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XXVI. évfolyam 40. szám
2014. november 27.

Növelni kell a szakképzési
rendszer vonzerejét, vissza kell adni
a kétkezi munka becsületét
A munkaerõ száma és képzettsége a legfontosabb a gazdaság
számára. A magyar gazdaság
fejlõdésének legnagyobb lehetõsége a megfelelõ számú és minõségû munkaerõ megléte, hiánya
azonban gátolhatja a fejlõdést 
mondta dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) munkaerõpiaci és képzési államtitkára a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által szervezett pályaválasztási kiállításon és szakmabemutatón a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézményében. Kiemelte: a Magyarország iránt érdeklõdõ külföldi
befektetõknek ma már mindig
az az elsõ kérdésük, hogy van-e
elég és jól képzett munkaerõ.

Borsos József, a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója és Czomba
Sándor bevezetõ gondolatait követõen Cseresnyés Péter, a térség or-

szággyûlési képviselõje az immár
sokadik alkalommal megrendezett
pályaválasztási kiállítás, tudásátadás, szakmabemutató jelentõségérõl azt hangsúlyozta, hogy meg kell

hozni a fiatalok kedvét ahhoz, hogy
kétkezi munkát, jó szakmát válaszszanak maguknak, olyan munkát,
amibõl a késõbbiekben meg tudnak
élni, egy alkotótevékenységet tudnak folytatni. Amikor alkotómunkáról beszélünk  tette hozzá, sokszor az jut eszünkbe, amit a tudósok, mûvészek végeznek. Ha körülnézünk a kiállításon, tulajdonképpen láthatjuk, hogy minden
egyes jó szaktudással rendelkezõ
ember alkotómunkát is végez. Csak
meg kell nézni egy autót, egy autóalkatrészt, ami egy gyönyörû alkotás is egyben. Talán ezzel lehet igazán az egyes szakmákhoz meghozni a pályaválasztás elõtt álló fiatalok kedvét. Az ilyen bemutatók helyettesítik azt a hagyományt, amikor egy-egy vállalkozó a saját
gyermekének adta át a tudást azzal,
hogy a gyerek bement a mûhelybe
megnézni, hogy mit csinál az apja.
Megtetszett neki, megjött hozzá a
kedve, és ott, az apja, a mesterember mellett sajátította el a szakmát.
Azonban nem mindenkinek áll rendelkezésére ez a lehetõség manapság, ezért az iskolák vagy éppen a
kamarák által rendezett kiállítások,
bemutatók, nyílt napok biztosítanak lehetõségeket a fiataloknak erre. Az országgyûlési képviselõ véleménye szerint azok a fiatalok,
akik pályát választanak, és ebben a
térségben képzelik el a jövõjüket,
óriási lehetõséget kapnak. Az államtitkár szavait folytatva ismertette a kanizsai példákat, lehetõségeket. Nem oly régen számolták öszsze Dénes Sándor polgármesterrel,
hogy ebben az idõszakban 6-800
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
munkahelyet tartottak meg, vagy
teremtettek. Azok a beruházók  emlékeztetett, akik új munkahelyeket
teremtettek, keresik a jó szakmunkásokat, azokat az embereket, akik dolgozni akarnak. Olyan embereket,
akik megfelelõ tudással rendelkeznek, és ezt a tudást az iskolákban és
a munkahelyeken lehet elsajátítani.
Hogy mekkora érték a tudás, azt egy
Henry Ford idézettel fejezte be Cseresnyés Péter: Ha csak a pénz jelenti
számodra a függetlenséget, soha
nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit elérhet egy ember az
életben, azt a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti. Mert a
siker annyit tesz, hogy az ember épp
azokkal a képességekkel rendelkezik, amelyekre egy adott pillanatban
szükség van. Ehhez kell a jó pályaválasztás, és annak érdekében, hogy jó
szakemberré váljon valaki, nagyon
sokat kell tanulni. Ehhez kívánt a pályaválasztási kiállítás és a szakmabemutató kapcsán a fiataloknak jó tapasztalatszerzést Cseresnyés Péter.
Dénes Sándor polgármester a
szakembereknek, a pedagógusoknak szóló rendezvényen, ahol
Czomba Sándor államtitkár Új
irányok a szakképzésben címmel
tartott elõadást, kiemelte: egy város jó mûködéséhez elengedhetetlen, hogy jól mûködõ gazdasága
legyen. Mert ha mûködik a gazdaság, akkor sok mindenre lesz pénz
a városban, de ehhez munkahelyek
kellenek, a munkahelyekhez azonban  amit ma már sokszor hallottunk , elengedhetetlen a szakképzett munkaerõ megléte. A fiataljainkat is idõben, korán kell megszó-

lítanunk. Segítsük õket a döntésben  hangsúlyozta a polgármester. A szülõket partnerként kell kezelni, mert az õ véleményük meghatározó a gyermekek irányításában. A mai nap rendezvényei is ezt
szolgálják, és itt Nagykanizsán is
egyre többen lesznek azok a gyerekek, akik szakmát választanak,
mert ebben látják a jövõjüket.
Elõadásában Czomba Sándor
többek között kifejtette: a tervek
szerint 2015 szeptemberétõl azért
kerülne az NGM-hez a szakképzés, mert meg kell akadályozni a
munkanélküliség újratermelõdését, aminek egyik legfontosabb záloga a szakképzés.
Az államtitkár szólt arról is: egyszerre jellemzõk Magyarországon az
osztrák vagy a görög foglalkoztatottsági adatok, vagyis az ország nyugati felén egyes térségekben alig néhány százalék, míg a keleti országrészben akár 20 százalékot is meghaladja a munkanélküliek aránya. A
400 ezernél kevesebb regisztrált álláskeresõbõl 260 ezren nem rendelkeznek szakképzettséggel, de ma
már egy érettségi is kevésnek bizonyul a munkaerõpiacon  tette hozzá.
Kitért arra is, hogy 1990-ben
még 174 ezren végeztek az általános iskolákban, tavaly azonban
már csak 120 ezren. A tanulói létszám tehát harmadával csökkent,
de ez a hiány 90 százalékban a
szakiskolákat érintette, a létszám
azokban csökkent leginkább.
Elmondta: a hazai munkaerõpiacon egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerõhiány.
Több szakmunkásra és technikusra lenne szükség, hiányzik a jól ké-

pezett és megbízható, széles körû ismeretekkel rendelkezõ munkavállaló, ugyanis a gazdálkodók ma már
nem az olcsó betanított munkásokat
keresik. Elõnytelen a képzési struktúra, bizonytalan a szakmai tudás,
gyenge a képzettség  sorolta a bajokat. Ennek megoldásaként növelni
kell a szakképzési rendszer vonzerejét, vissza kell adni a kétkezi munka
becsületét, biztosítani kell a képzési
rendszeren belül az átjárhatóságot,
hogy többen válasszák a szakképzést. Úgy vélte, szükség van a duális
képzés erõsítésére a képzõhelyek és
a képzési lehetõségek bõvítésével,
illetve a résztvevõk arányának növelésével, a középfokú oktatás sikeressége azonban az alapfokú oktatás
minõségén múlik. Ha funkcionális
analfabéták kerülnek a szakiskolákba, akkor sikertelen lesz a szakmák
oktatása, az általános iskolából érkezõknél a kettes osztályzatnak valóban elégséges tudást kellene tükröznie  fogalmazott Czomba Sándor.
Az államtitkár szólt arról is, hogy a
tervek szerint az iskolai rendszerû
nappali szakképzésben kitolnák a jelenlegi 21 éves korhatárt, az ösztöndíjrendszer finomhangolásával pedig szeretnék a hiányszakmát választókat jobban támogatni. A felnõttoktatásban a gyakorlatorientált
szakmákra is kiterjesztenék az ösztöndíjat, és lehetõvé tennék a kisebb
óraszámú szakmaoktatást is.
A jelenlegi 48 ezerrõl 2018-ra
70 ezerre kívánják növelni a tanulószerzõdéses fiatalok számát, s a
szakközépiskolákban is szeretnék
bõvíteni az így tanuló diákok arányát. A kamarák közremûködésével több gyakorlati képzõhelyet kívánnak bekapcsolni a duális képzési rendszerbe, a jelenlegi 8 ezerrõl 20 ezerre növelnék a résztvevõ
gazdálkodó szervezetek számát.
Az NGM 2015 szeptemberétõl
homogén szakképzési intézményrendszert képzel el, vagyis a gimnáziumok elkülönülnének a szakképzõ iskoláktól. Tervezik a szakképzõkben dolgozó pedagógusoknak is életpálya modell kialakítását, és már a tanárképzésbe beépítenék a szakképzésre és felnõttképzésre vonatkozó ismereteket 
fejtette ki Czomba Sándor.
MTI  Kanizsa

Comenius projekt
a Cserhátiban:
Utazás Európában
képregény formájában
A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Sándor Tagintézményében lengyel, szlovák és olasz
partneriskolák tanárait és diákjait fogadták az Egész életen át
tartó tanulás Comenius iskolai
együttmûködések alprogramja
keretében.
A 2013-ban indult, EU által támogatott Utazás Európában képregény formájában címû projektben Magyarországot a Cserháti
tagintézmény képviseli. A program célja, hogy a résztvevõ diákok
és pedagógusok minél többet megtudjanak egymás kultúrájáról, történelmérõl, hagyományairól, mindennapjairól. Szeretnék bátorítani
a diákokat az idegen nyelvek használatára, a projekt esetében az angolul való kommunikációra, továbbá szeretnék felkelteni a képregény készítése iránti kedvet is.
Azon vannak, hogy elõsegítsék az
országok diákjai közti kommunikációt, fejlesszék a diákok és a tanárok körében az IKT-k használatát, illetve bemutassák a saját országukat filmek, képregények, bemutatók és kiállítások segítségével.

