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Telephelyet váltottak, s a korábbinál jóval több megváltozott munkaképességû embernek ad munkát
 az Autistákért Nagykanizsán
projekt jóvoltából  a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. A bõ másfél éve tartó
program ünnepélyes záró rendezvényére múlt héten került sor.
Az egykori Petõfi 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 kiemelkedõen fontos, mivel megváltozott munkaképességû
embertársaink sorsát és élethelyzetét támogatja  mondta elöljáróban
Nagykanizsa elsõ embere. Majd ar-

Garantált a modern és a megfelelõ munkakörülmény
ról beszélt Dénes Sándor, hogy az
említett programban a közösségi érzékenyítés is fontos szerepet kapott.
 E projekt keretében, az elmúlt másfél évben, lehetõség nyílt arra is, hogy
valóban erõsebb 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, erõsítése, amit jelen
projekt is nagyban segített. Csak-

úgy, mint azt, hogy 17, megváltozott munkaképességû ember kapott ezáltal munkát, köztük három
autizmussal élõ. A jövõben pedig
még többük kap munkalehetõséget
a Szociális Foglalkoztatóban.
Zárszavában elismerését  egyúttal köszönetét  fejezte ki Dénes
Sándor a projektben résztvevõknek.
 A mai nappal olyan fordulóponthoz érkezett a Szociális Foglalkoztató, amelynek jelentõsége
1967-es alapításához mérhetõ  ezt
már Lérántné Mátés Valéria, a foglalkoztató ügyvezetõje mondta kö-

szöntõjében. Elöljáróban összegzést adott az intézmény történetérõl, majd áttért a tavaly áprilisban
kezdõdött projekt bemutatására.
Jelezte: a pályázat még 2013-ban
került kiírásra, melyen városunk önkormányzata sikeresen vett részt. A
támogatásnak köszönhetõen nem
csak (nagyobb) telephelyet váltottak, hanem immár korszerû munkakörülményeket is biztosítani tudnak
a hátránnyal élõ embereknek. Sok
más mellett akadálymentesítették és
új elektromos hálózatot is kiépítettek
a volt leánykollégiumban.

Az elkövetkezendõ öt évben megvalósul, hogy az újonnan létrehozott álláshelyek 40 százalékban autizmussal
élõ emberek fognak dolgozni  szögezte le az ügyvezetõ, aki hozzátette: jelenleg 94, megváltozott munkaképességû
ember dolgozik a foglalkoztatónál.
A beszédek után Szûcs Imre római katolikus plébános és Hella
Ferenc református lelkipásztor áldotta meg az épületet, amit az ünnepélyes szalagátvágás után meg
is tekintettek a megjelentek.

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

Sz.Zs.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Víz- és szennyvízkezelési tudományos
konferencia másodszor

Víz- és szennyvízkezelés az
iparban címmel rendeztek a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán nemzetközi konferenciát a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató- Fejlesztõ Központ
szakmai támogatásával. A konferencia fõ célja az volt, hogy a vízés szennyvízkezeléssel foglalkozók bemutassák legújabb kutatási eredményeiket, egyúttal a
rendezvény lehetõséget biztosított a víz- és szennyvízkezeléssel
foglalkozó szakemberek, kutatók, ipari partnerek tapasztalatcseréjéhez és kapcsolatteremtéséhez is. A konferencián adták át
a Soós Ernõ Ifjú Kutatói Díjakat.
A konferenciára ötven különbözõ cégtõl és tudományos szervezettõl érkeztek, összesen 48 különbözõ elõadással. A résztvevõket 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.
2050-re pedig még nagyobb problémát fog jelenteni a védelme, hiszen addigra már, az elõzetes adatok szerint 9 milliárdan leszünk a

Földön. A legtöbb vizet a mezõgazdaság használja. Ezt követõen
a polgármester a kutatóközpont
megalakulását idézte fel azt, amikor az önkormányzatnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának és
a Hidrofilt Kft.-nek az együttmûködésébõl megalakult a Soós Ernõ
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztõ
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. minõségügyi vezetõje. 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 felelõs helyettes államtitkár az Európai Uniós forrásból megvalósuló víz- és szennyvíztisztítási projektek tapasztalatairól, azon belül is a finanszírozásról beszélt elõadásában. Kiemelte,
minden városnak szüksége van
egy húzóágazatra. Ehhez szüksé-

gesek az innovatív projekteknél a
jó tervek, mely meglétének meszszire mutató hatásai vannak, megtakarítást és jól mûködõ rendszert
eredményez.
 Az is innováció kategóriájába
tartozik, ha nem máshogyan csináljuk a dolgokat, hanem jobban 
ezt már Balla Krisztián, a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. vezetõje monda a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda szerepe
az EU-s finanszírozású programokban címû elõadásában. Szemléletrõl beszélt, amellyel érdemes
nekifogni a munkának. Ezt a nézõpontot pedig az oktatás és a képzés
adhatja meg. Majd azt részletezte a
kutatási munkákat hogyan lehet
bekapcsolni a termelési folyamatokba, hogyan hasznosíthatóak.
Dr. Galambos Ildikó, a Soós Ernõ
Víztechnológiai Kutató- Fejlesztõ
Központ szakmai vezetõje a Pannon Egyetemet mutatta be. Az
egyetemen jelenleg közel kilencezer hallgató végzi a tanulmányait,
ebbõl négyszáz Nagykanizsán,
ahol a hallgatóknak számos lehetõségük van a fejlõdésre, az újszerû
innovatív fejlesztésekben való
részvételre.
Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató- Fejlesztõ Központot,
mint innovációs mintát mutatta be
és azt vázolta, hogy jutottunk el
idáig. Kiemelte, még városunk
polgármestereként arra kereste a
megoldást, hogy kerülhet be a köztudatba, mi lehet a kitörési pontja
egy olyan városnak, mely nem me-

gyeszékhely. Valamint arra, mi segíthet egy megfelelõ brand kiépítésében, mely elhangzásakor azonnal Nagykanizsa jut az emberek
eszébe és választ ad a 21. század
kihívásaira. Ekkor hozta össze a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszát és a Hidrofilt Kft.-t. A
cég és az egyetem megbeszélésein
pedig felmerült a kutatóközpont
létrehozásának az ötlete, kitalálták, hogy mi lehet városunk következõ brandje.  Remélem nem
csak brandet építünk, hanem tudást tudunk adni a szakembereknek, mely Nagykanizsának és Magyarországnak kitörési pontot adhat  zárta beszédét Cseresnyés
Péter.
A második konferencián adták
át a Soós Ernõ Ifjú Kutatói Díj 
ahogy Borsos Ferenc, a Hidrofilt
Kft. ügyvezetõ igazgatója részletezte , nemzetközi, hiszen külföldrõl is pályázhatnak rá a kutatók. Az igazgató hangsúlyozta,
minden vállalkozásnak szüksége
van stratégiára, jövõképre, tervre
arra vonatkozóan, hogy mit fog
tenni majd 10 év múlva. A munka
során innovatív együttmûködésre
van szükség, ebben van nagy szerepük a fiatal kutatóknak is. A díjjal lehetõséget biztosítanak számukra, hogy munkájukat minél
nagyobb körben bemutathassák.
Idén a bíráló bizottság döntése
alapján Soós Ernõ Ifjú Kutatói Díj
MSC nyertese Hegedûs Péter, míg
a PhD kategóriában elsõ dr. Veréb
Gábor lett. A beküldött kutatásaikat a konferencián ismertették.
Délután különbözõ ipari és tudományos szekciókban folytatódtak
az elõadások, melyeket Lakner
Gábor, dr. Laky Dóra, dr. Bíró Ildikó, dr. Kunsági-Máté Sándor és dr.
Lakner József vezettek.
V.M.

