintot is megspórolhatnak a víz- és az áramszámlán a
mosógépcserével - ismerteti közleményében a szaktárca.
Az újabb sikeres pályázók listája november 5-től elérhető a pályázati portálon (https://mgcs2O15.nfsi.hu/).
MTI - Kanizsa
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nemcsak infrastruktúrát biztosít a
város sportéletének, hanem Nagykanizsa kulturális kínálatát is színesíti. Valamint, egy ötvenméteres
fedett úszómedence, amely világversenyek megrendezésére is alkalmas lesz, s egyben a tanulóifjúpályaudvart az északi iparterülettel ság és a felnőtt generációk egészés az M 7-es autópályával. Ezzel a ség megőrzését is szolgálja.
belvároson jelenleg átmenő teherA Mura Programon belül vároforgalmat megszüntetjük.
sunk potenciális térségi, turisztikai
Nagykanizsa Magyarország Ad- szerepét kívánjuk bővíteni. A fő
célunk, hogy használjuk ki Nagyriai kapuja
Az új munkahelyek létrehozását kanizsa országos jelentőségű gazeredményező befektetések megva- daságfejlesztési lehetőségeit, kedlósulásához nélkülözhetetlen az a vező adottságait a város, a térség
modern város által nyújtott urbani- és az ország érdekében. Azt szeretzációs háttér, amely a lakosság és a nénk, hogy Nagykanizsa virágzó
befektetők számára maradéktala- ipari, kereskedelmi és kulturális
nul biztosítani tudja a vonzó váro- központ, vonzó és befogadó város
si környezetet, amelyben jó dol- legyen Magyarország délnyugati
gozni és élni. Ennek keretében kapujában.
megépül egy multifunkcionális
Modern Városok Lapja sport és rendezvénycsarnok, amely
Kanizsa

Megvalósulhatnak a kanizsai álmok,
vallja Dénes Sándor polgármester

Az iparterület fejlesztése a munkahelyteremtő tőkebefektetés legfontosabb közvetlen fizikai előfeltétele, az ipari üzem megépítésére
és üzemeltetésére alkalmas, közművel ellátott, közúttal feltárt építési terület. A déli elkerülő út megépítése szintén óriási jelentőségű
De mik is ezek a fejlesztési cé- városunk számára. Ez az út összeköti a déli iparterületet, a vasúti
lok?

A vidék fejlesztésének kulcsa a
vidéki városok fejlődése. A fő célunk a gazdaságfejlesztés és a
munkahelyteremtés. A Modern
Városok program keretében aláírt együttműködési megállapodás is ezt szolgálja.

Nagykanizsan a HOSOK!
A Kanizsai Kulturális Központ már évek óta arra törekszik, hogy
rendezvényeivel minden korosztálynak és az alternatív zenei stílusok kedvelőinek is kedvezzen. Éppen ezért november 21-én, szombaton este 21 órakor a Medgyaszay Házban hazánk egyik legkedveltebb hip-hop zenekara, a HŐSÖK fog koncertet adni.
Az együttes két frontembere, Eckü és Mentha szívhez szóló szövegeik mellett élőzenekarukat is magukkal hozzák, így a fergeteges
hangulat garantált!Az alapvetően Veszprémhez köthető hip-hop formáció 14 éve tevékenykedik a kortárs hazai rapzene „színpadán". A
csapat az évek alatt bejárta fellépéseivel az országot, minden nagyobb hazai fesztiválon szerepeltek már.Több száz koncerttel a hátuk mögött hallhattuk őket többek között a soproni Volt Fesztivál
nagyszínpadának nyitó produkciójaként is.
Rajongóknak a részvétel kötelező, de a szervezők szeretettel várnak minden kikapcsolódni és szórakozni vágyót november 21-én, 21
órakor a Medgyaszay Házba!

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzatának módosítasa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv alábbi területeit:
- A 13 409 és 13 422/12 hrsz-ú ingatlanokat érintő földgázvezeték nyomvonalának pontosítása
- A z egykori Thury György sportpálya területfelhasználásának kereskedelmiszolgáltatót gazdasági rendeltetésre történő módosítása, a Petőfi utca szabályozási szélességének csökkentése
- Romlott-vár környékén a különleges rendeltetésű övezet területének bővítése.
- Fiatalkorúak javítóintézetétől északra (4918/11 hrsz.) a különleges, intézmény
rendeltetés kereskedelmiszolgáltató gazdasági rendeltetésre történő módosítása.
- Elektromos ellátó-hálózat kialakításáról szóló egyedi döntés lehetőségének
HÉSZ-ba történő rögzítése.
- A z egykori Thury György laktanya beépítetlen területén multifunkcionális
sportcsarnok elhelyezését biztosítva a terület rendeltetésének és szabályozásának módosítása.
- Teleki-Tavasz-Szekeres utcák és a 2544 hrsz.-ú út által határolt tömb területén az övezeti határ módosítása.
- Magyar- Garay- Sikátor- Dózsa utcák által határolt tömbben a 428 hrsz.-ú ingatlanon lévő hátsókert mértékének csökkentése.
- Anagykanizsai téglagyár melletti, Csengery utca 3797/2 hrsz.-ú telephely szabályozásának módosítása.
- Falusias lakóterületen a 400 m2-nél kisebb telkek esetében a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékének felülvizsgálata.
- Szennyvíztisztító teleptől délre ipari gazdasági övezet kijelölése.
A tervdokumentáció módosítását az A O D Építész és Grafikus Iroda Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 152/2015. (VII. 15.) számú határozatával elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat 1. b.) pontja értelmében: „Egyes meghatározott tömbök területére, valamint a H É S Z egyes előírásainak módosítására készülő településrendezési eszközök esetén a partnerségi
egyeztetés résztvevőit egyenként nem kell megkeresni, őket és a lakosságot a
városi honlapon és a városi médiákban (Kanizsa TV, Kanizsa Lokálpartióta Hetilap) közzétett hirdetmények útján a 314/2012. Korm. rendeletben előírt kötelező egyeztetési eljárással egyidejűleg kell tájékoztatni és lehetőséget adni észrevételeik megtételére." - A fentiek alapján a módosított terv 2015. november
20-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik. (Levélcím: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. )
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Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( K j t ) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre,
2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Tourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat
közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon,
hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanizsa irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi
soros ülése, legkésőbb 2015. december 20.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán
(elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Apályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KANIZSAI
DOROTTYA KÓRHÁZBAN
Összhangban a hazai és a EU-s energiapolitikával a Kanizsai Dorottya Kórház célkitűzése a környezeti szempontok érvényesítése
a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, ezért határozta el,
hogy az intézmény épületeinek villamosenergia igényeit a jövőben
megújuló energiaforrással kívánja részben fedezni. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 134,68 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Jelen projekt keretében a számos lehetőség közül a napfény energiatartamát, mint megújuló energia hasznosítását tűzte ki célul az intézmény vezetősége, mivel a helyi adottságok ennek a felhasználását teszik lehetővé a leginkább, így a fejlesztés eredményeként a jövőben a
Kanizsa Dorottya Kórház villamosenergia részbeni igényét egy fotovoltaikus napelemes kiserőmű fogja kielégíteni.
A projekt közvetlen célja a kórház számára költséghatékony működési
környezet megteremtése, mely a Kanizsai Dorottya Kórház működési
költségeit jelentősen csökkenti, versenyképességét feltétlenül tovább
erősíti. Ugyan csak közvetett eredményként lehet számolni, de kitűzött
célként is említhetjük az intézmény falai között gyógyuló betegek, valamint a város lakosságának környezettudatosságra nevelését is.
A tárgyi projekt keretében a kórház összesen 185,75 kWp panel összteljesítménnyel (180 kWA inverter csatlakozási teljesítménnyel) valósított meg napelemes kiserőművet, amely a kórház több épületének tetőszerkezetein kerültek kihelyezésre.
A megvalósított rendszer éves energiahozama 201.111 kWh/év, mely az
éves villamos energia igény kb. 10%-át fedezi. Ezen villamos energia
megtakarítás 187,9 t/év üvegházhatású gáz csökkenést eredményez.
A projektről bővebben információt az intézmény honlapján a
http://www.nkkorhaz.hu/ oldalon találhat.
További információ kérhető:
Dr. Brünner Szilveszter, főigazgató főorvos
Elérhetőség (titkarsag@nkkorhaz.hu)

Nagykanizsai villamos motor tekercselő cég keres, azonnali
kezdéssel tekercselő és beillesztő gépek kezelésére kollégát, egy
műszakos munkarendbe.
Szakmunkás végzettség, okj, műszerész végzettség és gyakorlat
előnyt jelent!
Vidékieknek bérlet térítés! Próbaidő után kafeteria!
Jelentkezni az „irodamabe@gmail.com" címre küldött önéletrajzzal,
vagy telefonon munkaidőben: 0630/546-3815-ös telefonszámon lehet.

Nagykanizsai villamos motor tekercselő cég keres, azonnali
kezdéssel operator kolléganőket, egy műszakos munkarendbe,
munkaidő: 7.00-1S.30-ig.
Szakmunkás végzettség, ipari gyakorlat előnyt jelent!
Vidékieknek bérlet térítés! Próbaidő után kafeteria!
Jelentkezni az „irodamabe@gmail.com" címre küldött önéletrajzzal,
vagy telefonon munkaidőben: 0630/546-3815-ös telefonszámon
lehet."
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A színvonal miatt nem kellett csalódni

Idén új időpontban, november
első hétvégéjén rendezték a Kanizsa Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivált. Amint azt a
programokból és a jegyárakból
előre sejteni lehetett a hazai
együttesek mellett egy világsztár
nem tudja sikeressé tenni a kétnapos rendezvényt. Akik viszont
ott voltak a koncerteken, azoknak nem kellett csalódniuk a
színvonal miatt. Remek produkciókat hallgathatott a közönség a
fesztiválon.
A hagyományoknak megfelelően ezúttal is az „Életünk" Országos fotókiállítással kezdődött
a jazz fesztivál, amit nyugodt
szívvel nevezhetünk úgy, mint a
kezdetekben, jazz-hétvégének. A
rangos fotókiállítás altémája a
jazz volt, ami jó kapcsolatot jelentett az esti koncertekhez. A
nyitó előadást a Kanizsa Big
Band adta. A Vendégségben a
Kanizsa Big Bandnél szisztémára rendezett program vendége
László Attila (gitár) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
adjunktusa volt. A remek repertoárban számos közismert jazzsláger mellett László Attila szerzeményét a Doktor Q-t is bemutatta a kanizsai együttes. A dinamikus, fiatalos hangszerelésű
szerzemények szólóit László Attila, Billege Barnabás, Cseke
Dániel, Dér Dávid és Hír Mihálytól hallhattuk. A következő
koncertek már a vokális jazz jegyében teltek. Ennek a blokknak
az első fellépője a Szőke Nikoletta Quartet volt. A zalaegerszegi születésű Szőke Nikoletta mint már annyiszor - most is bizonyította, hogy nem véletlenül

tartják az egyik legjobb jazz énekesnek hazánkban. Nemzetközi
sikerei pedig nem csak Európában, hanem Japánban is tiszteletreméltóak. Zenekarában Szakcsi
Lakatos Róbert frenetikusan
zongorázott, némileg illegalitásban (takarva a következő koncertre beállított orgonától). A ritmusszekciót alkotó Barcza Horváth József (bőgő) és a doboknál
játszó Balázs Elemér impulzív
játéka jól harmonizált Szőke Niki érzelem gazdag előadásmódjával. Igazán méltó felvezetése
volt ez a világhírű Kurt Elling
koncertjének. A Grammy-díjas
énekest a világ legjobbjai között
tartják számon és nem csak a kritikusok, hanem a közönség is. Al
Jarreau és Bobby McFerrin mellett a legismertebb férfi jazzénekes. Akik kevésbé ismerik,
azonnal Frank Sinatrához hasonlítják, pedig más. Például a dala-

iban a scattelésben és sajátosan
kifejlesztett vocalese stílusban is
eltér a világhírű slágerénekestől.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy
az édes-bús hangzásában, sár-

mjában és a kifogástalan öltözködésben szembetűnő a hasonlatosság. Kurt Elling koncertjének
apropója az az európai lemezbemutató turné, amely során kilenc
országban mutatja be új albumának zenei anyagát a Passion
World-öt. Ebből az anyagból kapott egy koncertre való ízelítőt a
Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermét megtöltő
publikum. Kurt Elling egy meglepetéssel is készült ez alkalomból, hiszen színpadra szólította
Szőke Nikolettát, akivel egy közös duó-produkcióval tették felejthetetlenné az estét. Az amerikai énekes billentyűse a fiatal
Stu Mindeman volt, aki zongorán
és orgonán is kiválóan játszott.
Clark Sommers bőgős talán a

fesztivál egyik legvisszafogottabb klasszikus bőgőjátékát hozta, teljesen alárendelve magát a
lírai daloknak. A doboknál a fe-

kete Ulysses Owens Jr. hozott
felszabadult vidámságot a műsorba. A középgenerációhoz tartozó John McLean (gitár) improvizációival Kurt Elling mellett

az együttes legjobbja volt. A hálás közönségnek ráadásként még
egy szóló improvizációt is bemutatott Kurt Elling, aki miatt
nagyon sokan érkeztek Budapestről, Zalaegerszegről és más
vidéki városokból.
Szombaton kamarakoncertekkel folytatódott a jazz és világzenei fesztivál. A fizetőképes kereslethez mérten borsos áron kínált
koncerteket ismét csak a színházteremben tartották, ami szakmai
hibának számít az évtizedek óta
jazz-zel foglalkozó kulturális
szervezők részéről. Mind a zenészek és mind a közönség számára
kínos volt a kongó színházterem.
Egy csipet figyelmességre lett
volna szükség, ahhoz, hogy a kamaraterembe vigyék a szombati
programot és egészen más hatást
értek volna el vele. A koncerteket
az 170S nevű zenekar kezdte,
akik szintén lemezbemutató kon-

certet adtak. A Zone című albumon az együttes saját kompozícióit mutatta be. A fesztivál talán
egyik legfiatalosabb, legizgalmasabb koncertjét adta a Kaltenecker Zsolt (billentyű), Piri Béla
(bőgő) és a Dés András alkotta
trió. A fesztivál záróhangversenyét a Trió Squelini trió és két
olaszországi vendégművésze adta. A műsor során változatos felállásban hol trió, hol duó, hol pedig quintet formációkban játszottak a világzene és a kortárs jazz
stílusait ötvöző zenekar tagjai. Le
a kalappal előttük! Ragyogó koncerttel zárták a fesztivált, ami
idén is bőven szolgálhat tanulságul.
A tanulságok sora pedig elég
bő. Ahogyan Deák is fogalmazta, a rosszul gombolt mellényt
újra kell gombolni. Nagyon alapos elemzésre van szükség ahhoz, hogy a jazz fesztivál léket
kapott hajóját megmentsék,
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megmentsük mi kanizsaiak.
Nem csak a saját véleményemet
tolmácsolom akkor, amikor hiányolom az átfogó marketingmunkát a fesztivállal kapcsolatban és itt nem kizárólag a PR-ra
gondolok, hanem olyan kutatásokra (például Veszprémben a
Pannon Egyetem hallgatóit is
bevonják, bevonták) ami kiterjed többek között az árérzékenység vizsgálatra is. Utánanéztem,
hogy a közelmúltban milyen
koncertek, fesztiválok és milyen
áron kerültek megrendezésre.
Például a kanizsai fesztivállal
egy időben tartott Szegedi Jazz
Napok lehet egy viszonyítási
alap. Ott az erősebb programok
napijegye 35OO Ft volt, míg a
kétnapos bérlet ára 55OO Ft-ba
került. A Budapesten tartott
Chick Corea koncertet már 35OO
Ft-tól meg lehetett nézni, míg a
soron következő Oregon Band
koncertje már 41OO Ft-tól elérhető. Ezen kívül a fővárosban

több olyan nemzetközi összeállítású jazz együttes lép fel, ahol
1OOO-15OO Ft a jegyár. Valahol
például ingyenes. Tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon a nyári időszakot leszámítva
a főváros jazz-élete dominál.
Minden héten világsztárok lépnek fel, és a budapesti jazz klubok is a bőség zavarával küzde-

nek. Az óriási kínálat mellett
szinte lehetetlen küldetés vidéken komoly jazz fesztivált rendezni. Ahhoz olyan ikonikus világsztárok kellenek minden napra, akik még nem léptek fel Magyarországon vagy csak ritkán,
és képesek áttörni azt az ingerküszöböt, amiért megéri Nagykanizsára elutazni. Megfonto-

34. Életünk Országos Fotópályázat
az elmúlt több mint 4O évben
Nagykanizsa neve összeforrt a
jazzfesztivállal, és Zala megye
egyik legjelentősebb nemzetközi
kulturális rendezvényévé vált. így
azzal, hogy néhány esztendeje ez
a két közösség és két művészetikulturális esemény egymásra ta-

Idén 34. alkalommal hirdette zenével, hanem rangos képzőműmeg a Kanizsai Kulturális Köz- vészeti látványossággal nyílik, hipont és a Kanizsa Fotóklub az szen a fotópályázatra beérkezett
Életünk Országos Fotópályáza- legjobb alkotásokat hosszú évek
tot. A felhívásra 46 alkotó 270 fo- óta ilyenkor mutatják be a nagykötót küldött, melyekből az Eiffert zönségnek.
János, Markovics Perenc és MóMindennek az állításnak az a
dos Gábor fotóművészek által al- tény teremtheti meg az alapját,
kotott zsűri 32 fotós 67 képét vá- hogy - egyik oldalról - a Kanizsai
lasztotta ki. A HSMK Ősze And- Fotóklub már az 196O-as évek elerás galériájában megrendezett jén, vagyis több mint 5O éve hirdetkiállítást Dénes Sándor polgár- te meg első alkalommal az Életünk
mester nyitotta meg.
Országos Fotópályázatot. Ami önmagában is jelzi, hogy a fotóművészet Nagykanizsán mélyen gyökeBeszédében a fotópályázat
egyik altémája, a jazz zene és a rezik és valóban komoly múltra teművészeti ágak együvé tartozását kinthet vissza az 1956 óta működő
emelte ki. - Már szerteágazó ha- klub tevékenysége.
gyományt mutat fel az - folytatta,
A másik ágát e szerteágazó hahogy a kanizsai jazzfesztivál nem gyománynak a jazz jelenti, hiszen

lált, és összefonódott, valóban egy
szerteágazó hagyomány bontakozott ki, ami jelképezi azt, hogy az
életünk milyen gazdag és milyen
összetett - zárta gondolatait a városvezető.
A megnyitó beszédet követően a
díjakat Eifert János fotóművész és
Dénes Sándor polgármester adta
át. Főtémában az I. díjat Varga Szilárdnak a Kanizsa Fotóklub tagjának ítélte oda a zsűri Bábmester cí-
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lásra érdemes az is, hogy a főváros helyett Nagykanizsa 1OO
km-es körzetére kellene a reklámkampányt összpontosítani.
Érdemes még számba venni az
elmúlt 1O év szponzori támogatásainak lenullázódását és annak
okait, mert ez komoly hatással
lehet a későbbi jegyárak alakulására.
A Kanizsai Kulturális Központ munkatársaira viszont rengeteg teher hárul és biztos vagyok benne, hogy ebben a fesztiválban is nagyon sok munkájuk fekszik. Köszönet érte, de
ahhoz, hogy a növekvő elvárásoknak meg tudjanak felelni segítségre van szükségük. Félreértés ne essék. A Kanizsai Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivál nem csak egy a zenei rendezvények között, hanem komoly lehetőség a városmarketingre.
H.Gy.
mű képéért. II. díjat Molnár Ferenc
budapesti fotós Bari Janó című fotósorozata kapta. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város díját Mikó István budapesti fotós Pircsi című képe érdemelte ki. Különdíjban részesült: Dominko Miran - Lendva.
Oklevelet kapott Ligeti László Baja és Kiss Imre - Pécs.
Jazz altémában: oklevélben részesült Kis-Bankné Kondákor Ma-

rianna - Kaposvár, Albert Béla Kiskunfélegyháza, és Koncz Dezső - Budapest. A Göbölös Fotó
díját szintén a budapesti Molnár
Ferenc kapta.
Az ünnepségen közreműködő
Gayer Mátyás, Grazban élő kanizsai jazz zongorista és Kristina
Trezune előadása már a jazzfesztivál hangulatát idézte meg.
B.E.
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Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
34."Életünk" Országos Fotókiállítás. Megtekinthető: december 4-ig.
November 19., 26. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
November 13., 27. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi
Róbert és Szűcs Sándor. További információ: 0630/283-2511.
November 14. 16.30 óra
"SZERESSÉTEK A NÓTÁKAT!" - A 15 éves Tüttő János
Nótaklub műsora. Kísér: Szalai Antal, Liszt Ferenc-díjas prímás és világhírű cigányzenekara. Vendégművész: Nánássy Lajos Életmű-díjas
előadó. Belépődíj: 2200 Ft.
November 16.
A 250 éves Piarista Gimnázium Jubileumi Ünnepi Patricíniumi Hetének keretében:
A
KALÁKA
E G Y Ü T T E S KONCERTJE
A belépés DÍJTALAN!
November 18. 18 óra
TÁRSTALÁLÁS
MESTERFOKON - Kánya Kata előadása.
Belépődíj: 1 800 Ft
November 19. 17.30 óra
KANIZSÁRÓL INDULTAM.
Vendég: Fügedi-Bognár Kinga
rendőrségi szóvivő.
November 19. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ
NAGYKANIZSA
Humorkabaré visszatér 2. - Hadházi
László önálló estje. Műsorvezető:
Bellus István. Belépődíj: 3 100 Ft.
Medgyaszay
Ház

S ^ V Kanizsai
Kulturális
Központ

November 1S. 9-13 óra
BÖRZE - TÉLI
G Y E R M E K R U H A ÉS J Á T É K
Használt baba és gyermekruhák (014 éves korig), cipők, játékok, babafelszerelések, kiegészítők vására
és cseréje. A belépés DÍJTALAN!
November 21. 21 óra
HŐSŐK KONCERT. Belépődíj: elővételben: 1000 Ft, a helyszínen: 1300 Ft.

November 14.
CSALÁDI - JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás (3 éves
korig). 17.00 Gyermek táncház. 18.00
Kézműves foglalkozás. 19.00 Felnőtt
táncház. Belépődíj: 500 Ft, mellyel
mindegyik program látogatható.
November 21. 18 óra
SZÉPKORÚAK TALÁLKOZÓJ A ÉS KATALIN-BÁL
N o v e m b e r 2 1 . 16 óra
DARTS V E R S E N Y A BAJCSAI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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Az élet szépségét hirdető kiállítás
a Kanizsai Dorottya Kórházban

Egy nem megszokott rendezvény helyszíne volt a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácsterme. A
2S év képekben... Zalai Nemzetközi Művésztelepek 1990-2015
című kiállítás megnyitójára
gyűltek össze az egészségügyi intézményben.
A megjelenteket Drávecz-Egyed
Enikő, a Zaláért Egyesület ügyvezető elnöke köszöntötte. A november 25-ig látogatható tárlatot dr.
Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója nyitotta meg.
- Egy művészeti kiállítás többek
között arra hivatott, hogy színt vigyen
a hétköznapok rohanásába - utalt a
Zalai Nemzetközi Művésztelepek
szellemi üzenetére a főigazgató, hiszen Zala megyében már a nyolcvanas évektől élénk volt a művésztelepi
tevékenység. A Makovecz Imre által
tervezett faluházakhoz és más közösségi létesítményekhez szobrászművészek vezetésével köztéri alkotások
készültek az alkotótelepeken. Ennek
a programnak a szellemi bázisán szü-

letett meg a Zalai Nemzetközi Művésztelepek gondolata, és 1990-ben
megnyílt a lehetőség a határon túli
magyar művészekkel a közös alkotásra. Így indult az első művésztelep,
amelynek tagjai határon túli magyar
művészek voltak.

Az európai gondolat jegyében azóta Zalában augusztus első két hetében rendszeresen együtt dolgoznak
magyar, román, szerb, horvát, szlovén, ukrán, osztrák művészek. Több-

ször vett ezeken részt Kanadában,
Svédországban élő magyar és svédországi finn művész is. A programhoz a megyei és a kistelepülések önkormányzatai adták a biztos hátteret.
Fogadták a festőket, biztosítva részükre az alkotáshoz szükséges körülményeket. Kiállításokat rendeztek
nekik különféle helyszíneken, találkozókat a község lakosságával. Munkáikat bemutatták Pécsett és Budapesten, Tatabányán, Bécsben, a Collegium Hungaricumban is. És a hagyományoknak megfelelően megrendezett záró kiállításra 2015-ben is
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban került sor.
Végezetül azt kívánta munkatársainak Brünner Szilveszter főigazgató, hogy az alkotások előtt megállva próbálják meg elfelejteni a napi
nehézségeket, a betegek szenvedéseit, az embert próbára tevő problé-

mákat. Lássák meg a művekben az
élet szépségét, a derűt, még akkor is,
ha a kép témája esetleg mást sugall.
B.E.

A legnagyobb földrész pénzeivel
Ezúttal az „Ázsiai országok pénzei, bankjegyei és bélyegei" címmel
rendezte a HSMK és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja aktuális összejövetelét a gyűjtők és érdeklődők számára a már jól megszokott keretek között.
Akiállítás megnyitóján Gelencsér Gábor tanár és újságíró mutatta be röviden a Föld legnagyobb és legnépesebb kontinensét, mely ezen „mivoltában" természetesen a különböző pénzeket, bankjegyeket is ontotta magából az évtizedek, évszázadok során. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a kontinensen, illetve a kontinensről a történelem során igencsak fontos kereskedelmi útvonalak vezettek át, illetve indultak ki, a pénz szerepe igencsak
központi szerephez jutott a földrész (kereskedőinek) életében. (P.L.)
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal
bi

szakmákban,

illetve

^ f

N a g y k a n i z s a i J á r á s i H i v a t a l az aláb-

munkakörökben

kínál

l3

elhelyezkedési

lehetőséget:
Élelmezésvezető

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Üzemvezető

szakirányú

megegyezés szerint

Pultos, felszolgáló

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Sütőipari munkás

szakirányú

megegyezés szerint

III.21.-IV.19. Kos

Ha azt szeretné, hogy továbbra is zökkenőmentesen alakuljon a párkapcsolata,
akkor meg kell változnia. Itt az ideje annak is, hogy mértéket tartson a táplálkozásában, az evésben, ivásban.
IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

A bolygóállások szerint hamarosan könnyebb
lesz az élete. Mivel a párja is jobb munkalehetőséget kap, visszavehet az eddigi
hajtós tempójából, és a hétvégéket pihenésre használhatja.

Cukrász

szakirányú

megegyezés szerint

Műszerész

szakirányú

megegyezés szerint

Kárpitos

szakirányú

megegyezés szerint

Asztalos

szakirányú

megegyezés szerint

Lakatos

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek

Pék

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Szabó, varró

8 általános iskola

megegyezés szerint

Szövetszabász

8 általános iskola

megegyezés szerint

Nem lesz szüksége semmiféle önuralomra ezekben a napokban. A stresszes helyzeteket ügyesen kikerüli, és amit eltervez
magának, azt barátai segítségével lendületesen meg is valósítja.

Bővebb

felvilágosítás

a munkahelyi

mányhivatal Nagykanizsai

ajánlatokról: Zala Megyei

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

N a g y k a n i z s a , F ő út 24.) Földszinti Információs

Kor(8800

hirdető táblán, vagy

a

w w w . m u n k a . h u oldalon.
Ügyfélfogadási

idő: Hétfő

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

Az Ön rádiója
Kanizsán

- K e d d - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.

