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Játszótér átadás a Eötvös téri családi parkban
Birtokba vehették a környék
gyermekei és szüleik a városrehabilitáció II. ütemében kialakított korszerû játszóteret, mely
egy majdani többgenerációs családi park elsõ eleme. A játékok
kiválasztásánál nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy minden korosztály számára szórakozást
nyújtson a tér.
Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár, országgyûlési képviselõ szavait idézve ez, és a késõbb szintén
felavatott Járási Hivatal elõtti tér
szépülése mind Nagykanizsa fejlõdését mutatja. Egyben alátámasztva azt a törekvést, hogy a város,
mint térségi központ a környezõ
településeknek is példát mutasson,
valamint azok életminõségét és
boldogulását is elõsegítse.

Dénes Sándor polgármester kiemelte, hogy az uniós elvárásoknak is megfelelõ játszótér az ide
betérõ szülõknek nyugodt perceket, míg gyermekeiknek vidám
szórakozást jelentenek amellett,

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

743 napelem a kórház tetején

Több mint 134 millió forint értékû
uniós támogatás jóvoltából fotovoltaikus rendszert építettek ki a Kanizsai Dorottya Kórházban. A napfény energiájának hasznosítása az
egészségügyi intézmény éves áramszükségletének 10-15 százalékát fedezi  hangzott el a projekt pénteki,
ünnepélyes záró rendezvényén.

Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója
elöljáróban felidézte az elmúlt két
évben megvalósult fejlesztéseket.
Mint elmondta: a különbözõ projektnek köszönhetõen hat milliárd
forint értékben korszerûsítettek.
Több osztály teljesen megújult,
bõvült az eszközpark, kontrolling

rendszert alakítottak ki, és a dolgozók képzését, létszámuk bõvítését is pályázati forrásból oldották
meg.
Dr. Brünner Szilveszter kitért
arra, jelenleg több projekten dolgoznak  ezek egyikébõl jövõre, a
tervek szerint, biomassza erõmûvet létesítenek, a kórház teljes épületén kicserélik a nyílászárókat, és
a nõvérszállót is renoválják.
A most megvalósult energiahatékonysági pályázat elõzményei,
valamint a kivitelezés kapcsán
elmondta: a napelemes rendszernek köszönhetõen évente 10 millió forintot takaríthatnak meg,
amelyet a betegellátásra fordítanak.
A fõigazgató jelezte: nem
csak több száz napelemet helyeztek ki a kórház különbözõ
épületeinek tetejére, építettek
egy napelemes kiserõmûvet is 
így nyerik s hasznosítják a villamos energiát.

vitelezõ cég elnöke átvágta a nemzeti színû szalagot, a Zrínyi Iskola
másodikos gyermekei birtokba vehették az új gyermek és felnõtt
szabadidõs teret.
Ezután került sor a közelmúltban felújított Járási Hivatal
elõtti lévõ tér avatására is. A tér
rekonstrukciójának köszönhetõen a jövõben nem kell a Huszti
tér irányából a gépjármû parkolón keresztül megközelíteni az
épületet, mert erre már biztonságosan is lehetõség van egy
újonnan épült járdakapcsolattal.
Ez a fejlesztés szintén együttesen szolgálja a helyi és a környékbeli lakosság érdekeit is,
hiszen a környezõ települések
lakói is nap mint nap ügyeiket
intézik itt.
H.T.
 A Kanizsai Dorottya Kórház
megyei szintû ellátást biztosít az
ellátási körzetében élõ 100-120
ezer embernek. Sõt még a közeli
somogyi településeken élõk is a
kanizsai egészségügyi intézményt
keresik fel, betegség esetén  ezt
már Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár mondta. Egyúttal összegzést
adott arról a fejlesztési folyamatról, mely 2012-ben indult el.
 3.5-4 milliárd forint értékû korszerûsítés kezdõdött el bõ három
éve  jelentette ki az államtitkár.
Dr. Koltai Áron, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatója a beszédében közölte: a
napelemes rendszer elõnyei közé
tartozik  a villamos energia közvetlen termelésén túl  az, hogy
karbantartás nélkül üzemel, s a
legtisztább energiát biztosítja.
A megújuló energiaforrások
hasznosítását, ezáltal a környezet
védelmét pedig támogatja az állam.