ORFK: Fokozott ellenõrzés a hónap végéig
Az országos rendõrfõkapitány fokozott ellenõrzést rendelt el az
ország egész területén.
Az országos rendõrfõkapitány 2015. november 30-án 24 óráig Magyarország teljes közigazgatási területére vonatkozóan fokozott ellenõrzést rendelt el a jogsértõ cselekmények elkövetésének megelõzése,
felderítése, illetve megszakítása érdekében.
ORFK Kommunikációs Szolgálat
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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X. Országos Vasutas Népmûvészeti
Kiállítás és Díjátadó

Tizedik alkalommal rendezte
meg az Országos Vasutas Népmûvészeti Kiállítást a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház.
A díjátadó gála a Góbé zenekar
és a Kodály Zoltán Énekkar mûsorával vette kezdetét az intézmény színháztermében.
Az ország különbözõ településeirõl, sõt a határainkon túlról érkezett pályázókat, díjazottakat, a
Vasutas Országos Közmûvelõdési
és Szabadidõ Egyesület képviselõit és a meghívott vendégeket
Kámánné Szép Terézia, a szervezõ
intézmény vezetõje üdvözölte,
majd Dénes Sándor polgármester
mondott köszöntõt. Beszédében a
városvezetõ a háromévenként
megrendezésre kerülõ országos ki-

állítás elõzményeirõl is szólt,
melynek 1988 óta hagyománya
van már Nagykanizsán. Mindez
pedig köszönhetõ az intézmény, a
mûvelõdési ház közösségének és
igazgatójának, Kámánné Szép Teréziának, akik nagyon sokat tesznek városunkban a hagyomány
ápolása és megõrzése érdekében.
A hagyományt ma már nem elég
csodálni  mondta a polgármester.
 Ki kell alakítani a hagyományra
való igényt, amihez meghatározó
példa kell mindannyiunk számára.
Persze mindezt csak úgy tehetjük,
ha jól megismerjük a példát. Ezért
van szükség az ismeretre, amihez
sikerrel járul hozzá e mai kiállítás
is, hiszen célja a magyar népmûvészet és a vasutas népi kultúra értékeinek bemutatása, megõrzése, a

nagyközönség felé való feltárása,
vagyis a hagyományápolás és a
megismertetés.
A kiállítást a VOKE elnöksége
nevében Pál Gábor nyitotta meg.
Beszédében kiemelte: a vasutas
mûvelõdési házak alkotó közösségei nemcsak értéket örökítenek át,
nemcsak hagyományt teremtenek
és visznek tovább, hanem egyúttal
mintát, példát is adnak környezetüknek, lakóhelyüknek. A kézmûvesség, a népi díszítõmûvészet
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
népmûvészet, a népi mûvészet
mindig is táptalaja volt az úgynevezett magas mûvészetnek. Pál
Gábor végezetül megköszönte,
hogy a Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház immáron úttörõként nagynagy lelkesedéssel rendezi meg
ezeket a kiállításokat.
A találkozó további részében
Micsinai Dominik és Király Imre
versmondók, valamint a Pántlika
Néptánccsoport mûsora 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 kõkereszt

Gránit Kft. munkáját és Stamler Lajos
mûvésztanár közremûködését a szobrok
helyreállításában, majd Bence Lajos, muravidéki költõ gondolataival zárta beszédét: Kössön össze bennünket: a múltun-

Harsányi Edit. Fafaragás kategória: II. Király Imre, I. Boa Endre.
Egyéb kategória: III. Baji Angéla gyöngyfûzõ. II. Kecsõ Tibor,
kovács. I. Harangozóné Németh
Beatrix fazekas.
Szakkörök: Hímzés kategória:
III. Tiszta Forrás Hímzõkör, Debrecen. II. Kabai Kézimunka Szakkör, Debrecen. I. Albaregia Hímzõ
Szakkör, Székesfehérvár.
Csipkeverés, horgolás: III.
VOKE Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Ház, Miskolc. II. Vasutas
Nyugdíjas Klub, Nagykanizsa. I.
Halasi Csipke Közalapítvány, Kiskunhalas.
Fafaragás kategória II. Fafaragó
Kézmûves Csoport, Budapest. I.
Fafaragó Szakkör, Nagykanizsa.
Egyéb kategóriában a következõ
intézmények szakkörök kaptak díjat. Szövés: II. VOKE Batsányi János Mûvelõdési és Oktatási Központ, Tapolca. I. Népi Kézmûves
Szakkör, Székesfehérvár. Gyöngyfûzés: I. Gyöngyfûzõ Szakkör,
Székesfehérvár.
Különdíjban részesültek: a
Thúry György Múzeum Különdíját kapta L. Mikecz Ágnes. A
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Különdíját Horváthné Csepella Veronika vehette át. Nagykanizsa MJV Különdíjában a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Hímzõ és Kézimunka
Szakköre részesült. A Vasutas Országos Közmûvelõdési és Szabadidõ Egyesület Különdíját a
szabadkai Gránátalma Hímzõ
Szakkör nyerte el.
B.E.

Elismerõ oklevél
a Honvéd
Kaszinó
Énekkarának

A környék lakóinak jelenlétében szentelték fel a felújított
Honvéd utcai kõkeresztet. Az esemény alkalmából megjelenteket a
városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester köszöntötte.
Beszédében emlékeztetett rá: az önkormányzat 5-6 évvel ezelõtt döntött
arról, hogy a közterületeken álló elhanyagolt, rossz állapotú kereszteket
helyreállítja. E folyamat részeként az
elmúlt években Szabadhegyen, Cserfõn, Palinban, a Dózsa György és a Petfõi utca keresztezõdésében 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

3

kat a jövõnkkel, az elmenõket az érkezõkkel. A kõkeresztet Szûcs Imre, a katolikus egyház plébánosa szentelte fel.
B.E.

A magyar katonazenekari hagyományok megörökítéséért,
ápolásáért, közvetítéséért, kiemelkedõ és sikeres szerepléseik elismeréséül nemzeti ünnepünk alkalmából elismerõ oklevelet kapott a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó Énekkara. Az
elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában vette át Halmos
Ildikó karvezetõ, a Honvéd Kaszinó igazgatója Simicskó István honvédelmi minisztertõl.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Döntött a közgyûlés
Újabb térfigyelõ
kamerákat
telepítenek
Négy újabb, kanizsai útszakaszon bõvítik a térfigyelõ kamerarendszer- hálózatot.
Minderrõl a legutóbbi soros ülésen döntött a képviselõtestület. Mint
az elõterjesztésbõl kiderül: a városban, jelenleg, 13 kamera mûködik,
amik  zömmel  az Erzsébet tér és
a belváros forgalmasabb pontjait
biztosítják. Az önkormányzat ugyan
idén nyújtott be pályázatot további
kamerák telepítésére, ám vissza
nem térítendõ támogatást nem sikerül nyernie a városnak.
A Ligetváros szociális célú rehabilitációja projekt jóvoltából viszont
tíz további helyszínt látnak el kamerákkal, értelemszerûen a Ligetvárosi részen. Továbbá, Nagykanizsa

kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, kerékpárkölcsönzõ rendszer kialakítása pályázat is lehetõséget nyújt arra  a tervek szerint ez
évben  hogy a biciklikölcsönzõ,
dokkoló állomásoknál, 10 helyszínen, térfigyelõ kamerákat telepítsenek: többek közt az Inkubátorháznál, a Cserháti sportcsarnoknál és az
Ady út érintett részein.
Viszont  a helyi rendõr-kapitányság javaslata szerint  elkelne
még 11 helyszínre, utcára, közterületre a kamerákból. Amik üzemeltetéssel, telepítéssel együtt
több mint 24 millió forintjába kerülne a városnak. Ám a jövõ évi
költségvetésben 8 millió forintot
különítettek el a rendszer bõvítésére. Ebbõl építik ki a Miklósfai út
bevezetõ szakaszánál, az Alsószabadhegyi út-7-es fõút keresztezõdésénél, a Raktárház út-Petõfi út
találkozásánál és a Camping útkörforgalomnál a rendszám felis-

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

Támogatás a
vöröskeresztnek
A közgyûlésen elfogadták a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított
hajléktalan ellátás 2016. évi szolgáltatási díjának meghatározására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat 2000-ben kötött ellátási szerzõdést a vöröskereszt zalai szervezetével a hajléktalanok ellátására és a családok
átmeneti otthonának fenntartása
céljából. A megállapodás értelmében a vöröskereszt évente beszámol a tevékenységérõl a közgyûlésnek. Az ellátási szerzõdés értelmében az önkormányzat az ellátások mûködtetésére az éves
költségvetésben meghatározott
mértékû szolgáltatási díjat fizet a
vöröskeresztnek, ez a díj 6,5 millió forint.