SMS
30/5-994-994

^

VI.22.-VII.22. Rák

Szellemi és fizikai energiája miatt szinte
irigykedve néznek fel önre az ismerősei.
Próbálják ellesni a titkait, de ez sajnos
nem sikerül nekik. Emiatt ne aggódjon,
munkálkodjon a kedve szerint.
y i I . 2 3 . - V I I I . 2 2 . Oroszlán
A z arckifejezésén az is meglátszik, ha jóban van önmagával, és az is, ha nem. A
pletykák elkerülése végett az otthoni
gondokat hagyja otthon, ha betette maga
mögött az ajtót.
S

VIII.23.-IX.22. Szűz

Testileg-lelkileg készen áll arra, hogy
részt vegyen egy kellemes kiránduláson.
Ha a párját is ráveszi arra, hogy elkísérje, most duplán jól jár, mert tánctanulásra is lehetősége nyílik.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Pénzügyi helyzete jobbra fordulását jelzik önnek a csillagok. Sőt, j ó alkalma
adódhat akár ingatlanvásárlásra is. Arra
azért ügyeljen, hogy a régi barátaival ne
szűnjön meg a kapcsolata.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Hamarosan egy olyan kedveskedő bókot
kap újdonsült ismerősétől, hogyha cukorból lenne, mindjárt elolvadna. Örüljön neki. Időnként jól esik rózsaszínű szemüvegen keresztül szemléli a világot.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha nyugalomban szeretné eltölteni estéit,
akkor ne beszéljen a terveiről még a barátainak sem. Ráér beavatni őket az ügyeibe
akkor, ha már „sínen" van a dolog, és körvonalazódik a végeredmény.
XII.22.-I.20. Bak
Ha eddig még nem fogott sportolásba,
most itt az ideje. Ha bizonytalan az érzéseiben és némi motivációra van szüksége, válasszon magának egy szórakoztató sportágat. A kocogást lehetőleg kerülje.
1 . 2 1 . - I I . 19. V í z ö n t ő
Egy hosszú, és kalandokban bővelkedő
hétvégét ígérnek önnek a csillagok. M é g
az is előfordulhat, hogy egy olyan személlyel ismerkedik meg, aki felbolygatja
a hétköznapjait.
II.2O.-III.2O. H a l a k
Jobban tenné, ha némelyik ismerősével
szemben most a kelleténél nagyobb távolságot tartana. A z irigykedők elszívhatják energiáját, ami most nem tenne jót
a vállalkozása sikerének.
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Rögtön dupláztak
Aquaprofit-NTSK
(1.)
Dunaharaszti MTK (10.) 9,S:2,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 1. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Erdős V. - Gonda 0,5:0,5, Márkus
- Jovanovic 0,5:0,5, Prohászka Nguyen 0,5:0,5, Ribli - Faragó
1:0, Gledura - Pálkövi 1:0, Pintér
J. - Popovics 1:0, Bánusz - Tompa
0,5:0,5, Kántor - Bérczes 1:0,
Medvegy - Lóránd 1:0, Aczél Döry 1:0, dr. Flumbort - Grimm
1:0, Gara T. - Erdős B. 0,5:0,5.
Fővárosi dupla fordulóval nyitottak
a résztvevők az NB I-es sakk csapatbajnokságban és a kanizsaiak első fordulóbeli találkozójának érdekessége
volt, hogy mindhárom asztalhoz ült új
igazolásuk (illetve visszatérőjük), tehát
Gledura Benjámin, Aczél Gergely és
Medvegy Zoltán is győzelmet szerzett
a dél-zalaiaknak. A nagykanizsai
együttes a következő nap a Budapesti
Titánokkal mérkőzött.
Budapesti Titánok (5.) Aquaprofit-NTSK (2.) 4,5:7.5

Éremgyűjtés Temesváron

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 2. forduló. Budapest.
Eredmények (hátul a kanizsaiak):
Grigoriancs - Erdős V. 0,5:0,5, Horváth J. - Márkus 0,5:0,5, Baumegger
- Prohászka 0:1, Torma - Ribli
0,5:0,5, Gazik - Gledura 0,5:0,5, Bagi
M. - Pintér J. 0,5:0,5, Csonka Bánusz 0,5:0,5, Kozák - Kántor 0:1,
Szabó B. - Medvegy 0:1, Juhász K. Aczél 0,5:0,5, Juhász Á. - dr. Flumbort 0,5:0,5, Papp P. - Gara T. 0,5:0,5.
- Ahogy a Titánok, úgy mi is az
előző napi csapat-felállásunkkal
megegyezően ültünk a táblákhoz, s
el kell ismernünk, nagyon nagy
szerencsénk volt a 7,5:4,5-es sikerünk ellenére, mivel könnyen 6:6 is
lehetett volna a végeredmény - értékelt a második találkozó után az
Aquaprofit-NTSK csapatvezetője,
Papp Nándor. - Az első nap gyakorlatilag minden úgy jött össze,
ahogy szerettük volna, a Titánok
ellen viszont Prohászka, Kántor és
Medvegy győzelmei különösen sokat számítottak.

\
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Két aranyéremmel nyitottak
A 2015/16-os versenyszezon Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard
Reménység Körversenyének első állomását rendezték az Újpesti
TE otthonában és a versenyen a Nagykanizsai TE 1866 vívó
reménységei is pástra léptek több korcsoportban.
Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Reménység Körverseny, 1. forduló, Budapest. Kanizsai eredmények. Gyermek fiú (2003 és utána
születettek; 39 induló): 8. hely Kiss Gergely Máté. Újonc fiú (2002;
50): 1. Horváth Gergő (képünkön). Serdülő fiú (2001; 45): 7.
Horváth Barna. Gyermek lány (35): 2. Kobra Virág. Serdülő lány
(35): 1. Mádé Réka,.
\

/

Nyolc ország 42 egyesületének
875 versenyzője küzdött a
WADF nemzetközi táncszövetség Európa-bajnokságán a romániai Temesváron. (Előtte a
nemzetközi szövetség bírói vizsgáját sikeresen teljesítette Vágó
Diána, a kanizsai küldöttség
egyik trénere is.)
Magán a megmérettetésen a kanizsai Szan-Dia FSC 15 versenyzővel és 10 gyakorlattal képviseltette
magát, melyekkel 3 arany-, 2 ezüstés 2 bronzérmet szerzett, valamint
két negyedik és egy hetedik hellyel
is gazdagodott a küldöttség.
A nagykanizsaiak következő
megmérettetése hétvégén a szerbiai
Magyarkanizsán lesz, ahol az Európa Open 2015 elenevezésű nemzetközi tánc bajnokságon vesznek
részt a szan-diások 70 táncossal.
WADF EurOpen Fesztivál, Temesvár. Kanizsai helyezések.
Aranyérmesek: EF Artistic Dance
Show Small Team Juniors: Olympia
(Taródy Csenge, Ujj Viktória Zóra,

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7750K)

Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és
ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7754K)

^
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Albérlőt-társbérlőt keresek egyedülálló lány vagy hölgy személyében Nk-án,
összkomfortos panellakásba. Legyél ápolt,
megbízható, nem dohányzó, kevés cuccal
rendelkező, házias, karcsúság előny. Telsms: 0670-389-0745 (7751K)

Véradás - Vöröskereszt

Almavásár

Nk-án a Zemplén
A Zrínyi úti
Horgász
Egyesület
megRandevú
presszóban
hívja
tagjait a 2015.
15szombatonként
10-12november
óráig!
én reggel alma
9.00 és
órakor
Nyolcfajta
almalé tartandó
kapható
közgyűlésre.
akciós áron. Helye: Nagykanizsa,
Petőfi u. 5. (Egyesület székhelye).

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autciiveg forgalmazás, szerelés* Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

2015.11.17. (kedd) Batthyány Lajos Gimnázium 09:00 - 12:30 óra. Zalaszabar 14:00 - 16:30 óra. 2015.11.19. (csütörtök) Cserháti SZKI 09:00 - 12:30
óra. Zalakomár 14:00 - 16:30 óra

V

P.L.

r

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevőknek. Tel.: 0630-302-0680, e-mail:
585.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m 2 -es, 3 szobás, egyedi
fűtésű lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m 2 -es saját
pince, udvarban kocsibeállási lehetőség.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 06-20-9528322 (7744K)
Nk-án I. emeleti belvárosi, 72 m 2 -es,
új építésű lakás eladó. Irányár: 15,9 millió. Megtekintehető: kanizsailakas.ini.hu.
Tel.: 0670-7791-773 (7748K)
Eszteregnyén
karbantartott,
jó
állapotú, egyszintes családi ház (106 m 2 )
eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel)
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-4335446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36
m 2 C tetőtér,földpince, présház, gyümölcsös,
szántó, erdő eladó. Villany van. Irányár: 2,7
millió Ft. Érd.: 0693-319-289 (7753K)

Tatai Zsóka, Gerlinger Laura, Lancz
Tamara, Tárnok Viktória). Artistic
Akrobatic Show Dance Duos Juvenails: Flinstons (Solymos Vivien és
Kurucz Petra). Artistic Akrobatic
Show Dance Solo Adult: Farkas (Tizedes Renáta). Ezüstérmesek: Artistic Dance Show Solo Juniors: Postás (Gerlinger Laura). Artistic Akrobatic Dance Show Duo Juniors:
Disco Girls (Gerlinger Laura és Tatai Zsóka). Bronzérmesek: EF Artistic Dance Show Small Teams Juvenails: Almamagok (Solymos Vivien,
Kurucz Petra, Ács Barbara, Grabant
Nóra, Takács Zsóka, Rodek Hanna).
Artistic Akrobatic Show Dance Solo
Adults: Rihanna (Szokol Fanni). 4.
helyezések: Artistic
Acrobatic
Show Dance Solo Juveniles: Chines
Girl (Ujj Viktória Zóra). Artistic
Acrobatic Show Dance Solo
Juniors: I Like To Move It (Lancz
Tamara). 7. helyezés: Artistic Akrobatic Show Dance Solo Juvenails:
My Boyfriend's Back (Varga Fanni).

Nk, Honvéd u. 5.

/

Te!,: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385

Kanizsa Sport
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orokhoz hasonlóan nem sikerült
elérnünk, de akadémiánk színeiben ezúttal is szállítottak érmeket a
növendékek - fogalmazott gyorskülönböző súlycsoportokban indult értékelésében Botos András, a kaversenyzők. Titkon talán a házigazda nizsai ökölvívó műhely szakmai
nagykanizsaiak is reménykedtek ab- vezetője.
ban, hogy a serdülő és junior magyar
Férfi ifjúsági ökölvívó országos
bajnoki címek után az ifjúságiaknál is bajnokság, Nagykanizsa. Döntők.
sikerül a legfényesebb érem meg- 49 kg: Virbán Márton (Madárfészerzése, de éppen az erre tán legesé- szek) - Moldoványi Bence (Nyírlyesebb Dernárecz István nem csa- egyháza) 2:1. S2 kg: Virbán Gábor
tázhatott betegsége miatt - már a (Madárfészek) - Alattyáni Sándor
döntőért sem... A statisztikák persze (Madárfészek) 3:0. S6 kg: Tar Sánígy is rögzítenek a kanizsai akadémi- dor (Gladiátor Akadémia Győr) áról érmeseket, s ahogy azt Botos Serbán Henrik (Győr) 3:0. 60 kg:
Kovács Richárd (Nyíregyháza) Kiran Murat (Madárfészek) 3:0. 3
helyezett: Kovács Kristóf (Botos
András Ökölvívó Akadémia). 64
kg: Kontrecz Márk (Madárfészek) Vörös Márton (Madárfészek) 3:0.
3. helyezett: Dernárecz István (Kanizsa BK). 69 kg: Kozák László
(Madárfészek) - Csóka Barnabás
(Győr) 3:0. 7S kg: Papi Bence (Madárfészek) - Lukácsy Bence (Madárfészek) 3:0. 81 kg: Tallósi Péter
| (Madárfészek) - Pintér Sándor (Bo^ tos-akadémia) 3:0. 3. helyezett: Baji1 logh Miklós (Botos-akadémia). 91
s kg: Kóczé Artúr (Vasas) - Berki
á
Károly (Tatabánya) 3:0. +91 kg:
Oláh Gergő (Madárfészek) - BoAndrás szakmai elmondta, ezeket az
gáncs János (Madárfészek) 2:1.
eredményeket is sokra értékelik.
- Sajnos, ezúttal országos bajP.L.
noki címet a serdülőkhöz és a juni-
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Felbolydult Madárfészek

Két rangadó,
három pont

Ugyan a vártnál valamivel szűkebb mezőny küzdött négy napon
keresztül a Russay Olivér-csarnokban az ökölvívók ifjúsági országos bajnokságán, de a döntőkre valóban a legjobbak maradtak
talpon, hogy az aranyérmekről
egymás között dönthessenek.

BVSC II (3.) - Kanizsa VSE
(1.) 7-8 (3-1, 0-3, 2-2, 2-2)
OB I B A-csoport vízilabdamérkőzés, 6. forduló. Budapest,
S0 néző. Vezette: Marjay, Tordai. Kanizsa: Pelle - Fábry,
Kaszper dr. 1, Kéri 1, Virt M.,
Cseh, Szécsi dr. 1. Csere: Kiss
Cs. (kapus), Bakó 2, Cserdi I. 2,
Klie, Gulyás dr. 1, Kis Zs., Molnár D. Edző: Simonka Ferenc.
A találkozó előtt második Kanizsa VSE a harmadik BVSC II
ellen pótolta a nagykanizsai kupaselejtező miatt halasztott bajnokiját és a rangadót a hazaiak
kezdték jobban.
A második negyedben Bakó
Csaba, Kaszper Gábor és Kéri
Péter fejezte be akciógólokkal a
kanizsaiak támadásait, s az
előny máris náluk volt. A harmadik negyedben a vasutasok
emberelőnyös gólokkal próbálták tartani a lépést, a kanizsaiak
pedig akciógólokat szereztek.
Az utolsó játékrészben a KVSE
kétszer is könnyelmű volt, a
vendéglátók
emberelőnyben
még a vezetést is átvehették volna, de Kéri kiblokkolt egy lövést, majd Bakó az utolsó időkérés során lemodellezett akcióból meg tudta szerezni a kanizsaiak győztes gólját.

Alighanem a bevezetőben írtak
alapján Csötönyi Sándor szövetségi
elnök is elégedett lehetett, az egykori

profi ökölvívó világbajnok Erdei
Zsoltról nem is beszélve, hiszen a nevével fémjelzett akadémia színeiben
jól szerepeltek, mondhatni taroltak a

Az utolsó pillanatig volt miért izgulniuk
Zárultak a nagykanizsai kispályás
labdarúgó-bajnokság
küzdelmei, s a legfelső osztály
bajnoki címét az RMP-Földi
együttese (képünkön) szerezte
meg. A tavaszi-őszi rendszerű
pontvadászat során tehát nem
került sor címvédésre, illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy a
Szokol-Budaitól visszahódította
az elsőséget a két esztendeje is
győztes legénység.
- Azt hiszem, joggal ünnepelhetünk, hiszen éles versenyfutás végén
zártunk ismét bajnokként - fogalmazott a csapat bankettje előtt Varga
Az RMP-Földi 2015-ben bajnoki címet szerzett együttese. Felső sor balról: Szőke Ádám, KotPéter, a csapat egyik legrégebbi tagnyek István, Horváth Gábor, Róka Tibor (csapatvezető), Cs. Horváth Gábor, Varga Péter. Gugja, egy picit mélyebb elemzésbe vi- golnak balról: Petánovics Milán, Nagy Tamás, Szőke Richárd, Szakmeiszter János, Ujvári Máté.
szont Cs. Horváth Gábor, a legénység egyik motorja bocsátkozott.
leni elmaradt megyei meccsen lesz tokban is volt kapufájuk, de sze- Úgy fogalmaznék, nálunk so- jelenése. - Aztán hogy ez mire rintem megérdemelten szereztük
ha nem volt kecmec, mentünk vé- elég, azt úgyis az adott helyzet meg az elsőséget, amivel csapatvedönti, vagy döntötte el. Tényleg zetőnknek, Róka Tibornak is nagy
gig, ahogy a korábbiak folyamán
is - mondta a Szepetnek SE labda- nem volt könnyű a vége, hiszen a örömet szereztünk.
rúgója, akinek szombaton 13 órá- mögöttünk végző Fix Bomba utolP.L.
tól még egy UFC Nagykanizsa el- só meccsén még az utolsó pillana-

ASI-DSE (1.) - Kanizsa
VSE (2.) 7-6 (3-1, 2-1, 2-3, 0-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 7. forduló. Budapest, S0 néző. Vezette:
Mikesy, Petrovics. Kanizsa:
Kiss Cs. - Bakó, Kaszper dr. 1,
Kéri 1, Cseh 2, Gulyás dr. 1,
Cserdi I. Csere: Nébald (kapus),
Virt M. 1, Klie, Fábry, Molnár
D. Edző: Simonka Ferenc.
A pótolt meccse után csoportja listavezetőjeként érkezett a
forduló előtt második ASI DSEhez a KVSE, és hiányzói (Pelle
Balázs, Szécsi Dávid, Kis Zsolt)
ellenére joggal reménykedhetett
a pontszerzésben. A találkozót
aztán végig a hazai együttes
uralta, s a vendégek küzdőszellemére ugyan nem lehetett panasz, de támadásbefejezései ezúttal pontatlanok voltak.
Simonka Ferenc: „Végig futottunk az eredmény után, úgy
érzem, kicsit elfáradtunk az elmúlt napokbeli sorozatunkban."
P.L.

Kanizsa - Hirdetés
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W& A VOKSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes*
tanfolyamainkra jelentkezési időpont:

November 26. (csütörtök) 16 óra
Következő GKI vizsga időpont:
2015. november 28.
jelentkezési határidő: 11.18-ig
8800 Nagykanizsa. Bécséi u. 15. Tel /Fax: 30 (93) 316 512
{üt Ofcw mögött)
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo: 9.00-13.00

EGYÜTT

* Részletekről érdeklődjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu

www.agycity.hu
Stat.2015-3 né. VSM: „AM" 6 0 7 F: 76,92% A" E:93.75%, F:90.48%
"B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% ÁKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% „A"102.72%

bárnak
Paplanok
Ágytakarók
Rugós matracok
Memory matracok
Hab kókusz matracok

Ágykeretek
(fenyő, éger, bükk, tölgy)
nOTTFX

Ágyneműtartós ágy keretek

Alvaskultura felsofokon!

2015. november 21. szombat

13:00-13:15
13:15—13:45

Megnyitó, programismerteti
Szerelem, Cupcake! csészetorták díszmagyar bari
Workshop bemutató: Horváth Judit
13:50-14:10 Swans Balett és Majorett csoport
14:15-14:45 Cukrászbemutató
Jakabfi Dávid szakács, cukrász
14:50-15:1 D Zumba
15:15-15:45 Peppi Bohóc
15:50-16:10 Szikrák Táncegyüttes
16:15-16:45 Goldance Tánccsoport
16:50-17:30 Napsugár Együttes • Szkesüance
Hét pettyes katicabogár
Bemutatkozik Kanizsa Katica
a bevásárlóközpont kabalája
17:30-18:30 Zsűri értékelése
17:45-18:30 Eraklir Táncklub
18:30-19:00 Eredményhirdetés. dijátadás
A rendezvény látogatása díjmentes,
szeretettel várunk mindenkit.

iX-^X-.-••

- • •

•

Zrínyi Miklós utca

7/4.

Telefon: 06-70-577-8560
1 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00

OUMI-SZERVIZ

Téli gumiabroncs akció!
(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)
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Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 éráig, Szombat: S-12 óráig
Kovács Béla
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány U.146/A.
Tel /fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu

gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás,

(93) 6 6 6 - 6 6 6

Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Játszótér átadás a Eölvös téri családi parkban
Birtokba vehették a környék
gyermekei és szüleik a városrehabilitáció II. ütemében kialakított korszerű játszóteret, mely
egy majdani többgenerációs családi park első eleme. A játékok
kiválasztásánál nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy minden korosztály számára szórakozást
nyújtson a tér.
Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő szavait idézve ez, és a később szintén
felavatott Járási Hivatal előtti tér
szépülése mind Nagykanizsa fejlődését mutatja. Egyben alátámasztva azt a törekvést, hogy a város,
mint térségi központ a környező
településeknek is példát mutasson,
valamint azok életminőségét és
boldogulását is elősegítse.

Dénes Sándor polgármester kiemelte, hogy az uniós elvárásoknak is megfelelő játszótér az ide
betérő szülőknek nyugodt perceket, míg gyermekeiknek vidám
szórakozást jelentenek amellett,

hogy a felnőtteknek elhelyezett
kültéri kondieszközök az egészséges életmód gyakorlását is elősegíthetik.
Miután Cseresnyés Péter, Dénes
Sándor és Szabadics Zoltán, a ki-

743 napelem a kórház tetején
rendszert alakítottak ki, és a dolgozók képzését, létszámuk bővítését is pályázati forrásból oldották
meg.
Dr. Brünner Szilveszter kitért
arra, jelenleg több projekten dolgoznak - ezek egyikéből jövőre, a
tervek szerint, biomassza erőművet létesítenek, a kórház teljes épületén kicserélik a nyílászárókat, és
a nővérszállót is renoválják.
A most megvalósult energiahatékonysági pályázat előzményei,
valamint a kivitelezés kapcsán
elmondta: a napelemes rendszernek köszönhetően évente 10 millió forintot takaríthatnak meg,
Több mint 134 millió forint értékű
Dr. Brünner Szilveszter, a Kani- amelyet a betegellátásra fordítanak.
uniós támogatás jóvoltából fotozsai Dorottya Kórház főigazgatója
voltaikus rendszert építettek ki a Ka- elöljáróban felidézte az elmúlt két
A főigazgató jelezte: nem
nizsai Dorottya Kórházban. A nap- évben megvalósult fejlesztéseket.
csak több száz napelemet hefény energiájának hasznosítása az Mint elmondta: a különböző pro- lyeztek ki a kórház különböző
egészségügyi intézmény éves áram- jektnek köszönhetően hat milliárd épületeinek tetejére, építettek
szükségletének 10-1S százalékát feforint értékben korszerűsítettek. egy napelemes kiserőművet is dezi - hangzott el a projekt pénteki, Több osztály teljesen megújult, így nyerik s hasznosítják a villaünnepélyes záró rendezvényén.
bővült az eszközpark, kontrolling mos energiát.

vitelező cég elnöke átvágta a nemzeti színű szalagot, a Zrínyi Iskola
másodikos gyermekei birtokba vehették az új gyermek és felnőtt
szabadidős teret.
Ezután került sor a közelmúltban felújított Járási Hivatal
előtti lévő tér avatására is. A tér
rekonstrukciójának köszönhetően a jövőben nem kell a Huszti
tér irányából a gépjármű parkolón keresztül megközelíteni az
épületet, mert erre már biztonságosan is lehetőség van egy
újonnan épült járdakapcsolattal.
Ez a fejlesztés szintén együttesen szolgálja a helyi és a környékbeli lakosság érdekeit is,
hiszen a környező települések
lakói is nap mint nap ügyeiket
intézik itt.
H.T.
- A Kanizsai Dorottya Kórház
megyei szintű ellátást biztosít az
ellátási körzetében élő 100-120
ezer embernek. Sőt még a közeli
somogyi településeken élők is a
kanizsai egészségügyi intézményt
keresik fel, betegség esetén - ezt
már Cseresnyés2 Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár mondta. Egyúttal összegzést
adott arról a fejlesztési folyamatról, mely 2012-ben indult el.
- 3.5-4 milliárd forint értékű korszerűsítés kezdődött el bő három
éve - jelentette ki az államtitkár.
Dr. Koltai Aron, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatója a beszédében közölte: a
napelemes rendszer előnyei közé
tartozik - a villamos energia közvetlen termelésén túl - az, hogy
karbantartás nélkül üzemel, s a
legtisztább energiát biztosítja.
A megújuló energiaforrások
hasznosítását, ezáltal a környezet
védelmét pedig támogatja az állam.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.

Sz.Zs.
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Befejeződött a murakeresztúri árvízvédelmi fejlesztés
Több mint 2,2 milliárd forintos költséggel megerősítették a
Zala megyei Murakeresztúron a
Mura folyó és a Principális-csatorna töltéseit, a fejlesztésre a tavaly őszi áradáskor minden korábbi rekordot meghaladó vízszint miatt volt szükség.
Pávlicz Lajos (független) polgármester a csütörtöki avatáson
úgy fogalmazott: az újonnan épült
töltéssel biztonságosabbá vált a település, legfőképpen annak az
1500-1600 embernek a lakóhelye,
aki a Mura és a Principális által
körbefogott területen él.
Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője
hozzátette, a beruházás mindössze
négy hónap alatt, a kedvező időjá-

rásnak köszönhetően határidőre elkészült. A kivitelezés jogát közbeszerzésen nyerte el a Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a
Meliorációs és Rekultivációs Kft.
alkotta SZM Mura 2015 Konzorcium.
Rigó Csaba megyei kormánymegbízott reményét fejezte ki,
hogy a mostani fejlesztéseket követően a Mura mentén fekvő
Murarátka, Tótszerdahely, Letenye
és Molnári térségében is megvalósulhatnak hasonló árvízvédelmi
beruházások.
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke egyebek mellett arról beszélt: nemcsak a biztonságot szolgálják a megmagasított töltések, de a későbbiekben
azokon kerékpárutakat jelölhetnek

ki, a térség turisztikai fejlesztésének részeként.
Bíróné Dugmanits Ágnes, a vízügyi igazgatóság árvízvédelmi és
folyógazdálkodási osztályának vezetője elmondta: az eredeti tervek
szerint öt árvízvédelmi öblözetben
történt volna fejlesztés, de az
anyagi források csökkentése miatt
egyelőre csak a murakeresztúri valósulhatott meg, több mint 2,2 milliárd forintos költséggel.
A beruházás keretében a Mura
bal parti töltését 4,4 kilométeres
szakaszon, a Principális-csatorna
jobb parti töltését pedig 5 kilométer hosszan építették át. A töltés
koronaszélességét háromról négyméteresre bővítették, magassága
pedig most már meghaladja a legutóbbi árvíz maximális szintjét.

A munkálatok részeként nyomáscsökkentő kútsort és árkokat
alakítottak ki, a Mura töltésének
mintegy 500 méteres szakaszán
több mint 10 ezer köbméter terméskővel megerősítették a partszakaszt. Korszerűsítettek öt zsilipet, új szivattyúházat és megfelelő
kapacitású szivattyút helyeztek
üzembe, továbbá felújították a gátőrtelepeket és a Letenyén található
védelmi központot.
A beruházásról készült írásos
összegzésben felidézték, hogy a
Murán 2014 őszén levonult árhullám több mint 40 éves rekordot
megdöntve 554 centiméteres vízállással tetőzött. Az 1970-es évek
végén épült árvízvédelmi töltések
magasítása ezért vált elengedhetetlenné.