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

Sz.Zs.
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Befejezõdött a murakeresztúri árvízvédelmi fejlesztés
rásnak köszönhetõen határidõre elkészült. A kivitelezés jogát közbeszerzésen nyerte el a Szabadics
Közmû- és Mélyépítõ Zrt. és a
Meliorációs és Rekultivációs Kft.
alkotta SZM Mura 2015 Konzorcium.
Rigó Csaba megyei kormánymegbízott reményét fejezte ki,
hogy a mostani fejlesztéseket követõen a Mura mentén fekvõ
Murarátka, Tótszerdahely, Letenye
és Molnári térségében is megvalósulhatnak hasonló árvízvédelmi
beruházások.
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke egyebek mellett arról beszélt: nemcsak a biztonságot szolgálják a megmagasított töltések, de a késõbbiekben
azokon kerékpárutakat jelölhetnek

Több mint 2,2 milliárd forintos költséggel megerõsítették a
Zala megyei Murakeresztúron a
Mura folyó és a Principális-csatorna töltéseit, a fejlesztésre a tavaly õszi áradáskor minden korábbi rekordot meghaladó vízszint miatt volt szükség.
Pávlicz Lajos (független) polgármester a csütörtöki avatáson
úgy fogalmazott: az újonnan épült
töltéssel biztonságosabbá vált a település, legfõképpen annak az
1500-1600 embernek a lakóhelye,
aki a Mura és a Principális által
körbefogott területen él.
Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetõje
hozzátette, a beruházás mindössze
négy hónap alatt, a kedvezõ idõjá-

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

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

Zala megyei Gazdasági Csúcstalálkozó Nagykanizsán

Fotó: Halász Gyula

kormányzatot, az önkormányzatokat, a kamarákat és a kisvállalkozókat képviselõ szervezetek
képviselõi.

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

A rendezvényt Gulyás József, a
KKVHÁZ Zrt. vezérigazgatója
nyitotta meg, aki elmondta, hogy a
fórum után most egy rendhagyó,
izgalmas formát választottak, hogy
asztalhoz ültessék a vállalkozókat
és a velük kapcsolatban álló szervezeteket. Kovács Piroska, a
KKVHÁZ rendezvényszervezési
igazgatója az országosan megrendezett Gazdasági Csúcstalálkozók
fontosságáról beszélt. A köszöntõk
sorát Bilicz Csaba, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója kezdte, aki a vállalkozások támogatása mellett az innováció fontosságát emelte ki, ami
elengedhetetlen a talpon maradás
szempontjából. Doucha Ferenc, a
VOSZ Zala megyei elnöke a régiónk támogatási intenzitásáról, a
felsõoktatási intézmények és a vállalkozók közötti együttmûködésrõl, valamint a fejlesztések fontosságáról fejtette ki gondolatait.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

ügyvezetõ igazgatója a vállalkozások pályázati lehetõségeirõl, a finanszírozásukról és az országosan
egyedülálló
kamattámogatási
rendszerükrõl számolt be. Amint
azt elmondta, a munkanélküliség
megléte mellett a vendéglátás és az
építõipar területén komoly szakemberhiány van Zala megyében.
A rövid bevezetõ blokk után az
asztalok körül ülõ társaságok egyegy témát kaptak, amit közösen
dolgoztak fel, majd ennek a megállapításait a csapatuk szóvivõje ismertette. Az elsõ csapat a Területi
Operatív Programok (TOP), a térségi pályázatok, a vidékfejlesztés
és a határon átnyúló projektek témakörét kapta. Az igazán sokszínû
témát Mihovics Zoltán, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ vezetõje összegezte. A
második csapat a vállalkozások pályázati és mûködési lehetõségeit
dolgozta fel. Megállapításaikat, javaslataikat Doucha Ferenc (VOSZ)
foglalta össze. A harmadik csapatnak jutott a feketeleves. A lehetõségek önerõbõl címû talány megfejtése. A nehezen megfogható területhez azonban konkrét javaslatokat is tettek. Például az adótörvé-

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

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

Téli felkészülésrõl, tevékenység bõvülésrõl

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Kiemelten ellenõrzik jövõre
a munkabérre, a munkaerõkölcsönzésre és a szabadságra
vonatkozó szabályok betartását  derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
2016-os ellenõrzési tervébõl.
Az NGM honlapján elérhetõ
tervezet szerint a munkabérrel
kapcsolatos szabályok betartását
a munka törvénykönyvének gyakorlati érvényesülésének vizsgálata miatt kezelik kiemelten jövõre. A vizsgálatokat márciusban és
áprilisban végzik majd. Ezt követõen június-júliusban a munkavállalói jogviszonyok rendezettségére terjed majd ki az ellenõrzés. Az NGM kiemelte, hogy a
vizsgálat a munkavállalók alapvetõ jogainak érvényesülését, a
tisztességes, jogkövetõ vállalkozások
versenyhátrányának
csökkentését szolgálja.
A szabadsággal kapcsolatos
törvények betartását októbernovemberben ellenõrzik. Kiemelték: a munkaügyi bírság
összege 30 ezertõl húszmillió
forintig terjedhet.
A munkavédelmi ellenõrzések
2016 második negyedévében a
fémfeldolgozási tevékenységeket
érintik. Ezt az indokolja, hogy a
fémipari technológiák, munkaeszközök munkavédelmi hiányosságai miatt a munkabalesetek közel
10 százaléka ebben az iparágban
következik be és elõfordulnak halálos, valamint csonkolásos munkabalesetek is. Az ellenõrzések
fõként a munkavállalókat érintõ
veszélyforrások vizsgálatára terjednek ki  tették hozzá.
A közlemény emlékeztet: a
munkavédelmi hatóság a biztonságos munkavégzésre vonatkozó
követelmények teljesítését elmulasztó és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyeztetõ munkáltatóval szemben munkavédelmi bírságot szabhat ki, amely 50 ezertõl
10 millió forintig terjedhet.
MTI - Kanizsa