Meghallgattatott a köz
Uniós zászlóval a hátán vonult a testület elé a közmeghallgatások állandó résztvevõje
Ferincz Jenõ. Aki a 250 millió
forintért kötött, önkormányzati
tanácsadói szerzõdéseket firtatta.
 Arról nem rendelkezik semmilyen adattal a város, hogyan és hol
hasznosultak ezek a tanácsok  állította Ferincz Jenõ. Utalván arra
is, hogy tett jogi lépéseket  pontosabban perre ment  annak tekintetében, hogy az említett szerzõdések, mivel közérdekû adatnak
minõsülnek, nyilvánosak legyenek.
 A bíróság ugyan kinyilvánította,
közérdekû adatnak minõsülnek
ezek a tanácsok, keresetemet azonban elutasították  sérelmezte a felszólaló.
Fennmaradó idejében a kaotikus belvárosról beszélt Ferincz
Jenõ.
 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 jegyzõt is, miért nem
volt lakossági fórum a belváros rehabilitációs munkálatokkal kap-

csolatban. A város jegyzõje emlékeztette: 2010-ben már tartottak
ilyen fórumot.
Másodikként a Zrínyi utcában
élõ Bíró Albert szólalt fel. Arról
beszélt, hogy a belváros rehabilitációs munkálatokból fakadó,
megnövekedett teherforgalom miatt élhetetlen az életük  neki,
illetve az érintett utcában élõ lakosoknak. Mint elmondta, az ott
élõk összefogásával  aláírásgyûjtésével  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 érdeklõdött
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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Jövõre is lesz Város
Napja
A közgyûlésen elfogadták a
2016. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázati kiírást,
így a hagyományoknak megfelelõen április utolsó hétvégéjén, április
29.-30., sor kerül a rendezvényre.
Ahogy az elõterjesztésben 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 5 millió forint, külön soron
szerepeltetik az önkormányzat
2016.évi költségvetésében.
A beérkezõ pályázatok közül a
legjobb ajánlatot tevõ pályázóval
kötnek majd szerzõdét.
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 elõtt,
amelynek sok eredménye van
Kiskanizsán és a belvárosban is.
Egyúttal kérését is jelezte: a Rózsa utca 10. környékén, ahol
gyermeke él, nincs járda és gyalogátkelõhely. Ennek megoldásában szeretné a város segítségét
kérni.
Sz.Zs.

Gábris Jácint az ingyenes parkolási lehetõségrõl kérdezett
Lakossági kérést tolmácsolva
ingyenes parkolás biztosításáról
kérdezett közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ. A városatya
véleménye szerint a Fõ utcán
történõ munkálatok miatt a parkolási lehetõség 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 lehetõséget
azok számára, akik a korábbi
gyakorlat szerint nem tudják elhelyezni a jármûveiket. (Fõ úti
és Deák téri ingatlanok esetében). A teljes fizetõparkoló hálózat díjmentes használata közlekedésszervezési szempontból
nem támogatható, mivel az ingyenességgel a fizetõparkoló
rendszer forgalomszabályozó
funkciója megszûnne. A belvárosi területeken dolgozók a szabad
parkolóhelyeket egész napos várakozásra használnák, korlátoz-

va vagy akár teljesen kizárva a
belvárosi parkolóhelyeken elvárt
cserélõdési lehetõséget. A teljes
fizetõparkoló terület hosszabb
idõre történõ ingyenessé tétele a
fentieken túl az év elején parkoló bérletet vásárló autósok részérõl 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.
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Elismerések
a katasztrófavédelmi fõigazgatóságon
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon október
huszonharmadika tiszteletére
tartott ünnepségen a megemlékezés mellett elismerések átadására is sor került.
Dr. Pintér Sándor Magyarország
belügyminisztere beosztásában végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként tûzoltósági tanácsosi címet adományozott Kámán Jánosné
tûzoltó alezredes asszonynak a Zala

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetõjének. A belügyminiszter a Magyar Rendvédelmi Kar munkájának segítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként soron kívül elõléptette
nyugállományú tûzoltó ezredessé
Stockerné Egyed Emília nyugállományú tûzoltó alezredest, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt gazdasági osztályvezetõjét. Munkakörében hosszú idõn át
végzett, kiemelkedõ teljesítménye

elismeréseként Dr. Tollár Tibor tûzoltó vezérõrnagy, fõigazgató ajándéktárgyat adományozott Egri Gyula tûzoltó ezredesnek a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának valamint Stocker Dávid tûzoltó alezredesnek a Lenti Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzoltóparancsnokának  olvasható a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapján.
Kanizsa

Tárgyjutalmak, emléktárgyak a rendõröknek
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 Rendõr-fõkapitányság 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 rendõr õrnagyot, a
Zalaegerszegi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztály csoportvezetõjét. A szakterületén végzett
kiemelkedõ munkája elismeréseként Papp Károly rendõr altábornagy, országos rendõrfõkapitány
dicséretben és emléktárgy jutalomban részesítette Kékesi Ádám
címzetes rendõr õrnagyot, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály osztályvezetõ-helyettesét, Kovács Anikó
közalkalmazottat, a Rendészeti
Igazgatóság alkalmazottját. Dr.
Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy,

a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje 2015. október
27-én  ünnepélyes keretek között  tárgyjutalmat adott át azoknak a kollégáknak, akik a határrendészeti szakterületen kiemelkedõ, átlag feletti, színvonalas
munkát végeztek az elmúlt idõszakban. A megyei rendõr-fõkapitányság Határrendészeti Szolgálatának állományából 13 dolgozó vett át elismerést  olvasható a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság honlapján.
Kanizsa

Napenergiát is használ a jövõben
a Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház
villamosenergia-igényének egy
részét a jövõben megújuló energiaforrás  napelemes kiserõmû
 biztosítja. A mintegy 134 millió
forint európai uniós támogatással megvalósult beruházás célja
a kórház mûködési 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 fõigazgatója szerdán az MTI-vel. A helyi
adottságokat kihasználva a kórház

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

Szeniorok iskolája: rekordszámú tanuló
Az október 27-i ünnepélyes
tanévnyitót követõen  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 elsõ hetében induló tanfolyamokra, az alábbi
megbontásban: angol haladó: 25
fõ, angol kezdõ: 71 fõ, német
kezdõ: 52 fõ, informatika haladó: 29 fõ, informatika kezdõ: 80
fõ.

A hallgatókat 15 osztályban
(csoportban) összesen 25 diákoktató oktatja majd november elsõ
hetétõl  tájékoztatta lapunkat Dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó.
Kanizsa
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Beüzemelték
a lámpatesteket

Rendben és terv szerint zajlik a
Városrehabilitáció 2. üteme a Sabján Gyula utcától a Hunyadi utcáig
tartó szakaszon, illetve folytatódik a
járdaburkolat építése a déli oldalon
az Ady Endre utcától felfelé.
A közmûvezetékek fektetését és
cseréjét követõ felszíni munkák folyamatosak, az elsõ 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 Fõ úti megújított szakaszát érinti majd. A beruházás során a teljes vízi közmû hálózat megújításra kerül a Fõ úton. Ennek keretében tervezett vízhiányra
nem kell számítani a belvárosban.

A Fõ út átépítése
során rendbe tették
az öreg fákat is
Megkezdõdtek a Fõ út rekonstrukció keretében a kertészeti munkák is az Ady Endre utca és Csengery út közötti fák lombkoronájának tervezett kiigazításával.
A meglévõ fák gondozása életkorukat tekintve is idõszerû volt, illetve eltakarták a vagyonvédelmet és
baleset megelõzést szolgáló közvilágítási lámpatesteket, valamint
gyökérzetük a rendelkezésre álló területen túlnõtt. A kivitelezõ ezen
felül elvégzi a fák fagyöngy illetve
borostyán mentesítését is.