Zala megyei Gazdasági Csúcstalálkozó Nagykanizsán
kormányzatot, az önkormányzatokat, a kamarákat és a kisvállalkozókat képviselő szervezetek
képviselői.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozási szektor egyik legmarkánsabb
képviselője
a
KKVHÁZ Zrt. valamint a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ szervezésében
gazdasági csúcstalálkozót rendeztek október 12-én Nagykanizsán. A rendezvény fókuszában a
kutatás-fejlesztés és a profit állt.
E témakörök mellett a vállalkozások lehetőségeiről cserélték ki
gondolataikat, tapasztalataikat a

ügyvezető igazgatója a vállalkozások pályázati lehetőségeiről, a finanszírozásukról és az országosan
egyedülálló
kamattámogatási
rendszerükről számolt be. Amint
A rendezvényt Gulyás József, a azt elmondta, a munkanélküliség
KKVHAZ Zrt. vezérigazgatója megléte mellett a vendéglátás és az
nyitotta meg, aki elmondta, hogy a építőipar területén komoly szakfórum után most egy rendhagyó, emberhiány van Zala megyében.
izgalmas formát választottak, hogy
A rövid bevezető blokk után az
asztalhoz ültessék a vállalkozókat asztalok körül ülő társaságok egyés a velük kapcsolatban álló szer- egy témát kaptak, amit közösen
vezeteket. Kovács Piroska, a dolgoztak fel, majd ennek a megálKKVHAZ rendezvényszervezési lapításait a csapatuk szóvivője isigazgatója az országosan megren- mertette. Az első csapat a Területi
dezett Gazdasági Csúcstalálkozók Operatív Programok (TOP), a térfontosságáról beszélt. A köszöntők ségi pályázatok, a vidékfejlesztés
sorát Bilicz Csaba, a Nagykanizsa és a határon átnyúló projektek téVagyongazdálkodási Zrt. vezér- makörét kapta. Az igazán sokszínű
igazgatója kezdte, aki a vállalko- témát Mihovics Zoltán, a Nagykazások támogatása mellett az inno- nizsai Inkubátorház és Innovációs
váció fontosságát emelte ki, ami Központ vezetője összegezte. A
elengedhetetlen a talpon maradás második csapat a vállalkozások pászempontjából. Doucha Ferenc, a lyázati és működési lehetőségeit
VOSZ Zala megyei elnöke a régi- dolgozta fel. Megállapításaikat, jaónk támogatási intenzitásáról, a vaslataikat Doucha Ferenc (VOSZ)
felsőoktatási intézmények és a vál- foglalta össze. A harmadik csapatlalkozók közötti együttműködés- nak jutott a feketeleves. A lehetőséről, valamint a fejlesztések fontos- gek önerőből című talány megfejságáról fejtette ki gondolatait. tése. A nehezen megfogható terüNagy András, a Zala Megyei Vál- lethez azonban konkrét javaslatolalkozásfejlesztési
Alapítvány kat is tettek. Például az adótörvé-

nyek változására, a munkabérekre
vonatkozóan. A negyedik csapat a
szakképzés kérdéseivel foglalkozott. Itt Csomós Ferenc, az IPOSZ
keszthelyi elnöke történelmi viszszatekintésbe ágyazta a mai szakképzésben tapasztaltakat.
A vitadélutánon kritikus vélemények is elhangzottak. Többen
hiányolták például a kombi mikrohitel megszűnését, valamint a hazai bérek alacsony szintjét az EU
átlaghoz képest. A fiatalok kivándorlása és a korosztály alacsony
vállalkozási hajlandósága is többek szájából kritikaként fogalmazódott meg. Szó esett a klaszterek
működésének anomáliáiról, ahol
az egyéni érdekek és az egymás
iránti bizalomhiány okoz komoly
problémákat.
A rendezvényhez egy kísérő
programként kiállítás is tartozott,
ahol pénzintézet, pályázatíró és tanácsadó cég, az inkubátorház és
egy olajvizsgálattal foglalkozó
vállalkozás is bemutatkozott. A
kötetlen, jó hangulatú eszmecserét
a résztvevők egyértelműen hasznosnak ítélték.
H.Gy.
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Kiemelten ellenőrzik
jövőre a munkabérre
és a munkaerőkölcsönzésre
vonatkozó szabályok
betartását

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

Téli felkészülésről, tevékenység bővülésről
A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. tevékenységének bővüléséről Dénes Sándor polgármester
adott tájékoztatást. Mint hangsúlyozta, a város parkjainak gondozása a Park Kft. feladata volt eddig. Ez évben a kft. vezetése bejelentette, hogy nem szeretnék tovább folytatni a tevékenységet. Az
önkormányzat úgy határozott,
hogy a feladatot „házon" belül, saját céggel oldják meg. A döntés értelmében a feladatot november 9-

Kiemelten ellenőrzik jövőre
a munkabérre, a munkaerőkölcsönzésre és a szabadságra
vonatkozó szabályok betartását - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
2016-os ellenőrzési tervéből.
Az NGM honlapján elérhető
tervezet szerint a munkabérrel
kapcsolatos szabályok betartását
a munka törvénykönyvének gyakorlati érvényesülésének vizsgálata miatt kezelik kiemelten jövőre. A vizsgálatokat márciusban és
áprilisban végzik majd. Ezt követően június-júliusban a munkavállalói jogviszonyok rendezettségére terjed majd ki az ellenőrzés. Az NGM kiemelte, hogy a
vizsgálat a munkavállalók alapvető jogainak érvényesülését, a
„tisztességes, jogkövető vállalkozások
versenyhátrányának"
csökkentését szolgálja.
A szabadsággal kapcsolatos
törvények betartását októbernovemberben ellenőrzik. Kiemelték: a munkaügyi bírság
összege 30 ezertől húszmillió
forintig terjedhet.
A munkavédelmi ellenőrzések
2016 második negyedévében a
fémfeldolgozási tevékenységeket
érintik. Ezt az indokolja, hogy a
fémipari technológiák, munkaeszközök munkavédelmi hiányosságai miatt a munkabalesetek közel
10 százaléka ebben az iparágban
következik be és előfordulnak halálos, valamint csonkolásos munkabalesetek is. Az ellenőrzések
főként a munkavállalókat érintő
veszélyforrások vizsgálatára terjednek ki - tették hozzá.
A közlemény emlékeztet: a
munkavédelmi hatóság a biztonságos munkavégzésre vonatkozó
követelmények teljesítését elmulasztó és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben munkavédelmi bírságot szabhat ki, amely S0 ezertől
10 millió forintig terjedhet.
MTI - Kanizsa
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A téli szezon hó- és síkosságmentesítési munkálatairól, intézkedési terveiről, illetve eszközeiről tartottak sajtótájékoztatót a
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. Király utcai telephelyén.
Az eseményen megjelent Cseresnyés Péter, a NGM államtitkára, a
térség országgyűlési képviselője,
Dénes Sándor polgármester és
Tóth Nándor alpolgármester.

ami első jele annak, hogy felkészültek
a hószezonra. A cég vezetése megkötötte a szerződéseket az alvállalkozókkal, illetve folyamatosan várják a
közfoglalkoztatottakat a munkákra. A
saját és az alvállalkozók gépjárműve-

Köszöntőjében Horváth Balázs
ügyvezető kiemelte: számot adnak a
tavalyi év síkosság-mentesítési feladatainak elvégzéséről és bemutatják, idén is felkészülten várják a telet, még ha a mostani időjárás nem is
azt tükrözi, hogy mindjárt itt van.
Bejelentette, a sajtótájékoztatón
egy másik téma, a cég tevékenységének bővülése is szóba kerül, melyről
Dénes Sándor ad tájékoztatást.
A téli üzemeltetés két alapvető fel- ire is mobil GPS-t szereltek, illetve
adatát, a síkosság-mentesítést és a hó szerelnek fel, hogy ily módon is konteltakarítást Molnár Rodek Bernadett rollálni tudják a tevékenységet, egyszolgáltatási és értékesítési igazgató, ben segítséget nyújtsanak, ha rászorul
Császár András logisztikai vezető, a gépjármű vezetője. A2014-1S-ös év
valamint Csendes Tamás köztisztasá- tapasztalatai azt mutatják, sok ingatgi referens vetített képekkel illusztrál- lantulajdonos még nincs tisztában azva ismertette. Többek között elhang- zal, hogy kinek milyen feladata van a
zott: a társaság tevékenységét a VIA saját portája körül, és továbbra is foKanizsa Városüzemeltető Nonprofit
lyamatosan akadályt jelentenek, neZrt. koordinálja a törvényi előírások- hezítik a hótolók munkáját a szabálynak megfelelően. A gépparkban a ta- talanul parkoló személygépkocsik.
valyi évhez viszonyítva változás törFitos István, a VIA Kanizsa Zrt.
tént, a Park Kft. eszközállományának vezérigazgatója a tevékenység költmegvásárlásával 2 kistraktor, illetve 3 ségvonzatáról elmondta, 2014-ben
darab, kézimunkások szállítását szol- 40,8 millió forintba került a síkosgáló járművel bővült a flotta. A szóró- ság-mentesítés. 201S-ben, az év
anyag pótlása is megtörtént, jelenleg elején 29,2 millió forintot már eltöbb mint 1100 tonnával rendelkez- költöttek, s ehhez jön még hozzá a
nek. November 6-án, az elmúlt évihez novemberi és a decemberi rendelhasonlóan 1S darab környezetbarát, kezésre állás. A tervezés során 48
jégmentesítő szóróanyag tároló millió forinttal kalkuláltak, s bíznak
bodellát helyeztek ki a közterületekre, benne, ez az összeg elég is lesz.

től a Netta-Pannonia Kft. látja el,
együttműködve a VIA Kanizsa
Zrt.-vel, hiszen ők adják a megbízást. A dolgozók közül - 1S főt -,
akik át kívántak jönni, átvették.
Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az elhangzottakhoz hozzátette: 2011-ben,
amikor a város elhatározta, hogy az
akkori Saubermacher Kft.-ét megve-

szi, két dolgot vett figyelembe. Lehetőség szerint meg kell őrizni a kanizsai és Kanizsa környéki dolgozók
munkahelyét, amit csak oly módon
tud megtenni, ha mint tulajdonos, beszáll ebbe az üzletágba. A következő
lépésként pedig abban kellett gondolkodni, hogy a hóeltakarítást a parkfenntartást és gondozást, amit az fentebb említett Dénes Sándor polgármester, egy önkormányzati cég lássa
el, mégpedig úgy, hogy a felügyelet
egy másik cég kezében van. Annak
érdekében, hogy az itt élő emberek
munkahelye biztosabb legyen, és az
általuk elvégzett szolgáltatás legalább
olyan jó minőségű, vagy még jobb legyen, mint amilyen volt.
A sajtótájékoztató zárásaként a megjelentek megtekintették a sótárolót és a
„bevetésre" készen álló gépparkot.
B.E.

?
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Elhelyezkedési juttatás
a közfoglalkoztatottaknak

Jövőre a közfoglalkoztatottak sikeres piaci elhelyezkedésük esetén
megkaphatják a közfoglalkoztatási szerződésük még hátralévő idejére járó támogatási részt elhelyezkedési juttatás formájában - az erről szóló kormányrendeletet a Magyar Közlönyben tették közzé.
Az elhelyezkedési juttatás
igénybevételéhez legalább egy hónapja fennálló, vagy két éven belül
180 nap időtartamot elérő közfoglalkoztatási jogviszony szükséges.
A juttatás további feltétele, hogy

az új munkaviszonyban a munkaidő elérje a napi legalább hat megváltozott
munkaképességű
személy esetében a napi négy órát, és legalább addig folyamatosan fennálljon, ameddig a közfog-
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lalkoztatási jogviszony fennállt
volna.
A rendelet szerint nem illeti meg
az elhelyezkedési juttatás azt, akinél a munkavégzés helye a foglalkoztató azon a telephelyén van,
ahol közfoglalkoztatottként a
munkáját végezte.
Az elhelyezkedési juttatást kérelmezni kell, a kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell
benyújtani. A juttatást havi bontásban, utólag folyósítják.
A rendelet 2016. január 1-jén
lép hatályba.
MTI - Kanizsa

A katasztrófavédelem gondoskodik
a szennyvíz szippantásáról is
A katasztrófavédelem feladata
lesz, hogy kijelölje az ideiglenes
szolgáltatót a háztartási szennyvíz
szippantására, amennyiben a korábbi szolgáltató már nem vállalja
ezt a munkát. Ha pedig ilyet nem
talál, akkor magának a katasztrófavédelemnek kell gondoskodnia a
szennyvíz elszállításáról - az erről
szóló rendelet tervezete pénteken
került fel a kormány honlapjára.
A hatóság a szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére elsősorban az önként
jelentkező, ennek hiányában a környéken ilyen szolgáltatást végző
vállalkozók közül jelöl ki szolgálta-

tót. A katasztrófavédelemnek az is
jogában áll, hogy szállítóeszközt
rendeljen erre a célra, valamint közfoglalkoztatottakat vegyen igénybe.
A kijelölés legfeljebb 3 évig
tarthat.
Amennyiben nem talál ideiglenes begyűjtőt a katasztrófavédelem, akkor saját hatáskörben kell a
szippantást elvégeznie, de erre kötelezheti azokat, akiknek ehhez
szállító eszközük van.
A kötelezett szállítóeszköz-tulajdonosnak kell a kezelőt is biztosítania, ennek hiányában erre közfoglalkoztatott is igénybe vehető,
végső soron pedig a polgári védel-

mi szolgálat adja a kezelőt. A szállítójárművet üzemanyaggal feltöltve kell átadnia az arra kötelezettnek a katasztrófavédelem részére.
Ha üres a tank, akkor a katasztrófavédelem tölti fel üzemanyaggal.
A kijelölt szolgáltató díját a lakosok az önkormányzatnak fizetik meg.
Amennyiben a szolgáltató költsége
nem térül meg ebből a befizetésből,
akkor a többletköltséget a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal ellenőrzi. Ha indokoltnak
tartja a többletet, akkor azt a helyi önkormányzaton keresztül téríti meg.
MTI - Kanizsa

Már a háziorvosoknál van
az influenza elleni oltóanyag

Szolgálat (ÁNTSZ) Országos
Tisztifőorvosi Hivatala és az Országos Epidemiológiai Központ
(OEK) közös sajtótájékoztatóján.

Már rendelkezésre áll a háziorvosoknál az influenza elleni oltóanyag, a vírussal szemben ez a leg-

hatékonyabb védekezési mód közölték szakemberek az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Molnár Zsuzsanna, az OEK járványügyi osztályának epidemiológus főorvosa elmondta, hogy a vakcinák kiszállítása szerdán fejeződött
be. Hozzátette: Magyarországon az elmúlt évekhez hasonlóan - 1,3
millió adag, influenza elleni oltóanyag érhető el térítésmentesen.
Térítésmentes védőoltásra jogosultak a 60 évesnél idősebbek, továbbá az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők. Az idén azoknak is ingyen jár a vakcina, akik a munkájuk során vagy szervezett segítségnyújtás keretein belül migránsokkal kerülnek kapcsolatba.
MTI - Kanizsa

Akik törődnek
a segítségre
és a szeretetre
éhes emberekkel
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
bensőséges hangulatú rendezvénnyel ünnepelte meg a Szociális Munka Napját.
Tizennyolc évvel ezelőtt nyilvánította a Szociális Munkások
Nemzetközi Szövetsége november
12-ét a Szociális Munka Napjává.
Azért, hogy „ráirányítsák a közvélemény figyelmét azokra, akik elesett embertársainkért dolgoznak".
A szociális szakterület munkatársait mindig a szeretet vezérli, s
az, hogy segítsenek másokon. E
gondolatok jegyében köszöntötte a
megjelenteket a csütörtöki rendezvényen Dr. Kaszás Gizella, a
Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ igazgatója.
- Az elesett emberek vágynak
a törődésre. Mindezt, sok esetben, a szociális szférában dolgozóktól kapják csak meg. Akiket
tisztelet és elismerés illet rendkívüli munkájukért - hangsúlyozta
Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. Nem csak erkölcsi, anyagi
megbecsülést is megérdemelnek
áldozatos tevékenységükért a
szakterület dolgozói, akik nemrégiben bérkiegészítés kaptak. Az
államtitkár utalt arra, kialakulóban van a számukra is az életpálya modell, amelynek köszönhetően a megérdemelt egzisztenciális megbecsülést is megkapják.
Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere szavaival méltatta a szociális munkát végző embereket. Előrebocsájtotta azt is,
hogy a családsegítő központ
épületének felújítására a jövőben sort kerítenek, mivel az intézmény épületének állaga leromlott, területe pedig kicsi.
- A rászorulókkal történő
munka nem foglalkozás, hanem
hivatás - fogalmazott elismeréssel Bagarus Ágnes, a Humán és
Hatósági Osztály nevezetője üdvözlő beszédében, melyet követően Kárász Tímea Fatima szórakoztatta az ünneplőket operett
dallamokkal.
Sz.Zs.
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Védje meg otthonát!
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság az őszi, valamint a téli
időszakban jellemző sötétedés
utáni lakásbetörések megelőzésére hívja fel a figyelmet.
A rendőrség minden törvény által biztosított eszközt igénybe vesz
az ilyen bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására, valamint az elkövetők elfogására, de
fontos, hogy a lakástulajdonosok
is tegyenek saját vagyonbiztonságuk érdekében. Az őszi, valamint a
téli időszakban a sötétedés utáni
órákban gyakrabban követnek el
lakásbetöréseket családi házakba.
Figyeljen környezetére! Ismerje
meg szomszédjait, ápoljon velük
jó viszonyt! Figyeljenek egymás
értékeire! Gondoskodjon arról,
hogy postaládája minden nap ki legyen ürítve! A szórólapokat szedje

össze! Tartson kapcsolatot a helyi
körzeti megbízottal, vagy a polgárőrség önkénteseivel. Ismerje meg
lakóhelye történéseit. Tájékozódjon rendszeresen a bűnmegelőzés
lehetőségeiről.
Ha gyanús személyeket lát, figyelje meg az alkatukat, jellemző
tulajdonságaikat, ruházatukat. írja
fel a járművük rendszámát, típusát,
színét. Ha bármi gyanúsat észlel,
hívja a 112-es segélyhívót!
Lássa el az ingatlant biztonsági
berendezésekkel. Használjon riasztót, időzített kapcsolós világítást, mozgásérzékelőt, biztonsági
kamerát, udvari világítást. A berendezések működését ellenőrizze
gyakran, gondoskodjon a rendszeres karbantartásról. A riasztó kültéri egységét, valamint az egyéb biztonsági eszközöket jól látható, de
nehezen hozzáférhető helyre sze-

reltesse. Az ingatlan bejáratánál
helyezzen el figyelmeztető jelzést!
Ha elmegy otthonról, vagy lefekszik aludni, a biztonsági berendezéseket ne felejtse el aktiválni.
Az ingatlan körüli kerítést tartsa
jó állapotban! A kerítés akkor
nyújt védelmet, ha minimum 160
cm magas. Az udvari kaput zárja
mindig, a kulcsot vegye ki a zárból
és tartsa biztonságos helyen. Minden irányból legyen zárt az udvar.
Ne hagyja, hogy bárki észrevétlenül elbújhasson kertjében! Vágja
vissza a sövényeket, bokrokat, fákat! A növényzet ne legyen magasabb 90 cm-nél, a fák lombja ne
lógjon le 180cm alá. Tartson házőrző ebet!
Az ingatlan nyílászárói legyenek jó állapotban! Minden kültéri
ajtóra szereltessen 5 pontos zárszerkezetet! Az ajtóra szereltessen
jó minőségű biztonsági zárat. Rendelkezzen az ajtó többféle zárral,
biztonsági lánccal, nyitásjelzővel,
kémlelővel. Az ingatlan ablakait
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lássa el zárral, nyitásjelzővel, esetleg ráccsal. A nyílászárókat mindig
zárja be, a kulcsokat tartsa távol az
ajtótól, vagy az ablaktól.
Gondoskodjon a melléképülete,
garázsa biztonságáról is. Lássa el
minőségi nyílászáróval és zárja
azokat. Gépkocsiját zárja le akkor
is, ha az udvarán, vagy a garázsban
tárolja. Ne hagyjon értékeket a járművében! Havazáskor a kocsibejáróról, valamint a járdákról takarítsa le a havat.
Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségű készpénzt! Értékeit
tárolja megfelelően biztonságos
helyen. Vezessen listát értékeiről,
jelölje meg azokat egyedi jelöléssel!
Ha mégis betörnek az otthonába, azonnal tegyen bejelentést a
rendőrségre a 112-es segélyhívó
számon, és a nyomok biztosítása
érdekében a lakáson kívül várja
meg a rendőrök kiérkezését.
Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

Fontos a vízelvezető árkok karbantartása
Az őszi csapadékos időjárás következtében egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vízelvezető árkok karbantartására, szükség
esetén mielőbbi tisztítására.
A hirtelen lezúduló vagy a napokig tartó folyamatos csapadék következtében fokozottan terhelődnek
a vízelvezető árokrendszerek, ezért
rendszeresen végre kell hajtani a
szükséges karbantartási munkálatokat, törekedve arra, hogy a vízelvezető rendszerek bármikor képesek
legyenek betölteni rendeltetésüket.
A települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolása alapján Zala megye kettőszázötvennyolc településéből nyolcvannégy települést veszélyeztethet ár vagy belvíz. A belvíz- és más helyi vízkárok megelőzésének szerves részét képezik
azok a hatósági ellenőrzések, amelyek keretében a katasztrófavédelem polgári védelmi szakterülete
már évek óta Zala megye területén
több száz kockázati helyszínen ellenőrizte a belterületi vízelvezető
rendszereket. A hatósági munka
azonban csak az egyik eleme a
megelőzésnek, hisz a tisztítást és a
karbantartást a tulajdonosoknak illetve a kezelőknek kell elvégeztetniük. Belvíz és egyéb vízkárok
ugyan ilyenkor is előfordulhatnak a
lehullott csapadék mennyiségétől
függően, de a tisztítással elérhető,

hogy az erre kialakított rendszerek
a lehető legtöbb vizet elvezessék.
Veszélyforrás lehet az árokrendszerben a víz útjába kerülő bármilyen akadály, ami meggátolja a víz
elfolyását, vagy felduzzasztja azt.
Ilyen esetekben a környező kertekben vagy akár lakóházakban is kárt
tehet a víz. Az ellenőrzést végzők
általános tapasztalatai szerint az
alábbi problémák a leggyakoribbak: az elvezetők és az átereszek

feliszapolódnak; hiányos vagy
tönkremegy a külterületi vízelvezető hálózat; az átereszek beszakadnak vagy feltöltődnek; egyes
utcákból hiányoznak a csatornák
és az elvezetők; a partoldalak növényzete elburjánzik.
Az ellenőrzések során a legtöbb
tulajdonos megértette a karbantartás és a megelőző intézkedések
fontosságát. Ezt bizonyítja, hogy a
belterületi vízelvezetők visszael-

lenőrzése során a tulajdonosok és
kezelők a meghatározott intézkedéseket pár kivétellel már minden
esetben megtették, a fennmaradó
kötelezések végrehajtását pedig beütemezték. A csapadékosabb őszi
időjárás miatt fokozottabban kell
ügyelni a vízelvezető árkok működőképességére - olvasható a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Kanizsa
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„Cserhátisnak lenni egy életérzés"

Háromnegyed évszázad a Cserháti Sándor iskolában
Fennállásának 7S. születésnapját ünnepelte a Nagykanizsai Szakképző Centrum Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
a Cserháti Napok keretében. Az
emlékműsoron az elmúlt évtizedeket idézték fel az iskola volt és jelenlegi diákjai, az intézmény nyugdíjas dolgozói, a jelenlegi kollégák,
valamint a városvezetés.

kulcsa az intézményben oktatók
tudása. Az iskola által képviselt értékekre és szellemiségre a városnak ma is szüksége van, hiszen a
szakképzés fontos szegmens, a
versenyképesség fontos alapja.
Beszédét azzal zárta, a cserhátis
szellemiséget fenn kell tartani és
most meglévő alapokra kell építkezni a jövőben is.
Ezt követően Dénes Sándor polAz ünneplőket az iskola igazgató- gármester beszédében a névadóra,
ja Péterváriné Kiss Sarolta köszön- Cserháti Sándorra is emlékezett,
tötte, és megnyitotta a jubileumi ün- aki kiváló mezőgazdász volt és sinepélyt. Kiemelte, féltve őrzik az keresen ültette át az elméleti tudnielődöktől kapott örökséget. Számos valókat a gyakorlatba.
változás történt az évtizedek alatt az
- Cserháti Sándor egy modern reiskola életében, azonban két dolog neszánsz ember volt, aki arra törenem változott: a pedagógus és a diák. kedett, hogy sokoldalú és teljes leAz intézményben dolgozó tanárok gyen. Úgy, ahogy ez az iskola is, azt
célja továbbra is az, hogy sikeres fia- képviselte története 7S éve alatt,
talokat neveljenek. Nagyot alkotni hogy az itt tanulók a szakmai munpedig csak összefogva lehet.
ka és a tudás, a folyamatos fejlődés
- Az eredmények azt bizonyít- teljességét célozzák meg az életükják, értékes iskola a miénk, de ben. Kiemelte, egy olyan iskola szümindezt nem érhettük volna el az letésének évfordulóját ünnepeljük,
elődeink nélkül - hangsúlyozta amely a mi közös emberi kultúránk
méltó képviselője. A Cserháti iskola
Péterváriné Kiss Sarolta.
Cseresnyés Péter munkaerőpia- nélkül Nagykanizsa közössége és
cért és képzésért felelős államtit- arculata is egészen más lenne. Ez az
kár, a térség országgyűlési képvi- intézmény a hagyományával és
selője a kezdetekre emlékezett ar- szellemiségével meghatározó része

ra, hogy az intézmény 1940. szeptember lS-én kezdte meg működését a Királyi Pál utcában Téli Gazdasági Iskola néven. 1942-ben költözött az Ady út földszinti épületébe. Ide az ország számos szegletéből érkeztek a gazdálkodók fiai,
akik állattenyésztési és növénytermesztési alapismereteket sajátíthatták el. Majd az iskolában végzett diákok eredményeit méltatta,
hogy számos cserhátis sikeres és
elismert szakember lett. Hangsúlyozta, az iskola sikerének fontos

városunknak, öregbítve annak hírnevét és rangját a világban.
- Kihasználva a kivételes ünnepi
alkalmat, ezt köszönöm most meg
mindannyiunk nevében minden korábban és jelenleg is itt dolgozó kollégának és diáknak. És kívánom
önöknek, hogy még hosszú évtizedeken keresztül képviseljék teljes
hittel és akarattal önmagukat, a szellemiségüket, mert e nélkül nemcsak
egy iskolával, de egy közös értékünkkel lenne kevesebb a világ zárta beszédét a polgármester.