3

A téli szezon hó- és síkosságmentesítési munkálatairól, intézkedési terveirõl, illetve eszközeirõl tartottak sajtótájékoztatót a
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. Király utcai telephelyén.
Az eseményen megjelent Cseresnyés Péter, a NGM államtitkára, a
térség országgyûlési képviselõje,
Dénes Sándor polgármester és
Tóth Nándor alpolgármester.
Köszöntõjében Horváth Balázs
ügyvezetõ kiemelte: számot adnak a
tavalyi év síkosság-mentesítési feladatainak elvégzésérõl és bemutatják, idén is felkészülten várják a telet, még ha a mostani idõjárás nem is
azt tükrözi, hogy mindjárt itt van.
Bejelentette, a sajtótájékoztatón
egy másik téma, a cég tevékenységének bõvülése is szóba kerül, melyrõl
Dénes Sándor ad tájékoztatást.
A téli üzemeltetés két alapvetõ feladatát, a síkosság-mentesítést és a hó
eltakarítást Molnár Rodek Bernadett
szolgáltatási és értékesítési igazgató,
Császár András logisztikai vezetõ,
valamint Csendes Tamás köztisztasági referens vetített képekkel illusztrálva ismertette. Többek között elhangzott: a társaság tevékenységét a VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit
Zrt. koordinálja a törvényi elõírásoknak megfelelõen. A gépparkban a tavalyi évhez viszonyítva változás történt, a Park Kft. eszközállományának
megvásárlásával 2 kistraktor, illetve 3
darab, kézimunkások szállítását szolgáló jármûvel bõvült a flotta. A szóróanyag pótlása is megtörtént, jelenleg
több mint 1100 tonnával rendelkeznek. November 6-án, az elmúlt évihez
hasonlóan 15 darab környezetbarát,
jégmentesítõ szóróanyag tároló
bodellát helyeztek ki a közterületekre,

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

ire is mobil GPS-t szereltek, illetve
szerelnek fel, hogy ily módon is kontrollálni tudják a tevékenységet, egyben segítséget nyújtsanak, ha rászorul
a gépjármû vezetõje. A 2014-15-ös év
tapasztalatai azt mutatják, sok ingatlantulajdonos még nincs tisztában azzal, hogy kinek milyen feladata van a
saját portája körül, és továbbra is folyamatosan akadályt jelentenek, nehezítik a hótolók munkáját a szabálytalanul parkoló személygépkocsik.
Fitos István, a VIA Kanizsa Zrt.
vezérigazgatója a tevékenység költségvonzatáról elmondta, 2014-ben
40,8 millió forintba került a síkosság-mentesítés. 2015-ben, az év
elején 29,2 millió forintot már elköltöttek, s ehhez jön még hozzá a
novemberi és a decemberi rendelkezésre állás. A tervezés során 48
millió forinttal kalkuláltak, s bíznak
benne, ez az összeg elég is lesz.

A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. tevékenységének bõvülésérõl Dénes Sándor polgármester
adott tájékoztatást. Mint hangsúlyozta, a város parkjainak gondozása a Park Kft. feladata volt eddig. Ez évben a kft. vezetése bejelentette, hogy nem szeretnék tovább folytatni a tevékenységet. Az
önkormányzat úgy határozott,
hogy a feladatot házon belül, saját céggel oldják meg. A döntés értelmében a feladatot november 9tõl a Netta-Pannonia Kft. látja el,
együttmûködve a VIA Kanizsa
Zrt.-vel, hiszen õk adják a megbízást. A dolgozók közül  15 fõt ,
akik át kívántak jönni, átvették.
Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje az elhangzottakhoz hozzátette: 2011-ben,
amikor a város elhatározta, hogy az
akkori Saubermacher Kft.-ét megve-