Õszi virágosítás
Az elmúlt héten mintegy tízezer tõ
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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Új programokat indít a kormány
a foglalkoztatásbõvítésére

A szakképzési
rendszer
munkaerõpiaci igényekhez igazítása mellett a legfontosabbnak
a munkavállalók elhelyezkedésének támogatását, a munkahelyteremtés ösztönzését tartom
 mondta a Magyar Idõknek
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs,
újonnan kinevezett államtitkára. Ezért új képzési és
munkaerõpiaci programokat
indítanak költségvetési és uniós
forrásokból a közfoglalkoztatottak piaci elhelyezkedése és az
ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében. November
elején kezdõdhet a minimálbérrel kapcsolatos, és már zajlik a
munka törvénykönyvérõl szóló
egyeztetés.
 Milyen feladatokkal bízták
meg a kinevezésekor?
 Elsõsorban a szakképzési
rendszert kell átalakítani úgy,
hogy a következõ tanévre mûködõképes legyen az új struktúra, a
szakgimnáziumi rendszer, és a
munkaerõpiac számára megfelelõ
szaktudást biztosító képzések induljanak. Nagyobb figyelmet kap
majd a felnõttoktatás is, különösen a második szakképesítés ingyenessé tétele miatt. A versenypiaci foglalkoztatás bõvülésének
elõsegítéséhez a támogatások
mellett a képzési rendszerre is
szükség van. Emellett az egyik
legfontosabb feladat az lesz, hogy

minél több közfoglalkoztatott
visszatérését támogassuk a nyílt
munkaerõpiacra, valamint elõsegítsük a foglalkoztatás bõvítését a
versenyszférában.
 Munkáltatói oldalról többször
is elhangzott, hogy a közfoglalkoztatás már gátja a versenyszféra
létszámbõvítéseinek. Terveznek-e
változást ebben?
 Jelenleg készül egy kormányrendelet, amely lehetõvé teszi,
hogy ha egy közfoglalkoztatott a
szerzõdése lejárta elõtt piaci állást talál, akkor elõre és egy öszszegben felvehesse a hátralévõ
hónapok foglalkoztatást helyettesítõ támogatásával megegyezõ
összeget. Ez jó ösztönzõ lehet a
visszatéréshez a versenyszférába.
Keressük az egyéb lehetõségeket
is ennek elõsegítésére. Meg kell
jegyeznem azonban, hogy nemcsak a pénz jelenthet motivációt
az elhelyezkedéshez, sokszor
ugyanolyan fontos a munka szeretete, illetve a munkahelyi környezet is.
 A közfoglalkoztatási és a minimálbér között nem túl nagy a különbség, ez akár változhat is az
utóbbi javára. Mikor kezdõdhet a
2016-os minimálbérrõl szóló tárgyalássorozat?
 November elején megkezdõdhetnek a 2016-os minimálbérrõl és
garantált bérminimumról szóló
egyeztetések a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma keretében.
 A munkaadói oldal részérõl

visszatérõ igény a munkával kapcsolatos adóteher csökkentése a
jelentõsebb béremelések és a foglalkoztatás bõvítése érdekében.
Megfontolja a kormány a kérést?
 A jövõ évi béremelés kapcsán
a munkaadói és munkavállalói oldallal felelõsségteljes tárgyalást
folytatunk. Reményeink szerint ez
olyan megállapodással zárul majd,
amely a költségviselési képességet és a foglalkoztatás szintjét is
figyelembe veszi. A járulékcsökkentés nagyon összetett kérdés,
nagyon összetett választ is igényel, és mivel a költségvetést is
érinti, kormánydöntésre van szükség.
 Járulékkedvezmények eddig is
voltak, a munkahelyvédelmi akcióterv mellett számos foglalkoztatást
támogató program épült erre.
 A munkahelyvédelmi akcióterv elsõsorban a hátrányos munkapiaci helyzetû csoportok elhelyezkedését, illetve álláshelyének
megtartását segíti. A legjelentõsebb eredményeket a 25 év alatti
pályakezdõk, valamint az 55 év feletti munkavállalók elhelyezkedése terén sikerült elérni, elõbbiek
közül közel 170 ezer, utóbbiaknál
több mint 320 ezer embernek segítettünk. A program 2013-as indulása óta 310 milliárd forinttal támogattuk a vállalkozásokat, és ennek
eredményeként összesen csaknem
900 ezer munkavállaló után vették
igénybe a kedvezményeket. A nyári jogszabály-módosítás óta például igen jelentõs a mezõgazdaságból érkezõ igény is: több mint
húszezer embert segített a kedvezmény.
 Jövõre is folytatódik a program?
 Természetesen, az elfogadott
költségvetésben is szerepel. Járulékkedvezmény vehetõ igénybe az
ifjúsági garanciaprogramban részt
vevõ 25 év alatti pályakezdõk foglalkoztatásához is. Ez az Európai
Bizottság által az ifjúsági munkanélküliség felszámolása érdekében
indított program, amelynek keretében elsõsorban a legalább hat hónapja állástalan fiatalokat igyekszünk álláshoz vagy az elhelyezkedést segítõ képzéshez juttatni a támogatással. Eddig 60 ezer fiatalt
szólítottunk meg, közülük több

mint 20 ezren képzési vagy konkrét állásajánlatot kaptak. Várhatóan még az idén meghirdetjük azt a
Gazdasági operatív programból finanszírozott, 15 milliárd forint keretû pályázatot, amellyel a 25 év
alatti pályakezdõknek segítünk
munkatapasztalatot szerezni a kisés közepes vállalkozásoknál. A
gyakornoki helyek létrehozását
eszközbeszerzéssel, járulékkedvezménnyel, bértámogatással ösztönözzük.
 Várható más, foglalkoztatási
célú uniós pályázat idei meghirdetése?
 Lesz kettõ, a társadalmi célú
vállalkozások mûködését támogató felhívás 7,3 milliárd forint kerettel. Az egyik az említett vállalkozások, szervezetek által igénybe
vehetõ oktatás, képzés, tanácsadás
finanszírozásához járul hozzá. A
másik ugyanezen vállalkozások
eszközbeszerzéseit segíti, valamint
bértámogatást ad a foglalkoztatottak után.
 Hol tart a 2007-2013 közötti
Társadalmi megújulás operatív
program megvalósítása, hogyan
alakul a pénzlehívás?
 Idõarányosan jól állunk a
programok megvalósításával és a
kifizetésekkel. Az elmúlt hónapokban a Miniszterelnökség elvárása
szerint felgyorsult a pályázati ügyintézés is. Bár akkor még nem vettem részt a szervezet munkájában,
úgy gondolom, hogy az itt dolgozók és a megvalósításban közremûködõk mindent megtettek a
programok sikeréért. Példaként a
hátrányos helyzetû munkavállalók
foglalkoztathatóságának javítását
célzó, 111 milliárd forint keretû,
képzést és bér-, illetve járuléktámogatást adó programot említeném. Ennél 94 százalékos a forrásfelhasználás, és év végére várhatóan sikerül a teljes összeget felhasználni. A programban 97 ezer résztvevõ helyezkedett el 6-9 hónapos
bértámogatással, és 75 ezren képzést kaptak. Sikerként értékelhetõ,
hogy az elhelyezkedõk 40 százaléka fél évvel késõbb is alkalmazásban állt.
 Mikor kerülhet a parlament
elé a munka törvénykönyve módosítása?
 A módosítás már elkészült. A
változások között az uniós jogszabályváltozásokhoz igazodóak mellett több olyan is van, amely már
az új kódex kidolgozása során
megfogalmazódott. A tervezet a
közeljövõben kerülhet a parlament
elé.
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2015. november 5.
 Folytatódnak a Versenyszféra
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a tavasszal megkezdett egyeztetések a korkedvezményes nyugdíjról?
 Ez nagyon bonyolult és öszszetett kérdés, ami hosszabb
egyeztetéseket igényel, és egyelõre 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 ebbõl a társadalom
a legtöbbet profitálni. Ha ebbõl a
szempontból vizsgáljuk a munkavállalói korkedvezmények indokoltságát, akkor van helyük a tárgyalásoknak.
 Az Mt. módosítaná a munkavédelmi törvényt is, amely szerint
akár ötszázezer forintig terjedõ
közigazgatási bírsággal lenne sújtható a szabályszegõ munkavállaló.
Tervezi-e a kormány, hogy valamiképp védje a munkaadóval szembeni bejelentõket, mivel nem
egyenlõek a felek közti erõviszonyok?
 Most is van lehetõség névtelen
bejelentésre a kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi hatóságainál. A hatóságok jól mûködnek, az ellenõrzések hatékonysága nem csökkent, és a tanácsadási szolgáltatás iránt is élénk az érdeklõdés mind a munkavállalók,
mind a munkáltatók részérõl. Az
egyablakos ügyintézés pedig jelentõsen megkönnyítette a hatósághoz fordulók helyzetét. A szervezeti átalakítások befejezõdtek.
 A szakképzés átalakítása hogyan halad?
 A szakképzéssel foglalkozó iskolák átvétele zökkenõmentes
volt, megalakult a 44 szakképzési
centrum, és ezek 365 tagintézményében zajlik az oktatás. A rendszer finomhangolása még elõttünk
van, de az már látszik, hogy a következõ tanévre végzünk a teljes
átalakítással, és elindulhatnak a
szakgimnáziumok és az új szakközépiskolák. Utóbbiakban a hároméves szakiskolai képzést késõbb további kétéves, érettségit
adó képzéssel egészíthetik ki a tanulók, ami lehetõséget teremt akár
a felsõoktatási továbbtanulás felé
is. A szakközépiskolákat felváltó
szakgimnáziumokban pedig a
négyéves, szakmát adó képzést további egy, technikusi végzettséget
adó évvel toldhatják meg a tanu-