Janzsó Antal címzetes igazgató elmondta, nehéz meghatottság nélkül
emlékezni az intézmény falai között
eltöltött 27 évére. Kiemelte, az iskolában mindig rendkívül tudatos és jövőbe látó munka folyt és ennek az
eredményét lehet látni a „házban".
- Nagy boldogság cserhátisnak
lenni, ez egy életérzés - hangsúlyozta Janzsó Antal. Az intézménybe dolgozók törekedtek mindig egyensúlyt
teremteni a szűkebb és a tágabb környezettel, így a vállalkozásokkal is.
Azt mondta a címzetes igazgató, fontos volt az innováció is, a fejlesztés
és a fejlődés. A sikerek pedig, amit a
tanítványok elértek, azok jelezték az
intézményben folyó nevelő és oktató
munka sikerességét. Beszéde zárásaként kiemelte, mindig is fontosnak
tartották és fontosnak tartják a szellem és a lélek ápolását.
Ezt követően adták át a Cserháti
díjakat. A 7S éves Cserháti Sándor
Szakképző Iskola és Kollégium
egyik fontos hagyománya, amikor
köszöntik az intézményért és közösségéért végzett munkájáért azon
kollégát, dolgozót vagy támogatót,
aki tevékenységével sokat tett a közös célok elérése érdekében. A
Cserháti díjat azért alapították,
hogy az intézmény névadójához
méltó elismeréssel köszönjék meg a
sok éves fáradozást. Az elmúlt évek
tevékenysége alapján az idei évben
a Cserháti díjat Péterváriné Kiss
Saroltának ítélték. A díjat Marton
László, a Cserháti Sándor Szakképző Iskola és Kollégium igazgató helyettese adta át.
Ezen túl a 7S éves Cserháti Sándor Szakképző Iskola és Kollégium
munkatársi közössége úgy döntött,
hogy azokat a diákokat, akik valamely kimagasló teljesítményükkel
hozzájárultak az intézmény hírnevé-

nek megalapozásához és öregbítéséhez ajándékkal jutalmazza meg.
Az idei évben az elismerést Pál
Marcell kapta. Marcell jelenleg az
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karának elsős
hallgatója, a 2014/1S-ös tanévben a
Cserhátiban kitűnő eredménnyel
végzett elektronikai technikusként.
Középiskolai versenyeken rendszeresen öregbítette iskolánk hírnevét.
Kiemelkedően szerepelt az Országos mikrovezérlő-alkalmazói szakmai tanulmányi versenyen, az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen, az Országos Elektronikai
Konstrukciós Versenyen, valamint a
National Instrument által hirdetett
„Visual Thinking - LabVIEW"
programozó versenyen is. Aktívan
közreműködött az iskola valamenynyi olyan rendezvényén, ahol a
szakmát népszerűsítették, így a
szakmai kiállításokon, Cserháti Napokon és nyílt napokon. Nemrég zenélő Tesla tekercset, azaz Amplitúdó
modulált Tesla tekercset készített,
amivel első helyen végzett a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület versenyén. Ezzel ismételten országos jó
hírnevét keltette az intétménynak.
Az egyik legrangosabb szakmai folyóirat, a Rádiótechnika Elektronikai Folyóirat 201S/10 számában számolt be az eredményeiről. Az újság
címlapján is Marcell szerepelt. Az
iskola ajándékát Péterváriné Kiss
Sarolta adta át Marcellnek.
Ezt követően megkoszorúzták a
Cserháti szobrot és az "A" épület
homlokzatán emléktáblát helyeztek
el, melyet az intézményben leghoszszabb ideje tanító pedagógusok Tóthné Piriti Zsuzsanna és György Gyula
igazgatóhelyettes avattal fel.
V.M.
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Klebelsberg programja
és elvei ma is megállják
a helyüket
A helyben maradás, az anyagi
gyarapodás és a térség megtartó
erejének talán legfontosabb záloga a Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által az 1920-as
években indított oktatási, iskolafejlesztési program követése - fogalmazta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára csütörtökön Letenyén.
Cseresnyés Péter - aki egyben
a térség fideszes országgyűlési
képviselője is - a Klebelsbergi I.
Diáknapok megnyitásaként beszélt arról, hogy az egykori kultuszminiszter „87 évvel ezelőtti
programja és elvei ma is megállják a helyüket". Ezek követése
„európaiságunk és nemzeti érdekünk okán" is fontos számunkra jelentette ki.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) letenyei tankerülete által szervezett diáknapok
indításaként az államtitkár a legsikeresebb oktatáspolitikusnak nevezte Klebelsberg Kunót, akinek
sikerült elérnie, hogy 1927-től az
állami költségvetésnek már több
mint a tíz százaléka jutott a tárcájának. Az 192S és 1930 közötti
időszakban szokatlanul gyors
ütemben fejlődő Magyarország
egyik húzóágazata lett és politikai
szempontból is elsőbbséget élvezett a kultúra, azon belül is a kiadások legnagyobb hányadát az
oktatásra, a népoktatás területére
fordították.
Emlékeztetett arra, hogy akkoriban középiskolába, de még inkább
egyetemre járni még csak nagyon
kevesek kiváltsága volt, az általános képzést pedig a községek vagy
egyházak kezelésében álló négyvagy hatosztályos iskolák biztosították. Az 1920-as évek elején
több mint 1S százalék volt az analfabéták aránya Magyarországon, s
az intézményhálózat hiánya miatt
az sem nagyon tudott iskolába járni, aki akart.
Klebelsberg felismerte, hogy a
régi termelési szokások elavultak,
„a motor és a traktor korában"
nem lesz szükség olyan gazdákra,

akik csak kicsit tudnak írni, olvasni, számolni. Az 1926-ban elfogadott, a népiskolákról szóló törvény
kifejezetten az ő képzésüket szolgálta - idézte fel Cseresnyés Péter.
A nagyszabású program keretében 1930 októberében már az
ötezredik, egy vagy két tanteremből és egy tanítói lakásból álló
népiskolai egységet adták át.
Ezekből a legtöbb az ország keleti
felén és a Duna-Tisza-közén épült,
a Dunántúlon egyedül az aprófalvas Zala megye minősült fejlesztendőnek.
Az államtitkár kiemelte: akkoriban Zalában volt a legalacsonyabb
a népiskolát végzettek aránya, s az
ország csaknem ötszáz, iskola nélküli településének egyötöde zalai
falu volt. A fejlesztési programnak
köszönhetően 1931-re - a korábbi
674 osztályterem mellé - 162 új
tanterem és 86 tanítói lakás épült a
megyében, ahol a letenyei járás
volt addig a legkedvezőtlenebb
helyzetben az analfabetizmus és az
iskolanélküliség szempontjából
egyaránt.
„Az akkori fejlesztés tette lehetővé, hogy ez a térség felzárkózzon az országhoz és megnyissa a
lehetőségét a további fejlődésnek"
- jelentette ki Cseresnyés Péter.
Hanesz József, a Klik elnöke
egyebek mellett azt említette,
hogy a fejlesztési programnak köszönhetően 900 iskola épülhetett
meg az országban, ami a kulturális
felemelkedés elindítását jelentette.
Klebelsberg ugyanis úgy vélekedett, hogy csak akkor életképes
egy nemzet, ha valamennyi tagja
eléri az európai műveltségi szintet,
és ehhez olyan vezetői elitet kell
képezni, amelyik európai szinten
is megállja a helyét.
Felidézte, hogy az 1920-as
években, az első iskolák megépítésekor volt, hogy egy tanteremben
6S diák tanult egyetlen tanítóval.
Ma az a nevelési rendszer lehet
hatékony, amely olyan embereket
képez, akik megállják a helyüket a
munkaerőpiacon - mondta a Klik
elnöke.
MTI - Kanizsa

H ^ M decnmr 5. M I I éra a
f Zsigmondy tornacsarnoka
Jertek a HSMK pénztárában válhatók: 1.500,-Ft
A rendezvény fövédnöke:
^.Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős
,
államtitkár

Koncertek nagykanizsai vonatkozású
büszkeségek jegyében a Medgyaszay Házban
Ujabb színvonalas koncertekkel várja a kikapcsolódni és művelődni vágyókat a Medgyaszay Ház november 24-én és 27-én.
A 24-i, 19 órakor kezdődő eseményre a nagy sikerű Retro Kávéházi Esték koncertsorozat keretében kerül sor, ahol a Liszt Ferencdíjas zeneszerző, előadóművész,
és szövegíró, Gerendás Péter fogja
szórakoztatni a nagyérdeműt. A
sokoldalú művész nem egyedül érkezik, magával hozza családi zenekarát is. A művészről érdemes tudni, hogy családja Nagykanizsáról származik. A 24-i est Gerendás Péter a „Vidéki Álom" című albumának lemezbemutató koncertje is
lesz.
November 27-én városunk szülöttje, Strém Kálmán zeneszociológus tiszteletére rendeznek emlékkoncertet a házban. Előtte 18.30-kor az intézmény
J ^ ^ p H ^ ^ előcsarnokában Maiina János, a Magyar Haydn
Társaság elnöke mond emlékbeszédet, és megkoJ ^ h a H szorúzza Strém Kálmán emlékszobrát is.
A hangverseny szervező halálának 10. évfordulójára rendezett emlékkoncerten az egyik ilyen nagy tehetségű tanítvány, Érdi Tamás, Prima primissima-díjas zongoraművész tiszteleg
majd egykori mestere előtt. Az esten Haydn és Schubert dallamok
csendülnek fel, s aki ellátogat, biztos lehet abban, hogy minden
egyes akkordban fellelheti majd Strém Kálmán gondos munkáját,
szellemi hagyatékát.
rfl
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Civil Kerekasztal - Felhívás

I d l l

,

Indoklás:
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal felhívással fordul Nagykanizsa polgáraihoz és civil közösségeihez, hogy az általa alapított Köszönet Napján átadásra kerülő civil díjak odaítélésében ajánlásával segítse munkáját.
A Köszönet napja a Civil Kerekasztal közösségei által szervezett bensőséges
összejövetel. Ennek keretében az alapító szervezet visszaemlékezik az elmúlt
esztendő legjelentősebb civil megmozdulásaira. A z ünnepség keretében a szavazatok alapján megválasztott legaktívabb civil személyeknek „Az év civil önkéntese-", és „Az év civil embere"-, a legtöbb, és legjelentősebb civil tevékenységet
végző csoportnak pedig „Az év civil közössége" erkölcsi díjakat adja át. Ekkor
köszöni meg az alapító a nagykanizsai civil klubokat-, egyesületeket-, szervezeteket, civil megmozdulásokat legnagyobb mértékben támogató személyeknek és
közösségeknek a munkáját, szponzori-, mecénási tevékenységét, és adja át számukra „A civilek mecénása"-, valamint „A civilek szponzora" erkölcsi díjakat.
A z év civil embere díjat az a személy kapja, aki az adott esztendőben a legaktívabb, példa értékű civil közösségi munkát végezte.
A z év civil önkéntese díjat az a személy kapja, aki az adott esztendőben a legaktívabb, legáldozatosabb, példát adó civil önkéntes munkát végezte.
A z év civil közössége díjat az a szervezet kapja, aki az adott esztendőben a
legaktívabb, legtöbb, példa értékű civil közösségi munkát végezte.
A z év civil fiatalja díjat az kapja, aki az adott esztendőben a legtöbbet tett civil közösségéért, kortársaiért, a nála idősebbekért, aki áldozatkész tevékenységével, példamutatásával bizonyítja, hogy a civil munkában lehet számítani a fiatalokra is.
A civilek mecénása díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendőben a civil szervezetek segítésére a legnagyobb ellenszolgáltatás nélküli támogatást adta.
A civilek szponzora díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendőben a civil szervezetek segítésére a legaktívabb szponzori tevékenységet
fejtette ki.
Kérjük, jelölésével segítse elő, hogy a díjakat az arra legérdemesebbek kaphassák meg. Ajánlattételét november 30-áig adhatja le személyesen a Civil irodán (Halis István Könyvtár alagsora), vagy a civiliroda.eu honlapon a Köszönet
Napja menüpontban, E-mailben a civilkerekasztal@gmail.com címen, vagy a Civil Kerekasztal Egyesület Facebook oldalán.

Az év civil közössége díjra
jelölöm
Indoklás:

Az év fiatalja díjra
jelölöm
Indoklás:

A civilek mecénása díjra
jelölöm
Indoklás:

A civilek szponzora díjra
jelölöm
Indoklás:

Ajánlattevő lap
a Köszönet Napján átadásra kerülő civil elismerésekre az alábbiakat
javaslom:
A javaslattevő neve:

Az év civil embere díjra
jelölöm

Elérhetősége:

Indoklás:

Az év civil önkéntese díjra
• ,..,..
jelölöm

Aláírás

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanjait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz.,
81 m 2 területű lakás. Kikiáltási ár: 8.100.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja:
2015. november 24. 10.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követő
keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
2. Nagykanizsa, Király u. 19. szám alatti 45. hrsz., lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja:
2015. november 24. 11.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követő
keddi munkanapon, 11.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. V G Zrt. Irodaház, I. emelet 22. A versenytárgyalások részletes feltételeiről, a megtekintés
időpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a
www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonos tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.

OUMI-SZERVIZ

Teli gumiabroncs akció!
(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)

(jinliiicntdl
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Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17óráig, Szombat: 8-12 óráig
Kovács Béla
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány U.146/A.
Tel./fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mail kb.gumiszervizgitreemailtiu

gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centirozás,
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Felhívás - „Tegyünk többet a nőkért"
A K a n i z s a i D o r o t t y a K ó r h á z G y ó g y í t ó E s z k ö z t á r u n k F e j l e s z t é s e Alapítvány és a k ó r h á z Szülészeti és N ő g y ó g y á s z a t i O s z t á l y a p r o g r a m o t indít „ T e g y ü n k többet a nőkért, t e g y ü n k többet a m é h n y a k r á k m e g e l ő z é séért" c í m m e l .
A p r o g r a m célja, h o g y e l ő z z ü k m e g a b a j t és segítsük a prevencióval,
h o g y m i n é l t ö b b nő-feleség, anya, élettárs - é l h e s s e n sokkal t o v á b b szerettei k ö r é b e n .
E n n e k é r d e k é b e n felhívást intézünk a n a g y k a n i z s a i és N a g y k a n i z s a
k ö r n y é k i vállalatok és v á l l a l k o z á s o k számára, h o g y női d o l g o z ó i k szűrését a n y a g i l a g is t á m o g a s s á k . A szűrést előre egyeztetett k ö r ü l m é n y e k
között, k e d v e z m é n y e s alapon, a k ó r h á z osztályán, j e l e n t ő s e b b s z á m ú
h ö l g y esetén a c é g e k n é l is e l v é g e z h e t i k az orvosok. A szűrés m i n d ö s s z e
S-10 percet v e s z igénybe, v i s z o n t h o s s z ú évekkel, évtizedekkel h o s z szabbíthatja m e g a nők életét.
S a j n o s m a m é g csak a n ő i p o p u l á c i ó 30 % - a v e s z részt ilyen vizsgálaton. A rendszeres szűrés h i á n y a is v e z e t arra, h o g y M a g y a r o r s z á g o n

600 nőt el is veszítünk. A szűrés o k á n i d ő b e n kiderült p r o b l é m a j ó l orvosolható. Jól j á r tehát a cég, h i s z n e m kell elveszíteni stabil m u n k a t á r sát, n e m kell h o s s z ú táppénzt fizetni, így az á l l a m is jól jár, és t e r m é s z e t e s e n jól j á r n a k a családok, h o z z á t a r t o z ó k és az érintettek, akik sokáig
lehetnek szeretteik k ö r é b e n .
A szűrés k ö l t s é g e m i n d ö s s z e 4 0 0 0 Ft/fő, a m i b e é p í t h e t ő a költségekb e és a t á r s a d a l m i g o n d o s k o d á s e g y szép és h a s z n o s formája.
A k e z d e m é n y e z é s t a n n a k e g y é r t e l m ű társadalmi és céges e l ő n y e i m i att t á m o g a t j a a N a g y k a n i z s a i K e r e s k e d e l m i és Iparkamara.
K i e m e l t m é d i a p a r t n e r a Z a l a i Hírlap, p a r t n e r a K a n i z s a T v és Kanizsa Ú j s á g .
Dr. P o l a y J ó z s e f e l n ö k
Kanizsai Dorottya Kórház
Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése Alapítvány
Dr. O r o s h á z y Attila főorvos
Kanizsa Dorottya Kórház
Szülészeti és N ő g y ó g y á s z a t i Osztály

1200-1300 ú j m é h n y a k r á k o s beteget regisztrálnak, m e l y b ő l s a j n o s 5-

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezés alá vonta a hatályos rendezési terv alábbi területeit:
- A 13 409 és 13 422/12 hrsz-ú ingatlanokat érintő földgázvezeték nyomvonalának pontosítása
- Az egykori Thury György sportpálya területfelhasználásának kereskedelmiszolgáltatót gazdasági rendeltetésre történő módosítása, a Petőfi utca szabályozási szélességének csökkentése
- Romlott-vár környékén a különleges rendeltetésű övezet területének bővítése.
- Fiatalkorúak javítóintézetétől északra (4918/11 hrsz.) a különleges, intézmény
rendeltetés kereskedelmiszolgáltató gazdasági rendeltetésre történő módosítása.
- Elektromos ellátó-hálózat kialakításáról szóló egyedi döntés lehetőségének
HÉSZ-ba történő rögzítése.
- Az egykori Thury György laktanya beépítetlen területén multifunkcionális
sportcsarnok elhelyezését biztosítva a terület rendeltetésének és szabályozásának módosítása.
- Teleki-Tavasz-Szekeres utcák és a 2544 hrsz.-ú út által határolt tömb területén az övezeti határ módosítása.
- Magyar- Garay- Sikátor- Dózsa utcák által határolt tömbben a 428 hrsz.-ú
ingatlanon lévő hátsókert mértékének csökkentése.
- A nagykanizsai téglagyár melletti, Csengery utca 3797/2 hrsz.-ú telephely
szabályozásának módosítása.
- Falusias lakóterületen a 400 m2-nél kisebb telkek esetében a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékének felülvizsgálata.
- Szennyvíztisztító teleptől délre ipari gazdasági övezet kijelölése.
A tervdokumentáció módosítását az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 152/2015. (VII. 15.) számú határozatával elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat 1. b.) pontja értelmében: „Egyes meghatározott tömbök területére, valamint a HÉSZ egyes
előírásainak módosítására készülő településrendezési eszközök esetén a partnerségi egyeztetés résztvevőit egyenként nem kell megkeresni, őket és a lakosságot a városi honlapon és a városi médiákban (Kanizsa TV, Kanizsa
Lokálpartióta Hetilap) közzétett hirdetmények útján a 314/2012. Korm. rendeletben előírt kötelező egyeztetési eljárással egyidejűleg kell tájékoztatni és
lehetőséget adni észrevételeik megtételére." - A fentiek alapján a módosított
terv 2015. november 20-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik. (Levélcím: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. )

201S.10.31.
Kanizsa Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ
REHABILITÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSAI FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBŐVÍTÉS
A K a n i z s a i Dorottya K ó r h á z 21,6 millió forinteurópai u n i ó s tám o g a t á s t nyert a T á r s a d a l m i M e g ú j u l á s O p e r a t í v P r o g r a m
k e r e t é b e n m e g h i r d e t e t t T Á M O P - 6 . 2 . 4 . B - 1 2 / 2 - 2 0 1 4 - 0 0 1 S szám ú „ A K a n i z s a i Dorottya K ó r h á z rehabilitációs szolgáltatásai
fejlesztéséhez k a p c s o l ó d ó i n t é z m é n y i l é t s z á m b ő v í t é s " címmel. A k o n s t r u k c i ó k e r e t é b e n az i n t é z m é n y i l é t s z á m b ő v í t é s
nyújtotta e l ő n y ö k k e l s z a k e l l á t á s u n k a t 2 fő klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s s a l , 1 fő m ű v é s z e t t e r a p e u t á v a l é s 1 fő pszichiátriai
s z a k o r v o s s a l bővítettük.
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0015
A projekt megvalósításával ajáró-beteg ellátás nagyszámú forgalma rugalmasabbá vált a bevont szakemberek segítségével. A klinikai szakpszichológusok foglalkoztatásával a hiány feloldása egyben a gyógyító
tevékenység szakmai színvonalának jelentős fokú fejlesztését célozta
meg. Az eddig működtetett heti kis-és nagycsoportos foglalkozások az
új szakemberek alkalmazásával kiterjesztésre kerülhet mind gyakoriságban, mind a betegség-specifikus differenciálás alapján. Reálissá
váltak a módszerspecifikus eljárások, pszichodinamikai elemző explorációk, a családtagok számára is edukatív egyéni csoportos ülések alkalmazása. A művészetterapeuta felvételével megvalósult egy új terápiás
eszköztár bevezetése, mely az élmény-centrikus csoportok, egyéni terápiák, különböző művészeti technikák segítségével (képzőművészet,
mozgás, zene) valamint az irodalom által - hogy a résztvevők a művészet eszközén keresztül önismeretet szerezhessenek.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-S02-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

Kanizsa - Hirdetés
INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
És szaktanácsadás a

Sashalmi Optikában
Eltonflrizlűsfio laiasat üzlolalnkben
(iiupxit WKIelíBMI)
Nagykanizsa. Sugarú. 1.. lei. 06.93-7B9-962,
Nagykanizsa, píaian BT 1- tel.: OB-93-310-64Í
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Térítésmentes látásellenőrzésben, szakmai tanácsadásban részesítjük azt,
aki a kampányban résztvevő üzleteket felkeresi. Ezáltal a magyar lakosság
látáskultúráját kívánjuk fejleszteni, éles látás iránti igényüket felkelteni.
Megfelelő látásélességgel biztonságosabban közlekedhetünk, kényelmesebben végezhetjük a munkánkat, és teljesebb életet élhetünk.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerűen kiváncsi, hogy milyen a
látásélessége, keresse mint kijelölt üzletet a Sashalmi Optikát!
A kezdeményezés célja a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel
fontosságára való figyelemfelhívás.
Mindemellett az éleslátás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet és
egyben lehetőség is, melynek köszönhetően teljesebb életet élhetünk. Egy
helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a
j ó közérzet, a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való
felelősségteljes részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz.
Napjainkban a szemüveg egyszerű látásjavító eszközből megjelenésünk legmarkánsabb kiegészítőjévé vált. Az optikai üzletek szemüvegkeret szín- és formaválasztéka garantálja, hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz
legjobban illő darabot. Szemüveget viselni divat, így a jó megjelenés érdekében
rosszul látni vagy szemüveget hordani ma már nem eldöntendő kérdés.

Az akció további célja az előre gyártott szemüveg viselésének veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás. A szemüveg egy, a
saját adottságaink, fiziológiás jellemzőink alapján készült eszköz, hiszen a két szem távolsága páciensenként eltérő,
akárcsak a szem dioptria igénye. A z előre gyártott szemüvegek az átlagos adatokat veszik figyelembe - olyan ez, mintha
abból kiindulva, hogy a magyar férfi és női népesség együttes, átlagos cipőmérete 40-es, akkor mindenkinek 40-es egyencipőt ajánlanának.
Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akiknek dioptria korrekcióra van szükségük, a helyes
korrekciójú, minőségi és szakszerűen elkészített látásjavító eszközöket - szemüveget vagy kontaktlencsét viseljenek.

O n j ó l hall, azonban a beszédet n e h e z e n érti?
A beszédértés képessége javítható!
Számos embernek okoz nehézséget a beszéd megértése, annak
ellenére, hogy a hallását még jónak értékeli. Egvre több ember
számol be arról, hogy problémát okoz számára mások beszédének
megértése leginkább társaságban, zajban vagy TV nézés közben.
A magas hangok elvesztése a beszédet homályossá és érthetetlenné teszi, melynek hátterében gyakran keringési rendellenesség,
cukorbetegség vagy akár munkahelyi zajártalom is állhat.
Ha On nehezen érti unokája vagy felesége beszédét, vagy ha
gondot okoz, ha a beszélő nem szemben tartózkodik, akkor

Önnek is segíthet az az új technológia, amellyel a nehezebben
érthető magas (női, gyerek) hangok újra érzékelhetőek lesznek
és amellyel a háttérzaj csökkentése által tisztább hallás biztosítható. Svájci kutatók által kifejlesztett speciális hangchip
segítségével ugyanis a beszédértés nagymértékben javíth a tó, különösen társaságban!

Novemberben lehetősége nyílik, hogy
Pannon
H allásce ntrumok üzleteiben ingyenesen tesztelje az
technológia nyújtotta hallásélményt.

Jelentkezzen On is hallásélmány tesztelőnek 2015. november 30-ig!

A KUPON tartalmazza:
S

Fájdalommentes, teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat

•

Uj technologias hallokeszülekek ingyenes kiprobalasa

RAhNON
H ALLASCENTRU MOK

Ingyenesen hívható
telefonszamunk:

06 80/20-44-89
Nagykanizsa, Király utca 36.
Telefonszám: 06 93 950 777

Nyitva tartas:
H-K-Sz: 08:00-16:00
Cs: 08:00-18:00, P: 08:00-14:00

www.pannonhallas.hu
A KOCKÁZATOKRÓL KÉRDEZZE KEZELŐORVOSÁT VAGY OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
Az akció 201S november 30-ig, vagy a készlet erejeig tart.

Kanizsa - Hirdetés

2015. november 19.

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!
fí

A magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg.

fí

A nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni.

p

A kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi
felhívással értékesíti.

p
p

A nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban.
Az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődök ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz
szükséges okiratokat.

p

Minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz.

Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.
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Kanizsa - Kultúra

Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
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Az egykori kanizsai várat bemutató
állandó kiállítást hoztak létre

N o v e m b e r 23-24.
„VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA ÉS 3D CSILLAGÁSZATI
KÉPKIÁLLÍTÁS"
Programok időpontjai: 2015. november 23án hétfőn 09:00-17:00-ig, valamint 2015.
november 24-én kedden 08:00-16:00-ig.

N o v e m b e r 23. 17 óra
Trópusi virágok nevelése a városban
Előadó: Dávid Attila. A belépés díjtalan

N o v e m b e r 24. 19 óra
ÖN TUDJA, H O G Y MIT ESZIK?
Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadása. Belépődíj: 1900 Ft.

N o v e m b e r 2S. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Goggin: A P Á C Á K
musical, a budapesti Hadart Színház előadása. Belépődíj: 3500 Ft

N o v e m b e r 26.
C S U K Á S ISTVÁN M E S E F I G U RÁINAK KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: december 1-ig. Belépődíj: 100 Ft
N o v e m b e r 26. 14.30 óra
Színház - Ifjúsági bérlet. Fenyő - N o vai - Böhm - Korcsmáros: H O T E L
M E N T H O L . Belépődíj: 1500 Ft
N o v e m b e r 27. 17.30 óra
A Családi Hétvége keretében - A 15
ÉVES PREMIER TÁNCKLUB
KIÁLLÍTÁSA.
N o v e m b e r 28. 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT.
Belépődíj: 1000 Ft.

N o v e m b e r 29. 1S óra
A Családi Hétvége Keretében. KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ - Adventi dekorációkészítés.

N o v e m b e r 29. 17 óra
A Családi Hétvége Keretében. Csukás István: ANAGYHO-HO-HO-HORGÁSZ
Belépődíj: 800 Ft

Medgyaszay
Haz

Kanizsai
Kulturális

^^Kfizpon!

A török elleni hadjáratban kitüntetett szerepű egykori kanizsai várat
bemutató állandó kiállítás nyílt
Nagykanizsán, ahol egy önkormányzati tulajdonú cég finanszírozásában, annak telephelyén alakították ki a Thúry György Múzeum
gyűjteményére alapozó tárlatot.

A nagykanizsai Vár úton, a hulladékszállító Netta-Pannonia Kit. telephelyén, a cég egyik raktárának átalakításával hozták létre az állandó tárlatot,
amely a hajdani kanizsai vár építésének, kitüntetett szerepének és kényszerű pusztulásának történetét mutatja
be. Korabeli metszetek nagyításai, az
évtizedekkel ezelőtti ieltárások iotói

mellett egy pontos makett, továbbá
mintegy iélszáz tárgyi emlék - köztük
ágyúgolyók, fegyverzetek darabjai,
cseréptöredékek, valamint a vár több
eredeti cölöpdarabja - látható a pénteken megnyitott, multimédiás eszközökkel is kiegészített kiállításon.
Száraz Csilla, a múzeum igazgatója ielidézte, hogy a történelmi
Kanizsai-család négytornyú várkastélya, majd a később köré épült
ötszögletű erődítmény éppen az
önkormányzati társaság jelenlegi
telephelyének területén állt.
Az 1323-ban a család birtokába
került Kanizsa településén valószínűleg 1393-rafejeződött be a visegrádihoz vagy a diósgyőrihez hasonló

Holtomiglan, holtodiglan

November 21. 21 óra
HŐSŐK KONCERT. Belépődíj: elővételben: 1 000 Ft, a helyszínen: 1 300 Ft

November 24. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK - "VIDÉKI ÁLOM" - GERENDÁS PÉTER és
családi zenekara lemezbemutató koncertje. Belépődíj : elővételben: 1400 Ft, a helyszínen: 1800 Ft

November 2S. 17 óra
BIOFLAVONOIDOK
JÓTÉKONY
HATÁSA SZÜLETÉSTŐL IDŐS KORIG A belépés DÍJTALAN!

November 27.18.30 óra
STRÉM KÁLMÁN EMLÉKKONCERT
November 21. 18 óra
SZÉPKORÚAK TALÁLKOZÓJA ÉS
KATALIN-BÁL
November 21. 16 óra
DARTS VERSENY A BAJCSAI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
November 2S. 14 óra
Gyermekszínházi sorozat. M E G Á L L J

CSAK, KANCSIL. Belépődíj: 800 Ft
November 2S. 18 óra
"A JÓ PÁLINKA ITASSA MAGÁT"

November 22-én, Krisztus király ünnepén ígéretmegújítást
tehetnek azok a házaspárok, akik kerek esztendőkkel ezelőtt
fogadtak egymásnak örök hűséget.