szi, két dolgot vett figyelembe. Lehetõség szerint meg kell õrizni a kanizsai és Kanizsa környéki dolgozók
munkahelyét, amit csak oly módon
tud megtenni, ha mint tulajdonos, beszáll ebbe az üzletágba. A következõ
lépésként pedig abban kellett gondolkodni, hogy a hóeltakarítást a parkfenntartást és gondozást, amit az fentebb említett Dénes Sándor polgármester, egy önkormányzati cég lássa
el, mégpedig úgy, hogy a felügyelet
egy másik cég kezében van. Annak
érdekében, hogy az itt élõ emberek
munkahelye biztosabb legyen, és az
általuk elvégzett szolgáltatás legalább
olyan jó minõségû, vagy még jobb legyen, mint amilyen volt.
Asajtótájékoztató zárásaként a megjelentek megtekintették a sótárolót és a
bevetésre készen álló gépparkot.
B.E.
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Elhelyezkedési juttatás
a közfoglalkoztatottaknak
Jövõre a közfoglalkoztatottak sikeres piaci elhelyezkedésük esetén
megkaphatják a közfoglalkoztatási szerzõdésük még hátralévõ idejére járó támogatási részt elhelyezkedési juttatás formájában  az errõl szóló kormányrendeletet a Magyar Közlönyben tették közzé.
Az elhelyezkedési juttatás
igénybevételéhez legalább egy hónapja fennálló, vagy két éven belül
180 nap idõtartamot elérõ közfoglalkoztatási jogviszony szükséges.
A juttatás további feltétele, hogy

az új munkaviszonyban a munkaidõ elérje a napi legalább hat 
megváltozott munkaképességû
személy esetében a napi négy 
órát, és legalább addig folyamatosan fennálljon, ameddig a közfog-

lalkoztatási jogviszony fennállt
volna.
A rendelet szerint nem illeti meg
az elhelyezkedési juttatás azt, akinél a munkavégzés helye a foglalkoztató azon a telephelyén van,
ahol közfoglalkoztatottként a
munkáját végezte.
Az elhelyezkedési juttatást kérelmezni kell, a kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszûnésétõl számított 30 napon belül kell
benyújtani. A juttatást havi bontásban, utólag folyósítják.
A rendelet 2016. január 1-jén
lép hatályba.
MTI - Kanizsa

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

mi szolgálat adja a kezelõt. A szállítójármûvet üzemanyaggal feltöltve kell átadnia az arra kötelezettnek a katasztrófavédelem részére.
Ha üres a tank, akkor a katasztrófavédelem tölti fel üzemanyaggal.
A kijelölt szolgáltató díját a lakosok az önkormányzatnak fizetik meg.
Amennyiben a szolgáltató költsége
nem térül meg ebbõl a befizetésbõl,
akkor a többletköltséget a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási
Hivatal ellenõrzi. Ha indokoltnak
tartja a többletet, akkor azt a helyi önkormányzaton keresztül téríti meg.

Már a háziorvosoknál van
az influenza elleni oltóanyag

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

A katasztrófavédelem feladata
lesz, hogy kijelölje az ideiglenes
szolgáltatót a háztartási szennyvíz
szippantására, amennyiben a korábbi szolgáltató már nem vállalja
ezt a munkát. Ha pedig ilyet nem
talál, akkor magának a katasztrófavédelemnek kell gondoskodnia a
szennyvíz elszállításáról  az errõl
szóló rendelet tervezete pénteken
került fel a kormány honlapjára.

MTI Fotó: Kallos Bea

A hatóság a szennyvíz ideiglenes
begyûjtésére elsõsorban az önként
jelentkezõ, ennek hiányában a környéken ilyen szolgáltatást végzõ
vállalkozók közül jelöl ki szolgálta-

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

hatékonyabb védekezési mód 
közölték szakemberek az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi

MTI - Kanizsa

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

Akik törõdnek
a segítségre
és a szeretetre
éhes emberekkel
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
bensõséges hangulatú rendezvénnyel ünnepelte meg a Szociális Munka Napját.
Tizennyolc évvel ezelõtt nyilvánította a Szociális Munkások
Nemzetközi Szövetsége november
12-ét a Szociális Munka Napjává.
Azért, hogy ráirányítsák a közvélemény figyelmét azokra, akik elesett embertársainkért dolgoznak.
A szociális szakterület munkatársait mindig a szeretet vezérli, s
az, hogy segítsenek másokon. E
gondolatok jegyében köszöntötte a
megjelenteket a csütörtöki rendezvényen Dr. Kaszás Gizella, a
Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ igazgatója.
 Az elesett emberek vágynak
a törõdésre. Mindezt, sok esetben, a szociális szférában dolgozóktól kapják csak meg. Akiket
tisztelet és elismerés illet rendkívüli munkájukért  hangsúlyozta
Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár. Nem csak erkölcsi, anyagi
megbecsülést is megérdemelnek
áldozatos tevékenységükért a
szakterület dolgozói, akik nemrégiben bérkiegészítés kaptak. Az
államtitkár utalt arra, kialakulóban van a számukra is az életpálya modell, amelynek köszönhetõen a megérdemelt egzisztenciális megbecsülést is megkapják.
Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere szavaival méltatta a szociális munkát végzõ embereket. Elõrebocsájtotta azt is,
hogy a családsegítõ központ
épületének felújítására a jövõben sort kerítenek, mivel az intézmény épületének állaga leromlott, területe pedig kicsi.
 A rászorulókkal történõ
munka nem foglalkozás, hanem
hivatás  fogalmazott elismeréssel Bagarus Ágnes, a Humán és
Hatósági Osztály nevezetõje üdvözlõ beszédében, melyet követõen Kárász Tímea Fatima szórakoztatta az ünneplõket operett
dallamokkal.
Sz.Zs.