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 felnõttképzéshez?
 A szakiskolák eddig is részt
vettek ebben, ezt szeretnénk folytatni. Ha egyszer állami fenntartásban rendelkezésre áll a megfelelõ infrastruktúra és a szaktudás
is, akkor ennek a felnõttképzésben is jelentõsebb szerepe kell legyen, és jó lenne, ha az intézmények mind nagyobb arányban
vennének részt ebben. Mégiscsak
az állam felelõssége, hogy a társadalmi és munkaerõpiaci igényeknek megfelelõ szaktudást adjanak az intézmények. A duális
képzésekkel is ezt szeretnénk elérni.
 Hány tanuló vesz részt középfokú duális szakképzésben?
 A tanulószerzõdések száma
meghaladja az ötvenezret. A kamarának újabb 3600 cég jelezte, hogy szeretne képzõként belépni a rendszerbe. Hosszabb
távon szeretnénk elérni, hogy
húszezer vállalkozásnál hetvenezer tanulószerzõdéses fiatal
szerezhessen gyakorlati tapasztalatot.
 Hányan jelentkeztek a második szakképesítés megszerzésére?
 Összesen több mint 12 ezren
jelentkeztek be a szakképzési centrumokba középfokú végzettséget
adó képzésekre. Az újabb szakképesítés megszerzése nemcsak a pályakezdõk elhelyezkedéséhez, de a
munkahelyek megtartásához is
hozzájárulhat.
 Mekkora összeget szán a kormány idén és jövõre erre a célra?
 A program finanszírozását a
2015-2016-os tanévre a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból biztosítja a tárca, de vizsgáljuk annak
lehetõségét, hogy a késõbbiekben ez beépüljön a szakképzési
centrumok költségvetésébe. Az
idén ez nagyságrendileg kétmilliárd forintot igényel, jövõre pedig az új jelentkezõk számának
függvényében  a felmenõ rendszer miatt is  várhatóan ennek
dupláját.
A cikk a Magyar Idõk engedélyével 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
lefedõ szövetség az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a fiatalok
mintegy 5 ezer megbízónak, csaknem 11 milliárd forintot termelve
végeztek munkát az elsõ 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
kedvezõ 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 pályakezdõk
munkanélküliségének csökkentésére. Jelenleg bíztató kormányzati
egyeztetések folynak arról, hogy az
elsõ munkahely megszerzésére új
megoldást alakítsanak ki a diákok
25 éves koráig kiterjesztett iskolaszövetkezeti gyakornoki rendszer
keretében  tette hozzá.
Hegedûs Csaba, a Prodiák operatív igazgatója kiemelte: öröm-

mel fogadta a piac összes szereplõje, hogy a kormány kedvezõ
döntése nyomán most már passzív
nappali tagozatos hallgatók is vállalhatnak diákmunkát. Idén január
és augusztus között a tavalyihoz
képest több mint 50 százalékkal
nõtt a szervezet diákjai által teljesített munkaórák és a munkát vállaló diákok száma is  mondta.
Szvoreny László, a Biztos Kész
cégvezetõje arról számolt be, hogy
mind a diákok, mind pedig a megrendelõk sokkal nagyobb bizalommal vannak ezen atipikus foglalkoztatási rendszer iránt. A cégvezetõ arra számít, hogy a következõ
hónapokban is hasonló pozitív
eredmények születnek majd, aminek vélekedése szerint a passzív
jogviszonyú hallgatók bevonása
lesz a fõ mozgatórugója.
Bor Katalin, a Mind-Diák cégvezetõje a tájékoztatás szerint elmondta: az elsõ fél évben legnépszerûbbek a fesztiválokon való
munkalehetõségek, illetve a környezetvédelemmel, környezettudatossággal, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos vetélkedõk
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 munkalehetõséget biztosítani.
MTI - Kanizsa

10 milliárd Ft-tal támogatja a kormány a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását
Több százezer embert érint a megváltozott munkaképességûek
foglalkoztatásának támogatása, amelyre két éven keresztül 10 milliárd forintot fordít a kormány.
Mint mondta, 2010-ben 700 ezer ember volt megváltozott munkaképességû és 18 százalékukat foglalkoztatták, de az elmúlt öt évben kibõvítették 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 elsõdleges munkaerõpiacon lévõ cégeket segítsék, erre 10 milliárd forintot ad a kormány két
éven keresztül. A vállalkozások ezt a pénzt a foglalkoztatást segítõ
szolgáltatásokra is költhetik.
MTI - Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Helyi
értékvédelem
támogatása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás
elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft 
vissza nem térítendõ 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
Közgyûlésének az épített környezet
értékeinek helyi védelmérõl szóló
91/2011. (XI. 04.) önkormányzati
rendelete tartalmazza, amelyet a
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ,
szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény elõírásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a
szükséges nyomtatványok szintén a
fenti helyeken hozzáférhetõk.
A pályázatokat 2015. október 10-ig
lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az
elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2015.
A kiíró a beérkezõ pályázatokat
2015. novemberi soros ülésén bírálja el 2015. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Városfejlesztésiés Üzemeltetési Bizottsága

Fogadóóra,
fogadónap
Dénes Sándor a 10. számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2015. november 12-én 17 órától a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapját  a szokottól eltérõen
 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.

Északi Iparterület kijelölése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 7/2015. (I.19.) határozata nyomán
elkészítette a város településrendezési tervének módosítása keretében az Északi
iparterület kijelölése véleményezési tervanyagát. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének 152/2015. (VII.15.) számú határozattal megállapított Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata elõírásainak megfelelõen a terv közzététele a partnerségi
egyeztetés résztvevõi és a lakosság részére megtörtént. A terv megtekinthetõ
Nagykanizsa Megyei jogú Város honlapján A város mûködése - Önkormányzat Településrendezési Terv - Északi iparterület kijelölése (egyeztetési terv) menüpont
alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesterének címzett levélben tehetõk 2015. november 15-ig.

1%

A Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat. Kérjük, hogy továbbra is segítsék adójuk 1%-ával egyesületünk munkáját.
Adószám:
18967621-1-20

Gyógyszertári ügyelet - november
Dátum
2015. november 5.
2015. november 6.
2015. november 7.
2015. november 8.
2015. november 9.
2015. november 10.
2015. november 11.
2015. november 12.
2015. november 13.
2015. november 14.
2015. november 15.
2015. november 16.
2015. november 17.
2015. november 18.
2015. november 19.
2015. november 20.
2015. november 21.
2015. november 22.
2015. november 23.
2015. november 24.
2015. november 25.
2015. november 26.
2015. november 27.
2015. november 28.
2015. november 29.
2015. november 30.

A lá
t
hón ás
ap
nálu ja
nk
11.1
5-ig

Gyógyszertár neve
REMÉNY
KIRÁLY
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
ZSÁLYA
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
BENU KATONARÉTI
BENU ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF

Címe
GARAY U. 14.
KALMÁR 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.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA 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.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA 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 idõ
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 látásellenõrzésben, szakmai tanácsadásban részesítjük azt,
aki a kampányban résztvevõ üzleteket felkeresi. Ezáltal a magyar lakosság
látáskultúráját kívánjuk fejleszteni, éles látás iránti igényüket felkelteni.
Megfelelõ látásélességgel biztonságosabban közlekedhetünk, kényelmesebben végezhetjük a munkánkat, és teljesebb életet élhetünk.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítõ, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerûen kiváncsi, 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 életminõséget befolyásoló szükséglet és
egyben lehetõség is, melynek köszönhetõen teljesebb életet élhetünk. Egy
helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a
jó közérzet, a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való
felelõsségteljes részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz.
Napjainkban a szemüveg egyszerû látásjavító eszközbõl megjelenésünk legmarkánsabb kiegészítõjévé vált. Az optikai üzletek szemüvegkeret szín- és formaválasztéka garantálja, hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz
legjobban illõ darabot. Szemüveget viselni divat, így a jó megjelenés érdekében
rosszul látni vagy szemüveget hordani ma már nem eldöntendõ kérdés.