A Felsőtemplom szeretettel várja azokat a híveket, akik öt, tíz,
tizenöt, húsz, huszonöt, ötven, hatvan vagy ennél jóval több éve kötötték össze életüket. A hálaadó, jövő vasárnapi fél 11-es szentmisén
lehetőség nyílik frigyük újbóli megerősítésére. A házaspároknak
emléklappal kedveskedik a Jézus Szíve Plébánia. Jelentkezni az újbóli
„esküvőre" a templom hivatalában és a sekrestyéjében lehet. (Fotó:
Álompár weboldal.) Sz.Zs.

várkastély építése. A későbbi várúr,
Nádasdy Tamás az 1500-as évek közepén modernizálta és megerősítette
a kanizsai várat, amely Szigetvár
1566-os eleste után a török elleni
harcok legfontosabb végvára volt.
Éppen ezért a vár királyi tulajdonba
került, és ezt követően alakították ki
körülötte az ötszögletű erődöt.
Megerősítése ellenére a törökök
1600 októberében, 43 napos ostrom
után elfoglalták a várat, és csak pontosan 90 évvel később, a harmadik kísérlet után sikerült az addigra török
központtá átalakított várost visszafoglalni. A dicsőséges évek után azonban
szerepét vesztette a kanizsai vár, ezért
alig egy évtizeddel később, 1702-ben
királyi parancsra lerombolták - idézte
fel a múzeum igazgatója.
Kitért arra is, hogy 1954 és 1958
között tárták fel először alaposabban a vár és a várkastély alapjait.
Az elmúlt évtized belvárosi fejlesztései nyomán azután további
feltárásokra is mód nyílt, így ma
már szinte teljes pontossággal ismert az egykori erőd és belső építményeinek alaprajza.
A pénteki tárlatnyitón Cseresnyés
Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára, a térség fideszes
országgyűlési képviselője többek
között arra hívta fel a figyelmet,
hogy az egykori vár olyan nevezetessége, kincse a városnak, amelyre
a nem itt élőknek is érdemes felhívni a figyelmét. A tárlat pedig lehetőséget ad arra, hogy négy-ötszáz évet
visszalépjünk a múltba.
Dénes2 Sándor, Nagykanizsa polgármestere (Fidesz-KDNP) örömét
fejezte ki, hogy 70 évvel az első komolyabb feltárás után végre láthatóvá válnak a hajdani vár emlékei,
amelynek lerombolása után a széthordott kövei számos kanizsai épület építőanyagaivá váltak. Azt is
hangsúlyozta, hogy a tárlatot létrehozó társaság ezzel igazi példát mutat a társadalmi felelősségvállalásra.
Horváth2Balázs, a társaság ügyvezetője a jövőbeli tervekről csak
annyit mondott, hogy a gyűjtemény bemutatása után sokkal nagyobb léptékű elképzelések vannak az egykori kanizsai vár újbóli
bemutathatóvá tétele érdekében.
MTI - Kanizsa

2015. n o v e m b e r 19

£

Kanizsa

Ez + Az

Horoszkóp

Véradás - Vöröskereszt
^ f

Legközelebbi véradás:
201S.11.27. (péntek) Thúry Kereskedelmi Szki, Nagykanizsa
09:00 - 12:30 óra

III.21.-IV.19. Kos

Szabadidejében időnként felülvizsgálhatja az eddigi eredményeit. Ha nem az
elképzeléseinek megfelelően alakulnak a
dolgai, akkor folytassa körültekintőbben
a munkáját.

Előadás - cukorbetegek gondozása
ANagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete által szervezett felvilágosító beszélgetés témája: a cukorbetegek gondozása. 201S. november 27-én 1S óra 30kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében minden érdeklődőt várnak!
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$ N V . 2 0 . - V . 2 0 . Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ha másképpen nem megy, nagyobb erőfeszítéssel fogja össze a családját. Erre j ó
alkalmat adnak a közelgő ünnepek is.
Visszahúzódással, zárkózottsággal nem
megy semmire.
^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek

Eladó ingatlan
A N a g y k a n i z s a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. nyílt versenytárgyalást hirdet a z alábbi önkormányzati t u l a j d o n ú üzlethelyiség bérbeadására N a g y k a n i z s a Erzsébet tér 1., 8 9 m 2 , üzlet és kiszolgáló helyiség. 1.500Ft/m 2 /hó+ÁFA=1.905 Ft/m2/hó.

Az Ön rádiója
Kanizsán

Licitlépcső 100 F t / m 2 / h ó + Á F A = 1 2 7 Ft/m 2 /hó. A b é r l e m é n y megtekinthető: 2015. nov e m b e r 24. 10.00 óra. A v e r s e n y t á r g y a l á s ideje: 2015. d e c e m b e r 2. 9.00 óra. A versenytárgyalások helye: N a g y k a n i z s a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa
G a r a y u. 21. I. Emelet. Érdeklődni a 93/311-241 s z á m ú telefonszámon.

SMS
30/5-994-994

Elképzelhető, hogy a napokban valaki
kibillenti a lelki egyensúlyából, és megzavarja a nyugodt estéit. Ha minél előbb
túl akarja tenni magát rajta, lehetőleg
higgadtan reagáljon mindenre.
^

VI.22.-VII.22. Rák

A szokásosnál is frissebben ébred reggelente. Akár egy felfedezőtúrára is benevezhetne. Erre a versengésre azonban
nincs semmi szüksége, mert úgy ismeri a
környezetét, mint a tenyerét.
y i I . 2 3 . - V I I I . 2 2 . Oroszlán
A korai sötétedés miatt egyre fontosabbá
válnak a baráti kapcsolatai. Ha netán magányos, ne hátráljon meg a hiányzó anyagiak miatt. Kevés pénzből is ki lehet hozni egy jó vacsorát.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Új frizuráját és divatos öltözékét nem győzik
dicsérni ismerősei. Még olyan követőkre is
talál ezen a téren, akik felvetik önnek, hogy
hozzanak létre közösen egy klubot. Azt is
megígérik, hogy segítik mindenben.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Ha úgy érzi, az utóbbi időben elhanyagolta a baráti körét, akkor tegyen valamit
érte. Ha másként nem megy, halassza el
az elintéznivalóit egy időre, és elevenítse
fel a kapcsolatait.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Számíthat rá, hogy újabbnál újabb ötletekkel keresik meg önt az ismerősei. Legyen nyitott, és hallgassa meg udvariasan valamennyit. A döntését ne a véletlenre bízza, hanem az érzéseire.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Néhány probléma eltereli a figyelmét a
magánélete apró-cseprő eseményeiről.
Bár változatos programokat tervezett be
magának, ennek ellenére nem mindig sikerül felpezsdíteni a környezetét.
XII.22.-I.20. Bak
Szívesen ad tanácsot másoknak, de az
eszébe sem jut, hogy időnként önnek is
szüksége lenne másokéra. Foglalkozzon
többet a saját dolgaival, és ha kitűzött
magának egy célt, azt érje is el.
1 . 2 1 . - I I . 19. V í z ö n t ő
Hiába kap újabbnál újabb feladatokat a
munkahelyén, mégsem sem tud néhány
napig lelkesedni semmiért. Segítsen magán. Kezdetnek talán az is elég lesz, ha
sétál egyet a napsütésben.
II.20.-III.20. Halak
Engedjen meg néha egy kis önzést magának. Ne mondjon le senki kedvéért sem a saját terveiről, még akkor sem, ha egy közeli
hozzátartozója kéri meg erre. Ne tartson
mértéket az édesség fogyasztásában se.
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Kanizsa - Sport/Apró

Jól jött a harmadik
negyed ponttermése
Kanizsai Vadmacskák SE
(3.) - PINKK SE (7.) 60-46 (913, 16-10, 24-7, 11-16)
Női amatőr NB I Nyugati
csoport kosárlabda-mérkőzés,
találkozó az S. fordulóból.
Zalakaros, S0 néző. Vezette:
Esztergályos, Földesi A.
Kanizsa: Fekete (14/3), Fuisz
(1S/3), Hegyi, Horváth E. (2),
Kardos (12). Csere: Herman A.
(IS), Karancz (2), Zsámár, Bánhegyi, Scheiber, Kováts. Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Mind támadásban, mind védekezésben pontatlanul kezdte Vadmacskák SE a mérkőzést. A rutinos vendégek ki is használták a
KVSE hibáit, így időkérésük után
jól jöttek Fekete Csilla pontos dobásai. Nagyszünet után változtatott játékán Gábor Erzsébet
együttese, a területvédekezésük
ellen a vendégek pontatlanokká
váltak, így a dél-zalaiak végül behúzták a mérkőzést.

2015. november 19

Kanizsaiak az örömteli
norvég futballéjszakában

Kornél, Manyesz, Gizi és Stefi
számára nem is lehetett kérdés,
hogy felkerekednek Nagykanizsáról... Nem, nem Hajdúszoboszlóra, sokkal inkább a norvégiai Oslóba, amikor kiderült, hogy a labdarúgó Eb-pótselejtezőn Magyarország Norvégiával mérkőzik.

A párharc első felvonását idegenben játszotta múlt csütörtökön
este Bernd Storck szövetségi kapitány együttese és az Ullevaal-stadionban (képünkön a dél-zalai küldöttség a létesítmény lelátóján) a
magyarok Kleinheisler László góljával 1-0-ra győztek, így a vasár-

napi visszavágó előtt a franciaországi kontinensviadal mondhatni
látótávolon belülre került.
- Ismét a norvég fővárosba utazhattunk, ami nem csupán az út
„egzotikussága" miatt érdekes, hanem avégett is, hogy a város világviszonylatban sem éppen az olcsóságáról híres, de ilyenkor ez kit érdekel, a válogatott rengeteg áldozatot megérdemel - mondta a
meccsel kapcsolatban Stefi, aki
már több mint másfél évtizede járja barátaival az európai stadionokat a magyar válogatott meccseinek apropóján.
A vasárnapi, a magyar válogatott által 2-1-re megnyert Üllői úti
visszavágón még több kanizsai arcot fedezhettünk fel, akik közül
gyaníthatóan jó néhányan vetettek
már pillantást a terképre Franciaország végett is... (Mellesleg Magyarország 44 esztendő után vívta
ki a kontinensviadalon való szereplés lehetőségét, míg világeseményen utoljára 29 éve, vagyis
1986-ban a mexikói labdarúgó világbajnokságon járt.)
P.L.

Kanizsai győztesek
A kanizsai teniszezők fedett
pályás idényének Interspar 2.
pontszerző nyílt amatőr páros
teniszversenyét rendezték, melynek keretében előzetesen 4-S páros is esélyesnek számított.
A több más városból érkezők ezúttal is színvonalas mérkőzéseket
játszottak és a döntőben a győzelmet végül a dr. Füle Attila-Vukics
József nagykanizsai páros szerezte
meg. A vigaszág győztese az
Ombódi Károly-Mátó Elemér duó

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevőknek. Tel.: 0630-302-0680, email: 585.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m 2 -es, 3 szobás,
egyedi fűtésű lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m 2 -es saját pince, udvarban kocsibeállási lehetőség. Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 06-20-9528-322 (7744K)
Nk-án I. emeleti belvárosi, 72 m 2 -es,
új építésű lakás eladó. Irányár: 15,9 millió. Megtekintehető: kanizsailakas.ini.hu.
Tel.: 0670-7791-773 (7748K)
Eszteregnyén karbantartott, j ó állapotú, egyszintes családi ház (106 m 2 )
eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel)
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-4335446 (7752K)

lett, ők szintén nagykanizsaiak.
Végeredmény:
1. dr. Füle Attila - Vukics József
(Energia Szabadidősport Klub), 2.
Rácz Attila -Pomozi László (Nagyatád), 3. Péntek István - Molnár
József (Kanizsa TC-Zalaegerszeg)
és Lévai Csaba - Tóth Attila (Energia SZK-Röpte TC)
Ami a sorozatban egyedibb,
hogy most szombaton női összesorsolásos amatőr páros verseny
lesz, melyre a 16 induló gyakorlatilag garantált.
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36
m 2 + tetőtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdő eladó. Villany van.
Irányár: 2,7 millió Ft. Érd.: 0693-319-289
(7753K)
Azonnal beköltözhető egyszobás,
egyedi fűtéses házrész eladó az Uszoda
mellett. Közös költség nincs. Irányár: 3,2
millió Ft. Érd.: 15 óra után 0630-6925545 (7755K)

Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132
(7754K)

PREMIER
ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

SZOLGALTATAS
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István,
0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra
szánt
televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7750K)

\ / y i t f &
Prémium
.............. minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Lilit Ferenc u. 2,
fa Hevesi iskolával szemben)
Tel.: 0693/114-248, 0 6 3 0 / 7 4 0 - 2 5 3 4
info@premíer oblak.com
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Almavásár

Nk-án a Zemplén úti
Randevú presszóban szom^ ^ ^
Rai
batonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható
akciós áron.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft
(Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft
(Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítás
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,

Nk, Honvéd u. 5.
Te!,: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385

Kanizsa - Sport

2015. november 19
Az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület, a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Baráti Kör és
az Aquaprofit Zrt. szervezésében november 28-án 11 órától a
honi sakk szövetség fővárosi
Falk Miksa utcai székházában
kerül megrendezésre az I.
Aquaprofit Sakktörténeti és
XIV. Országos Sporttörténeti
Vetélkedő.
Az ezen esemény apropóján tartott sajtótájékoztatón Kis János különböző olimpiatörténeti könyvek
jegyzője és Nádasi Tamás, a kanizsai sakkélet egyik vezetője elmondta, az egyéni vetélkedőn elsőként az S0 résztvevő tesztlapokat
tölt ki. A hat legtöbb pontot elérő
versenyző szóbeli vetélkedőn dönti
el a sorrendet, az idővel kialakuló
kisdöntő és döntő keretében. Rendeznek természetesen csapatversenyt is, s abban is hirdetnek országos bajnokot. Az eseményen Ribli
Zoltán sakk olimpiai bajnok is részt

Minden a sakk jegyében Nagy
hajrával

Képünkön balról Jurik Gyuláné párosban és csapatban Európa-bajnok
asztaliteniszező, a Kanizsa Bútorgyár SE későbbi edzője,
valamint Kis János és Nádasi Tamás látható.

vesz, illetve a rendezvény keretében
kerül sor Kis János: Zalai sporthistória, valamint a Kis János-Csiki
András szerzőpáros által jegyzett

Kárpát-medencei magyar olimpiai
érmesek könyv bemutatójára is.
P.L.

Molnár Flóra indulhat a felnőtt Eb-nl

A Délzalai Vízmű SE úszói az
elmúlt héten Százhalombattán a
felnőtt rövidpályás országos bajnokságon bizonyíthattak és ki is
tettek magukért Molnár Flóráék.
Harangozó Mátyás például S0m
mellen 31,17-tel 21. lett, s ez
ugyan továbbjutást nem jelentett a
középdöntőbe, viszont a versenyző
egyéni csúcsának könyvelhette el
eredményét. Molnár Flóra ugyanakkor már rutinos versenyzőnek
számít a felnőtt mezőnyben is, ezt
az S0 m gyorson Hosszú Katinka
és Jakabos Zsuzsanna mögött elért
harmadik helye is bizonyít 2S,16os időeredménnyel, egyben évjáratos csúccsal. Flóra 100 m gyorson
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SS,08-cal a negyedik lett - egy tizeddel lemaradva a dobogóról.
Nagy meglepetésre a Délzalai Vízmű SE 4xS0 m-es női gyorsváltójának (képünkön) is sikerült jó
eredményt elérnie, hiszen ötödikként zárt az Abay-Nemes Anna
(26,99), Fodor Helga (26,33),
Kantó Loretta (29,00) és Molnár
Flóra (24,97) összetételű négyes.
4xS0 m vegyesváltóban ugyanez a
négyes szintén ötödik lett 1:S9,63as eredménnyel. Az utolsó versenynapon Fodor Helga 100 m háton 1:02,7S-tel a 12. helyen végzett.
Polgár Sándor, a kanizsaiak
edzője Molnár Flóra szereplésével
kapcsolatban elmondta, az ob-n kijelölték a felnőtt rövid pályás Euró-

pa-bajnokságra utazó válogatott keretet, melynek a nagykanizsai úszó
is tagja lett. A kontinensviadalt december 2-6. között rendezik az izraeli Netánjában, melyre Flóra természetesen már gőzerővel készül.
- Nagyon örültem, hogy teljesítményemmel kiérdemeltem a kerettagságot - új ságolta Molnár Flóra. Ilyen kaliberű felnőtt eseményen ez
lesz az első lehetőségem a bizonyításra és egy sor kiváló úszóval versenyezhetek. Amúgy jövő vasárnap,
vagyis november 29-én indulunk az
Eb-re és december 3-án 100 m gyorson, december 6-án pedig S0 m
gyorson úszom. Elképzelhető, hogy
váltóban is csapattag leszek, ez majd
a kinti eredményeim alapján dől el.
P.L.

Kanizsa VSE (1.) - OSC
VSE (6.) 6-5 (0-1, 1-3, 2-0, 3-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, S0 néző. Vezette:
Mikesy, Jancsesz.
Kanizsa: Pelle - Bakó 1,
Cseh, Kéri, Virt M., Kaszper dr.
1, Szécsi dr. 2. Csere: Kiss Cs.
(kapus), Kis Zs. 1, Gulyás dr. 1,
Klie, Kocsmár. Edző: Simonka
Ferenc.
A legutóbbi mérkőzésén a
forduló előtt az élbolyhoz tartozó OSC VSE ellen szezonbeli
hatodik győzelmét igyekezett
megszerezni a Kanizsa VSE. Az
első negyedben védekezésük jól
működött, de támadásaik pontatlanok voltak. A második játékrész elején Kaszper Gábor
egyenlített ugyan, de a vendégek akciógóljaira nem volt válasz.
A harmadik nyolc percben a
kanizsaiak többet próbálkoztak, zárkóztak is Szécsi Dávid
és Gulyás Ábel találataival. A
záró játékrész elején a vendégek Bakó Csaba kiállítása
után még növelték az előnyüket, de Szécsi és Kis Zsolt révén a KVSE egyenlített (S-S).
Az utolsó percben jött a szokásos hazai időkérés és akárcsak a BVSC ellen, most is
Bakó volt eredményes 32 másodperccel a vége előtt. Az ellenfél az egyenlítésért támadhatott még, de Pelle Balázs
labdát szerzett, így ha nehezen is, de begyűjtötte a 3 pontot a KVSE.
P.L.

Bekezdtek
A kanizsai sakk klub NB I B-s csapata is megkezdte bajnoki szezonját és két forduló után csoportjában az első helyen áll.
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK II (2.) - Decs 1990 (9.) 8:4
NB I B-s sakk csapatbajnoki mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Bodó Norbert, Orsó Miklós, Havanecz Bianka,
Sipos János, Haselbach Dávid, Varga Richárd. Döntetlent játszottak:
Galyas Miklós, Krutti Valér, Alex Krstulovic, Ladányi Zsolt.
SZ-A STE (10.) - Aquaprofit-NTSK II (1.) 3:9
NB I B-s sakk csapatbajnoki mérkőzés, 2. forduló. Szentgotthárd.
Kanizsai győztesek: Krutti, Krstulovic, Havanecz, Sipos, Ladányi,
Varga R. Döntetlent játszottak: Galyas, Bodó, Zsirai Péter, Papp Nándor, Kercsmarics József, Haselbach.

Kanizsa - Hirdetés

2015. november 19.

Mánrány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek
kiegészítők széles választéka
kínáljuk: vázák, mécsese
keresztek, kelyhek.

Kedvező ár, minőségi munka

LEVELI

Leveli Attila

OPTIKA
VAtiYkANIZSA

DEÁK TF.K li

v

látszerész mester
,

j

8800 Nagykanizsa, Deák tér 6.
(93) 312-011, (30) 385 2576

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. november 30-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG,
PREClZ MUNKAVÉGZÉS
TAPASZTALAT, GARANCIA!
Forduljon hozzánk, tegye próbára szakértelmünket. Sokéves
tapasztalatunkkal személves konzultációval segítjük a megfelelő
síremlék kiválasztásában. Hívjon minkeihizalommal I
Szilvás! Sírkő-Épületkő
Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kórttáz u. 15.
Telephely: Csurgó, Folriini út 6.
Kirakat: Csurgó, Arany János u. 3G.

www.siremlek.net
+3630 295-3048
+3630 956-5685
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£ . F Ű R É S Z Á R U ÉRTÉKESÍTÉS

CSOKI.

Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!

Nagykanizsa, Király u. 31/H Tel.: 06-30-936-3923
(A buszpályaudvarral szemben, a rózsaszín négyemeletes házban, a Pecsenyetanya mögött.)

Nyitva: hétfő-péntek 7.30-17.00, szombat: 8.00-12.00
• erdei gyümölcskrém
• gesztenyekrémes
• vadász feketeerdő tej
• vadász étcsokoládés
• vadász KID
(tejkrém)
• vadász konyakmeggy
függelék
• tojáslikőrös függelék
• brandy orange
függelék
• marcipános függelék
• mogyorós függelék
• toffee függelék
• kávékrémes függelék
• pisztáciás függelék
• konyakmeggy
függelék
• kókuszos, fehércsokis
függelék
• konzum kétrétegű
4 ízben
• fehércsokis konyakmeggy függelék
• bevonat nélküli
konzum
• tejkaramell
• vanília
• citrom
• fehéj

A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.

KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fűrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is.

Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók:
After Eight ízű
Jagermeister ízű
Bailey's likőr
capuccino likőr
tojáslikőr
meggylikőr
kókuszlikőr
rumpuncslikőr
konyakmeggy
trüffelkrémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávé krémes
tiramisu krémes
pisztáciakrémes
mogyorókrémes
gumicukros
zselés
vajkaramell
rum-kakaó
kókusz
eper
marcipán
gesztenye
tiramisu
banán
diabetikus

AKCIÓ!

Ára: 51.800 Ft/m 3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)

Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.

Mikulások,
mikuláscsomagok,
mikulás zizi
kapható!
Viszonteladóknak
kedvezmény!
Születésnapra,
névnapra táblacsokoládék
desszertek, ajándékcsomagok, nagy választékban
kaphatók!
Szombatonként
szaloncukor kóstoló!
Diabetikus és gluténmentes
szaloncukor kapható!

(7-es

főút mellett)

(93) 6 6 6 - 6 6 6

R O R S Z A K D Z L E T

Kan izsa

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Pályaválasztási kiállítás
és szakmabemutató

A Zala Megyei Kormányhivatal
- a Zala Megyei- és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Zala megyei Tankerületei, valamint a Zalaegerszegi- és a
Nagykanizsai Szakképzési Centrum közreműködésével -, pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót rendezett Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A
rendezőknek az volt a célja, hogy
elősegítsék a fiatalok megalapozott
pályaválasztási döntését annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és
képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedő szakmát,
munkát, és váljanak sikeres munkavállalókká a munkaerőpiacon.

Megerkeztek
a 2015-ös evi
feher, rose es
portugieser borok!
Sze es
valasztekkal varjuk
kedves
vasarloinkat!

(folytatás
Nyitva;
hétfő-péntek: 9-17 óra
szombat: 9-12 óra
Nagykanizsa, Deák t e r e
Tel.: 06-93/311-400

FAMILY CIPŐBOLT
Menyasszonyi, alkalmi.
tanc es néptánc cipók készítése
(34-45 méretig)

Nj^ykanLiia Krtml

a 2. oldalon)

Közeledik a
61-es elkerülő
átadása
Már csak a kiegészítő munkálatok, a tereprendezés, növénytelepítés, a hiányzó forgalomtechnikai eszközök kihelyezése
zajlik a Tl-es út, nagykanizsai
elkerülő beruházásnál.
A Sánci csomópontban a jelzőlámpás terelés a tervek szerint a
forgalomba helyezésig megmarad, melyre azért van szükség,
hogy a nehézgépjárművek zavar-

talanul közlekedhessenek mindkét irányba. Az elkerülőt várhatóan december lS-én forgalomba

helyezik, és ezzel egy időben lezárják a jelenlegi, szintbeli vasúti
átjárót.

hufsosm2L-unlinc.hu

„Nóvum Spatium" Ajándékutalvány

NÓVUM

...hogy egy "kicsit mindenki költhessen magára is,„

Lakástextil szaküzlet

Készüljünk együtt

a Karácsonyra!

Adjon rokonainak, barátainak, Ajándékutalványt, és biztos lehet
benne, hogy ajándéka személyre szabott lesz! Városunk egyik
legsokoldalúbb üzletében tengernyi lehetőség közül válogathat
a damaszt-ágynemíitől, az asztalteritőn át, a díszpárnákig.

Karácsonyi terítők nagy választékban
akár egyedi méretben is.
Lakástextil az, amire mindig, minden háztartásban szükség van!

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató NonprofiL Kft. mintaboltja • 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. (Vis-mtm-:

íküita] síemlKiO Nv/,v,> tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8 - t 1

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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Kanizsa - Krónika

(folytatás a címlapról)
A városunkban megrendezett
kiállítást dr. Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője nyitotta meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Műszaki Szakképző Iskolájában.
Azt tanácsolta a 7-8. osztályos diákoknak, járjanak nyitott szemmel
a standok között, és azt kívánta, a
mai eseménnyel kerüljenek egy lépéssel közelebb az életüket meghatározó döntéshez.
Köszöntő beszédében Bene Csaba főigazgató arra hívta fel az osztályfőnökök figyelmét, hagyjanak
időt a gyerekeknek a tájékozódáshoz, hiszen egy fontos lépés előtt
állnak. Ajó döntés meghozatalához
pedig szakmai ismeretek birtokába
kell jutni mindenkinek. A megnyitót követően különböző fórumon
vehettek részt a pedagógusok, ahol
a szakképzés aktualitásáról, a szakképzési centrumok működéséről és
az új szakképzési tanulási utakról
esett szó. A két napos rendezvény
programjainak sorában a szakmák,
hiányszakmák gyakorlatorientált
bemutatása, kipróbálása mellett pályaorientációs önismereti és pályaismeret-bővítését szolgáló csoportfoglalkozásokat is tartanak. Lehetőség nyílik fórumbeszélgetésre a
szakmájukban sikeres emberekkel,
munkáltatókkal. A Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásai között szakmabemutató
filmek, információs mappák, önértékelő pályaorientációs számítógépes programok, továbbá a Nemzeti
Pályaorientációs Portál bemutatása
várja a diákokat.
B.E.
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Elődeik nyomdokán haladnak tovább

Egy évszázada alakult meg a
Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati osztálya. A jubileumot pénteken tudományos üléssel egybekötött rendezvényen
ünnepelték meg.
A Medgyaszay Házban tartott
ünnepségen elsőként Dr. Matoltsy
András, a belgyógyászat osztályvezető főorvosa köszöntötte a
megjelenteket.
- Emlékezünk és ünnepelünk.
Azért, mert elődeink olyan alapot teremtettek meg a belgyógyászat területén, ami biztosította a továbbiakat,
a fejlődés lehetőségét. A mai nap a
tudás és a szellem tiszteletének ünnepe is, egyben - hangsúlyozta Dr.
Matoltsy András. Egyúttal elismeréssel szólt az elődök, és az osztály
dolgozóinak áldozatos munkájáról.
Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere szintén méltatta azt
a „hivatástudattal, hittel, szeretet-

Balog: 1,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés
Az intézkedés 2,6 millió embert
érint. A tárcavezető emlékeztetett
arra: a kormány mind 2010-ben,
mind 2014-ben azt vállalta, hogy
megőrzi a nyugdíjak reálértékét. Az
Balog Zoltán elmondta: az emelés elmúlt években a nyugdíjak reálértéminden nyugellátásra vonatkozik, így ke jelentőse nőtt, köszönhetően a jó
a többi között az öregségi nyugdíjra, inflációs adatoknak - tette hozzá. A
a hozzátartozói, a korhatár előtti ellá- számokat ismertetve Balog Zoltán
tásokra, a szolgálati járandóságra, a elmondta, nominálértéken 2011 és
rokkantsági, rehabilitációs ellátásokra 201S között 21,6 százalékkal növekedtek a nyugdíjak, ez reálértéés a baleseti járadékokra is.
Jövőre 1,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege - jelentette be az emberi erőforrások minisztere pénteken Budapesten.

tel, lelkesedéssel" végzett munkát,
amit a belgyógyászati osztály dolgozói nap, mint nap végeznek. Adassék meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben, hivatásomban. Mindig elismerésben részesüljek, minden ember részéről köszöntötte Hippokratész gondolataival az ünneplőket a városvezető.
Mint elmondta, egy ilyen alkalom
méltó arra, hogy kifejezzük a hálánkat mindazoknak, akik sokszor önmaguk határait is túllépve értik s
mentik meg az embereket. - Vannak olyan területei az életünknek emelte ki Dénes Sándor - amik
túlmutatnak a szakmaiságon és a
racionális tudáson. Ezeket leginkább a hivatás fogalma fejezi ki,
mely az egész lényünket, életünket, annak minden napját, percét
meghatározza. Az egészséghez
kapcsolódó szakmai vertikum pedig maga a hivatás és a hivatástudat kifejezése és szimbóluma.
ken 8,6 százalékos emelkedést jelentett. Aminiszter ismertetése szerint
jövőre szintén 1,6 százalékkal emelkednek a politikai rehabilitációs nyugdíjak és az S6-osok nemzeti helytállásáért adott pótlék összeghatára is. A
miniszter kitért a Nők 40 programra is, mint mondta, ezt a fajta nyugdíjba vonulási lehetőséget a továbbiakban is fenntartják. Eddig 140
ezer nő élt ezzel a lehetőséggel, így
Balog Zoltán szerint sikeres intézkedésről van szó.
MTI-Kanizsa

- Akik a gyógyításra tették fel
életüket, azoknál önmagukon túllép
a mások szenvedésének, elesettségének támogatása. Amely a legemberibb cselekedet a világon. Éppen
ezért fontos, hogy néha megálljunk
és megköszönjük az életen át tartó,
szakadatlan segítségnyújtásukat fogalmazott a polgármester.
Dr. Simon Attila, a kanizsai Háziorvosi Klub elnöke szintén elismeréssel szólt a belgyógyászati osztály
munkájáról, egyúttal emlékplakettet
adott át a kiváló szakmai együttműködésért, melyet az osztály nevében
Dr. Matoltsy András vett át.
A beszédeket követő szakmai előadáson elsőként Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója adott összegzést a centenáriumát ünneplő osztály múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Felidézte: 1769ben a mai Honvéd Kaszinó helyén,
alacsony ágyszámmal már működött
belgyógyászati ellátás, 188S-ben pedig, egy „harangtornyos épületbe"
költöztek - a mai kórház területén; Dr.
Szekeres József igazgatása alatt, S2
ággyal" működött a belgyógyászat.
Aminek korábbi helyéhez 191S-ben
plusz két épületet emeltek. Ekkor dr.
Szabó Zsigmond vezette az osztályt.
- Voltak siralmas idők a kanizsai
belgyógyászat életében - utalt a második világháború időszakára Dr.
Brünner Szilveszter - ám 19S2-től
fejlődés indult el az osztályon.
Amely jelenlegi helyére 1999 márciusában költözött: egy épületben biztosítva a kardiológiai, a gasztroenterológiai, és az általános belgyógyászat-nephrológiai
gyászat-nephrológiai ellátást.
ellátást.
- Napjainkban európai szintű,
felszereltségében és szaktudásában
kiváló belgyógyászati osztály működik a Kanizsai Dorottya Kórházban - mondta Dr. Brünner Szilveszter. Utalt arra is, hogy 18 orvos, 43
ápoló, 1S asszisztens, S segédápoló
végzi a 82 ágyas osztályon, évente
több ezer beteg gyógyítását.
A főigazgató szavait követően
szakmai, belgyógyászati témákban
hallhattak tudományos előadásokat a résztvevők.
Sz.Zs.
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Egy hetes programsorozattal köszöntötték az ellátottakat
A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 22 éve köszönti
egy hetes rendezvénysorozattal
az ellátottait. Az Idősek Hete
programsorozatot azért találták
ki annak idején, mondta Koller
Jutka igazgató, hogy a II telephelyből álló intézményrendszerűk dolgozói, valamint az idősek
és a fogyatékkal élő fiatalok találkozzanak, és egy kötetlenebb
beszélgetés, szórakozás közben
megismerkedjenek egymással.
Az intézmény bentlakásos gondozóházat, fogyatékkal élők napközi otthonát és idősklubokat
működtet Kanizsán, Surdon és
Zalakomárban, mintegy 2S0-300
fő ellátását biztosítva.
A rendezvény gálaműsorral vette kezdetét a Honvéd Kaszinó Tü-

körtermében, ahol Koller Jutka intézményigazgató üdvözlő szavait
követően a városvezetés nevében
Dénes Sándor polgármester mondott köszöntőt. Elismeréssel szólt
a város azon idősödő polgárai
munkájáról, akik sokat dolgoztak
és tettek azért, hogy az őket követő generáció építkezni, boldogulni
tudjon. Végezetül az Advent közeledtével szép karácsonyi készülődést kívánt, valamint azt, hogy
fogja össze őket a szeretet, és ez
határozza meg a mindennapjaikat.
Dénes Sándor szavait követően
Kanász János surdi, valamint
Csárdi Tamás zalakomári polgármester szólt az megjelentekhez. A
hagyományoknak megfelelően ezúttal is köszöntötték a legidősebbeket. A 91 éves Légrádi Agostonné, Ilonka nénit és a 92 éves Kör-

mendi Jánost. Mindketten az Idő- dor Versmondó Kör, míg tánccal a
sek Otthonának lakói. Az ünnepi Premier Táncklub szórakoztatta a
vacsora és a bál előtt műsorral közönséget.
kedveskedtek az ellátottaknak a
B.E.
szervezők. Verssel a Hevesi Sán-

Most mutasd meg,
Akár a vadvirág, ott nyíljon, ahová tartozikmennyit
érsz!