A projekt keretein belül szeretnének létrehozni egy, a négy országot bemutató útikalauzt, amely
négy fejezetbõl áll. Az elsõ fejezet
az életkörülményeket, a második a
látványosságokat, természetvédelmet, a harmadik a híres embereket, a jogot és szórakozást, míg a
negyedik a lakosságot mutatná be.
Az iskolában a lengyel (Czestochowa), a szlovák (Turany) és az
olasz (Rionero in Vulture) partner-
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iskolák tanárait és diákjait Faludi
Zoltán projektkoordinátor, valamint a tagintézmény igazgatója
Marton László köszöntötte. Ezt
követõen mutatták be a saját országukat bemutató kisfilmeket,
képregényeket. A prezentációkat
követõen az Orff Ütõegyüttes szórakoztatta a vendégeket, majd a
Kanizsa Íjász Egyesület bemutatója következett. A rendezvény zárása elõtt pedig egy vetélkedõn vegyes csapatokban mérhették össze
a diákok a tudásukat.

Kerékpárosbarát város lett Nagykanizsa, a
munkahelyek közt hasonló címet kapott a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt.

Mi leszel
ha nagy leszel?
A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara  a megyei kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával 
üzemlátogatásokat szervezett
szerdán a pályaválasztás elõtt
álló fiataloknak. Több mint háromszáz, 7-8. osztályos diák
nagykanizsai és zalakarosi cégeknél, illetve intézményeknél
kaphatott közelképet egy-egy
adott szakmáról.
Az üzemlátogatások célja  mint
Csiszár Ildikó, a megyei kamara pályaorientációs tanácsadója elmondta
 elsõsorban az, hogy a fiatalok elsõsorban szakképzésben gondolkodjanak továbbtanulásuk kapcsán.
 Jobbára a hiányszakmák felé
orientáljuk õket  hangsúlyozta a
Csiszár Noémi.
A fürdõvárosban több hotelbe is
ellátogattak a gyermekek: e helyszíneken a szálloda- és vendéglátóipar szakmacsoportjaival ismerkedtek meg, a gyakorlatban. Azok
pedig, akik az egészségügyi pálya
iránt érdeklõdnek, a Kanizsai Dorottya Kórházat keresték fel pedagógusaik kíséretében. A kórházban a tanulókat Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató fogadta: köszöntõjében a kórházi élet mindennapjaiba avatta be a diákokat, de
emellett az ápolói, illetve az
egészségügyi hivatások szépségeire is felhívta a jövõ generáció figyelmét. Az iskolások a tájékoztatót követõen a kardiológiai szakrendelésen, a rehabilitációs részlegen és a sürgõsségi osztályon tettek látogatást. Ottjártunkkor a
zalakarosi és a murakeresztúri általános iskolák tanulóinak a sürgõsségi osztály sokktalanítóját
mutatta be Marosfalvi Viktória,
osztályvezetõ fõnõvér.
Sz.Zs. - V.M.

3

Harminc település nyerte el
idén a Kerékpárosbarát címet. A kormány továbbra is elkötelezetten támogatja a környezetbarát közlekedési formák térnyerését, így a kerékpározás népszerûsítésében is aktívan részt vesz  jelentette ki
Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelõs helyettes államtitkár a Kerékpárosbarát
Település és Munkahely elismerõ címek idei díjátadó ünnepségén pénteken, Balatonkenesén 
tájékoztat közleményében a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
A kormány tervei szerint a 2014
és 2020 közötti idõszakban további jelentõs beruházások várhatóak
ezen a téren. Az EuroVelo 6 RajkaBudapest szakasza és a Balatoni Bringakör komplex minõségi
fejlesztése, a regionális és térségi
funkciót ellátó kerékpáros létesítmények telepítése és bõvítése mellett lehetõség nyílik az egyes települések, településrészek kerékpárosbarát átalakítására is  jelentette ki az államtitkár.
Hegmanné Nemes Sára arról is
beszámolt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minden évben több kampányt szervez, amelyek során kreatív módszerekkel
igyekszik népszerûsíteni a kerékpáros közlekedést. A szükséges
infrastruktúra fejlesztése önmagá-

ban nem elegendõ, a közlekedési
szokások megváltoztatása elsõsorban a résztvevõkön múlik. A csatlakozók növekvõ száma is igazolja, hogy egyre többen ismerik fel:
a tudatos jármûválasztás, amelyben helyet kap a kerékpározás is,
számos elõnyt tartogat a biciklista
és környezete számára.
A Bringázz a munkába! megmozdulás minden alkalommal rekordokat dönt a résztvevõk számával, egyre több önkormányzat
és munkáltató jelentkezik a
Kerékpárosbarát Település és
Munkahely címre. A tárca kiemelt
 és nemzetközi összehasonlításban is rendkívül népszerû  rendezvénye az Európai Mobilitási
Hét és Autómentes Nap. E programok mind remek lehetõséget kínálnak a résztvevõk számára,
hogy megmutassák, mennyire érzékenyek a környezetvédelmi
problémákra: mit tettek már e téren, mit terveznek a jövõben a
környezetbarát közlekedési eszközök elfogadottságának növelése
érdekében  közölte az államtitkár.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország
Szövetséggel együttmûködésben
idén nyolcadszor hirdette meg a
Kerékpárosbarát Település és
Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A tárca az elismerésekkel arra igyekszik ösztönözni az
önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelõ infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a
biciklis közlekedést. 2014-ben
összesen 30 település és 39 munkahely nyerte el és így viselheti
egy éven át a megtisztelõ Kerékpárosbarát címet.
Az idén díjazott települések listája: Balatonkenese, Békés, Békéscsaba, Budaörs, Budapest Fõváros XIX. Kerület  Kispest,
Dévaványa, Gödöllõ, Gyomaendrõd, Gyõr, Hévíz, Hódmezõvásárhely, Jászberény, Köröstarcsa,
Lenti, Makó, Mezõberény, Mórahalom, Nagykanizsa, Nádudvar,
Nyíregyháza, Nyírtura, Rábapatona, Rákosmente, Szarvas, Szom-

bathely, Tapolca, Tata, Újszentiván, Vác, Vásárosnamény.
Az idén díjazott munkahelyek
listája: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõsége, Békés Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõsége, BIKA Logisztika Kft., Bringohinto
Kft., Budapest III. Kerület Önkormányzata, Chemium Kft., Fermenta Kft., Hajdú-Ház Ingatlan
Iroda, Hajdúszoboszlói Turisztikai
Nonprofit Kft., Handler Nándor
Szakképzõ
Iskola,
Hewlett
Packard Magyarország Informatikai Kft., Hévíz Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület,
Jabil Circuit Magyarország Kft.,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet,
K&H Bank Zrt., Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános Iskola és
Néptánc Alapfokú Mûvészeti Iskola, Köröstarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyha, Köröstarcsa Község
Önkormányzata Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda,
Köröstarcsa Község Önkormányzata Alapszolgáltatási Központja,
KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft., Magyar Autóklub,
Magyar Posta Zrt. Központi Szállítási Üzem, Magyar Telekom
Nyrt., MAPI Magyar Fejlesztési
Iroda Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt., OBO Bettermann Hungary Kft., Paksi Atomerõmû Zrt., Pest Megyei Kormányhivatal, Pestszentimrei Zöld
Liget Óvoda és Bagolyvár Tagóvoda, Pusztaszabolcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Ringató Körzeti Óvoda kuckó
Tagóvoda, Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fõiskola, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény,
Szegedi Mûszaki Középiskola
Csonka János Tagintézménye, Tarnamérai Szabó Sütõipari Kft.,
TRENECON COWI Tanácsadó és
Tervezõ Kft., Zöldbogyóka Nonprofit Kft..
OPH - Kanizsa
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Legszebb Konyhakertek
Kiemelkedõ kanizsai eredmények

A legszebb konyhakertek Magyarország program nagykanizsai versenyének gyõzteseit az elkészített pályázati anyagokkal
az öttagú szakmai zsûri felterjesztette az országos díjra. Azóta
az országos zsûri értékelte a pá-

lyázatokat és meghozta döntését.
Négy kanizsai kerttulajdonos vehetett át elismerést a Földmûvelésügyi Minisztériumban.
 A program tavaly indult a
karcagi alpolgármester kezde-

Átalakul a szociális támogatások
rendszere, a jövõben alapvetõen
az önkormányzatok feladata lesz
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való
ellátása a jövõben az önkormányzatok feladata lesz, a szociális törvény pedig csak a kötelezõ ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd  derül
ki a jövõ évi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatból, amely az Országgyûlés
honlapján olvasható.
A kormány célja a rászorulók támogatási rendszerének megújítása.
A módosításoknak köszönhetõen
az új szociális támogatási rendszer
igazságosabb és átláthatóbb lesz,
emellett elejét veszi  a korábban
gyakran tapasztalt  segélyekkel
való visszaéléseknek  áll a szövegben.
A tervek szerint a jövõben  az
alaptörvénnyel összhangban 
azok kapnak majd támogatást,
akik valóban rászorulnak. Az állam által biztosított támogatási
formákon túl az emberek szociá-

lis támogatással való ellátása a
jövõben az önkormányzatok feladata lesz, mert a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra, ki nem.
A javaslat szerint az önkormányzatok szabadon dönthetnek
majd a támogatások nagyságáról
és formájáról. Az új támogatási
rendszerben senki sem maradhat
ellátás nélkül, ugyanis a megfelelõ
adóerõ-képességgel nem rendelkezõ önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak  olvasható a javaslatban, amely szerint
az állami felelõsségi körbe tartozó
ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselõtestületi hatáskörbe kerülnek.
A törvényjavaslat tartalmazza a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosítására vonatkozó
javaslatokat, amelyek közül a legfontosabb, hogy elválasztják az állami szabályozási hatáskörben

V.M.