Az akció további célja az elõre gyártott szemüveg viselésének veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás. A szemüveg egy, a
saját adottságaink, fiziológiás jellemzõink alapján készült eszköz, hiszen a két szem távolsága páciensenként eltérõ,
akárcsak a szem dioptria igénye. Az elõre gyártott szemüvegek az átlagos adatokat veszik figyelembe  olyan ez, mintha
abból kiindulva, hogy a magyar férif és nõi népesség együttes, átlagos cipõmérete 40-es, akkor mindenkinek 40-es egyencipõt ajánlanának.
Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akiknek dioptria korrekcióra van szükségük, a helyes
korrekciójú, minõségi és szakszerûen elkészített látásjavító eszközöket  szemüveget vagy kontaktlencsét viseljenek.
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Nagykanizsa 2015| 10 | 31
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AUTISTÁKÉRT NAGYKANIZSÁN CÍMÛ,
TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Az Autistákért Nagykanizsán címû projekt megvalósítása
2014. április 1-én elkezdõdött és 2015. október 31-én zárult.
A támogatás segítségével a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára új székhely került kialakításra a Petõfi u. 5. sz. alatti volt kollégium épületében, melynek
következtében17 fõ 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 megfelelõen került
átalakításra, felújításra. A projekt keretében megvalósításra került
az érintett épületrész teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a munkatevékenységeknek és a jelenlegi törvényi
elõírásoknak megfelelõ munkatermek és új elektromos hálózat kiépítése; melyek a munkagépek mûködtetésének és a biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltételei.
A projekt eredményeként 17 új munkahely létesült, ebbõl a projekt fizikai zárására 3 fõ autista személy került újonnan a munkaerõ-piacra. A projekt szakmai vezetõje a projekt folyamán felmérte a városban és környékén élõ autizmussal élõ személyeket, s közülük került
kiválasztásra és munkavégzésre felkészítve a 3 fõ. A fenntartási idõszak végére, azaz 5 év múlva a létrejött kapacitások 40%-ra kell
autizmussal élõ személyek foglalkoztatását növelni. Így a következõ
években fokozatosan lesz lehetõség az ezen fogyatékossági ághoz
tartozó személyek munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítésére.
A lakóközösség érzékenyítése projektelem keretében sor került:
 egy szakmai fórumra.
 színházlátogatásra, melynek keretében a Centrál Színház A kutya különös este az éjszakában címû darabja segítségével a
résztvevõk bepillantást kaphattak az autizmussal élõ emberek,
családok mindennapjaiba.
 egy családi napra, melynek keretében a projekttel és annak
célcsoportjával  autista és megváltozott munkaképességû 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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. november 30-ig érvényes.

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

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ 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 õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080

Habana
Social Club
Realmente Tour

A ritmus
miattunk
van életben
A nagykanizsai fellépés 2015. november 11-én
19 órai kezdettel a Hevesi Sándor Mûvelõdési
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 õrület
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 egyszerûen választott. A legnépszerûbb formációnak adta meg jogot,
hogy utazzon. A HabanaSocial Club
szintén több évtizedes tapasztalattal
rendelkezõ együttes. ClementeHechevarria az alapítóegy olyan hangzásvilágot talált, amellyel egyenesen az
emberek lelkét és szívét célozta meg.

A régi nagyszerû mindenki számára
ismert slágerek mellett népszerû 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 egyértelmûen
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
vezetõje. Azt nagyon jól tudják az
együttes tagjai, hogy ha valami jól
mûködik, akkor azon változtatni nem
kell, de Tökéletesíteni azonban lehet, hangzott el a mûvészektõl a
mondat. A mostani Realmente Tour
ugyanis felér egy Kubai utazással. A
zenészek mellett táncmûvészek mutatják meg nekünk, hogy milyen az
igazi Kubai hangulat és e mellett vetítések is segítenek nekünk abban,

hogy ez az este legyen az, amirõl 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
mûve és örülhetünk, hogy ez így van.
A szervezõk 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 legnépszerûbb zenekar
mutatja meg nekünk. Páratlan

2015.11.06.

10:00

Page 11

2015. november 5.

Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda

Kanizsa  Hirdetés

11

A KLASSZIKUS ZENE
LEGJOBBJAI A VÁROSBAN

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetõi (magasabb vezetõ)
beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: irodavezetõ.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre,
2016. január 1-tõl - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Tourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendõk ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplõ feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat
közvetítése, adatgyûjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményezõ, 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: felsõfokú 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 vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ 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 Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon,
hogy csak az elbírálásban részt vevõk ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetõje: 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 történõ
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 szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Tourinform - Nagykanizsa irodavezetõ
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyûlésének Humán Bizottsága a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezetõ kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetõi pályázat eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlés munkatervében szereplõ decemberi
soros ülése, legkésõbb 2015. december 20.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán
(elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG FORTISSIMO

BÉRLETE FANTASZTI-

KUS KONCERTEKET TARTOGAT AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA.

A szezonnyitóelõadáson, november 12-én, a világhírû Ránki család Lisztmûveket ad elõ zongorán.
Az ünnepi idõszakban a gyönyörû hangú Sebestyén Márta és muzsikusbarátai segítik a Karácsonyra hangolódást. December 10-én a szívet szeretettel
megtöltõ különleges Adventi koncert lesz!
Magyarország elsõ komolyzenei tehetségkutató mûsorában felfedezett Virtuózok
január 21-én adnak koncertet.
Február 18-án az Európa-szerte ismert Savaria Szimfonikus Zenekart ezúttal Mark Stringer vezényli. Bérletár: 8900 Ft, jegyár: 3400 Ft.
Aki most vált bérletet a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban, még többet
kap! 20% kedvezménnyel nézheti meg a KURT ELLING QUINTET (USA)
koncertjét november 6-án, KEQ koncertjeggyel pedig 20% kedvezménnyel a
világhírû Ránki család koncertjét.

www.filharmonia.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu

2015. november 5.

Táncos hétvége az Eraklinnal

KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL 2015.

November 6.
18.00 34."Életünk" Országos Fotókiállítás. Megtekinthetõ: december 4-ig. 19.00
KANIZSA BIG BAND. Vendég: László
Attila. 20.30 SZÕKE 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).
Belépõdíj: november 6.: 7500Ft/ nap; Kurt
Elling koncert: 5900 Ft, november 7.: 4000 Ft.
November 8. 8-14 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és
szaktanácsadás. 9 óra Ázsiai országok pénzei, Bankjegyei és bélyegei.
November 9. 17.30 óra
"SZERESSÉTEK A NÓTÁKAT"  a
15 éves Tüttõ János Nótaklub kiállítása.
November 9. l9 óra
KONCZ ZSUZSA KONCERT. Belépõdíj: 5500 Ft.
November 11. 14 óra
VERSEKRÕL MÁSKÉPPEN - Cs.
Horváth Ilona pécsi költõ verseskötetének bemutatója. A belépés DÍJTALAN!
November 11. 19 óra
AZ IGAZI KUBA a Habana Social
Club Orquesta Musica mûsora. Belépõdíj:
6.900 Ft; 5.900 Ft; 4.900 Ft; 3.900 Ft.
November 12. 19 óra
Filharmónia bérlet - RÁNKI
CSALÁD
Belépõdíj: 3400 Ft, 10 % kedvezményt
nyújtunk nyugdíjasoknak, diákoknak.
November 14. 16.30 óra
"SZERESSÉTEK A NÓTÁKAT!" - A
15 éves Tüttõ János Nótaklub mûsora.
Belépõdíj: 2200 Ft.

November 10. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
Földön, Vízen, Levegõben. Egy többszörös bajnok sárkányrepülõ szemével - Ferinc Vince elõadása. A belépés 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
DALOSTALÁLKOZÓ. Fellépõk: Árvácska Dalkör és vendégei
November 10. 16 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
16 óra Vércukor, koleszterin, vérnyomásmérés. 18 óra Életmóddal az egészségért - elõadás. Elõadó: Heizlerné Horváth Mária védõnõ, egészségfejlesztõ.
November 12. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat óvodásoknak
és kisiskolásoknak. MÁTYÁS KIRÁLY
FÜTYÖRÉSZTE. A Vabababa Társulat
elõadása. Belépõdíj: 800 Ft.
November 14. 16.30 óra
CSALÁDI - JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ

A 25 éves Jubileumát ünneplõ
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 Szakképzõ Iskola tornacsarnokában.