Markovié Alexandra tett állampolgársági esküt Dénes Sándor polgármester előtt a Vasemberház Házasságkötő Termében.
Markovic Alexandra Nagykanizsán született 199S. 12. 16-án;
édesanyja szerb, édesapja horvát állampolgár A szülők a jugoszláv háború elől menekültek,
mint vegyes házaspár Nagykanizsára, és Szerbia, illetve Horvátország megalakulása után úgy
döntöttek, Magyarországon maradnak.
Eszteregnyén telepedtek le, ott
kaptak munkát is. Az anyai nagymama, Nagymélykúthy Ilona
gyönyörű magyar névvel, Zentán
élt Szerbiában. Alexandra testvére, Dániel már magyar állampol-

gár. Alexandra Nagykanizsán, a
Rozgonyi úti óvodába járt; majd
a Piarista Altalános Iskola elvégzését követően a Piarista Gimnázium tanulója volt két évig. Jelenleg a keszthelyi Farkas Edit
Római Katolikus Szakiskola
panzió és vendéglátás szakán tanul és érettségire készül. Magyarnak vallja magát; gyermekkora, barátai, az élete, mind
Nagykanizsához köti, jövőjét is
Magyarországon, magyar barátjával együtt képzeli el. A hivatalos ceremónia után Szabó István
Napfény íze című világhírű filmjében elhangzott gondolattal köszöntötte Dénes Sándor polgármester: „Nem akarok mást, csak
büszke akarok lenni az anyanyelvemre, és az ablakon kinézve azt

a tájat akarom látni, amit ismerek
és szeretek. Akár a vadvirág: ott
akarok nyílni, ahova tartozom."
- Önre vonatkoztatható, hiszen
mostantól hivatalosan is ide tartozik közénk - hangsúlyozta a
polgármester. - Ön hazaérkezett
Magyarországra, Nagykanizsára,
e naptól magyar állampolgára
közös nemzetünknek és városunknak. Immáron tehát azt a tájat láthatja, amit ismer, és amelyet szeret. Hiszen itt született és
20 esztendeje itt él, ám a mai
naptól végre ön is teljes jogú tagja közösségünknek. Ezért kérném arra - folytatta a városvezető, hogy e lelkiállapotot és a haza, az összetartozás iránti vágyát
- melyért állampolgársági esküt
tett - soha ne feledje el! Sőt, figyelmeztesse azon nemzettársait,
akik számára mindez, az összetartozás érzése már elhalványodott, akik már nem éreznek ily
erős büszkeséget 1000 éves
örökségünk és értékeink iránt.
Végezetül azt kívánta és egyben
kérte, legyen büszke és felelős
magyar. Legyen ereje és hite ahhoz, hogy esküjéhez híven védje
és szolgálja közös hazánkat. Ehhez kívánt jó egészséget és töretlen hitet a jövőbe, hogy akár a
vadvirág, ott nyíljon, ahová tartozik - itt Magyarországon.
Kanizsa

A Péterié-tagintézményben
tartott közkedvelt vetélkedőn
ismét megmutatták az ovisok,
mennyire ügyesek.

Hat óvodából érkeztek lurkók a
Péterfy iskolába, hogy lekőrözzék
egymást a sorversenyeken. AKertvárosi, a Rózsa, a Vackor, a Hevesi, az Attila és a Kossuth ovi kicsinyei nem vallottak szégyent, kő keményen helytálltak a labdazsonglőrködős, futkozós, ugrálós elemekkel tarkított vetélkedőn. Persze
népes szurkolótáboruk, ovis társaik, pedagógusaik és szüleik buzdítása kellett a brillírozáshoz.
A sportos program célja idén
sem volt más, mint az, hogy megszerettessék játékos, humoros feladatok révén a mozgást a kicsikkel, akik egyúttal „belekóstoljanak" az iskolai légkörbe is.
Aközel három órás versenyen az
aranyérmet és a kupát a Rózsa Ovoda apróságai érdemelték ki. Második a Vackor ovi, harmadik pedig a
Hevesi úti intézmény csapata lett.
Sz.Zs.

1 Kanizsa - Közérdek
A közösségi élmény felmagasztosít
Az egyéb ügyek mellett három
napirendi pont szerepelt az Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. A
megjelenteket Boa Sándor, az IT
társelnöke köszöntötte, majd dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó beszámolt a tanács első háromnegyed éves tevékenységéről. Erintette az idősek körében népszerű Ezüstnet tanfolyamot, és a bevezetés az angol
nyelvbe elnevezésű tanfolyamot
kezdőknek. Egy mozgásában súlyosan korlátozott 81 éves néni
kérelmére a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium partnerségével elindították a „NetAngyal" szolgáltatást is, melyre a tanulni vágyó
lakásán került sor.

László orvosigazgató, míg a Kanizsai Kulturális Központét Kovácsné Mikola Mária intézményvezető
ismertette. Balogh László elmondta, problémamentesen zajlott a közösségi szolgálat szervezése a
gimnáziumban. Lehet bízni a fiatalokban, csak hozzáállás kérdése,
hogyan fordulunk hozzájuk, és
hogyan beszélünk velük. A fogadószervezetekkel zökkenőmentes
volt az együttműködés, talán a
Kanizsai Dorottya Kórház tekintetében van megoldandó probléma,
mivel az elvártnál jóval kevesebben jelentkeztek oda. Ennek anyagi oka is van, hiszen a diákokat
terheli a szükséges egészségügyi
vizsgálatok költsége. Dr. Németh
László szkeptikusabb volt a diáA
közösségi
szolgálat kokkal kapcsolatban. Leszögezte,
2014/2015. tanévi eredményeiről fontosnak tartják a kezdeményeBalogh László titkár, a Batthyány zést, és azt szeretnék, ha minél
Lajos Gimnázium igazgatója adott több diák venne részt benne. A
tájékoztatást. A Kanizsai Dorottya kórház Gyermek-, EndokrinológiKórház tájékoztatóját dr. Németh ai- Krónikus Belgyógyászati- és

Ápolási osztályán nyílt lehetőségük letölteni iskolai közösségi
szolgálatukat. Az érdeklődés csekély volt a diákok részéről, mindössze 86 órát teljesített a 35 fő a
kórházban. Az orvosigazgató véleménye szerint a probléma talán
azzal is magyarázható, ahogy
csökkent az orvosi pálya iránti érdeklődés, ez a fajta munkavégzés
sem érdekli őket. A feladat ellátásához az iskolaorvosi igazolás elegendő volt, a szolgálatot a gyermekgyógyászaton
végzőknek
azonban kötelező a székletvizsgálat, melynek 3000 forintos költségét a kórház nem tudja felvállalni,
így ezt az összeget a diákok kénytelenek fizetni. A munka nem
megerőltető, már az is nagy segítség lenne, ha a krónikus betegekkel egyszerűen csak elbeszélgetnének a diákok. Kovácsné Mikola
Mária szuperlativuszokban tudott
beszélni az érettségi előtt közösségi szolgálatot teljesítő diákokról. -
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Próbáljunk meg a fiataloknak közösségi élményt adni - javasolta.
- A közösségi élmény fölmagasztosít, és mindegyik az emberi élet
elviselhetőségét teszi lehetővé. A
diákok 273 órát teljesítettek a
HSMK-ban, míg 80-at a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Ezzel mindenki jól járt. A fiatalok
és a kulturális intézmény is - öszszegezte az intézményigazgató.
Az Idősügyi Tanács honlapjának
továbbfejlesztéséről szintén dr.
Szabados Gyula számolt be. A
honlapot két éve hozta létre a tanács, viszont most már szükség
lenne a klubok munkájának a bemutatására is. Mivel a régi honlap
ezt nem tudja biztosítani, a következő hónapokban egy dinamikus,
interaktív honlappá szeretnék tovább fejleszteni. A feladatot két
gimnázium diákjaival osztják
meg. A munkát január végén, február elején elkezdik, és bíznak
benne, március végén már be tudják mutatni a város idős lakosságának az új honlapot.
B.E.

Szeress, légy egészséges és boldog, sokáig!

Ne hagyd, hogy a rák tönkretegyen mindent!
- Magyarországon ma nem
szabadna egy nőnek sem méhnyakrákban meghalnia. A szűrővizsgálattal, vagy a korai felismeréssel mindez elkerülhető lenne - ezért a Kanizsai Dorottya
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya és az intézmény
Gyógyító Eszköztárának Fejlesztése Alapítvány kuratóriuma
jövő év végéig tartó prevenciós
programot indít.

pedig a cégeknél, a helyszínen is elvégzik az orvosok. Az alapítvány
kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: nem csak partner-médiumokon
keresztül hívják fel a vállalkozások
figyelmét minderre, hanem fel is keresik a cégeket, személyesen.
Dr. Orosházi Attila, a Szülészeti
és Nőgyógyászati Osztály főorvosa pedig annak adott hangot, hogy
a méhnyakrák legfőbb kiváltó oka
a humán papilloma vírus, a HPV.
Amely ellen létezik védőoltás: ma
„Tegyünk többet a nőkért, te- a 13 éves lányokat kormányproggyünk többet a méhnyakrák meg- ram keretében, rutinszerűen oltják
előzéséért" című kezdeményezés a HPV ellen. Városunkban pedig
ünnepélyes megnyitóját kedden immár 5 esztendeje, jóval az országos program előtt, a kórház és
tartották a kórházban.
Az alapítvány képviseletében Dr. az önkormányzat jóvoltából, kezdPolay József kuratóriumi elnök is- ték el oltani a kamaszlányokat.
mertette a programot. Mint elmond- Sajnos, azonban, napjainkban
ta: felhívást tesznek közzé a kanizsai sok az előrehaladott méhnyakrákos
és környéki vállalatok, vállalkozá- beteg. Szűréseken a női lakosság
sok számára, hogy a női dolgozók mintegy 30 %-a vesz csak részt szűrését anyagilag is támogassák.
így Dr. Orosházi Attila. Kiemelte:
- A vizsgálat mindössze 4000 fo- emiatt is fontos a most indult kanirint, ami beépíthető a cégek költsé- zsai, prevenciós kampány.
geibe - fogalmazott dr. Polay József.
- Évente, Magyarországon 1300
Hozzátéve: a szűrést előre egyezte- méhnyakrákos esetet fedeznek fel.
tett körülmények közt, kedvezmé- Ami „elfogadható" lenne, az, hogy
nyes alapon, a kórház osztályán, je- egyáltalán ne legyen ilyen. Malentősebb létszámú hölgyek esetén gyarországon ma senkinek sem

szabadna méhnyakrákban meghalnia - jelentette ki Dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója.
- Lassan kialakuló betegségről
van szó - folytatta. Leggyakrabban azoknál a nőknél fordul elő,
akik gyakran váltogatják szexuális
partnereiket, akik fogamzásgátló
tablettát szednek, akik dohányoznak, illetve, akik rossz szociális
körülmények közt élnek.
A kialakult megbetegedések 80
%-ban volt jelen a HPV vírus, éppen
ezért komoly szerepe van a védőoltás programnak, a kamaszlányok körében: azoknál, akik még nem élnek
szexuális életet. Városunk önkormányzata 2009-ben döntött a 14.
évüket betöltött lányok oltásáról:
1220 lányból 900 - at oltottak be.
Azonban - mint a főigazgató ki is
emelte - azok a felnőtt nők is beoltathatják magukat, önköltségi áron, a
HPV ellen, akiknél nincs jelen a vírus.
Dr. Brünner Szilveszter arról is
beszélt, hogy az alapellátásban
dolgozó védőnők közreműködésével egy hat hónapos programot valósult meg. A védőnők közül többen részt vettek egy képzésen,
amelynek köszönhetően önállóan
végezhettek méhnyakrák szűrést

olyan településeken, ahol nincs
nőgyógyászat.
A főigazgató egyúttal megragadta az alkalmat, hogy felhívja a
figyelmet a közelgő influenzajárvány ellen(i) a védőoltásra, amelylyel elkerülhetőek a betegség több
esetben rendkívül súlyos, vagy halálos szövődményei.
Majd a méhnyakrák elleni prevencióhoz elsőként csatlakozó kanizsai
cég, a Honeywell Hőtechnikai Kft.
munkatársai tartottak előadást. Soós
Katalin és Kovács Ágnes elmondták,
a vállalkozásnál már 2008 óta végeznek méhnyakrákszűrést, helyben, ingyenesen, munkaidőben, a női munkatársaknál. Emellett pedig más szűrővizsgálatokat is végeznek, valamint a Honeywellnek saját egészségmegőrző programja is van. Ennek jóvoltából különböző figyelemfelhívó
előadások mellett heti egyszer gyümölcsöt adnak a dolgozóknak, továbbá a munkahelyen masszázst is
biztosítanak számukra.
A rendezvényen Dr. Polay József bejelentette: újabb cég, a Kanizsa Trend is csatlakozott a méhnyakrák prevenciós kampányhoz.
Sz.Zs.
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Könyv a cigányokról, nem csak cigányoknak
íJííAníök hjiuY^hn í i a írfi-i ntnÁN r iir.t5rv

„Egész világ ellenségük..." ez a gondolat került dr. Papp Attila legújabb kötetének borítójára. A mondat a magyar cigányok
által oly sokat énekelt himnuszukból való, a „Zöld az erdő,
zöld a hegy is" című nótából.
Igaz, ott a romák azt éneklik:
egész világ ellenségünk. A szerző
a kutatómunkája végén, már
csak a kötet címét is tekintve, elfogadta ezt az „álláspontjukat".

binet vezetője. - A számos, a cigányság életét és kultúráját bemutató fotóval, és képpel illusztrált tanulmány
már akkor is komoly érdeklődésre
tartott számot. Ekkor fogalmazódott
meg Attilában a kötet gondolata,
amely ötletet támogatandónak gondolt Dénes Sándor polgármester is,
így lehetőséget biztosított a megjelenéshez. A könyv a Kanizsa Hetilap
szerkesztésében és gondozásában,
valamint a Szociális Foglalkoztató
nyomtatásában és kiadásában jelent
meg. Attila idén sem szakít az évek
óta már jól bevált gyakorlattal: a kötet kereskedelmi forgalomban nem
lesz kapható, de eljut az ország öszszes nagyobb könyvtárába, járásbíróságok, ügyészségek, törvényszékek
és ítélőtáblák bibliotékáinak polcaira.
Megtalálható lesz az Országgyűlés, a
Legfőbb Ügyészség az Alkotmánybíróság és a Kúria könyvtáraiban, és
természetesen a kanizsai, Halis István
városi könyvtárban is - sorolta a kabinetvezető.

- Mint azt a szerző elárulta nekem: idén még két kötettel készül jelentkezni, amelyek szintén a polgár- Az év elején jelent meg a Kani- mesteri hivatal támogatásával, a Kazsa Hetilap online felületének hasáb- nizsa Hetilap szerkesztésében látnak
jain dr. Papp Attila kétrészes munká- majd napvilágot - folytatta az esztéja - fog a kötet ismertetéséhez Leho- ta. - A „civilben" a Nagykanizsai Jata János esztéta, a polgármesteri ka- vítóintézet növendékügyi előadója-

ként dolgozó szerző cigányságot
érintő kutatómunkáját Kardos Ferenc romakutató koordinálta, míg a
Pécsi Tudományegyetem két tanára:
dr. Tilk Péter és dr. Kocsis Miklós
irányította. A Halis István városi
könyvtárban dolgozó romakutató
szakember érdekes, hiánypótló gondolatnak tartotta „sorra venni" az európai cigányság hét évszázados történetét. Azt hiszem, a romakutató
kötetet ajánló sorai mindennél beszédesebben értékelik a könyvet. A
szerző vállalását egy hídszerepként
fogja fel: a történeti kutatásokkal
foglalkozó szakma és a laikus, de érdeklődő közönség közt. Fontosnak
tartja írni a cigányság történetéről, a
romaholokauszt borzalmairól, hogy
a laikus emberek is tudják, és sose
felejtsék el: ez bizony megtörtént...
A romakutató fontosnak tartja a kötetet abból a szempontból is, hogy
olyan vidékkel kapcsolatban ír (Zala
megye), amely szűkebb hazánk, és
amely ritkábban jut pozitív országos
figyelemhez. És éppen ezért gondolja azt Kardos Ferenc, hogy dr. Papp
Attila elkötelezett képviselője és terjesztője Zala megye, Nagykanizsa
és vidéke szellemi kultúrájának, világot is gazdagító értékeinek. Zala itt
nem elszigeteltségében mutatkozik
meg, hanem beleágyazva a világba,

a zalai cigányság története beleágyazva a világ, Európa, a történelmi Magyarország romatörténelmébe. Az írás első fejezeteit elsősorban
általános történeti összefoglalói a
középkori és újkori roma történelemnek, egy közérthető, korrekt leírás az eddig ismert tényekről. Eszszészerű szerkesztése miatt könnyen
olvasható, követhető, s nincs híján talán Attila újságírói habitusából
adódóan is - a kérdésfeltevéseknek
és elgondolkodtató megjegyzéseknek sem. Szerkesztése kronológikus,
elsősorban a magyarországi történeti eseményeket mutatja be.
Amit még a kötet nagy érdemének tart Kardos Ferenc, az az, hogy
hangsúlyos benne a cigány közösségek által végzett hasznos munka történeti említéseinek és forrásainak
megjelenítése, azaz a hasznos, a magyar társadalommal együttműködő
cigány ember történeti képének felvillantása. A tanulmány záró része
már napjaink ifjúságvédelmével és a
roma integráció kérdéseivel foglalkozik, részben a szerző és a romakutató beszélgetései alapján, részben
pedig dr. Papp Attila rendészeti ismeretei alapján - zárta a kötetet ismertető gondolatait Lehota János.
Kanizsa

A templomok harangok őrzői, emberek védői
Napjainkban is több olyan
templom található a (egykori
nagy Zala) megye különböző
szegleteiben, melyek sok száz éve
épültek ugyan, ám - sokszor csoda folytán - fennmaradtak. Falaikból csak úgy árad a történelem,
legyen szó akár a becsehelyi kegyhelyről, vagy a kallósdiról. Akik
nem látták ez idáig személyesen
ezeket az építészeti-vallási kincseket, mindazok Oriné dr. Bilkei
Irén főlevéltáros keddi előadása
jóvoltából, ha csak képzeletben is,
de elutazhattak akár a Szent István korában, vagy a mohácsi vész
idején felállított templomokhoz.
Az élményért „pusztán"a Magyar
Plakát Házig kellett elsétálni.
A Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltárának főlevéltárosa
- Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntője után - „A középkori Zala megye templomairól" tartott ismertető előadást. Egyúttal ösztö-

nözte is a hallgatóságot, szabadidejükben keressék fel a még mai is
gyönyörű templomokat.
- Tíz falu építsen egy templomot szólt Szent István korában a törvény,
aminek köszönhetően az akkor még
jóval nagyobb, sok aprófalvas Zala
megyében egyre több templom építésébe kezdtek. Az elsők - miként
Oriné dr. Bilkei Irén elmondta - fából
készültek, a későbbiek, Szent László
korában pedig már kőből.
Manapság, első pillantásra, a folyamatos felújításnak, rendben tartásnak köszönhetően talán nem tudjuk
„megsaccolni", vajh' mikor állították
az adott templomot. Viszont Oriné dr. Anagykapornaki, az egregyi, a csácsBilkei Irén szerint több olyan „árul- bozsoki, az andráshidai templom
kodó", küllemi jegy látható többü- szintén áll még ma is, pedig a törökök
kön, amikből sejlik építésük ideje.
egyiket-másikat nem kímélték.
Elgondolkodtató mindez a búAzonban ha minden, még ma is
csúszentlászlói kegytemplom, a látható középkori templomot szemékallósdi körtemplom, a zalaszántói lyesen szeretnénk felkeresni, ne a
templom, sőt, még a kehidai kápolna mai Zala határait nézzük. Anno,
esetében is, merthogy ezek a templo- ugyanis, jóval nagyobb volt memok is a középkorból maradtak ránk. gyénk területe a jelenleginél. Átnéz-

hetünk Horvátországba, a Muraköz
vidékére i s .
Akülcsíni formák, építészeti jegyek szintén csodálatosak mindegyik létesítménynél, ám belülről
is találhatóak bennük olyan művészeti alkotások, melyekre szavakat
tán nem is igazán lehet találni.
Sz.Zs.
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Kiadó önkormányzati ingatlan
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. nyílt versenytárgyalást hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására Nagykanizsa Erzsébet tér I., 89 m 2 , üzlet és kiszolgáló helyiség. L500Ft/m 2 /hó+ÁFA=L905 Ft/m2/hó.
Licitlépcső 100 Ft/m 2 /hó+ÁFA=127 Ft/m 2 /hó. A bérlemény megtekinthető: 201S. november 24. 10.00 óra. Aversenytárgyalás ideje: 201S. december 2. 9.00 óra. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa
Garay u. 21. I. Emelet. Érdeklődni a 93/311-241 számú telefonszámon.