2015.11.20.

9:46

Page 5

Kanizsa  Legyen óvatos!

2015. november 19.

Védje meg otthonát!
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság az õszi, valamint a téli
idõszakban jellemzõ sötétedés
utáni lakásbetörések megelõzésére hívja fel a figyelmet.
A rendõrség minden törvény által biztosított eszközt igénybe vesz
az ilyen bûncselekmények megelõzésére, megakadályozására, valamint az elkövetõk elfogására, de
fontos, hogy a lakástulajdonosok
is tegyenek saját vagyonbiztonságuk érdekében. Az õszi, valamint a
téli idõszakban a sötétedés utáni
órákban gyakrabban követnek el
lakásbetöréseket családi házakba.
Figyeljen környezetére! Ismerje
meg szomszédjait, ápoljon velük
jó viszonyt! Figyeljenek egymás
értékeire! Gondoskodjon arról,
hogy postaládája minden nap ki legyen ürítve! A szórólapokat szedje

össze! Tartson kapcsolatot a helyi
körzeti megbízottal, vagy a polgárõrség önkénteseivel. Ismerje meg
lakóhelye történéseit. Tájékozódjon rendszeresen a bûnmegelõzés
lehetõségeirõl.
Ha gyanús személyeket lát, figyelje meg az alkatukat, jellemzõ
tulajdonságaikat, ruházatukat. Írja
fel a jármûvük rendszámát, típusát,
színét. Ha bármi gyanúsat észlel,
hívja a 112-es segélyhívót!
Lássa el az ingatlant biztonsági
berendezésekkel. Használjon riasztót, idõzített kapcsolós világítást, mozgásérzékelõt, biztonsági
kamerát, udvari világítást. A berendezések mûködését ellenõrizze
gyakran, gondoskodjon a rendszeres karbantartásról. A riasztó kültéri egységét, valamint az egyéb biztonsági eszközöket jól látható, de
nehezen hozzáférhetõ helyre sze-

reltesse. Az ingatlan bejáratánál
helyezzen el figyelmeztetõ jelzést!
Ha elmegy otthonról, vagy lefekszik aludni, a biztonsági berendezéseket ne felejtse el aktiválni.
Az ingatlan körüli kerítést tartsa
jó állapotban! A kerítés akkor
nyújt védelmet, ha minimum 160
cm magas. Az udvari kaput zárja
mindig, a kulcsot vegye ki a zárból
és tartsa biztonságos helyen. Minden irányból legyen zárt az udvar.
Ne hagyja, hogy bárki észrevétlenül elbújhasson kertjében! Vágja
vissza a sövényeket, bokrokat, fákat! A növényzet ne legyen magasabb 90 cm-nél, a fák lombja ne
lógjon le 180cm alá. Tartson házõrzõ ebet!
Az ingatlan nyílászárói legyenek jó állapotban! Minden kültéri
ajtóra szereltessen 5 pontos zárszerkezetet! Az ajtóra szereltessen
jó minõségû biztonsági zárat. Rendelkezzen az ajtó többféle zárral,
biztonsági lánccal, nyitásjelzõvel,
kémlelõvel. Az ingatlan ablakait

5

lássa el zárral, nyitásjelzõvel, esetleg ráccsal. A nyílászárókat mindig
zárja be, a kulcsokat tartsa távol az
ajtótól, vagy az ablaktól.
Gondoskodjon a melléképülete,
garázsa biztonságáról is. Lássa el
minõségi nyílászáróval és zárja
azokat. Gépkocsiját zárja le akkor
is, ha az udvarán, vagy a garázsban
tárolja. Ne hagyjon értékeket a jármûvében! Havazáskor a kocsibejáróról, valamint a járdákról takarítsa le a havat.
Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségû készpénzt! Értékeit
tárolja megfelelõen biztonságos
helyen. Vezessen listát értékeirõl,
jelölje meg azokat egyedi jelöléssel!
Ha mégis betörnek az otthonába, azonnal tegyen bejelentést a
rendõrségre a 112-es segélyhívó
számon, és a nyomok biztosítása
érdekében a lakáson kívül várja
meg a rendõrök kiérkezését.
Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság

Fontos a vízelvezetõ árkok karbantartása
Az õszi csapadékos idõjárás következtében egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vízelvezetõ árkok karbantartására, szükség
esetén mielõbbi tisztítására.
A hirtelen lezúduló vagy a napokig tartó folyamatos csapadék következtében fokozottan terhelõdnek
a vízelvezetõ árokrendszerek, ezért
rendszeresen végre kell hajtani a
szükséges karbantartási munkálatokat, törekedve arra, hogy a vízelvezetõ rendszerek bármikor képesek
legyenek betölteni rendeltetésüket.
A települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolása alapján Zala megye kettõszázötvennyolc településébõl nyolcvannégy települést veszélyeztethet ár vagy belvíz. A belvíz- és más helyi vízkárok megelõzésének szerves részét képezik
azok a hatósági ellenõrzések, amelyek keretében a katasztrófavédelem polgári védelmi szakterülete
már évek óta Zala megye területén
több száz kockázati helyszínen ellenõrizte a belterületi vízelvezetõ
rendszereket. A hatósági munka
azonban csak az egyik eleme a
megelõzésnek, hisz a tisztítást és a
karbantartást a tulajdonosoknak illetve a kezelõknek kell elvégeztetniük. Belvíz és egyéb vízkárok
ugyan ilyenkor is elõfordulhatnak a
lehullott csapadék mennyiségétõl
függõen, de a tisztítással elérhetõ,

hogy az erre kialakított rendszerek
a lehetõ legtöbb vizet elvezessék.
Veszélyforrás lehet az árokrendszerben a víz útjába kerülõ bármilyen akadály, ami meggátolja a víz
elfolyását, vagy felduzzasztja azt.
Ilyen esetekben a környezõ kertekben vagy akár lakóházakban is kárt
tehet a víz. Az ellenõrzést végzõk
általános tapasztalatai szerint az
alábbi problémák a leggyakoribbak: az elvezetõk és az átereszek

feliszapolódnak; hiányos vagy
tönkremegy a külterületi vízelvezetõ hálózat; az átereszek beszakadnak vagy feltöltõdnek; egyes
utcákból hiányoznak a csatornák
és az elvezetõk; a partoldalak növényzete elburjánzik.
Az ellenõrzések során a legtöbb
tulajdonos megértette a karbantartás és a megelõzõ intézkedések
fontosságát. Ezt bizonyítja, hogy a
belterületi vízelvezetõk visszael-

lenõrzése során a tulajdonosok és
kezelõk a meghatározott intézkedéseket pár kivétellel már minden
esetben megtették, a fennmaradó
kötelezések végrehajtását pedig beütemezték. A csapadékosabb õszi
idõjárás miatt fokozottabban kell
ügyelni a vízelvezetõ árkok mûködõképességére  olvasható a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Kanizsa
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Cserhátisnak lenni egy életérzés

Az ünneplõket az iskola igazgatója Péterváriné Kiss Sarolta köszöntötte, és megnyitotta a jubileumi ünnepélyt. Kiemelte, féltve õrzik az
elõdöktõl kapott örökséget. Számos
változás történt az évtizedek alatt az
iskola életében, azonban két dolog
nem változott: a pedagógus és a diák.
Az intézményben dolgozó tanárok
célja továbbra is az, hogy sikeres fiatalokat neveljenek. Nagyot alkotni
pedig csak összefogva lehet.
 Az eredmények azt bizonyítják, értékes iskola a miénk, de
mindezt nem érhettük volna el az
elõdeink nélkül  hangsúlyozta
Péterváriné Kiss Sarolta.
Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje a kezdetekre emlékezett ar-

kulcsa az intézményben oktatók
tudása. Az iskola által képviselt értékekre és szellemiségre a városnak ma is szüksége van, hiszen a
szakképzés fontos szegmens, a
versenyképesség fontos alapja.
Beszédét azzal zárta, a cserhátis
szellemiséget fenn kell tartani és
most meglévõ alapokra kell építkezni a jövõben is.
Ezt követõen Dénes Sándor polgármester beszédében a névadóra,
Cserháti Sándorra is emlékezett,
aki kiváló mezõgazdász volt és sikeresen ültette át az elméleti tudnivalókat a gyakorlatba.
 Cserháti Sándor egy modern reneszánsz ember volt, aki arra törekedett, hogy sokoldalú és teljes legyen. Úgy, ahogy ez az iskola is, azt
képviselte története 75 éve alatt,
hogy az itt tanulók a szakmai munka és a tudás, a folyamatos fejlõdés
teljességét célozzák meg az életükben. Kiemelte, egy olyan iskola születésének évfordulóját ünnepeljük,
amely a mi közös emberi kultúránk
méltó képviselõje. A Cserháti iskola
nélkül Nagykanizsa közössége és
arculata is egészen más lenne. Ez az
intézmény a hagyományával és
szellemiségével meghatározó része

ra, hogy az intézmény 1940. szeptember 15-én kezdte meg mûködését a Királyi Pál utcában Téli Gazdasági Iskola néven. 1942-ben költözött az Ady út földszinti épületébe. Ide az ország számos szegletébõl érkeztek a gazdálkodók fiai,
akik állattenyésztési és növénytermesztési alapismereteket sajátíthatták el. Majd az iskolában végzett diákok eredményeit méltatta,
hogy számos cserhátis sikeres és
elismert szakember lett. Hangsúlyozta, az iskola sikerének fontos