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

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 kísérõikkel, felkészítõikkel együtt az ország minden részérõl, így a sportcsarnokban a hétvégén több ezer versenyzõ, tánckedvelõ érdeklõdõ fordult meg.
Másnap, október 25-én került
sor harmadik alkalommal a Cséplõ
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 versenyzõi 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 elõtt,
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 mûsor keretein belül mér-

kõztek meg a nagyhírû, rangos kupáért a nézõk nagy örömére. Az est
folyamán a Lobo Latino tánczenekar szolgáltatta az elegáns standard zenéket és a pezsgõ latinamerikai ritmusokat, akik mind a
táncosok, mint a nézõközönség
körében osztatlan sikert arattak. A
versenyzõkön kívül a közönséget
az Eraklin Táncklub növendékei
szórakoztatták. Az est sztárvendége Pálinkó Lujza volt, a Szombat
Esti Láz sztár mûsorvezetõje, aki
maga is táncra perdült egy Bécsi
keringõ erejéig Jánosi Lászlóval,
az est szakkommentátorával.
A nagykanizsai nézõközönség

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 tündöklõen szép ruhák, a tökéletesen
kivitelezett mozdulatok, az elegáns
környezet garantáltan lenyûgözték
a nagykanizsai tánckedvelõ közönséget.
Az Eraklinosok azonban ezek
után sem pihennek. Továbbra is
várják a táncolni vágyó fiatalokat
és idõsebbeket egyaránt versenytánc, társastánc csoportjaikba, keményen készülnek a további versenyekre, nagy erõvel folynak az
edzések és a versenyre való felkészítés, de az idei évben még egy
nagy eseménnyel készül a szülinapos táncklub. Lázasan folynak
az elõkészületek és zajlik a mûhelymunka az Eraklin december
5-én megrendezésre kerülõ 25
éves Jubileumi Gálamûsorára,
ahova szeretettel várnak minden
érdeklõdõt.

2015.11.06.

10:01

Page 13

2015. november 5.

Kanizsa  Ez + Az

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Élelmezésvezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Üzemvezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Pultos, felszolgáló
szakirányú
megegyezés szerint
Sütõipari munkás
szakirányú
megegyezés szerint
Cukrász
szakirányú
megegyezés szerint
Mûszerész
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Lakatos
szakirányú
megegyezés szerint
Pék
szakirányú
megegyezés szerint
Szabó, varró
8 általános iskola
megegyezés szerint
Szövetszabász
8 általános iskola
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
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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.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

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

V.21.VI.21. Ikrek
Ne siettesse fölösleges idegeskedéssel az
idõ múlását. Ha családjával is megosztja
a nagy ívû elképzeléseit, még akkor is a
segítségére lesznek a megvalósításban,
ha nem értenek egyet önnel.

VI.22.VII.22. Rák
Nem tud ellenállni sem az édességnek,
sem a meghívásoknak mostanában. Ne
bizonytalanodjon el, tegyen kedve szerint. Az 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. Szûz
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.

IX.23.X.22. Mérleg
Változtasson a szokásain, és gyakrabban
mozduljon ki otthonról. Ha így tesz, és
figyelmesen szemléli a városszéli, õszbe
burkolózó hegyeket, spirituális élményekben lehet része.

X.23.XI.22. Skorpió
Lelkesedés és optimizmus lesz jellemzõ
önre ezen a héten. A bolygóállások szerint jobb, ha nem osztja meg másokkal a
sikereit, mert az irigykedõ megjegyzéseknek nem veszi semmi hasznát.

XI.23.XII.21. Nyilas
Szenteljen több idõt a szeretteire, és ne
berzenkedjen attól, ha ragaszkodnak a jelenlétéhez. Mindennapi munkájában
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.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, nem tudja legyõzni mindazokat az akadályokat, amelyek megnehezítik
anyagi téren az elõbbre 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

36.qxd

36.qxd
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Bunyó szombatig

Rajt elõtti
szerzõdéskötés

Szerdán kezdõdött és szombatig tart a Cserháti-csarnokában
az ökölvívók ifjúsági magyar
bajnoksága, melyre elõzetesen
tíz súlycsoportban majd' másfélszáz nevezõt vártak a szervezõk,
ezen belül a Kanizsa Box Klub,
illetve a Botos-akadémia vezetõi.

Stílszerûen a bajnokság rajtja
elõtt köttetett. Mármint az immár nyolcszoros NB I-es sakk
bajnokcsapat Aquaprofit Nagykanizsai TSK és a névszponzora
közötti, 2016. évre vonatkozó
szerzõdés aláírása. A sokéves
gyümölcsözõ kapcsolat tehát
folytatódik, a klub és cégvezetés
szerint is, ami egy újabb bajnoki
elsõségben csúcsosodhat.
A klub elnöke, Nádasi Tamás, egyben az Aquaprofit Zrt. társtulajdonosa
rövid elemzésbe is bocsátkozott a bajnokság menetét illetõen, így a kanizsaiak nagy ellenfele lehet a Paks, de
a többiekre is figyelniük kell, hiszen
örök törvény, hogy mindenki a bajnok ellen szeretné megmutatni.
A nagykanizsai klub sakkozói
amúgy dupla fordulóval nyitnak
most hétvégén a fõvárosban, hiszen szombaton a Dunaharaszti,
vasárnap pedig a Budapesti Titánok lesz az ellenfelük. Az elsõ
számú együttesüknél új igazolást
is bejelentettek, hiszen éppen a Titánoktól érkezik Gledura Benjámin, az MLTC-tõl visszatért a délzalaiakhoz Medvegy Zoltán és tõlük jön a fiatal Aczél Gergely is.

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

Legutóbb a fiatalok számára
Nagyatádon rendeztek duatlon
viadalt és a futás, valamint kerékpározás egyvelegére tíz megyébõl és a fõvárosból érkeztek
nevezések, így joggal számolhattak a szervezõk magas színvonallal. A részvevõk között természetesen a zalaiak, így a nagykanizsaiak (képünkön a Rozgonyiiskola csapata) is ott voltak.

P.L.

INGATLAN

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530
(7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7750K)

P.L.

Atádon duatlonoztak

A Nagyatádon elért kanizsai eredmények. I. korcsoport (2007-ben
vagy késõbb születettek), lányok: 1.
Horváth Dorina (Kõrösy-Péterfy,
Nagykanizsa), ... 5. Horváth Katalin

Nk-án a belvárosban házrész eladó vagy
értékegyeztetéssel külvárosi családi házra
cserélhetõ. Érd.: 0630-420-7159, 0693-316583 (7740K)
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló
vevõknek. Tel.: 0630-302-0680, e-mail:
585.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m2-es, 3 szobás, egyedi
fûtésû lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m2-es saját
pince, udvarban kocsibeállási lehetõség.
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 m2-es, új
építésû lakás eladó. Irányár: 15,9 millió.
Megtekintehetõ: kanizsailakas.ini.hu. Tel.:
0670-7791-773 (7748K)

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-tõl a serdülõ Európa-bajnokságot rendezik.
Patrik éppen csütörtökön lép kötelek közé helyi idõ szerint délután
négy órakor egy ukrán bokszoló ellen a négy közé kerülésért.

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

Almavásár
Nk-án a Zemplén
úti Randevú presszóban
szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható
akciós áron.

(Kõrösi-Péterfy). Fiúk: 4. Kiskó
Márk (Miklósfa, Nagykanizsa), ... 6.
Nagy Zsombor (Kõrösi-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 felnõtteknek is indított nyílt futamot,
melynek keretében a nõknél Vaskáné Holló Adrienn (Nagykani-

zsa) második, a férfiaknál
Jeszenõi Csaba (Nagykanizsa) elsõ helyezett lett.