Fotó: Varga Mónika

ményezésével. Nagykanizsa is
csatlakozott ehhez és még nagyon sokan részt vettek ebben a
mozgalomban  emlékezett viszsza Dénes Sándor polgármester.
Hozzátette, idén az idõjárás nem
kedvezett a kertészkedõknek. De
ennek ellenére is sokan pályáz-

tak és nagyon szép eredményeket értek el.
Ezt követõen Szabados Gyula
önkormányzati tanácsadó ismertette a részleteket. Elmondta,
normál kategóriában Bányai
Ferencné, mini kategóriában
Tóth Melinda, gyümölcsös kategóriában Trojkó Tamás, míg zárt
kert kategóriában Nagy Attila és
felesége gazdagodnak országos
díjjal.

nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatait.
A szociális törvény csak a kötelezõ ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. Ebbe a
körbe tartozik az idõskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás, az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás,
az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
A módosítást megelõzõen kötelezõ ellátások közül a rendszeres
szociális segély mint ellátási forma
megszûnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás
egységessé válik  olvasható a javaslatban.
A kötelezõ segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és
az adósságkezelési szolgáltatás. A
módosítás hatálybalépésekor már
megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése elõtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015.
január 1-jét követõen már csak

2015. február 28-áig állapítható
meg lakásfenntartási támogatás.
A javaslat szerint az óvodáztatási támogatás a kötelezõ óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétõl megszûnik.
A kötelezõ segélyek körén kívül
további ellátások nyújtásáról és a
jogosultsági feltételekrõl az önkormányzatok szabadon dönthetnek.
A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elõ,
hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévõ személyek számára, illetve a helyi szociális problémák
kezelésére települési támogatást
nyújt. A települési támogatás
egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg, ennek megfelelõen a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást
a szociális törvény a javaslat elfogadása után már nem tartalmazza.
A módosítások 2015. március 1jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a javaslat
2015. február 28-áig ad határidõt a
települési támogatásra vonatkozó
rendeletek megalkotására.
MTI - Kanizsa
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Fotó: Varga Mónika

A középiskolások
fejlesztése a középpontban

A két online fordulót követõen
november 28-án kerül sor a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza (PEN) által meghirdetett informatikai középiskolai
versenyre, melyre az ország minden részérõl jelentkeztek. A
megmérettetés részleteit dr.
Birkner Zoltán, a nagykanizsai
kampusz igazgatója, dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Felsõoktatásért Alapítvány elnöke, dr.
Jaskó Szilárd és a fõtámogató
Delta Services Kft. képviselõje
mutatta be.
 A nagykanizsai kampusz megalakulásakor eldöntöttük, hogy
megteszünk mindent a siker érde-

kében  mondta dr. Birkner Zoltán.
Hangsúlyozta, a mostani verseny
ötletét nagyszerûnek találta és dr.
Jaskó Szilárd, a PENdroid szoftverfejlesztõ tehetség program vezetõjének eddigi tevékenysége biztosította abban, hogy sikeres a kezdeményezés.
A programot dr. Jaskó Szilárd
mutatta be. Elmondta, a PEN indította útjára az informatikai középiskolai versenyfelhívást, ahova 2-4 fõs csapatok jelentkezhettek. A tudásukat pedig az androidos programozás területén mérhetik össze. A verseny célja az
adott korosztály fejlesztése és
versenyeztetése az androidos
okos telefon programozás és a já-

tékfejlesztés területén, valamint
junior tagként történõ becsatlakoztatásuk az egyetemen futó
PENdroid programba. Ezzel is
szeretnék javítani a felnövekvõ
korosztályok informatika iránti
szeretetét és elkötelezõdését. A
verseny lehetõséget biztosított a
diákok számára, hogy szakmai
iránymutatás és segítség mellett
szélesítsék és elmélyítsék tudásukat az applikáció fejlesztés területén.
Kiemelte, mivel a középiskolák
jelentõs részében nincs Java/Android oktatás, ezért fontos,
hogy az elõselejtezõ egy tanítási
feladatot is ellásson, amelyet anyagokkal támogattak.
A felhívásra húsz középiskolai
csapat, száz fõvel jelentkezett az
ország minden részérõl, így Debrecenbõl, Nagyatádról, Zalaegerszegrõl, Nagykanizsáról, Székesfehérvárról, Bajáról, Bonyhádról
és Jászberénybõl. Két online forduló után választották ki a legjobb tíz csapatot, akik november
28-án a helyszíni döntõn mérhetik össze tudásukat. Ekkor mutathatják be saját fejlesztésû programjukat, valamint egy helyben
elkészítendõ versenyfeladat is
vár rájuk.
Kanizsa

Fûben, fában orvosság 
elõadás a gyógynövényekrõl
Mint ismeretes, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ligetvárosban szociális
rehabilitációs fejlesztést valósít
meg, melynek keretében a projektben résztvevõ konzorciumi
partnerek tevékenységeként közösségi programok valósulnak
meg. Ennek egyik állomása volt
a minapi, Életmeder Alapítvány
által tartott elõadás "Gyógynövények az életünkben, természet
gyógyászat, gyógynövények a
háznál, családban" címmel.
A programsorozat eddigi rendezvényei többek között az egészséges életmódot, a lakókörnyezet megújítását
szolgáló tevékenységeket, környezet-

tudatos szemléletmódot, szemléletformáló gyakorlati képzéseket érintettek. A mostani összejövetel is nagy érdeklõdés mellett zajlott a Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
A meghívott elõadó, Fatér Balázs
István szakértõ szólt többek között
gyógynövény-gyógyászat történetérõl, az ezek gyógyászatban betöltött
szerepérõl, valamint a modern
gyógyászatról. Kitért a gyógyhatású
növények gyûjtésére is. Hasznos tanácsokkal látta el a megjelenteket
például arra vonatkozóan, mikor
kell begyûjteniük az orvosságokat: a földbeli részeket a nyugalmi
idõszak elején vagy végén (õsszel,
tavasszal), a leveleket közvetlenül
virágzás elõtt, a teljes földfeletti

5

Gimnasztika,
Attila ovi
módra
A Katica csoport dalos-énekes
körjátékával kezdõdött hétfõn
az immár hagyományos egészség hét az Attila Óvodában.
Az intézmény kis lakói, az
óvónénik és persze a szülõk is igazán
mozgalmas napok elõtt állnak.
Ugyanis a rendezvény jóvoltából különbözõ, mozgás- és egészségtudatos
programokon vesznek részt a hét során. Mint azt Farkas Róbertné, a tagóvoda vezetõje hangsúlyozta: fontos,
hogy minél kisebb korban elplántálják a gyermekekben, hogy a sport, a
helyes táplálkozás alapvetõ dolog, és
hozzátartozik a mindennapokhoz.

 Játékos programokkal, illetve különbözõ foglalkozásokkal szoktatjuk
a kicsiket a késõbbi tudatos életvitelre  fogalmazott Farkas Róbertné.
Az egészséghét nyitónapján sem
volt hiány mocorgós foglalkozásokból, amibe a szülõk is bekapcsolódtak. A másik csoport apróságai
pedig eközben gyümölcssalátát készítettek. A hét során  többek közt
 még lábtoll-labda bemutató és
nyitott testnevelés órák várnak az
ovi apraja-nagyjára, a szülõket pedig különbözõ elõadásokra várják.
Sz.Zs.

részt a virágzás kezdetén, délelõtti,
déli órákban, a virágokat a virágzás
elején, a terméseket és a magvakat a
teljes érés elõtt vagy alatt a reggeli
órákban. S ami talán a legtöbbeket
érdekelte, hogy vajon melyik növény mire jó. Erre is választ kaphattak azok, akik a múlt heti Életmeder
elõadáson részt vettek, valamint a
gyógynövényekbõl elõállított készítményeket is megkóstolhatták a
jelen lévõk.
A programsorozat a "Ligetváros
szociális célú rehabilitációja"
(NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-20130002) projekt keretében valósulhatott meg.
H.T.

Nagykanizsai
Szociális
Foglalkoztató
Nonprofit Kft.