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

Fennállásának 75. születésnapját ünnepelte a Nagykanizsai Szakképzõ Centrum Cserháti Sándor
Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma
a Cserháti Napok keretében. Az
emlékmûsoron az elmúlt évtizedeket idézték fel az iskola volt és jelenlegi diákjai, az intézmény nyugdíjas dolgozói, a jelenlegi kollégák,
valamint a városvezetés.

Fotók: Varga Mónika

Háromnegyed évszázad a Cserháti Sándor iskolában

Janzsó Antal címzetes igazgató elmondta, nehéz meghatottság nélkül
emlékezni az intézmény falai között
eltöltött 27 évére. Kiemelte, az iskolában mindig rendkívül tudatos és jövõbe látó munka folyt és ennek az
eredményét lehet látni a házban.
 Nagy boldogság cserhátisnak
lenni, ez egy életérzés  hangsúlyozta Janzsó Antal. Az intézménybe dolgozók törekedtek mindig egyensúlyt
teremteni a szûkebb és a tágabb környezettel, így a vállalkozásokkal is.
Azt mondta a címzetes igazgató, fontos volt az innováció is, a fejlesztés
és a fejlõdés. A sikerek pedig, amit a
tanítványok elértek, azok jelezték az
intézményben folyó nevelõ és oktató
munka sikerességét. Beszéde zárásaként kiemelte, mindig is fontosnak
tartották és fontosnak tartják a szellem és a lélek ápolását.
Ezt követõen adták át a Cserháti
díjakat. A 75 éves Cserháti Sándor
Szakképzõ Iskola és Kollégium
egyik fontos hagyománya, amikor
köszöntik az intézményért és közösségéért végzett munkájáért azon
kollégát, dolgozót vagy támogatót,
aki tevékenységével sokat tett a közös célok elérése érdekében. A
Cserháti díjat azért alapították,
hogy az intézmény névadójához
méltó elismeréssel köszönjék meg a
sok éves fáradozást. Az elmúlt évek
tevékenysége alapján az idei évben
a Cserháti díjat Péterváriné Kiss
Saroltának ítélték. A díjat Marton
László, a Cserháti Sándor Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgató helyettese adta át.
Ezen túl a 75 éves Cserháti Sándor Szakképzõ Iskola és Kollégium
munkatársi közössége úgy döntött,
hogy azokat a diákokat, akik valamely kimagasló teljesítményükkel
hozzájárultak az intézmény hírnevé-