A MEGTARTÓ REGIO
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetésével és a Pannon Fejlesztési
Alapítvánnyal, valamint a KUK Zalaegerszegi Tankerületével
közös projektet valósít meg a TÁMOP Program keretében „A
Nyugat-Pannon térségi felsőoktatás társadalmi-gazdasági
szerepének erősítése a duális képzések tapasztalataira építve" elnevezéssel.
A térségben m ű k ö d ő duális képzés segíti a hiányszakmák növeke-

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása

dését, és bővíti a szakképesítést szerzők kompetencia-skáláját. Az
új képzési rendszer Lehetőséget t e r e m t a hallgatóknak, hogy minél
szélesebb perspektívából tekintve, minél hamarabb elkezdhessék

N a g y k a n i z s a M e g y e i J o g ú V á r o s K ö z g y ű l é s e r e n d e z é s alá v o n t a a hatályos r e n d e z é s i t e r v a l á b b i területeit:

tudatosan építeni a pályájukat, és az egyes szakképzések közötti

- A 13 409 és 13 422/12 hrsz-ú ingatlanokat érintő földgázvezeték nyomvonalának pontosítása
- A z egykori Thury György sportpálya területfelhasználásának kereskedelmiszolgáltatót gazdasági rendeltetésre történő módosítása, a Petőfi utca szabályozási szélességének csökkentése
- Romlott-vár környékén a különleges rendeltetésű övezet területének bővítése.
- Fiatalkorúak javítóintézetétől északra (4918/11 hrsz.) a különleges, intézmény
rendeltetés kereskedelmiszolgáltató gazdasági rendeltetésre történő módosítása.
- Elektromos ellátó-hálózat kialakításáról szóló egyedi döntés lehetőségének
H É S Z - b a történő rögzítése.
- A z egykori Thury György laktanya beépítetlen területén multifunkcionális
sportcsarnok elhelyezését biztosítva a terület rendeltetésének és szabályozásának módosítása.
- Teleki-Tavasz-Szekeres utcák és a 2544 hrsz.-ú út által határolt t ö m b területén az övezeti határ módosítása.
- Magyar- Garay- Sikátor- D ó z s a utcák által határolt tömbben a 428 hrsz.-ú
ingatlanon lévő hátsókert mértékének csökkentése.
- A nagykanizsai téglagyár melletti, Csengery utca 3797/2 hrsz.-ú telephely
szabályozásának módosítása.
- Falusias lakóterületen a 400 m2-nél kisebb telkek esetében a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékének felülvizsgálata.
- Szennyvíztisztító teleptől délre ipari gazdasági övezet kijelölése.
A tervdokumentáció módosítását az A O D Építész és Grafikus Iroda Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 152/2015. (VII. 15.) számú határozatával elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat 1. b.) pontja értelmében: „Egyes
meghatározott tömbök területére, valamint a HÉSZ egyes előírásainak módosítására készülő településrendezési eszközök esetén a partnerségi egyeztetés résztvevőit
egyenként nem kell megkeresni, őket és a lakosságot a városi honlapon és a városi
médiákban (Kanizsa TV, Kanizsa Lokálpartióta Hetilap) közzétett hirdetmények útján a 314/2012. Korm. rendeletben előírt kötelező egyeztetési eljárással egyidejűleg
kell tájékoztatni és lehetőséget adni észrevételeik megtételére." - A fentiek alapján a
módosított terv 2015. november 20-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, j avaslataikat a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik. (Levélcím: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. )

A duális képzés keretében már az oktatás első éveitől lehetőség

nagyobb átjárhatósággal akár korrigálhassák is a döntéseiket.
nyílik, hogy a hallgatók a v á l l a l a t o k n á l is kipróbálhassák magukat,
és a későbbiekben is j ó l használható gyakorlati tudással gazdagodjanak. A frissen végzett fiataloknak nem szükséges a munkalehetőség hiánya m i a t t elhagyniuk a térséget, hiszen a régióban is
megtalálhatják az egzisztenciális biztonságot. A p r o j e k t b e n a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szorosan e g y ü t t m ű ködik a közelmúltban alakult Zalaegerszegi Szakképzési Centrum.
A t a n u l n i vágyó fiatalok számos képzés közül választhatnak,
melyekről a www.zegszakkepzo.hu w e b o l d a l o n bővebb információhoz j u t h a t n a k . Aktuális információkért és nyereményjátékokért
érdemes követni a Duális képzések a
Nyugat-Dunántúlon című Facebook o l d a l t .
SZECHENT

www.dualiskepzesek.hu

Autók a Javából!

www.kartizsaautoudvar.hu

Névadójukra emlékeznek Miklósfán
S z o m b a t o n ( d e c e m b e r S-én), M i k u l á s napi színes p r o g r a m o k k a l
v á r j a a K ö z m ű v e l ő d é s i és V á r o s s z é p í t ő E g y e s ü l e t a t e l e p ü l é s r é s z
lakosságát.
A Szent M i k l ó s szobornál az A d v e n t i koszorú g y e r t y á j á n a k m e g gyújtása után, a M i n d e n k i H á z á b a m e n n e k a résztvevők, ahol a helyb é l i g y e r e k e k m ű s o r r a l v á r j á k a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g e t . M i k u l á s is
ellátogat a r e n d e z v é n y r e , a j á n d é k a i v a l b i z o n y á r a m e g fogja
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örven-

deztetni a m e g j e l e n t apróságokat. A felnőttek a helyi g a z d á k borai
m e l l é , k e m e n c é b e n sült h a g y o m á n y o s , foszlós k a l á c s o t is f o g y a s z t h a t nak majd.

líovebb információ

-

N a g y k a n i z s a , B a l a t o n i út 3 3 .
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Kanizsa Dorottya Kórház

SAJTOKOZLEMENY
SIKERESEN ZÁRULT A ,DOLGOZVA TANULJ"
PROJEKT
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi
tagként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével
az Európai Unió Európai Szociális Alap 1,191 milliárd forintos támogatási összegéből 23 hónap alatt 10 fő részére
szervezett 60 órás továbbképzést, 4S fő mesterképzését és
vizsgáztatását biztosította, 16S fővel vette fel a kapcsolatot
és tájékoztatott a gyakornoki programról és 13 fő mentor
munkáját segítette.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 23 konzorciumi partnerével közösen valósította meg a TÁMOP 2.3.4.B/13-1-20130001 azonosító számú kiemelt projektet.
Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a
szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges minőségi oktatói
feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát,
elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését, pályán maradását.
Az európai uniós támogatás segítségével a projekt három területen ért el sikereket, amelyek eredményeképpen javultak a duális képzés gyakorlati képzési feltételei.
Az "A" alprojekt keretén belül 10 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai
rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás
és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként részt vevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.
A "B" alprojekt célja 4S gyakorlati oktató t á m o g a t á s a a
mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek
rendelkezzenek mestervizsgával. A projekt keretében 9
szakma képviselői összesen 4S-en szereztek mesterlevelet. A szakmájukat magas színvonalon gyakorló szakemberek segítségével a szakképzésben résztvevő tanulók a kor
szakmai elvárásainak, technikai fejlődésének megfelelő
gyakorlati tudáshoz juthatnak hozzá a gyakorlati képzőhelyükön.
A "C" alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A "Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban" programban részt vevő,
gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai
szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A
program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat
keretében.
A 201S. november 30-án záruló projekt eredményeként a
részt vevő vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló
foglalkoztatásra. A gyakornoki program hosszabb távon pozitív hatással van a pályán maradók számának emelkedésére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KORHÁZ REHABILITÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSAI FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBŐVÍTÉS
A Kanizsai Dorottya Kórház 21,6 millió forint európai uniós
támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-001S számú „A Kanizsai Dorottya Kórház rehabilitációs szolgáltatásai
fejlesztéséhez kapcsolódó intézményi létszámbővítés" címmel. A konstrukció keretében az intézményi létszámbővítés
nyújtotta előnyökkel szakellátásunkat 2 fő klinikai szakpszichológussal, 1 fő művészetterapeutával és 1 fő pszichiátriai
szakorvossal bővítettük.
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0015
A projekt megvalósításával a járó-beteg ellátás nagyszámú forgalma
rugalmasabbá vált a bevont szakemberek segítségével. A klinikai
szakpszichológusok foglalkoztatásával a hiány feloldása egyben a
gyógyító tevékenység szakmai színvonalának jelentős fokú fejlesztését célozta meg. Az eddig működtetett heti kis-és nagycsoportos foglalkozások az új szakemberek alkalmazásával kiterjesztésre kerülhet
mind gyakoriságban, mind a betegség-specifikus differenciálás alapján. Reálissá váltak a módszerspecifikus eljárások, pszichodinamikai
elemző explorációk, a családtagok számára is edukatív egyéni csoportos ülések alkalmazása. A művészetterapeuta felvételével megvalósult egy új terápiás eszköztár bevezetése, mely az élmény-centrikus
csoportok, egyéni terápiák, különböző művészeti technikák segítségével (képzőművészet, mozgás, zene) valamint az irodalom által - hogy
a résztvevők a művészet eszközén keresztül önismeretet szerezhessenek.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-S02-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanjait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz.,
81 m 2 területű lakás. Kikiáltási ár: 8.100.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja:
201S. november 24. 10.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követő
keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
2. Nagykanizsa, Király u. 19. szám alatti 4S. hrsz., lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja:
201S. november 24. 11.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követő
keddi munkanapon, 11.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. V G Zrt. Irodaház, I. emelet 22. A versenytárgyalások részletes feltételeiről, a megtekintés
időpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a
www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonos tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.
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Kanizsa - Hirdetés
Táncverseny szépkorúaknak

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel - táncversenyt hirdet.
A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 60 év feletti szépkorú vehet részt. A rendezvény időpontja: 2015. november 30. (hétfő) 17.00 óra. Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme
(Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A verseny célja: a szépkorúak tánctudásának, táncszeretetének bemutatása egy
színvonalas találkozó keretében.
Nevezési határidő: 2015. november 26. (csütörtök) 16.00 óráig
Versenyszámok létszáma és időtartama: Standard társastánc: egy pár vagy egy
csoport (max: 4 pár táncos). Latin amerikai tánc: egy pár vagy egy csoport ( max:
4 pár táncos). Páros 1.00 - 2.00 perc, csoport 2.00 - 4.00 perc. Zene: CD lemezen
- melyen csak egy produkció zenéje lehet (felcímkézve: rajta a név, időtartam,
stb.), a színpadra kerülés megkezdése előtt 30 perccel a szervezőnél kell leadni.
Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. Atáncverseny fődíja: 2 db komplex belépő (szaunaudvarral és
masszázzsal) a Zalakarosi Gránit Gyógyfürdőbe.
A zsűri tagjai: Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó vezetője, Karosi Lászlóné,
az Idősügyi Tanács alelnöke. A zsűri elnöke: Lekszikov Csaba, az Eraklin
Táncklub Egyesület elnöke.
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetőségek szerint
lehet eljuttatni: postai úton/ személyesen: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa,
Ady u. 7.) I. emeleti titkárságára, Halmos Ildikó részére. Elektronikusan:
szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre.
További információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó (telefon: 06
20-8492309).
A versenyre versenykönyvvel nem rendelkező táncosok nevezhetnek.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!

NEVEZÉSI LAP
A „Szeniorok Táncestje" táncversenyre
Táncverseny időpontja: 2015. november 30. (hétfő) 17.30 órától
Nevezési határidő: 2015. november 26. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezően
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A Nevező/ Kapcsolattartó
Név:
e-mail:
cím:
tel:
Tánckategória

Standard

Latin Amerikai

Táncfajta

angol keringő
bécsi keringő
tangó
slowfox
quickstep
Páros
Csoport

cha cha cha
samba
rumba
paso doble
jive
Páros
Csoport

Kategória

(kérem, választásait

aláhúzással

jelölje)

Csapattagok neve

2015. november 26

Járási tisztifőorvos-osztályvezetőt
keresnek Kanizsára
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya pályázatot hirdet a járási tisztifőorvos-osztályvezető munkakör betöltésére.
A Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályára járási tisztifőorvos-osztályvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3.
számú melléklet: 70. Közegészségügyi-járványügyi, környezet-és településegészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészség-megőrzési és megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs
és hatósági feladatkör.
Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szóló 1991. évi XI. törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.
(XII.27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen a közegészségügyi-járványügyi, egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági
ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok vonatkozásában.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetem, általános orvos, vagy higiénikus orvos, vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: megfelelő szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, j ó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
- vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józsa Zsanett járási
hivatalvezető nyújt, a 0693509510-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1754-7/2015. , valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifőorvos-osztályvezető. Elektronikus úton Rigó Csaba kormánymegbízott részére a hivatal@zalakozig.hu E-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a
Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője,
valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15.

Nagykanizsa, 2015

versenyző / kapcsolattartó

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala - 2015. november 7.
Zala Megyei Kormányhivatal
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201S.11.18.
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

BEFEKTETÉS A JÓVÖBE

SZÉCHÉNYI

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÍZMILLIÁRDOS OKTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT A GYEREKEKÉRT
A gyerekeknél kamatozik a tudásmegosztás és a fenntartó által véghez vitt minden egyes fejlesztés - emelte ki Czunyinédr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Köznevelés az iskolában projektjének
zárókonferenciáján. A tízmilliárd forintnyi európai uniós forrásból finanszírozott oktatásfejlesztési program több mint kétszázezer
diákot, tanárt és szülőt ért el az elmúlt majdnem másfél tanévben.
Az elmúlt évek egyik legsokoldalúbb oktatásfejlesztési programját valósította meg 2014-től kezdve az állami iskolákat fenntartó KLIK. A
TÁM0P-3.1.4.B-13/1-2013-0001 jelű, Köznevelés az iskolában című projekt ösz-szesen tízmilliárd forintnyi európai uniós forrás felhasználásával az ország valamennyi tankerületének több száz iskolájába jutott el. Az egyes modulok a tanároknak szakmai segítséget, a gyerekeknek pedig életre szóló élményeket jelentettek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára be-szédében a KLIK-nek, mint tudásbázisnak a szerepét hangsúlyozta. "Az intézményfenntartónál az állami iskolarendszerről összpontosuló tudásmennyiség elősegítette a források célzott felhasználását. így segíthet-tünk azoknak az intézményeknek, amelyek a korábbi években nem vettek részt fejlesztési projektekben és ki tudtuk választani azokat az iskolákat is, amelyek példamutatóan kezdeményezőek és innovatívak, hogy tudásukat közkinccsé
tegyük Emellett kulcsfontosságú volt, hogy a programokba bevont szülőknek egy másik keresztmetszetet tudtuk mutatni az iskoláról. A gyermekeink szinte több időt töltenek a pedagógusokkal, mint a szüleikkel, ezért utóbbiakat nyilvánvalóan kiemelten érdeklik mindazok a dolgok,
amik az intézmények falai között történnek és amelyeket most megismerhettek".
"Egy gyönyörű projektidőszak végére érünk, amelyben összesen 42 milliárd forint forrást használhatott fel a KLIK, ennek közel negyedét a
Köznevelés az iskolában program keretében" -adott tágabb kitekintést összegezésébenHanesz József, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ elnöke. "Jelenleg egy átmeneti korszakot élünk. Nagyon sikeres projekteket zárunk, amelyek az állami iskolák több százezer diákját meg-mozgatták, ezzel párhuzamosan pedig készítjük elő az új európai uniós költségvetési ciklus terveit. Az eddigi tapasztalataink kiaknázásával még sikeresebb programokra számítok, amelyek többsége a fenntartásra leginkább jellemző infrastrukturális fejlesztésekről fog szólni - vetítette előre a közeljövőt az elnök.
A Köznevelés az iskolában projekt kulcseseményeit taglalva Kajdi Ákos, a KLIK Pályázatkezelő Főosztályá-nak főosztályvezetője három pillérről beszélt"Egyrészt kézzelfogható segítséget kaptak a leghátrányosabb helyzetű térségek iskolái, amelyeket objektív paraméterek alapján, rászorultsági alapon választottak ki. Más-részt megteremtődött az iskolák birtokában lévő szakmai-módszertani tudásvagyon kiaknázásának és meg-osztásának lehetősége, aminek révén az egyes iskolák sikeres módszereihez a többi intézmény is hozzáfér-hetett. Harmadrészt pedig a fenntartói háttér is fejlődött, rugalmasabb működést és kevesebb adminisztráci-ós terhet eredményezve."
A projekt leglátványosabb elemei a több száz iskolát megmozgató modulok voltak. A módszertani innováció keretében például 299 ún. mentoráló intézményt választottak ki, amelyek olyan kipróbált és bevált pedagó-giai módszereket alkalmaztak, amelyeket más iskolák is sikerrel
építhettek be a napi gyakorlatukba. Ezeket nyilvános tanórákon és szakmai műhelymunkákon mutatták be az érdeklődő kollégáknak. Közel
hatvanezer pedagógus vett részt ezeken a sajátos önképzőkörökön és összesen 378 olyan iskola volt, amely a mentoráló intézmények szakmai támogatásával át is vett egy vagy több mintaértékű modellt.
Közel kétszázezer diáknak, tanárnak és szüleiknek jelentettek életre szóló élményt a partnerség és hálóza-tosodás modul eseményei. A tavalyi tanévben több száz különféle közösségi eseményt szerveztek, köztük néhány egészen nagyszabásút: a fővárosi bazilika előtti téren például hétszáz gyerek táncos flashmobját láthatták az arra járók. De nem csak Budapesten voltak események: az ország minden tankerületében ki-rándulások, sport és kulturális programok, családi napok és flashmobok sorára került sor. Ezek ráadásul fontos üzeneteket is közvetítettek sokszor játékos formában. Olyan aktuális és sokakat érintő problémák megelőzését célozták, mint a kábítószer-fogyasztás, a túlzásba vitt internethasználat vagy éppen a közös-ségi aktivitás hiánya.
A projekt harmadik része a leghátrányosabb helyzetű térségek oktatásügyének segítésére fókuszált. Az intézményi fejlesztés modul pályázatán előbb kísérleti jelleggel néhány Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, majd további térségekből összesen 171 iskolát választottak ki. Ezekben a helyi pedagógusok a szakmai mentorok támogatásával fejlesztő csoportokat alakítottak ki, amelyek felmérték azokat a területeket, ahol
a leginkább szükség van előrelépésre. A modul pedig az oktató-nevelő munkát támogató eszközökkel, valamint különféle utazó szakemberek (gyógypedagógusok, pszichológusok, pedagógiai asszisztensek stb.) révén szakta-nácsadással segítette a tantestületet. A megtartott fejlesztő foglalkozások segítették a lemaradás által fe-nyegetett diákok felzárkózását, hogy ők is versenyképes tudás birtokában fejezhessék
be az iskolát.
A fejlesztések további elemei a KLIK szervezetét és informatikai hátterét érintették. Felállt a több mint 2201 köznevelési intézmény működését összehangoló rendszer, amely HR, tanügyi, beszerzési és vagyongaz-dálkodási részegységekkel is rendelkezik. Ezek együttesen hatékonyabb munkaszervezést és takarékosabb, átláthatóbb gazdálkodást tesznek lehetővé. A rendszert kiegészítő intranet pedig belső kommunikációs és vezetői tájékoztatási csatornaként a KLIK központ és a tankerületek közötti információáramlást gyorsítja fel.
A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyerme-keknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés,
valamint rendszerszervezés.
A projektről

bővebb információ

módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés,

a www.klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban

oldalon olvasható.
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TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM AZ
ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐKNEK

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
88OO Nagykanizsa, Ady u. I.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
MESTEREKET AVATTUNK

Kamaránk 2015. november 10-én
tájékoztató fórumot tartott az építőipari kivitelező vállalkozások
részére. A fórumon a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének tapasztalatairól Máté
Miklós, a TSZSZ vezetője, az eépítési napló vezetésének tapasztalatairól pedig Csatlós Rita és
Seláf István, a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának munkatársai tájékoztatták
a résztvevő építőipari kivitelező
vállalkozásokat.
"A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul
meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2015. évi előirányzat
terhére (NGM/22350/2/2015)".
„AKTUALITÁSOK A SZAKKÉPZÉS
TERÜLETÉN"

Kamaránk pályázati projekt keretében mesterlevéllel nem rendelkező
gyakorlati oktatók részére szervezett mesterképzést. A pályázati
programon belül fodrász és gázfogyasztóberendezés - és csőhálózatszerelő szakma mesterjelöltjei tettek mestervizsgát. A mesteravató
ünnepséget 2015. november 4-én a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében
tartottuk, ahol a két szakmában 30
fő vehette át mesterlevelét. A rendezvényen Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős
államtitkár, Dénes Sándor polgármester, Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Polay
József, a NAKKIK elnöke, valamint Szécsényi Lajos és Németh
Gábor mestervizsga bizottsági elnökök köszöntötték a mestereket,
majd adták át a mesterleveleket.
Kamaránk mesterképzési és vizsgáztatási feladatai a NFA-KANGM-1/2014/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg.
A támogatást az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.

2015. november 12-én szakképzési konferenciát szerveztünk,
amely a Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság munkájának
támogatását is szolgálta. A bizottság szakmaszerkezeti döntései
befolyásolják a megye iskolarendszerű szak-, és felnőttképzési, ill. felnőttoktatási irányát arányát. Az előadások témái - a
szakképzés szerkezeti átalakítása,
a duális képzés, a hiányszakmák mind a bizottság feladatkörének

átalakítástól várt célokról tartott
tájékoztatót. Cseresnyés2 Péter
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár az elhangzottakhoz hozzátette, mindenképpen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szakképzők minőségi
szakmunkásokat bocsássanak ki a
duális képzés keretében. Vajda
Tibor, az OT INDUSTRIES DKG GÉPGYÁRTÓ ZRT. tanműhelyvezetője elmondta, hogy
övék Nagykanizsán az egyik legnagyobb tanuló létszámmal rendelkező gyakorlati képzőhely. A
vállalat a szakképzésben részt vevő diákokkal tanulószerződést
köt, a tanuló a gyakorlati idejére
pénzbeli juttatást kap. Tanulóik a
Szakma Kiváló Tanulója versenyeken szinte minden tanévben
rendszeresen szállítják a győztes,
illetve a dobogós helyezéseket.
Ezt követően Dr.2 Balogh2 Imre a
megyei és városi hiányszakmákat
ismertette. Előadásában kiemelte,
hogy a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány szakmák megyei listáját a Kormány határozza meg a
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok javaslatai alapján, A
kezdetben 10 db szakmát tartalmazó lista a 2016/17-es tanévre
20-ra bővült, ami az egyre erősödő szakmunkás hiányt is jelzi. A
helyi munkaerőpiacon jelentkező
szakember hiány enyhítése céljából Nagykanizsa város közgyűlése 2014-ben ösztöndíjat alapított
a helyben adott szakmát tanuló
diákok számára. Az évente megjelölt szakmákra az érintett szakképző iskolák vezetői és kamaránk tesz javaslatot. Az ösztöndíjra a diákoknak évente kell pályázniuk.

• A második szakma
ingyenességéről
Korhatártól függetlenül ingyenes
az első és második állam által elismert szakképesítés megszerzése
az iskolai rendszerű szakképzés
keretein belül. A második szakma
azonban csak felnőttoktatásban
tanulható. Erről a szakképzési törvény júniusban életbe lépett módosítása rendelkezik.
A módosított jogszabály értelmében az iskolai rendszerű esti vagy

levelező munkarendű felnőttoktatásban is köthető tanulószerződés.
Ez elősegíti a megfelelő és ellenőrzött körülmények között megszerzett szakmai gyakorlatot. Tanulószerződés köthető a szakmai
gyakorlatra olyan tanulóval is, aki
a gyakorlatot biztosító cégnél van
főállásban. A tanulószerződést a
cég és a tanuló köti a teljes képzési időre. A tanuló a jogszabályok
szerint juttatásokra jogosult.
Azok, akik még nem rendelkeznek államilag támogatott szakképesítéssel, azok a nappali oktatás
munkarendje szerint is megszerezhetik első szakképesítésüket
felnőttoktatás keretében.
A tanuló attól az évtől kezdődően,
amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését
Kamaránk szakképzési feladatai a megszerezte, szakmai ráépülés kivételével új tanévet a második
NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból va- szakképesítés megszerzésére kilósulnak2 meg.2 A támogatást2 azzárólag felnőttoktatásban, esti
NFA terhére2 a2 Nemzetgazdasági vagy levelező munkarend szerint
kezdhet.
Minisztérium2biztosítja.
GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

fontos elemei. dr. Polay József,
NAKKIK elnöke bevezetőjében
elmondta, hogy a szakképzésben
jelentkező problémákat komplex
módon lehet csak kezelni, és erre
törekszik a kormány is. Ezt követően Bene2Csaba, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum vezetője a
Szakképzési Centrumok szerepe
a megújult szakképzésben című
előadásában a centrumok kialakításának szükségességéről és az

lémákra az alábbiakban adunk választ minden érdeklődő számára.

a SEGÍTÉSE
Kamaránk munkatársai az idei évben is folyamatosan végezték a
szakmunkástanulókat fogadó gyakorlati képzőhelyek látogatását,
melyek során oktatási segédanyagokat adtak át, jogszabályi előírások ismertetését, valamint szakmai tanácsadást is végeztek. A látogatások alkalmával felmerült
leggyakoribb kérdésekre és prob-

A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés
alapján kifizetett pénzbeli juttatás
havi mértéke az esti és levelező
képzésben a nappali képzéshez viszonyított óraszámok arányában
változik. A felnőttoktatásban
együttműködési megállapodás is
köthető a tanuló gyakorlati képzésére, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel, aki
egyébként megfelel a tanulószerződés kötés feltételeinek. Együttműködési megállapodás esetében
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csak az összefüggő szakmai gyakorlat idejére kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni. Az első két
OKJ-s szakma megszerzése akkor
is ingyenes, ha már van diplomája
a tanulónak. Az OKJ-s képzések
ugyanakkor nem számítanak bele
a felsőoktatásban elszámolható 12
állami ösztöndíjas félévbe. Pályaválasztásnál fontos, hogy amenynyiben van OKJ-s végzettsége,
kaphat érte pluszpontot az egyetemi felvételinél, amennyiben az
adott szakirányban tanul tovább.
• Jár-e a tanulónak
betegszabadság?
A tanulószerződés alapján a tanulót betegsége idejére naptári évenként 10 nap betegszabadság illeti
meg.
A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok
szerint táppénzre jogosult. Atanulót a betegszabadsága időtartamára pénzbeli juttatásának hetven
százaléka illeti meg, melyet a
gyakorlati képzőhely fizet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
amíg a betegszabadságra járó
pénzbeli juttatás adómentes, a
táppénz - ami a tanuló pénzbeli
juttatásának hatvan százaléka SZJA köteles jövedelem.
• Foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat
A gyakorlati képzőhelynek gondoskodnia kell a tanulószerződéses tanuló rendszeres foglalkozás
- egészségügyi vizsgálatáról a
képzési idő alatt. A rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás keretében végzik. A tanulószerződés keretében gyakorlati
képzést folytató tanulók esetében
kötelező évente elvégezni. A vizsgálatot nem helyettesítheti a képzést megelőző szakmai alkalmassági vizsgálat és az iskolaorvosi
vizsgálat sem, a gazdálkodó szervezet szerződött üzemorvosának
kell elvégezni és igazolni.
• Tájékoztatási kötelezettség
a gyakorlati képzésben
A szakképzési törvény előírja a
szak- és gyakorlati képzésben
résztvevők számára az azonnali
értesítést és informálást a többi fél
felé bármilyen változás, észrevétel, bejelentés kapcsán. A tanulók
hiányzásaival, előmenetelével,
szakmai haladásával és annak do-

kumentálásával kapcsolatos információcsere a felek számára folyamatos feladatot jelent.
Az iskolai kapcsolattartóknak a
gyakorlati képzőket a kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a közös munkához szükséges iskolai
szakmai dokumentumok átadása,
megküldése kapcsán szeptemberben fel kell, fel kellett keresnie.
Amennyiben ez nem történt volna
meg, úgy kérjük a képzőket, hogy
haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az iskolák gyakorlati oktatásvezetőivel, és/vagy a tanulóik
osztályfőnökével!
A képzőknek a havi gyakorlati
munka értékelését, az érdemjegyeket és az összesített igazolt/igazolatlan napok számát legkésőbb minden hónap első munkahetében meg kell küldeniük az
iskolai kapcsolattartóknak.
A hiányzások, különösen az igazolatlan hiányzások súlyos következményekkel járhatnak akár a tanulói jogviszony, akár a munkabér, akár a családi pótlék tekintetében. Mindezek miatt és a vonatkozó törvények előírásai alapján a
képzők kötelesek a hiányzásokat a
hiányzás első napján azonnal jelenteni az iskola felé.
Az iskolák a képzőknek szeptember folyamán meg kellett, hogy
küldjék a tárgyévi tanév rendjét,
valamint a helyi tanterveket szakmánként, évfolyamonként. A képzők ezen dokumentumok alapján
vezetik a képzési dokumentációt a foglalkozási-, és a tanulói munkanaplót- és értékelnek. Amenynyiben valamelyik képző nem
rendelkezik a megfelelő helyi tantervvel, mely alapján az aktuális
féléves és tanéves gyakorlati
munka tervezhető, kivitelezhető,
követhető, és dokumentálható,
úgy kérjük, azt haladéktalanul jelezzék kamarai tanácsadójuk szá-

• A 9 évfolyamos általános
iskoláról
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere november 19-én
a „Versenyképes oktatás 201S" elnevezésű konferencián ismertette
a kormányzat elképzeléseit a 9
osztályos általános iskoláról.
A miniszter célként jelölte meg,
hogy az állami ellátórendszerbe
minél korábban behozzák a hátrányos helyzetű gyerekeket, csökkentsék a szakképzés területén a
lemorzsolódást. Közölte: a kilenc

osztályos képzés esetében amelyről szakmai vitát szeretnének folytatni - nem az a cél, hogy
egy évvel tovább tartson az iskola. Ha rögzítik, hogy az első három év semmi másról nem szól,
mint az alapképességek fejlesztéséről, akkor sokkal erősebb három
év következhet utána, amelynek a
középpontjában a közismeretek
állhatnak, s végül újabb három év
jönne a pályaorientáció jegyében.
Ekkor már világos lehet - akár az
iskolaszerkezetben is megkülönböztethető módon -, hogy ki indul
el a szakképzés, ki a gimnázium
felé.

II

tanműhely-látogatások szervezésével is próbáljuk minél gyakorlatiasabb oldaláról bemutatni az
egyes szakmákat, munkakörülményeket, munkakultúrát az érdeklődő tanulóknak. Az elmúlt időszakban 6 vidéki és 4 nagykanizsai általános iskola 8. osztályosai látogattak el üzemekbe és ismerkedtek meg többféle szakmával,
szakterülettel. A termelő cégek,
üzemek örömmel fogadták a tanulókat, hiszen szükség lenne folyamatosan a jó szakemberekre. Fontosnak tartják, hogy a diákok a
gyakorlatban is lássák, hogy mi-

Kamaránk szakképzési feladatai a
NFA-KA-NGM-1/2 014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
HOVA TOVÁBB 8 . OSZTÁLY UTÁN?