SZABÁSZT
KERESNEK
Szakképzett, gyakorlattal
rendelkezõ szabászt keres
a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató a varrodájába.
Jelentkezni szakmai
önéletrajzzal:
nemethangela@nkszoci.hu
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15 éves jubileumát ünnepelte
a Kodály Zoltán énekkar

A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház nagyszabású gálamûsorral ünnepelte énekkarának 15 éves évfordulóját. A megjelenteket a rendezvény háziaszszonya, Kámánné Szép Terézia
igazgató üdvözölte, ünnepi köszöntõt Dénes Sándor polgármester, valamint Horváth László,
a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke
mondott. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
A kórus 1999ben alakult Tánczos Laura vezetésével. A jelenleg
17 fõt számláló énekkar a mûvelõdési ház Nyugdíjas Klubjának tagjaiból alakult. Szülõk, nagyszülõk,
dédszülõk, mindmáig lelkes, szorgos és vidám emberek, akik együttesen mutatták meg tehetségüket a
gálamûsorban. Méltón névadójukhoz, Kodály Zoltán zenetudós, zeneszerzõ szellemiségét követve,
magas színvonalon ápolják és örökítik tovább hagyományainkat.
Az énekkar legszívesebben régi
magyar dalokat énekel a XVI XIX.
századból, melyek többsége Pálóczi
Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekek
címû gyûjteményébõl származik, illetve a régi magyar diákélet hangulatát idézik. Ugyanakkor fontosnak tartják a magyar népzene gyöngyszemeinek megõrzését, így repertoárjukban
megtalálhatók a zalai és a környezõ
tájegységek népdalcsokrai is, így például a vasi népdalcsokor Békefi Antal
gyûjtésébõl, vagy népdalcsokor Kodály Zoltán mátrai gyûjtésébõl.
 Az énekkar története mellett
azt is megkérdeztük Tánczos Lau-

rától, hogyan született meg az
énekkar létrehozásának a gondolata. Egyáltalán, hogyan találtak
egymásra az intézménnyel?
 Kezdõ pedagógusként a szomszédos egykori Vécsey Zsigmond
Általános Iskolában tanítottam
ének-zenét  idézte fel az elõzményeket a kórusvezetõ.  A mûvelõdési ház akkori vezetõje, Mónai
Zsuzsanna keresett meg azzal a kéréssel, hogy szervezzünk mûvészeti
csoportot a Vasutas Nyugdíjas Klub
dalolni szeretõ tagjaiból. Hamarosan be is mutatkoztunk Székesfehérváron, ahonnét bejutottunk az országos döntõbe. Szolnokról pedig a
zsûri különdíjával tértünk haza.
Tánczos Laura énekzene tanárnõ szakmai irányításával 1999 óta
számtalan kórusversenyen vettek
részt. Gyakori fellépõi a város és a

környezõ települések kulturális
mûsorainak is. Többek között szerepeltek a Tiszán innen, Dunán
túl elnevezésû kórustalálkozón, a
Kodály Zoltán születésének 130.
évfordulója alkalmából szervezett
Kodály Hetek gálamûsoron.
Az évek során szép számban részesültek mûvészeti elismerésekben. Az Országos Népzenei Minõsítésrõl 2002ben bronz, majd
2004ben arany minõsítéssel tértek
haza. 2007ben ismét arany minõsítést
szereztek
Gellénházán.
2011ben pedig újra megvédték
arany minõsítésüket. 2011ben a
Szépkorúak Mûvészeti Találkozóján Murakeresztúron elsõ helyezést
értek el. 2012ben szerepeltek a
Vasutas Énekkarok Országos Találkozóján, Szolnokon. 2013ban pedig, a Szépkorúak Mûvészeti Találkozóján, Gellénházán Kiváló Minõsítés szereztek. A Határokon átívelõ kulturális és mûvészeti vetélkedõ pécsi országos elõdöntõjére
ének kategóriában egyedüli továbbjutó lett Zala megyébõl az énekkar.
 A szakmai szempontok mellett
a zsûri több alkalommal is kiemelte, hogy a kórus minden tagján látszott, szívbõl énekeltek. Az arcokról egyértelmûen sugárzott a hagyományok iránti tisztelet és a népdalok szeretete. Egyöntetûen valljuk, hogy az éneklés karban tartja
a lelket  ismerte el a mûvészeti
vezetõ, majd megemlítette a fellépõ
vendégeik nevét. Jubileumi mûso-

runkban az elmúlt 5 év legfontosabb állomásait elevenítettük fel.
Közremûködött a Zalai Prima-díjas
Farkas Ferenc Énekegyüttes, a
MAMIK Hagyományõrzõ Dalkör, a szepetneki Nefelejcs Egyesület, a Honvéd Kaszinó Énekkara,
valamint a Fûzvölgyi Dalostársak.
Fafúvós hangszeren Balogh József,
harmonikán Oláh János játszott.
Egy kórus életének mindennapjait meghatározzák az elõttük álló feladatok. Énekkarunk tagjai hétrõl
hétre, évrõl évre közösen járták a
célhoz vezetõ utat, s igyekeztek eleget tenni a felkéréseknek. A 2011
õszén mûvelõdési házunkban megrendezett Örmény napra 2 örmény
dallal készültünk, melyet a koncerten azon tagjaink  Büki István,
Vitári István és Hegedûs Józsefné
(Rózsika) emlékére énekeltünk,
akik már nem járják velünk ezt a közös utat. Az elmúlt esztendõk munkás hétköznapjaiban ünnep volt számunkra, amikor barátaink meghívásának eleget téve dalos találkozókon énekelhetett énekkarunk. A baráti kórusok itt voltak, és közösen is
daloltunk e szép ünnepen.
A népdalcsokrok, s a régi magyar dallamok mellett énekkarunk
az idei évben a magyar népmûvészet különleges mûfajához, a népballadához is szeretettel fordult.
Mûsorunk záró számaként két,
szerelemi témájú ballada is felcsendült  foglalta össze Tánczos
Laura az általa irányított énekkar
15 évét, vallva Kodály Zoltán zenérõl szóló szavait: A zene az
életnek oly szükséglete, mint a levegõ. Sokan csak akkor veszik
észre, ha már nagyon hiányzik.
B.E.

Pénztörténet bemutató kiállítás a VOKE-ban
Csütörtök késõ délután nyílt
és vasárnap 13 óráig volt megtekinthetõ a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban az István
királytól napjainkig címû pénzérme kiállítása. A tárlat anyaga
Gazdag István lenti származású
elõadómûvész kitartó munkájának az eredménye.
A megnyitó keretében Karádi
Ferenc alpolgármester, Farkas István MÉE nagykanizsai csoport-titkár köszöntötte a jelenlévõket, valamint ismertette röviden a tárlat
lényegét, miközben a Farkas Ferenc Zeneiskola szaxofon kvartettje szórakoztatta az érdeklõdõket.

A kiállítás anyaga a magyarországi uralkodók által kibocsátott pénzeket mutatja be I. (Szent) István
korától a vegyesházi királyaink

arany és ezüst dénárjain át egészen
IV. (Habsburg) Károly idõszakáig.
P.L.
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16
órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2014. november 28-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2014. december 18-án (csütörtökön) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje a palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap elsõ
keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Általános Iskolában. Aznap 18 órától
20 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II.
épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek)
lakosainak tart fogadóórát: Garay utca páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca
végéig folyamatos házszámok, Ûrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor
utca, Cserfõ hegy, Cserfõ út, Dózsa György utca 1-tõl 95/A-ig páratlan
házszámok, Dózsa György utca 2-tõl 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-tõl az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-tõl az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos
információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában
kérhetõ.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Marton István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.
Szõlõsi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
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Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997.
(XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1.
Bartók B. u. 10. E. lh III. em. 3.
2.
Csengery u. 36. fsz. 4.
3.
Fõ u. 2. III. em. 3.
4.
Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
5.
Erzsébet tér 11/A. fsz. 4.
6.
Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
7.
Rózsa u. 15. VII. em. 5.
8.
Zrínyi M. u. 37. II. em. 4.
9.
Zrínyi M. u. 43. fsz. 1.
10.
Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
11.
Csengery u. 117/11/C/2.
II. Nyugdíjasház
1.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók. A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

Fogadónapok
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2014. december 3-án
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2014. december 10-én
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Meghívó

A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász 2014.
november 28-án (péntek) 8.00-17.00 óráig és november 29-én
(szombat) 8.00-12.00 óráig KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁRT RENDEZ a kiskanizsai templom melletti Közösségi
Házban.
Bébi, gyermek, nõi és férfi ruhák, cipõk, játékok nagy választékban,. megújult árukészlettel. Minden áru 100, 200, illetve 500 Ft-ért kapható.
A befolyt összeget és a pénzadományokat a rászorultak megsegítésére fordítjuk.
Segíts, hogy segíthessünk!
Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász aktivistái

2014. november 27.
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Adventi gyertyagyújtás:
2014. november 30., december 7., december 14., december 21. 18.00 óra
Korcsolyapálya nyitva tartás:
2014. november 30.  17.00 órától  20.00 óráig, 2014. december 1-jétõl  5-ig- 16.00 órától  20.00 óráig
2014. december 6-tól  7-ig  10.00 órától  20.00 óráig, 2014. december 8-tól  11-ig 16.00 órától  20.00 óráig
2014. december 12-én 14.00 órától  20.00 óráig, 2014. december 13-tól  14-ig  10.00 órától  20.00 óráig
2014. december 15-tól  18-ig  16.00 órától  20.00 óráig, 2014. december 19.00 én 14.00 órától  20.00 óráig
2014. december 20-tól  21-ig 10.00 órától  20.00 óráig

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

KAVOSZ Vállalkozói
Fórum Nagykanizsán

építõipari kivitelezéssel foglalkozó nagykanizsai vállalkozások részére.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a KAVOSZ
Zrt. és a VOSZ Zala Megyei
Szervezete november 17-én vállalkozói fórumot tartott Nagykanizsán.

A rendezvényen Csermely Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv vezetõ-helyettese bemutatta a TSZSZ munkáját és eddigi
mûködésének tapasztalatait, valamint beszélt a kivitelezõi szerzõdések buktatóiról. Ezt követõen
az elektronikus építési napló vezetésének tapasztalatairól tájékozódhattak a résztvevõk. A napló
vezetésének gyakorlati tapasztalatairól Horváth Gábor, a MEGABER Construct Bt. üzletvezetõje,
a hatóság tapasztalatairól pedig
Sárdi Andrea, a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának vezetõje beszélt.
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv 2014. évi elõirányzott
terhére (NGM_ SZERZ/88/2014).