összkomfortos panellakásba. Legyél ápolt,
megbízható, nem dohányzó, kevés cuccal
rendelkezõ, házias, karcsúság elõny. Telsms: 0670-389-0745 (7751K)

Apróhirdetési árak
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)

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

Heat-Gázgép Kft. felvételt hirdet gyártósori összeszerelõ munkakörbe, két mûszakos munkarendben történõ 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) Molnári 10:00  12:30 óra. Palin 14:00  16:30 óra
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Fotó: Polgár László

Remek felkészülés is volt egyben

Nagykanizsán rendezték a férfi
vízilabda BENU Magyar Kupa Acsoportjának selejtezõit, 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 Vízmû SE legénységét látta vendégül.
Az ötcsapatos selejtezõ torna
helyszínére a Debrecen és a Vasas
már a pénteki nap folyamán megérkezett, kezdésként aztán a hajdúságiak a tatabányaiak ellen úgymond lõgyakorlatot tarthattak (167). A házigazdák szempontjából a
Vasas  Kanizsa párosítás (képünkön a találkozó egyik jelenete, a
labdával a kék sapkás kanizsaiak)
már jóval izgalmasabban ígérkezett, amúgy kár volt a kezdeti 8-0s angyalföldi elõnyért, hiszen azt
követõen Simonka Ferenc tanítványai egészen megemberelték magukat és vállalható eredmény született (15-9) találkozójukon. Mint
ahogy a válogatottak sorát felvonultató OSC ellen is belefért a 267-es vereség (kanizsai viszonylatban már kimondottan vállalható
létszámú közönség elõtt), ami különösen az OSC  Debrecen 21-7es végeredmény tudatában nem
számított tragikusnak.
A második nap legnagyobb kérdésének akkor már az számított,
hogy a Bajnokok Ligája-résztvevõ
OSC mögött a Vasas vagy a DVSE
léphet a legjobb nyolc közé. Nos, a
Debrecen roppant simán tett róla
(14-5), hogy õk végezzenek a második helyen, míg a KVSE még
produkált két biztató eredményt a
saját OB I B-s bajnokságuk folytatására nézve ( 10-15 a Tatabánya
és 11-17 a Debrecennel szemben).

 A Vasas ellen az elsõ 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 negyedtõl jöttek a gondok, de ellenük, csakúgy, mint a
Debrecen ellen ez benne volt a
pakliban. Összességében remekül
szolgálta ez a torna a mi további
szereplésünket is az OB I B-ben.
Azért a kanizsai oldalon nem
csupán a játék szolgált idõnként
meglepetéssel, hanem amit a kulisszák mögött is hallhattunk. Az
alábbiakról van szó ugyanis: egy
boszniai, közelebbrõl egy banja
lukai, tehát inkább boszniai szerb
cégrõl hallani, mely névszponzori
szerzõdést kötne a Kanizsa VSE
klubjával. Az erre vonatkozó papírokat még a héten alá is írhatják,
így a kanizsai vízilabda akár tõkeerõs támogatóra is találhatna... Ez
azonban még a jövõ, egyelõre
Nagykanizsán annyi történt, hogy
az MK-selejtezõjébõl az OSC és a
Debrecen lett úgymond fõtáblás.
Vízilabda BENU Magyar Kupaselejtezõk, A-csoport, Nagykanizsa. 1. nap:
Debreceni VSE  EBP Tatabányai VSE 16-7 (4-2, 3-2, 5-2, 4-1)
Gólszerzõk: Kállay 4, Babay 3,
Mora 3, Kincses 2, Szõke 2, Halek,
Süveges, illetve Regõs 2, Garancsy
2, Tatár, Mészáros, Kiss Gy.
Vasas Plaket  Kanizsa VSE
15-9 (6-0, 5-4, 1-2, 3-3)
Gólszerzõk: Delgado 3, Mészáros 2, Várnai 2, Bóbis 2, Steinmetz
Á. 2, Saric 2, Gyárfás, Fazekas G.,
illetve Bakó 2, Kéri 2, Virt, Cserdi,
Gulyás, Szécsi, Kis Zs.

Debrecen A-Híd-OSC-Újbuda 7-21 (1-3, 2-7, 3-7, 1-4)
Gólszerzõk: Kuncz 2, Pataki 2,
Halek, Hoppál, Müller, illetve
Bátori 3, Kovács G. 3, Graham 3,
Bundschuch 2, Decker Á. 2, Salamon 2, Brguljan 2, Hegedüs G.,
Német T., Juhász, Gór-Nagy
Tatabánya  Vasas 9-16 (2-4,
3-5, 4-3, 0-4)
Gólszerzõk: Kiss Gy. 3, Francsics 2, Békés, Práczky, Mocsári,
Salamon, illetve Gyárfás 4, Bóbis
3, Mészáros 2, Steinmetz Á. 2, Delgado 2, Hõna, Takács, Fazekas G.
Kanizsa VSE  OSC 7-26 (3-6,
2-3, 1-9, 1-8)
Gólszerzõk: Gulyás 2, Kéri 2,
Virt, Cserdi, Szécsi, illetve Kovács
G. 6, Bátori 4, Graham 4, Decker Á.
3, Bundschuch 2, Salamon 2, GórNagy 2, Német, Juhász, Brguljan.
2. nap:
EBP-Tatabánya  Kanizsa
VSE 1510 (23, 53, 43, 41)
Gólszerzõk: Regõs 3, Dobay 3,
Práczky 2, Garancsy 2, Francsics 2, Békés, Tatár, Kiss Gy., ill. Bakó 5, Cserdi,
Gulyás, Cseh A., Szécsi D. Kis Zs.
Vasas Plaket  Debreceni VSE
514 (35, 11, 05, 13)
Gólszerzõk: Bóbis, Gyárfás,
Hõna, Simon, Delgado, ill. Mora 4,
Halek 3, Babay, Hoppál, Kincses,
Müller, Szõke, Süveges, Kállay.
A-Híd-OSC-Újbuda  EBPTatabánya 212 (31, 50, 8 0,
50)
Gólszerzõk: Bundschuh 3, Hegedûs G. 3, Kovács G. 3, Graham
3, Gór-Nagy 3, Bátori 2, Decker
Á., Német, Juhász, Salamon, ill.
Dobay, Salamon
Kanizsa VSE  Debrecen
1117 (24, 25, 55, 23)
Gólszerzõk: Cserdi 4, Bakó 3,
Virt, Cseh A., Szécsi D., Kéri, ill.
Szõke 3, Kincses 2, Müller 2, Dienes
2, Halek, Hoppál, Kuncz, Somorjai,
Fekete, Katona, Smitula, Pataki
A-Híd-OSC-Újbuda  Vasas
199 (61, 64, 31, 43)
Gólszerzõk: Graham 4, GórNagy 3, Bátori 2, Decker Á. 2, Hegedûs 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, 5. Nagykanizsa 0.
Továbbjutott: OSC, Debrecen.
P.L.
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Végre összejött
a bajnoki cím
Debrecenben rendezték az
idei junior ökölvívó országos
bajnokságot, melyen a 141
mérlegelõ öklözõ között a
nagykanizsai Botos András
Ökölvívó Akadémia hét sportolója is ott volt. Közülük
Virth Rajmund (képünkön)
bajnoki címet ünnepelhetett.
A négy napos verseny elsõ versenynapján 66 kg-ban Major Róbert TKO-val gyõzött, ám a második fordulóban már vereséget
szenvedett, így súlycsoportjában
az ötödik helyen zárt. Virth Rajmund 50 kg-ban szintén nagy lendülettel kezdett a Hajdúságban, az
elsõ körben magabiztosan verte a
tatabányai Rubay Lászlót, majd az
elõdöntõben legyõzte a ceglédi
Lakatos Gézát is. A fináléban is-

mét csak remekelt, így nem is maradt el a siker a gyõri Kreicz Dániel ellen  a kanizsai bokszoló ezzel
a dobogó legfelsõ fokára állhatott.
60 kg-ban Botos Károly képviselte a dél-zalai akadémiát. Elsõ ellenfelét, a Vasas színeiben
indult Balogh Róbertet legyõzte,
a döntõbe jutásért viszont vereséget szenvedett egri ellenlábasától, de így is a harmadik helyen
zárta a küzdelmeket.
 Nagyon boldogunk vagyunk
Rajmund bajnoki címe miatt, hiszen rövid idõn belül õ lett az akadémia második korosztályos magyar bajnoka a serdülõ Mátés Patrik után  fogalmazott Botos András szakmai vezetõ.  Rajmund
esetében is már hosszú ideje benne
volt a kiugró eredmény, csak eddig
nem volt kellõen összeszedett, ezúttal viszont minden sikerült neki.
Bízunk abban, hogy ez nagy lökés
lesz számára a továbbiakat illetõen
is, hiszen egy valóbvan tehetséges
srácról van szó. (P.L.)
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!

A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fûrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minõségû fa is.
Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es fõút mellett)

(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)