Közeledik a felvételi jelentkezési
lapok beadásának időpontja, ami
a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulókat és szüleiket egyre
jobban foglalkoztatja. Egy közös
döntés meghozataláról van szó,
hiszen kevés az a 13-14 éves
gyermek, aki határozott elképzeléssel rendelkezik jövőjét tekintve.
Kamaránk - a pályaorientációs
szolgáltatásaival - az őszi félévben elsősorban a végzős általános
iskolások pályaválasztási dönté-

sében történő segítségnyújtást
tartja a legfontosabbnak. Milyen
lehetőségeket kínálunk fel? Egyrészt a végzős osztályokban tájékoztatást tartunk a hiányszakmákról valamint az ösztöndíjrendszerről, ezenkívül szülői értekezleteken aktuális információt nyújtunk
a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. Üzemlátogatások és

lyen munkát végeznek a termelésben dolgozók.
Az őszi időszakban a következő
cégekhez, egészségügyi intézménybe és tanműhelyekbe közel
760 diák látogatott el: Ágoston Tibor egyéni vállalkozó - autójavító
műhely, Fabak Kft.,
HEATGázgép Kft., Kanizsa Kárpit 2000
Kft., Kanizsai Dorottya Kórház,
Kanizsa Pékség Zrt., König Hotel,
NSZC Műszaki Szakképző Iskola
Petőfi utcai Tanműhelye, OTINDRUSTRIES
DKG-Gépgyártó
Zrt , Siposné Gerencsér Henriett
egyéni vállalkozó - cukrászat, valamint a ZÁÉV Zrt. nagykanizsai
Tanműhelye. Köszönjük a fogadó
cégeknek, tanműhelyeknek támogató együttműködését.
November 19-20-án a Zala Megyei Kormányhivatal Foglakoztatási Főosztályának szervezésében kamaránk részt vett a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutatón, melyre a letenyei és
a nagykanizsai tankerület valamint a nagykanizsai általános iskolák végzős diákjai jöttek el és
ismerkedtek a különböző szakmacsoportokba tartozó szakmákkal.
,,A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
)"
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Aktok, fények és egy első díj

Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
34."ÉLETÜNK"
ORSZÁGOS
FOTÓPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: december S-ig
November 27. 17.30 óra
A Családi Hétvége keretében
A 1 S ÉVES PREMIER
TÁNCKLUB KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 8-ig.
November 28. 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT
A rendezvényen fellépnek a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI
diákjai és tanárai. Belépődíj: 1000 Ft.
November 29. 1S óra
A Családi Hétvége Keretében KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ - Adventi dekorációkészítés.
November 29. 17 óra
A Családi Hétvége Keretében
Csukás István: A NAGY HO-HOHO-HORGÁSZ - zenés mesejáték,
a Szabad Ötletek Színháza előadása
Belépődíj: 800 Ft.
November 30. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Agatha
Christie: ÉS M Á R SENKI SEM
(korábbi címe: Tíz kicsi néger) színmű. A budapesti Játékszín előadása. Belépődíj: 3S00 Ft.
December 1. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Dr. Vitéz Miklós-Vadnai László:
MESEAUTÓ - vígjáték. A budapesti Körúti Színház előadása. Belépődíj: 3S00 Ft.
December 3., 10., 17. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700
Ft/család.
December 3. 18 óra
OFFLINE
FELNŐTTEK
ÉS
ONLINE FIATALOK, GENERÁCIÓK KAPCSOLATA A XXI.
SZÁZADBAN - Tari Annamária,
pszichoanalitikus előadása. Belépődíj: 1800 Ft.
December 4. 17.30 óra
SIBELIUS É L E T M Ű V E ÉS A
FINN ZENE. Előadó: Géczy László
csellóművész. A Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye.
Medgyaszay
Haz

nekkel a kiállításon szerepeltem, de
nem ez a fő csapásirány.
Aktfotóival tavaly találkozhattunk a Kiss Nándorral közös kiállításán a HSMK-ban.
- A fény és a forma érdekel az
aktban. Csak a szín és a kontraszt
szintjén avatkozok be a képekbe, a
képelemeket esetleg lágyítom, de
más módosítást nem teszek. Az
adott természetes fényt kedvelem,
és amatőr modellekkel dolgozom.
Festői hatás elérésére nem törekszem, inkább a dokumentum jelleget tartom elsődleges szempontnak - avat be a titkaiba. - Azt vallom, hogy a helyszínen kell elrendezni a képelemet, hogy utólag ne
kelljen bármit is változtatni az elkészült felvételen. A külföldön
szerzett díjaimat jórészt aktokkal
nyertem, csak két tájképemet díjazták eddig - tette hozzá.

A 34. Életünk Országos Fotópályázat első díját vehette át
Bábmester című alkotásáért
Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub tagja. Beküldött öt képéből
kettő került a falra, melyek közül a városi karácsonyváró rendezvényen készült fotója nyerte
el a zsűri tetszését.
Az „Életünkre" most nevezett
második alkalommal. Jobbára a
nemzetközi megmérettetésekre jelentkezik, mert úgy tartja, odakint
egyszerűbb a versenyzés módja, és
nagyobb közönséget ér el. Ezt támasztják alá eredményei is. A fotósnak öt éve útitársa a fényképezőgépe, és ugyancsak öt éve annak, hogy rendszeresen látogatja a
fotóklub összejöveteleit. Képeivel
mindössze másfél éve versenyez.
ANemzetközi Fotóművészeti Szövetség által patronált pályázatokon, valamint a fotóklub keretein

belül, az ő képei is indulnak a
(Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége), a
MAFOSZ Szalon fotópályázatán.
Műveit eddig 11 országban állították ki.
Pályakezdőként digitális grafikával foglalkozott, s onnan csöppent át a fotózás területére. Még a
grafikához vásárolt egy egyszerű,
olcsóbb digitális gépet, s munka
közben úgy érezte, őneki valójában a fotózás tetszik. Aztán egyre
komolyabban kezdett el foglalkozni a fotózással, ami hobbi szinten
kitölti az egész szabadidejét.
- Nikon D800-as vázzal és régi
nagyfényerejű, filmes objektívekkel dolgozom. Mindent a használt
piacon szereztem be - vallja a fotós
eszközeiről Varga Szilárd, majd
kedvenc témáira tér át, melyek között az akt és a tájkép áll az első helyen. - Néha véletlenül magával ragad egy riport téma is, mint amilye-

Kanizsai
Kulturális

^^KÖipMlt

November 27.18.30 óra
STRÉM KÁLMÁN
EMLÉKKONCER - Strém Kálmán halálának 10. évfordulója alkalmából.
18.30 Koszorúzás. Emlékbeszédet
tart: Malina János a Magyar Haydn
Társaság elnöke. 19 óra Érdi Tamás
zongoraestje. Belépődíj: 1500 Ft.
December 4. 20 óra
CHAINSAW NIGHT III.
Taste My Pain, Paediatrician, Diabolic Storm koncert. Belépődíj: 500
Ft.

Családi Hétvége
Csukás István mesefiguráinak kiállításával kezdődnek a Családi Hétvége programjai november 26án, csütörtökön 10 órakor. A népszerű meseíró legkedveltebb szereplői embernagyságban elevenednek
meg a kiállításon, mely 5 napon át lesz megtekinthető a HSMK Zala Márk termében. Belépődíj 100 Ft.
November 27-én, pénteken 17.30 órai kezdettel a
HSMK-ban működő Premier Táncklub 1S évét bemutató dokumentum és fotókiállítás nyílik a színházi elő-

Otthon a szobája falát csak
egyetlen saját képe díszíti. Azt cseréli le alkalmanként újabbakkal. A
korábban elektromos területen, ma
a kereskedelemben tevékenykedő
fotós archívumában rengeteg felvétel vár kidolgozásra. A legújabbak
Norvégiában készültek az elmúlt
hónapban. Kalandos, tíz napos norvégiai kiránduláson vannak túl három fotós barátjával. Sok jó képpel
tértek haza annak ellenére, hogy az
időjárás cseppet sem volt kegyes
hozzájuk. Az eléjük tárult látvány, a
dolomitok, az északi fény szavakkal leírhatatlan. Van mihez nyúlnia
egy kiállításnyi anyag összeállításához, melynek izgalmas történeteket
mesélő kezdő képsorait alkotójuk
már eldöntötte...
B.E.

csarnokban a táncklub tagjainak közreműködésével.
Este 18 órától ismét várja a társasjátékot kedveló
családokat a HSMK-ba a Gémkapocs Társasjáték
Klub két vezetője, Temesi Róbert és Szűcs Sándor.
A program látogatása díjtalan.
Pénteken 18.30 órától, a Medgyaszay Házban
Strém Kálmánra emlékeznek a komolyzene kedvelői,
halálának 10. évfordulója alkalmából, majd 19 órakor
Érdi Tamás zongoraestjére kerül sor. Belépődíj: 1.500 Ft.
November 29-én, vasárnap délután 15 órakor folytatódnak a programok a kiskanizsai Pipitér Óvoda gyermekeinek „adventi műsorával", melynek keretében a karácsonyhoz kapcsolódó népszokásokat elevenítik meg műsorukban.
Majd adventi dekorációt készíthetnek kicsik és nagyok.
Ezen a délutánon 17 órai kezdettel Csukás István
„A nagy ho-ho-horgász" című meséje elevenedik
meg a HSMK nagyszínpadán, a Szabad Ötletek Színháza előadásában, sok zenével. Belépődíj: 800 Ft.
Szeretettel várjuk a családokat programjainkra!
Részletek:
www.kanizsaikultura.hu;www.mesekiallitas.hu
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Horoszkóp

ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munka-

^ f

helyi ajánlatai:

Hiába képzeli azt, hogy amit eltervez, azt
rögtön meg is tudja valósítani. Ne töprengjen folyton emiatt, mert árt vele az
egészségének. Jobban jár, ha előre számba veszi az esetleges problémákat.

Élelmezésvezető

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Üzemvezető

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Villanyszerelő

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Sütőipari munkás, pék

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Műszerész

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Gyártósori szerelő

8 ált. i s k o l a

m e g e g y e z é s szerint

III.21.-IV.19. Kos

IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ha tehetné, legszívesebben munkahelyet
változtatna, de a bolygóállások szerint ennek
még nem jött el az ideje. Szinte mindene
megvan, ami szükséges a boldogulásához,
csak a türelmetlenségét kell visszafognia.

Távközlési elektronikai szerelő

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Lakatos

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Kárpitos

8 ált. i s k o l a

m e g e g y e z é s szerint

^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek

Villamosgép és berendezés szerelő

szakirányú

m e g e g y e z é s szerint

Szövetszabász

8 ált. i s k o l a

m e g e g y e z é s szerint

Nem hagyj ák nyugodni az érzelmei, minden
egyes porcikája táncra vágyakozik. Most itt
a kiváló alkalom, ha teheti, látogasson el a
szeniorok városi báljába. A ritmusérzéke
most sem fogja cserben hagyni.

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, F ő út 24.) Föld-

Az Ön rádiója
Kanizsán

szinti Információs hirdető táblán, v a g y a w w w . m u n k a . h u oldalon.
Ügyfélfogadási

idő: Hétfő

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

- K e d d - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.

SMS
30/5-994-994

^

VI.22.-VII.22. Rák

Vonzerejének köszönhetően szinte mindenkit elbűvöl a környezetében. Hogyha még
szingli, a téli esték kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy rátaláljon az igazi szerelem.
Higgyen abban, hogy sikerülni fog.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha netán rossz hírt kap a napokban, ne
idegeskedjen. Tervezzen be m a g á n a k
olyan programokat, ahol sokat tud beszélgetni. Menjen el fodrászhoz, s a dolga végeztével üljön be egy kávézóba.
S

VIII.23.-IX.22. Szűz

Ruhatára bőséges kincseket tartalmaz ahhoz, hogy elfogadjon akár több báli meghívást is. Ennek ellenére, ha a párja szeme
megakad egy kirakatban pompázó ruhakölteményen, ösztönözze a vásárlásra.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Kedélyesen és pozitívan reagálnak ötleteire az ismerősei. Legyen szó bármilyen
felvetéséről, mindennel sikert arat. Haladjon tovább lendületesen, és meglátja,
az eredmény nem marad el.

W
^f X.23.-XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint mostanában érdemes
lottóznia. Egy jó tündér állandóan figyeli a tevékenységét, és segíti abban, hogy a kívánsága teljesüljön. Egy valamire azonban ügyeljen. Ne kívánjon teljesíthetetlen dolgokat!
XI.23.-XII.21. Nyilas
A magabiztossága megvan mindahhoz,
hogy sikerrel vigye véghez elképzeléseit.
Azonban nem árt, ha új szemléletmóddal
kíséri figyelemmel az ön körül zajló eseményeket.
XII.22.-I.20. Bak
N e gyanítson mindjárt tisztességtelen
szándékot azokkal szemben, akik bizalmasan fordulnak önhöz. Ha igazuk van,
ha nincs, hallgassa meg őket. Egy j ó tanács úgysem kerül semmibe.
1 . 2 1 . - I I . 19. V í z ö n t ő
Mostanában úgy érzi, hogy nem mennek
simán az ügyei. Ez így is van. Hogyha
nem idegeskedéssel, hanem higgadtan
fog hozzá a megvalósításukhoz, hamarabb ér el eredményt.
II.20.-III.20. Halak
Ne feledje, közeledik az alapítványi bálok
ideje. Ha jobban odafigyel ismerőseire,
számíthat rá, a meghívások garmadájával
lepik meg. A magánéletébe is új színt hozhatnak az ilyen kiruccanások.
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Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.) - Bonyhádi Vasas SC (6.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkőzés, 5. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai győztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 2, valamint

2015. november 26

ki kellett volna esniük a hazaiak- asztalitenisz-mérkőzés, 8. forduló.
nak a ritmusukból, hogy a vendé- Nagykanizsa.Kanizsai győztesek:
gek pontot szerezzenek. Berdár és Berdár 4, Szuhanyik 3, Kahotek 2
Szuhanyik hozták hibátlan játéku- és a Berdár-Szuhanyik páros
kat, Kahotek pedig két egyéni
Nehéz mérkőzést játszott a kanimérkőzést tett a győzelemhez.
zsai legénység, de a Berdár,
Pénzügyőr SE III (8.) - Kani- Szuhanyik, Kahotek trió magabiztosan hozta a mérkőzéseit, így
zsa Sörgyár SE (2.) 5:13
NB II Dél-nyugati csoport férfi asz- újabb győzelmet könyvelhetett el a
talitenisz-mérkőzés, 6. forduló. Buda- kanizsai egység.
pest. Kanizsai győztesek: Berdár 4,
Kanizsa Sörgyár SE (2.) Szuhanyik 4, Kahotek 2, Gyöngyösi PTE PEAC Kalo-Méh III (4.)
1, valamint a Berdár-Szuhanyik és a 10:8
Kahotek-Gyöngyösi páros
NB II Dél-nyugati csoport férfi
Magabiztos sikert könyvelhet- asztalitenisz-mérkőzés, 9. forduló.
tek el a kanizsaiak a fővárosban. A Nagykanizsa.
három fiatallal és egy rutinos játéKanizsai győztesek: Berdár 2,
kossal felálló hazaiak nem tudták Szuhanyik 3, Kahotek 3, valamint
megnehezíteni a vendégek dolgát. a Berdár-Szuhanyik és a KahotekMindkét párost viszonylag simán Gyönygösi páros
Ujabb KSSE-siker a pályaa Berdár-Szuhanyik és a Kahotek- nyerték a dél-zalaiak, majd az
egyéni mérkőzések is a papírforma
valásztói jog felcserélése miatt
Gyöngyösi páros
A kellemetlen stílusú és rutinos szerint alakultak. A nagykanizsai Nagykanizsán játszott találkozón.
játékosokból álló Bonyhád ellen együttes továbbra is veretlenül állt A nagykanizsaiaknak az őszi szezonból még egy elmaradt találkobiztos hazai győzelem született. A - hat mérkőzés után.
kanizsai csapat (képünkön) hozta
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - zója van hátra.
mindkét párost, majd Kahotek Pestújhelyi SC I (5.) 10:8
P.L.
egyéni győzelme után már nagyon
NB II Dél-nyugati csoport férfi

Dupla döntetlen
Sport 36-Komló U23 (3.) - Nagykanizsai Izzó SE (5.) 27-27 (12-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 7. forduló.
Komló, 100 néző. Vezette: Mizsák,
Schmidt. Izzó SE: Dencs Balázs Simon 3, Gilitsch 2, Kiss G. 9/2,
Tompek 2, Pákozdi 6, Metzger.
Csere: Zsobrák (kapus), Bátor 2,
Molnár L. 3., Dencs Bálint, Kovács B. Edző: Takács Balázs.
A vendégek gyakorlatilag végig

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevőknek. Tel.: 0630-302-0680, email: 585.667@gmail.com (7741K)
Nk-án I. emeleti belvárosi, 72 m 2 -es,
új építésű lakás eladó. Irányár: 15,9 millió.
Megtekintehető:
kanizsailakas.ini.hu. Tel.: 0670-7791-773 (7748K)
Eszteregnyén karbantartott, j ó állapotú, egyszintes családi ház (106 m 2 )
eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel)
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-4335446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház,
36 m 2 + tetőtér, földpince, présház,

5

vezettek a találkozón és a szünetre
összejött háromgólos előnyüknek
akár a duplája is „viríthatott" volna
az eredményjelzőn. Ugyanakkor
csak hármat jelzett, hiszen a kanizsaiak nem kevés ziccert rontottak,
így viszont a második játékrészben
a komlóiak szépen lassan felzárkóztak. A dél-zalaiak mindkét kapusa
sok lövést fogott (különösen az első
harminc percben), de az Izzó SE
edzője, Takács Balázs úgy fogalma-

gyümölcsös, szántó, erdő eladó. Villany van. Irányár: 2,7 millió Ft. Érd.:
0693-319-289 (7753K)
Azonnal beköltözhető egyszobás,
egyedi fűtéses házrész eladó az Uszoda
mellett. Közös költség nincs. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd.: 15 óra után 0630692-5545 (7755K)

zott, inkább buktak egy pontot, mint
szereztek egyet a baranyai helyszínen. Az Izzó ezzel szezonbeli első
döntetlenjét szerezte.
Nagykanizsai Izzó SE (5.) Bajai KSE (11.) 29-29 (15-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 80 néző. Vezette:
Rozina, Szászfai. Izzó SE: Tóth
Á. - Bátor 3, Simon B. 2, Kiss G.
6, Tompek A. 3, Pákozdi 6, Metzger. Csere: Zsobrák (kapus),
Molnár L., Gilitsch 4, Márton R.
5, Musits N., Kovács B., Dencs B.

készített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7750K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132
(7754K)

PREMIER
ABLAKVILÁG

SZOLGALTATAS
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István,
0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra
szánt
televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött, szállításra elő-

\f

f J f f A

német

Nyolcfajta alma és almalé kapható
^ ^ ^
Rai
akciós áron.

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autciiveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd u. 5.

n

. . . «

Prémium
minosegu

alapanyagokba!

készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u. 2.
la Hevesi iskolával szemben)
Tel.: 0693/114-268, 0630/760-2536
info@premieroblak.com

/

#

Almavásár

Nk-án a Zemplén úti
Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!

Te!,: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385

. . L » . . « .

Véradás - Vöröskereszt

Legközelebbi véradások:
2015.12.01. (kedd) Nagykanizsa Pláza 09:00 - 12:00 óra
2015.12.03. (csütörtök) Dr. Mező Ferenc Gimnázium 10:00 12:30 óra. Nagyrécse 14:00 - 16:30 óra.
V

fa- és műanyag nyílászárók

Edző: Takács Balázs.
Az első félidőben nem alakult ki
jelentős különbség a csapatok között, s ugyan a vendégek kezdték
jobban a mérkőzést (12. perc: 5-7),
az Izzó folyamatosan zárkózott fel,
nem hagyta, hogy jobban elhúzzanak a bajaiak - a játékrész végére
egalizálódott az állás. A második
harminc percben az Izzó vezetett
többször is (45. perc: 23-22), de a kihagyott hazai helyzeteket a vendégek gólokkal büntették, így a mérkőzés végeredménye is döntetlen lett.
P.L.

Lakossági apróhirdetés 15
szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával
600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa
Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. Keretes apróhirdetés: 2500 Ft (Kanizsa Kártyával
2000 Ft)
^
1
*
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Több kanizsaival is a soraikban

A találkozó egyik pillanata: sötétzöldben a nagykanizsai illetőségű Kisharmadás
Gábor és Lukács István küzd a világoszöldben feszítő hévíziek gyűrűjében

A dél-zalai végeken készült az
elmúlt hét végén a Zala megyei
labdarúgó válogatott, mely a
szombaton és vasárnap Zalaegerszegen az öt megye tornáján
küzdhet a továbbjutást jelentő
első két helyért.
Ugyan ezúttal a zalai válogatott
keretéből többeknek más elfogaltság, vagy éppen sérülés is közbejött (például a Kiskanizsai Sáskáknál futballozó Boros Zoltán, valamint a combizomszakadással

küszködő Nagy Tamás nem szerepelhetett), ez nem okozott túlzott
nehézséget, hiszen az UFC Nagykanizsától így az Olajbányászsporttelep műfüvesén láthattuk a
kapuban Szekeres Pétert, vagy a
mezőnyben Szakmeiszter Jánost
is. Mi több, a Hévízzel vívott felkészülési meccs után utóbbival
Fentős Pál, a megye válogatott
szakvezetője külön is elbeszélgetett. Ahogy hallottuk, a szakember
elégedetten konstatálva a futballista teljesítményét, nem zárta ki,
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Amiért ment,
hozta is

hogy a játékos nem csupán vésztartalék lehet az egerszegi két nap
során.
A Zala - Hévíz találkozón
amúgy végül a „zalai" zöld-fehérek 5-1-re nyertek - 2-1-es félidő
után - a hévízi „zöldek" ellen, a
gólokat Kisharmadás Gábor, Horváth Balázs, Horváth Milán, Nagy
Norbert, Pergel Dávid, illetve
Hetesi Patrik szerezték.
- Tulajdonképpen az összetartásnak két célja volt, egyrészt a játékosok valamilyen szinten ismerjék meg a csapattársak játékát, valamint a két nap során csapatot
gyúrjunk a srácokból - fogalmazott Fentős Pál.- Az előttünk álló
hétvégén napi két, kétszer 35 perces találkozó áll majd előttünk,
vagyis olyan futballistákra van
szüksége a megyei válogatottnak,
akik jó fizikummal rendelkeznek,
egyben univerzális futballistának
tekinthetők, hiszen 280 játékpercet kell végicsinálnunk a tizennyolcas kerettel. A célunk ugyanis
nem lehet más, mint az öt megye
válogatottja között az első két, továbbjutást érő hely valamelyikén
végezni.

Vecsésen rendezték a női
ökölvívók országos bajnokságát több korcsoportban is és a
verseny 165 indulója közül a
nagykanizsai Botos András
Ökölvívó Akadémiát három
sportoló (képünkön) képviselte.
Serdülő 52 kg-ban Németh Szimonetta az elődöntőben egy nyír-

egyházi ellenféllel került szembe, s
mivel 2:1-re kapott, bronzérmet
szerzett. Serdülő 75 kg-ban Kökösi
Virág harcos bunyóval a döntőbe
verekedte magát, ott szoros mérkőzésen maradt alul, így második helyen zárt. Junior 50 kg-ban Kondákor Emília Cecília aranyesélyesként
utazott a bajnokságra és hozta is a
papírformát, hiszen remek bunyóval
első helyen zárt, ezzel másodjára is
magyar bajnok lett. Az ifjú hölgyek
teljesítményével joggal volt elégedett Botos András edző.

P.L.

Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2015. december 2-án
(szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. december 9-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában, Tóth
Nándor alpolgármester decemberi fogadónapja elmarad.
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati
képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart minden hónap első
szerdáján 16.00 órától 17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap I. keddjén 17.00 órától a Hevesi Sándor
Altalános Iskolában.
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17.00 órától 18.00 óráig a Palini
Általános Iskolában és 18.30 órátóll 19.30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17.00 órától - 18.00 óráig a Hevesi
Sándor Altalános Iskolában.
Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2015. december 14-én (hétfőn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
2015. december 7-én (hétfőn) fogadóórát tart, 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18 órától
pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlőjében (Nagyrác u. 26.)

HELYSZ1N: Nagykanizsa, ERZSEBET TER
2015. november 29. (vasárnap)
18:00
18:15
18:20

Tóth Nándor Magykanizsa MJV alpolgármesterének koszöntöje. azt követően
Phd. Nyeste Pál Seh.P, a Piarista Általános Iskola. Gimnázium és
Boldog Donáti Ceiesztina Óvoda intézményvezetőjének adventi gondolatai
Gyertyagyújtás
Piarista Általános Iskola. Gimnázium, Kollégium és
Boldog Donáti Celesztina Űvoda kórusának műsora

2015. december 6. (vasárnap)
18:00
18:15
18:20

Karádi Ferenc Nagykanizsa MJV alpolgármesterének köszöntője,
azt követően Deme Dávid evangélikus lelkész adventi gondolatai
Gyertyagyújtás
A Hevesi Sándor Általános Iskola kórusának műsora

2015. december 13. (vasárnap)
18:00
18:15
18:20

Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármesterének köszöntője,
azt követően Hetla Ferenc református lelkipásztor adventi gondolatai
Gyertyagyújtás
A Kiskanizsai Általános Iskola kórusának műsora

2015, december 20. (vasárnap)
18:00

18:15
^ 18:20

Cseresnyés Péter munkaerűpiacért és képzésért felelős államtitkár köszöntője,
azt követően Szúcs Imre katolikus plébános adventi gondolatai
Gyertyagyújtás
Virág Benedek Hiúsági Vegyeskar

^

r www.naevkanszsa.hu *
Kísérd programok 2015. november 29-2015. december 20-ig
Állatsimogató, Betlehem, korcsolyapálya, forralt bor, sült gesztenye

16

Kanizsa - Hirdetés

2015. november 26

fém kereskedelmi és másodlagos nyersanyagokat
értékesítő és hosxnosító Kft.
.I/WIIÍTU

OUMl-SZERVIZ

Téli gumiabroncs akció!
(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)

jí^grrfagasabb napi áron, azonnali^
kézpénzfizetéssel vásárolunk: vas-, réz-,
[alumínium /horgany ysaválló hulladékokat,
akkumuTatorokat. 4 C m

Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-12 óráig
Kovács Béla
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány U.146/A.
Tel /fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás,

Nagykanizsa, Garay u. 21, Ipari Park

m.lfcx.

Nyitva: H-P; 7.30-16.00 íra Szombat: 7.00-12.00 órilg
(93) 310-947; Mobil: +36 (30) 947-4490, e-maii: horvathmeh@mail.datanet.hu,

Web: www.horvathmeh.hu

Nagykanizsa, Király u. 31/H Tel.: 06-30-936-3923 - ^

^

(A buszpályaudvarral szemben, a rózsaszín négyemeletes házban, a Pecsenyetanya mögött.)

Nyitva: hétfő-péntek 7.30-17.00, szombat: 8.00-12.00
Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók:

ancijpifS-iMiKira a
f Zsigmondy tornacsarnoka
"
pénztárában válhatók: 1.500,-Ft
<
A rendezvény fövédnöke:
^Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős
y*
j
államtitkár

After Eight ízű
Jagermeister ízű
Bailey's likőr
capuccino likőr
tojáslikőr
meggylikőr
kókuszlikőr
rumpuncslikőr
konyakmeggy
trüffelkrémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávé krémes
tiramisu krémes
pisztáciakrémes
mogyorókrémes
gumicukros
zselés
vajkaramell
rum-kakaó
kókusz
eper
marcipán
gesztenye
tiramisu
banán
diabetikus

• erdei gyümölcskrém
• gesztenyekrémes
• vadász feketeerdő tej
• vadász étcsokoládés
• vadász KID
(tejkrém)

Ni
l ^ e t

er ®/é,

''9!

• vadász konyakmeggy
függelék
• tojáslikőrös függelék
• brandy orange
függelék
• marcipános függelék
• mogyorós függelék
• toffee függelék
• kávékrémes függelék
• pisztáciás függelék
• konyakmeggy
függelék
• kókuszos, fehércsokis
függelék
• konzum kétrétegű
4 ízben
• fehércsokis konyakm e g g y függelék
• bevonat nélküli
konzum
•
•
•
•

tejkaramell
vanília
citrom
fehéj

ift^Mik
Mikulások,
mikuláscsomagok,
mikulás zizi
kapható!
Viszonteladóknak
kedvezmény!
Születésnapra,
névnapra táblacsokoládék
desszertek, ajándékcsomagok, nagy választékban
kaphatók!
Szombatonként
szaloncukor kóstoló!
Diabetikus és gluténmentes
szaloncukor kapható!