Városunk az egyik állomása
volt annak az országos fórumsorozatnak, melynek fókuszában a
kkv szektor finanszírozási lehetõségei állnak, kiemelt figyelemmel
a 2014-2020-as ciklusban várható
uniós forrásokra. A rendezvényt
dr. Polay József elnök nyitotta
meg, majd Dénes Sándor polgár-

Pedagógiai
felkészítés kamarai
szakértõk számára
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az NFA-KANGM-11/2013/TK támogatási
szerzõdésben vállaltak alapján
október 17-én és 18-án, valamint november 7-én és 8-án,
összesen 35 órás szakmai, pedagógiai és pszichológiai felkészítést tartott a gyakorlati képzõhelyek ellenõrzését végzõ területi kamarai szakértõi számára.
A felkészítés november 15-én
vizsgával zárult, melyet sikeresen teljesítõk automatikusan

bekerültek a kamarai Országos
Szakértõi Névjegyzékbe.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-11/2013/TK
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

2014. november 27.

mester és Dr. Farkas Imre, a
VOSZ társelnöke köszöntötte a
résztvevõket. A megnyitót követõen Polgár András, a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési
Ügynökség vezetõ stratégiai tervezõje beszélt a 2014-2020 közötti uniós forrásokról, majd Szép
Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója a Széchenyi Kártya
Program finanszírozási lehetõségeirõl tartott elõadást. Az elõadók
sorában üdvözölhettük dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét is,
aki kiemelte: Magyarország gazdasága jó úton jár, de csak rövidtávon. A tartós sikerhez további
intézkedések szükségesek. A fórum végén a vállalkozók kérdéseket tettek fel az elõadóknak.

Tájékoztató
az építõipari kivitelezõ
vállalkozásoknak
Kamaránk november 19-én
tájékoztató elõadást tartott az

Pályaorientációs
programok
a Nagykanizsai
Kereskedelmi
és Iparkamaránál
A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központja idén
15. alkalommal rendezte meg a
Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató nevû rendezvényét, melynek a tavalyi nagysikerû rendezvény után idén is
helyt adott Nagykanizsa.

A pályaválasztási kiállítás célja,
hogy elõsegítse a fiatalok megalapozott pályaválasztási döntését,
amely után nagyobb eséllyel találják meg az érdeklõdésükhöz és
képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedõ szakmát-munkát, és válnak sikeres
munkavállalókká a munkaerõpiacon. A rendezvényen az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ szakmacsoportok szakmáinak, standokon történõ, gyakorlatias bemutatását jelenítették meg,

elsõsorban Zala megye szakképzést folytató középfokú oktatási
intézményei, és munkáltatók is
vállalták, hogy szemléletesen bemutassák az egyes szakmákat, továbbtanulási lehetõségeket. Így a
pályaválasztás elõtt álló fiatalok
bõséges elméleti ismeretet és
szemléletes gyakorlati képet kaphattak az oktatott szakmákról, a
képzéssel megszerezhetõ végzettségrõl, képesítésrõl, az iskolák
képzési rendszerérõl.

A rendezvény nulladik napján,
november 19-én a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara 12
tanulócsoport 136 pályaválasztás
elõtt álló diákja részére biztosította az üzemlátogatás lehetõségét.
Kamaránk kiemelten a hiányszakképesítéseket mutatta be az
érdeklõdõ diákok számára. A népszerû üzemlátogatási célpont a
DKG-EAST Zrt. A tanmûhely
megtekintése és a gyárban folyó
munka megismerése remélhetõen
sok fiatalt vonzott a vasas szakmák felé. A tavalyi évben is sok
tanulót érdeklõdött a vendéglátós
szakmák iránt. Kamaránk kiemelt
partnere a zalakarosi MENDAN
Hotel fogadta csoportjainkat.
Vendéglátóink javasolták, hogy
január végén a nyolcadikos csoportból a vendéglátós szakmákat
választókkal ismét keressük fel
õket. Idén elsõ alkalommal sikerült a Kanizsai Dorottya Kórházba
csoportokat vinnünk. A Hevesi és
a Péterfy iskola tanulói Péter Zsuzsanna ápolási igazgató kedves
szavai után több osztályon is megismerkedhettek az ott folyó munkával. Reményeink szerint egyre
többen választják majd hivatásukká a gyógyító tevékenységet. A
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola Könnyûipari Tanmûhelyébe Patonai Katalin meghívására sikerült látogatást szervezni. Az
intézmény megtekintése után a diákcsoportok részletesen megismerkedhettek a bútorasztalos,
kárpitos, nõi szabó, fodrász tan-
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mûhelyekben folyó munkával, ki
is próbálhatták magukat ezekben
a szakmákban. Szakoktatók vezetésével madáretetõt készíthettek a
fiúk, textil díszeket varrhattak a
lányok. Bízunk abban, hogy a látogatásokat vezetõ remek szakemberek szakmaszeretete, lelkiismeretes munkája közelebb hozta
diákjainkat a bemutatott szakmákhoz. Köszönetünket fejezzük
ki minden, programunk sikerében
közremûködõ partnerünknek. A
Pályaválasztási Kiállítás nyitó
napján dr. Czomba Sándor a szakképzésért és a munkaügyekért felelõs államtitkár megnyitója, Borsos József és Cseresnyés Péter köszöntõje után a letenyei és a nagykanizsai járás iskolásai tekinthették meg a szakmacsoportos bontásban képzéseket felvonultató iskolák standjait. A kiállítók mindent elkövettek, hogy a diákok
ízelítõt kapjanak az általuk oktatott szakmákból. Lehetõséget biztosítottak arra is, hogy a tanulók a
gyakorlatban is kipróbálják a bemutatott szakmákat. Kamaránk
minden érdeklõdõ fiatalnak bemutatta a hiány-szakképesítéseket
támogató ösztöndíjrendszer elõ-

nyeit. A megnyitót követõen a Zala megyei tankerületek és iskolák
meghívott képviselõi Czomba
Sándor államtitkár Új irányok a
szakképzésben címû elõadását
hallgathatták meg. Átfogó képet
kaptak a szakképzés átalakításának okairól és a szükséges lépésekrõl. A tájékoztató után az érdeklõdõknek lehetõségük volt
kérdéseik feltevésére, melyre kimerítõ választ kaphattak. A program végén dr. Polay József a
NAKKIK elnöke mutatta be kamaránk szakképzéssel foglalkozó
területeit, tevékenységeit, feladatait. Az elõadás a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-

pontja és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közös
szervezésében valósult meg.
"A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg
(NFA-KA-NGM-11/2013/TK).

Gyakorlati képzés 
tanulószerzõdéssel
a munka világában

Kamaránknál számos diák
fordul meg a tanulószerzõdések
nyilvántartásba vétele céljából.
Elsõdleges cél, hogy a tanulók
gyakorlati képzése tanulószerzõdéses jogviszony keretében
valósuljon meg. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy
a jelenleginél is több vállalkozás
vállaljon szerepet a képzésben.
Ennek érdekében a kamara
szakképzési tanácsadója folyamatosan felkeresi azokat a potenciális
gyakorlati képzõhelyeket, akik a
szakképzésre vonatkozó törvényi
elõírásoknak megfelelve alkalmasak a gyakorlati képzésbe történõ
bekapcsolódásra. A tanulók gyakorlati képzése gazdálkodó szervezeteknél, a tanuló és a szervezet
között gyakorlati képzés céljából
megkötött írásbeli tanulószerzõdés alapján folyik, melyet a területileg illetékes kereskedelmi és
iparkamara tart nyilván. A tanulószerzõdés tartalmazza a szakképzõ
iskola, a gazdálkodó szervezet és a
tanuló adatait, a képzés helyszínét,
a képzési idõt, a tanulónak járó
pénzbeli és egyéb juttatásokat, illetve a szervezet és a tanuló kötelezettségeit. A tanulószerzõdés tanuló részére biztosított elõnyei közül többek között a szolgálati idõbe való beszámítás, a társadalombiztosítási szempontból való biztosítottság és a rendszeres havi jö-

vedelem emelendõ ki. A gazdálkodó szervezet számára lehetõség
van a saját munkaerõ kinevelésére, emellett a képzõ gazdálkodó
szakképzési célú támogatásra is
jogosulttá válik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben kiadta Tanulószerzõdéssel és Együttmûködési
megállapodással a munka világában címû kiadványát, mely jelentõs segítséget nyújthat a gazdálkodó szervezetek számára. A kiadvány részletesen tartalmazza azokat a hasznos és fontos tudnivalókat a gyakorlati képzés rendszerérõl, ami elengedhetetlen ahhoz,
hogy a szakképzést érintõ változásokról naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a képzésben érintett
felek. A kiadvány kamaránk szolgáltató irodájában átvehetõ, illetve
a www.nakkik.hu kamarai honlapról letölthetõ. További információkkal kamaránk szakképzési tanácsadója áll rendelkezésre.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

A jó szakma felér
egy diplomával 
Már lehet jelentkezni
a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyre!
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015-ben is megszervezi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV) és a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), melynek kiemelt
célja a magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés
eredményeinek bemutatása.
A versenyek célkitûzése a gyakorlatigényes, fizikai szakmák  beleértve a ráépülõ, magasabban kvalifikált szakmákat is  társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a
szakmatanulás népszerûsítése révén,
A jó szakma felér egy diplomával
szlogen jegyében. Ezúton kérjük az
iskolákat, hogy a jelentkezési határidõ és az elsõ versenynap közötti rövid idõ, illetve az iskolai tanszünet
miatt, a jelentkezéseket legkésõbb
2014. december 18-ig tegyék meg a
www.szakmasztart.hu honlapon, és
ezzel párhuzamosan adják postára
azokat. A jelentkezéshez szükséges
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adatok rögzítését követõen a kinyomtatott jelentkezési lapot az iskola igazgatójának egyetértõ, támogató nyilatkozatával együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarához eljuttatni.

Online pénztárgépek
éves felülvizsgálatával
kapcsolatos tudnivalók
A NAV közleményt tett közzé
honlapján mely szerint az
online pénztárgépeket az üzemeltetõknek évente felül kell
vizsgáltatniuk a NAV nyilvántartásában szereplõ szervizek
valamelyikével.
Az éves felülvizsgálat során a szerviz elsõdleges feladata az illegális beavatkozások kiszûrése és feltárása.
Emellett ellenõrzi és szükség esetén
kicseréli az adóügyi ellenõrzõ egység
(AEE) akkumulátorát is. Az éves felülvizsgálatot elsõ alkalommal a
pénztárgép elsõ üzembe helyezését
követõ egy éven belül kell elvégeztetni. A felülvizsgálatot ezt követõen
évente meg kell ismételni, úgy, hogy
az egymást követõ felülvizsgálatok
között legfeljebb egy év telhet el.
E közlemény az éves felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokhoz
szeretne segítséget és iránymutatást adni  üzemeltetõknek és
szervizeknek egyaránt. Bõvebb
információ: www.nav.gov.hu

Év Fiatalbarát
Vállalata Díj
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet pályázatot hirdet a Vidékünk Jövõje Program keretében.
Az Év Fiatalbarát Vállalata kategóriában olyan vállakozások jelentkezését várják, akik fiatal munkavállalók
vidéken maradását ösztönzõ és segítõ
önálló vállalati programot vezetett be.
A program céljai között szerepel a tanulmányok után a hazatérésre ösztönzõ feltételek kialakítása, valamint a
képzett, világlátott fiatalok vidékre
költözésének segítése. Az akció kiemelt célja az is, hogy a vidéki élet
meghatározó szereplõit bevonjuk,
ezért a vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára olyan versenyt hirdetünk, amelyben megmutathatják, õk
milyen erõfeszítéseket tesznek azért,
hogy a fiatalokat segítsék a vidéken
való boldogulásban. Bõvebb információ: www.videkunkjovoje.hu.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fitt (nap) volt és pont
KONZERVÁLT TRADÍCIÓK - INDIA  Dr. Simán
László fotómûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: december 20ig.
November 29. 15 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ dekoráció készítése.
November 29. 17 óra
ZALA MEGYEI NÉPTÁNC
ANTOLÓGIA 2014
A Zala megyei felnõtt néptánc
együttesek bemutatója.
December 1-2 és 11. 10 és 14
óra
Gyermekszínház
Szepes Mária - Bor Viktor:
PÖTTYÖS PANNI - zenés
mesejáték, a Szabad Ötletek
Színháza elõadásában.
December 1.: 10 óra Táltos
bérlet, 14 óra Manó bérlet
December 2.: 10 óra Mazsola
bérlet, 14 óra Tapsi bérlet
December 11.: 10 óra Vackor
bérlet, 14 óra Hápi bérlet
Belépõdíj: 700 Ft
December 1. 17 óra
SÜTEMÉNYEK, TORTÁK
DÍSZÍTÉSE - elõadás, bemutató. Elõadó: Sinkovics Tamásné cukrászmester, szakoktató.
A belépés díjtalan.
December 3. 14.30 óra
Ifjúsági színház - Maurice
Maeterlinck: A Kék madár - az
Ivancsics Ilona és Színtársai elõadása.
December 4., 11., 18. 10 és 11
óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.
Részvételi díj: 700 Ft
December 4. 17 óra
A lélek rejtelmei elõadássorozat - MIT ÜZEN A TESTED? - Dr. Buda László orvos, pszichológus elõadása.
Belépõdíj: 1500 Ft.
December 5. 17.30 óra
Világjárók klubja
EL CAMINO - személyes élmények a vándorlásról, vetített
képes beszámoló. Elõadó: Dr.
Szinku Mihály állatorvos. A
belépés díjtalan

December 4. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat III.
rész - JÉGVIRÁG - a Marica
produkció elõadása. Belépõdíj:
800 Ft

Fotó: Szabó Zsófia

40.qxd

Minden  no és mindenki  a
mozgás és az egészséges táplálkozás örömeitõl visszhangzott a
szombaton elsõ ízben megrendezett, nagyszabású Mozdulj Kanizsa sportnapon. Az eseménynek otthont adó Kanizsa Centrumban  estébe nyúlóan  különbözõ, testet-lelket egyaránt
tápláló, mi több, formáló programokon vehettek részt az aktív,
sportos kikapcsolódást kedvelõk.
Megmozgatni az egész várost,
a családok apraja-nagyját, s meg-

gyõzni az embereket arról, hogy
az életmódváltás nem átok, hanem
áldás   e cél motiválta a sportnapot szervezõ Fitpoint Mozgásközpont csapatát és a Biocentrum vezetõségét, amikor is közösen tetõ
alá hozták a rendezvényt. Ahol
nem volt hiány érdekes, értékes és
persze jócskán fit programokból. Az ünnepélyes megnyitót követõen az NTE 1866 Judo Szakosztály tartott bemutatót, ezt követõen pedig Csere Erzsi instruktor mozgatta meg zumba órán a
nõi szekciót. Majd Pintér Andrea,

a szervezõ mozgásközpont szakmai vezetõje ragadott Gymstick-et
a kezébe  rengeteg hölggyel
együtt  és intenzív tréningbe kezdett. Így volt ez a step pados edzésen is. A sportnap második felében
az ismert fitnesz edzõ, Péntek Enikõ és a neves prezenter, Tatarek
Rezsõ óráján izzadhattak a résztvevõk. A legifjabb korosztálynak
sem kellett unatkoznia, a gyermekaerobic és az akrobatikus torna jóvoltából. A sort még lehetne
folytatni számos mozgásformával,
amiket szintén kipróbálhatott a
sportnap (aktív) látogatóközönsége.
Természetesen az uraknak sem
kellett unatkozniuk: õket a testépítés koronázott, és koronázatlan királyai, királynõi várták. Akik meg
elég muszklit és affinitást éreztek
magukban, azok a fekve nyomó
erõfitogatón a nagynyilvánosságnak is megmutathatták, mire képesek súlyos súlyokkal a kezükben.
Mindezeken túl még számos kísérõprogram színesítette a rendezvényt. Pintér Andrea elárulta, nem
ez volt az utolsó, tömegeket megmozgató sportnap, ugyanis a közeljövõben  a nagy érdeklõdésre
való tekintettel  újra szerveznek
hasonlóan aktív programot.
Sz.Zs.

Gyógyszertári ügyelet - november
Dátum
december 1.
december 2.
december 3.
december 4.
december 5.
december 6.
december 7.
december 8.
december 9.
december 10.
december 11.
december 12.
december 13.
december 14.
december 15.
december 16.
december 17.
december 18.
december 19.
december 20.
december 21.
december 22.
december 23.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.

Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280,
BENU, ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
BENU, NAGYKANIZSA KATONARÉTI, TAVASZ U. 26., 93/311-607
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
REMÉNY GARAY U. 14., 93/314-967,
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
BENU, KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26., 93/311-607
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
REMÉNY, GARAY U. 14., 93/314-967
SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610
BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403

Ügyeleti idõ
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
13:00-08:00
08:00-08:00
08:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
20:00-08:00
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Irodai ügyintézõ
Óvodapedagógus
Gépésztechnikus
Kõmûves
Eladó
Nyílászáró szerelõ
Varró
Asztalos
Faesztergályos
Építõipari munkás

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

13

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Mindent egybevetve sikerrel zárta ezt a hónapot, így jó hírekkel indul majd az advent.
A kemény munka és kitartás jutalma is megérkezik, a dicséretek sem maradnak el, s még
jobb dolgok megalkotására fogják sarkallni.

IV.20.V.20. Bika
Jobb, ha nem húzza tovább az idõt olyan
ügyekben, amiket régóta a szõnyeg alá sepert.
Ráadásul hétvégén már december, ideje adventi hangulatba kerülni. Azt pedig senki nem
mondja, hogy mindezt egyedül tegye...

V.21.VI.21. Ikrek
Mindig tegye azt, amit a belsõ hangja diktál.
Még akkor is, ha mindez gyökeres ellentétben
áll a józan eszével. Ne menjen a dolgok elé,
mindig azt a percet élje meg, amelyben van,
hiszen ebbõl kell kihoznia a lehetõ legtöbbet.

VI.22.VII.22. Rák
Jó lesz a hete, kivéve, ha a rosszat keresi mindenben. Csak bátornak kell lennie. Sokkal jobban alakulnak a dolgai, mint azt remélte volna.
Ahogy közeledik a hétvége, egészen kivirul.
Baráti vagy szerelmi téren is áttörést érhet el.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Elég kaotikusan alakult a november, gyakran
volt ideges, feszült. Ám, a héten fordul a kocka,
a növekvõ Hold rengeteg energiát ad. Remek
terv decemberre, ha megelégszik annyival,
amennyit az élet az adott pillanatban felkínál.

VIII.23.IX.22. Szûz
Kellemes, pozitív élményekkel teli hét várja.
Ismerkedjen bátran, érdekes emberekkel
találkozik majd. Ha viszont van olyasvalaki
az életében, aki csak visszahúzza, attól szépen, békében meg kellene válnia.

IX.23.X.22. Mérleg
November utolsó napjai erõteljes hatással lesznek önre. Ha azt érzi, hogy a háta
mögött kellene hagyni pár dolgot, akkor
ehhez tegye is meg a szükséges lépéseket. Mondjuk egy új kapcsolat felé...

X.23.XI.22. Skorpió
Avártnál jobban alakulnak az ügyei, sõt, egy érdekes kihívásra is rálel, ami gyors eredményt
hoz. A december kitûnõ alkalom lesz, hogy új
dolgokba kezdjen szakmai és szerelmi téren
egyaránt. Ne hagyja ki a kínálkozó lehetségeket!

XI.23.XII.21. Nyilas
A heti csillagállás kedvezõ hatásainak segítségével a héten bármit megvalósíthat a
szerelemben, ha lesz bátorsága kilépni a
komfort-zónájából. Ne aggódjon, minden
könnyedén és problémamentesen alakul.

XII.22.I.20. Bak
Ezen a héten számos akadály emelkedik ön
elé, amin kizárólag kitartással jut túl. A pozitív eredmények nincsenek távol, csupán rögösebb út vezet a célig. Addig is forduljon arccal
a nap felé, így minden árnyék ön mögé kerül.

I.21.II.19. Vízöntõ
Remek napok várnak önre, csak ragadja magához az irányítást!. Csakis olyan döntéseket hozzon, amik önnek kedveznek, nem kell örökké
másoknak megfelelni. Olyan lehetõségek kínálkoznak a héten, melyekre nem is számított.

II.20.III.20. Halak
Karrierje egyengetésének kedveznek az
égiek, amihez minden segítséget meg is
kap, csak át kell szakítani a célszalagot.
Új kapuk nyílnak meg ön elõtt, csak figyeljen, hogy ne hagyja ki a lehetõséget!

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

Volt tízgólos játékosuk is
Kalocsai KC (1.) - Nagykanizsai Izzó SE (8.) 28-18 (16-10)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 5. forduló.
Kalocsa, Városi Sportcsarnok, 250
nézõ. Vezette: Major G., Takács
T.Izzó SE: Tóth Á. - Tompek A.,
Molnár L. 4, Csalló 2, Kiss G. 5/1,
Musits N. 2/1, Csató 1. Csere:
Dencs Balázs (kapus), Kovács B.
1, Korcsmáros B. 1, Szabó Sz.,
Marton B., Dencs Bálint, Tóth M.,
Balogh B. Edzõ: dr. Woth Péter.
Az Izzó SE a tabella elsõ helyén
álló Kalocsai KC vendégeként lépett pályára. A jó erõkbõl álló alföldieket a tavalyi szezonban sikerült megverni, így erre a mérkõzésre is a két pontért utaztak a kanizsaiak. A mérkõzés elején sikerült megszerezni a vezetést, amit a
10. percig tartott az Izzó (3-5), ám
ezt követõen a hazaiak egymás
után szerezték a gólokat és át is
vették a vezetést (23. perc: 10-7),
majd a szünetre hat gólos hátránynyal vonulhattak a dél-zalaiak (1610). A második félidõben tovább
növelték elõnyüket a kalocsaiak,
és biztosan nyerték a találkozót.
Dr. Woth Péter: Elsõsorban támadásban voltak problémáink, rengeteg
rossz lövés volt, amibõl a kalocsaiak
indulni tudtak. A felállt védelmek ellen nem látszott ekkora különbség,
de nem találtuk a mérkõzés ritmusát.
Amikor sietni kellett volna, lassúak
voltunk, amikor lassítani kellett volna, siettünk és többször is túlbonyolítottuk a játékot.
Nagykanizsai Izzó SE (10.) 
Rinyamenti KC (2.) 20-26 (12-11)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, Zsigmondy-csarnok,
150 nézõ. Vezette: Fábián B.,
Földesi Cs. Izzó SE: Tóth Á. Tompek 2, Molnár L. 3, Füle 3,
Kiss G. 1/1, Musits N. 4/1, Csató
2. Csere: Dencs Balázs (kapus),
Senger 1, Kovács B., Korcsmáros
B. 2, Szabó Sz., Marton, Dencs
Bálint. Edzõ: dr. Woth Péter.
A bajnokság 6. fordulójában a
Rinyamenti KC csapatát fogadta az
Izzó SE és a mérkõzés elején a
vendégek gyorsan el is léptek a hazaiaktól (7. perc: 1-5). A kanizsaiaknak sikerült aztán nem csupán
felzárkózniuk, de a vezetést is átvenniük (20. p.: 9-7), mely a szünetig ki is tartott. A második félidõben egészen a 46. percig tartani
tudta elõnyét az Izzó (16-15), ám
azt követõen a vendégek megrázták magukat és egymás után szerezhették a góljaikat, majd léphettek el a házigazdáktól, akik számos
helyzetet rontottak (53. p.: 17-22).
A találkozó hajrájában a nagyatádi
csapat dominált és aratott biztos sikert a Nagykanizsa otthonában.
Szigetvári Kézilabda SE (11.)
 Nagykanizsai Izzó SE (8.) 2224 (14-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 7. forduló. Szigetvár, Városi Sportcsarnok, 80 nézõ. Vezette: Polgár, Tiringer. Izzó
SE: Tóth Á. - Tompek, Molnár L.,
Füle 2, Kiss G. 8/4, Musits N. 2,
Csató 5. Csere: Dencs Balázs (kapus), Senger D. 3, Kovács B., Korcsmáros B., Szabó Sz., Marton B.,

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Becsehelyen, a Dózsa György
utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfûtéses + kandallós családi
ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel,
veteményes kerttel, az udvarban
egy különálló egyszobás épülettel
eladó vagy nagykanizsai két szobás
lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0693-351-586,
0630-209-0546
(7647K)
Kisrécsén 52 m2-es családi ház
központi helyen, reális áron eladó.
Tel.: 0630-354-4602 (7682K)

Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtéjét, gáztûzhelyét, stb.

BÉRLET

Bútorozott szoba egy fõ részére
kiadó. Érd.: 0670-541-1102, 0693318-357 (7683K)

Véradások
2014.12.02. (kedd) 09:30  14:00
óra Kanizsa Pláza. 2004.12.04.
(csütörtök) 09:30 óra  12:00
óra. Vöröskereszt. 13:30  15:30
óra Kanizsa Trend.

2014. november 27.
Dencs Bálint. Edzõ: dr. Woth Péter.
Az Izzó SE a legutóbbi forduló
keretében a Szigetvári KSE csapatához utazott  nem titkoltan a két bajnoki pontért , amit szoros mérkõzésen sikerült is begyûjteni. A mérkõzés elején magukhoz ragadták a
kezdeményezést a kanizsaiak (13.
perc: 4-6), ezt követõen azonban a
hazaiak fordítani tudtak (25.p.: 1211), majd egy jó széria után újra
elõnyre tett szert az Izzó (14-16). A
második félidõben végig vezetve,
Kiss Gergely irányításával hozta a
kötelezõt a kanizsai legénység.
Nagykanizsai Izzó SE (10.) 
Sport 36 Komló U23 (4.) 21-27
(10-14)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, Zsigmondy-csarnok,
80 nézõ. Vezette: Baranyai N., Baranyai Zs. Izzó SE: Tóth Á. - Tompek 2, Molnár L. 2, Füle Cs. 4, Kiss
G. 8/1, Csató, Senger D. 1. Csere:
Dencs Balázs (kapus), dr. Woth 1,
Kovács B. 1, Korcsmáros B. 1,
Szabó Sz.., Kovács B., Dencs Bálint. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter.
A mérkõzés elején a vendégek
szerezték meg a vezetést, de a kanizsaiak jól tartották magukat, kiegyenlített volt a játék (25. perc: 99). Az elsõ félidõ végére aztán elhúzott a Komló (10-14) és ezt a hátrányt a második játékrészben már
nem sikerült ledolgozni, a hazai csapat kihagyott helyzeteit kihasználták
a vendégek, így tovább nõtt a különbség a mérkõzés végére (21-27).
Dr. Woth Péter: Mivel a Komló
elsõ osztályú csapata nem játszott,
így ellenfelünk a legjobb csapatával érkezett. Csató Dávid elsõ
percben történt sérülése tovább
szûkítette variációs lehetõségein-

ket, ugyanakkor a csapat jól helytállt és próbáltunk tapadni az ellenfélre.. A legnagyobb problémát 
ezúttal is  a helyzetkihasználásunk mértéke jelentette és a komlóiak hibáinkat keményen megbüntették.
Simontornyai KK (12.)  Nagykanizsai Izzó SE (7.) 22-28 (8-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 9. forduló.
Simontornya, 150 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. Molnár L. 3, Kiss G. 6, Csonka 10,
Tompek, Musits N. 4, Senger 5.
Csere: Dencs Balázs (kapus), Csató,
Kovács B. Edzõ: dr. Woth Péter.
Ezúttal az Izzó SE rendelkezésére állt Csonka Zoltán, a Csurgótól
kettõs igazolással szereplõ játékosa, aki tíz góljával a meccs legeredményesebbje lett, hiányzott viszont
a gólerõs Füle Csaba. A vendégek
az elsõ percektõl látványos akciókkal tették le névjegyüket (10. perc:
3-6). Elõnyüket a szünetig jó védekezésükkel és a kapus Tóth Ákos kiváló teljesítményével tovább növelték, igaz, a második játékrészben a
biztos vezetés tudata esetenként
könnyelmûségbe csapott át, de a
kanizsai siker nem forgott veszélyben.
***
A szeptember 27-én megrendezett Nagykanizsai Izzó SE - Pécsi
VSE II NB II-es férfi felnõtt kézilabda bajnokin a vendégcsapatban
két játékos jogosulatlanul szerepelt, ezért a szövetség törölte a pályán elért - amúgy pécsi gyõzelmet
hozó - eredményt és 10-0-s gólkülönbséggel a két pontot végül az
Izzó SE kapta.

valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7681K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.:
0630-597-1530 (7684K)

VEGYES

ALMAVÁSÁR

Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként
10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

P.L.

Négyfajta szárazbab eladó! Érd.:
0620-437-8948 (7679K)
Lakásdíszítõ tárgyak, valamint
porcelán nippek és készletek készpénzes vétele Nagykanizsán és környékén. Érd.: 0630-332-8422 (7685K)

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára
felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Telefon:
0620/4237877, 0630/6374083.
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UVSE (6.)  Kanizsa VSE (3.)
10-9 (2-3, 2-2, 2-1, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 4. forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezette: Mucskai,
Rubos. Kanizsa: Nébald - Bakó,
Besenyei 2, Cserdi I. 3, Kéri 1,
Kaszper G., Cserdi P. 1. Csere:
Virt M.. 1, Bencz, Gulyás 1, Kis
Zs. Edzõ: Németh Zsolt.
Az elsõ negyed alapján is
érzõdött, hogy változatos és izgalmas mérkõzést vív majd a két csapat. Már három góllal is elléptek a
vendégek, onnan aztán hibát hibára halmoztak Németh Zsolt tanítványai. A igazi történések a végére
maradtak, amikor is egy emberhátrányt a KVSE kivédekezett, hat a
hat elleni szituációban viszont fegyelmezetlenek voltak, és az ellenfél tudott gólt szerezni. Azt
követõen az utolsó momentumok

Nos, az már a mérkõzés elõtt
nyilvánvaló volt, hogy erõsebb ellenféllel, egyben a listavezetõvel
találkozhatott a Kanizsa VSE Borsodban és a két együttes közötti
különbség egyik alapja, hogy a
profi körülmények mellett a miskolci legénység edzésmunkában is
(szinte már) a felsõbb osztályt idézi. A kanizsaiak ehhez tették hozzá a magukét, hiszen tíz emberelõnyükbõl mindössze egyet használtak ki, a három ötméteresükbõl
pedig csak egyet sikerült értékesíteniük.
Németh Zsolt: Az adódó lehetõségeinket is elmulasztottuk a
szorosabb eredmény elérésére, de
remélem, hogy az elkövetkezendõkben javítani tudjuk az ilyenfajta kisiklásokat.

egyikében a kanizsaiak ismét elaludtak, labdát vesztettek és a hazaiak távoli kísérlete valahogy csak
utat talált a hálóba, amivel meg is
szerezték a gyõzelmet. A kanizsai
együttes három gyõztes találkozója után kapott ki.
Németh Zsolt: Sajnos, egy fegyelmezetlenség megpecsételte
sorsunkat, és jöhet egy szintén nagyon kemény meccs a miskolciak
ellen...
Miskolci VLC (1.)  Kanizsa
VSE 17-7 (4.) (4-0, 4-3, 4-4, 5-0)
OB I B A-csoport vízilabdamérkõzés, 5. forduló. Miskolc,
100 nézõ. Vezette: Madarasi, Kovács Cs. T.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó 2,
Cserdi I. 1, Kéri 1, Cserdi P.,
Kaszper G. 2, Besenyei. Csere:
Gulyás, Klie 1, Fábry. Edzõ: Németh Zsolt.

Fotó: Polgár László

zes vendégek szorongatnak), hiszen
néhány perccel a vége elõtt második sárga lap után kiállították...
Akkor már László Roland szépítõ találatán is túl voltak a csapatok,
s a lefújás pillanatában azt konstatálhatták hazai oldalon, hogy nagyon kellett Kálcsics Ferenc vezetést jelentõ, amúgy bombagólja az
elsõ félidõ elsõ felébõl... A Sáskagyõzelem azért sem jött rosszkor,
hiszen a hátsó traktus versenyfutásában a 15. helyezett Napred is
gyõzött a Teskánd ellen.
Hévíz SK (2.)  UFC Nagykanizsa (9.) 2-0 (2-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 15. forduló. Hévíz,
150 nézõ. Vezette: Vincze G.
(Filinger, Tánczos). G.: Horváth
M.. (44.), Fisli (45.). Nagykanizsa:

P.L.

P.L.

P.L.

A végére Sáska-gyõzelem

Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (14.)  Szepetnek SE
(12.) 2-1 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 15. forduló. Nagykanizsa, 130 nézõ. Vezette: Földszin
A. (Siket, Németh I.). G.: Kálcsics
F. (16.), Földesi (62.), illetve László R. (80.). Kiállítva: Földesi (86.)
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Molnár T. (Holló, 70.), Csordás,
Kálovics Á., Horváth G., Dolmányos, Németh R., Kovács B., Kósa
(Somogyi, 80.), Földesi, Kálcsics
F. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Jelentjük, használt Földesi Gábor elõzõ fordulóbeli pihentetése,
hiszen a támadó ezúttal a Sáskának
mondhatni gyõztes gólt szerzett,
igaz, picit aztán megizzasztotta játékostársait (képünkön a sötét me-

Gyulai A. - Schuller, Völgyi D.,
Hollender, Szép D., Nagy M. (Pál
M., 82.), Zsirai A. (Végh B.., 89.),
Rittinger, Mulasics (Kaczeus, 46.),
Bene G. (Mészáros M., 69.), Szalai D. Vezetõedzõ: Gyulai Csaba.
Nem mintha a Hévíz elleni találkozó apropóján kellene éppen valamit is számon kérni a dél-zalai csapaton, de teljesítményükbõl a fél
szezont alapul véve hiányzott az
igazi bravúr, így viszont el kell fogadni, hogy a kanizsai együttes számára a középmezõny a realitás....
Megyei III. osztály, Déli csoport, 14. forduló: Bajcsa SE (14.)
- Szerdahely FC (9.) 0-3. G.: Dobos (41.), Varga I. (77.), Trojkó
(83.). Kiállítva: Zelkó (88.), Hóbár
(89.), Neumayer (89.  mindhárman
Bajcsa SE). A végére kissé paprikás
hangulat kerekedett a játéktéren, hiszen az addig gyakorlatilag nyugodt
körülmények között zajló találkozón az elsõ kiállítás utánrúgásért
járt, a második az ebbõl fakadóan
reklamálásért, míg a harmadik a nézõkkel történt veszekedésért...
Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) 
Palin FC (11.) 7-0. G.: Tímár (8.,
41., 71.), Kalamász (18.), Kisharmadás G. (63., 82.), MIllei Z. (83.).
Kiállítva: Simon G. (80. - Palin FC).
Eszteregnye SE (12.) - Miklósfa
SE (1.) 2-4 (0-3). G.: Varga K. (50.),
Kercsmarics (81.), illetve Molnár J.
(23.), Halajkó (32.), Krajcsovics
(40.), Verebélyi (54.)

Mohácsi TE I (9.)  GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE I (1.) 3:15.
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 6. forduló.
Mohács. Kanizsai gyõztesek:
Berdár Norbert 4, Gyöngyösi
Áron 3, Kahotek Kristóf 3,
Szuhanyik József 3 és a BerdárSzuhanyik, Gyöngyösi-Kahotek
páros. Biztos gyõzelem az utolsó
elõtti csapat otthonában.
Kanizsa Sörgyár SE I (1.) 
Pécsi TÜKE SE (7.) 13:5.
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 7. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Berdár 4, Szuhanyik 4, Kahotek 3,
Domián Dávid 1 és a BerdárSzuhanyik páros. Ezúttal egy középmezõnybeli ellenfél volt soron,
s ugyan valamivel szorosabb volt
a másik baranyai legénység ellen a
találkozó, de izgalomra itt sem
volt ok.
Gyõri Elektromos Vasas SK
(5..)  Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 6:12.
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 6. forduló.
Gyõr. Kanizsai gyõztesek: Tóthné Szász Kinga 4, Ladányi Dóra
3, Bicsák Bettina 2, Mógor 1 és
az
Újházi-Mógor,
TóthnéLadányi páros. Nem volt a gyõri
találkozó egyszerû a kanizsaiak
számára, egy-egy meccsen belül
is akadtak nagy küzdelmek, a húzóemberek sikerei azonban jól
jöttek a végeredmény szempontjából.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Szombathelyi Asztalitenisz KörSportiskola (7.) 10:8
Kanizsai gyõztesek: Ladányi 4,
Tóthné 4, Bicsák 1 és a LadányiTóthné páros.
Az éljátékosok  akik egyben
küzdõszellembõl is jelesre vizsgáztak  gyõzelmei, nagyon kellettek a sikerhez, mely elõzetesen
könnyebnek ígérkezett. 9:8-nál
Tóthné játszott Balláné Soós Csillával és nagy csatában sikerült
nyernie, így járt is a végén neki a
közönség elismerése.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Az utolsó negyedek nem hiányoztak Küzdeni
tudásból
jeles
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Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávékrémes
tiramisu krémes
erdei gyümölcs krémes
pisztácia krémes
jagermeister ízû

mogyorókrémes
gumicukros
zselés, tejkaramell
vajkaramell
kókusz, marcipán
gesztenye, alma-fahéj
tiramisu, banán
diabetikus
gesztenyekrémes
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
vadász Kid tejkrémes
vadász Kid epres
Haribo gumicukros
konzum hagyományos
konzum kétrétegû:
(kakaó-narancs, kakaókókusz,

kakaó-rum, eper-vanília)
tojáslikõrös függelék
Brandy orange függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
pisztáciás függelék
Toffee függelék
konyakmegyes függelék
72%-os étcsokis
függelék
sztracsatella függelék
rizses-csokis függelék
fehércsokis,
kókuszkrémes
függelék

Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különbözõ
méretben és hosszban kaphatóak.
,

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

(2014. október 23.  december 31.)