nek megalapozásához és öregbítéséhez ajándékkal jutalmazza meg.
Az idei évben az elismerést Pál
Marcell kapta. Marcell jelenleg az
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karának elsõs
hallgatója, a 2014/15-ös tanévben a
Cserhátiban kitûnõ eredménnyel
végzett elektronikai technikusként.
Középiskolai versenyeken rendszeresen öregbítette iskolánk hírnevét.
Kiemelkedõen szerepelt az Országos mikrovezérlõ-alkalmazói szakmai tanulmányi versenyen, az Országos Mûszaki Tanulmányi Versenyen, az Országos Elektronikai
Konstrukciós Versenyen, valamint a
National Instrument által hirdetett
Visual Thinking  LabVIEW
programozó versenyen is. Aktívan
közremûködött az iskola valamenynyi olyan rendezvényén, ahol a
szakmát népszerûsítették, így a
szakmai kiállításokon, Cserháti Napokon és nyílt napokon. Nemrég zenélõ Tesla tekercset, azaz Amplitúdó
modulált Tesla tekercset készített,
amivel elsõ helyen végzett a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület versenyén. Ezzel ismételten országos jó
hírnevét keltette az intétménynak.
Az egyik legrangosabb szakmai folyóirat, a Rádiótechnika Elektronikai Folyóirat 2015/10 számában számolt be az eredményeirõl. Az újság
címlapján is Marcell szerepelt. Az
iskola ajándékát Péterváriné Kiss
Sarolta adta át Marcellnek.
Ezt követõen megkoszorúzták a
Cserháti szobrot és az "A" épület
homlokzatán emléktáblát helyeztek
el, melyet az intézményben leghoszszabb ideje tanító pedagógusok Tóthné Piriti Zsuzsanna és György Gyula
igazgatóhelyettes avattal fel.
V.M.
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A helyben maradás, az anyagi
gyarapodás és a térség megtartó
erejének talán legfontosabb záloga a Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által az 1920-as
években indított oktatási, iskolafejlesztési program követése - fogalmazta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára csütörtökön Letenyén.
Cseresnyés Péter  aki egyben
a térség fideszes országgyûlési
képviselõje is  a Klebelsbergi I.
Diáknapok megnyitásaként beszélt arról, hogy az egykori kultuszminiszter 87 évvel ezelõtti
programja és elvei ma is megállják a helyüket. Ezek követése
európaiságunk és nemzeti érdekünk okán is fontos számunkra 
jelentette ki.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) letenyei tankerülete által szervezett diáknapok
indításaként az államtitkár a legsikeresebb oktatáspolitikusnak nevezte Klebelsberg Kunót, akinek
sikerült elérnie, hogy 1927-tõl az
állami költségvetésnek már több
mint a tíz százaléka jutott a tárcájának. Az 1925 és 1930 közötti
idõszakban szokatlanul gyors
ütemben fejlõdõ Magyarország
egyik húzóágazata lett és politikai
szempontból is elsõbbséget élvezett a kultúra, azon belül is a kiadások legnagyobb hányadát az
oktatásra, a népoktatás területére
fordították.
Emlékeztetett arra, hogy akkoriban középiskolába, de még inkább
egyetemre járni még csak nagyon
kevesek kiváltsága volt, az általános képzést pedig a községek vagy
egyházak kezelésében álló négyvagy hatosztályos iskolák biztosították. Az 1920-as évek elején
több mint 15 százalék volt az analfabéták aránya Magyarországon, s
az intézményhálózat hiánya miatt
az sem nagyon tudott iskolába járni, aki akart.
Klebelsberg felismerte, hogy a
régi termelési szokások elavultak,
a motor és a traktor korában
nem lesz szükség olyan gazdákra,

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

Koncertek nagykanizsai vonatkozású
büszkeségek jegyében a Medgyaszay Házban
Újabb színvonalas koncertekkel várja a kikapcsolódni és mûvelõdni vágyókat a Medgyaszay Ház november 24-én és 27-én.
A 24-i, 19 órakor kezdõdõ eseményre a nagy sikerû Retro Kávéházi Esték koncertsorozat keretében kerül sor, ahol a Liszt Ferencdíjas zeneszerzõ, elõadómûvész,
és szövegíró, Gerendás Péter fogja
szórakoztatni a nagyérdemût. A
sokoldalú mûvész nem egyedül érkezik, magával hozza családi zenekarát is. A mûvészrõl érdemes tudni, hogy családja Nagykanizsáról származik. A 24-i est Gerendás Péter a Vidéki Álom címû albumának lemezbemutató koncertje is
lesz.
November 27-én városunk szülöttje, Strém Kálmán zeneszociológus tiszteletére rendeznek emlékkoncertet a házban. Elõtte 18.30-kor az intézmény
elõcsarnokában Malina János, a Magyar Haydn
Társaság elnöke mond emlékbeszédet, és megkoszorúzza Strém Kálmán emlékszobrát is.
A hangversenyszervezõ halálának 10. évfordulójára rendezett emlékkoncerten az egyik ilyen nagy tehetségû tanítvány, Érdi Tamás, Prima primissima-díjas zongoramûvész tiszteleg
majd egykori mestere elõtt. Az esten Haydn és Schubert dallamok
csendülnek fel, s aki ellátogat, biztos lehet abban, hogy minden
egyes akkordban fellelheti majd Strém Kálmán gondos munkáját,
szellemi hagyatékát.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Klebelsberg programja
és elvei ma is megállják
a helyüket
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Civil Kerekasztal - Felhívás

Indoklás:
.........
.
.........

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

Az év civil közössége díjra
...................... . jelölöm
Indoklás:
.........
.....
.........
Az év fiatalja díjra
...........

............. jelölöm

Indoklás:
.........
.
.........
A civilek mecénása díjra
........................

. jelölöm

Indoklás:
.........
.
.........
A civilek szponzora díjra
........................ . jelölöm
Indoklás:

Ajánlattevõ lap

.........
.
.........

a Köszönet Napján átadásra kerülõ civil elismerésekre az alábbiakat
javaslom:
A javaslattevõ neve:

Az év civil embere díjra
.......................

.

. jelölöm
Elérhetõsége:

Indoklás:

.

.........
.........
Az év civil önkéntese díjra
.......................

. jelölöm

.
Aláírás

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanjait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz.,
81 m2 területû lakás. Kikiáltási ár: 8.100.000 Ft. A versenytárgyalás idõpontja:
2015. november 24. 10.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követõ
keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
2. Nagykanizsa, Király u. 19. szám alatti 45. hrsz., lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 Ft. A versenytárgyalás idõpontja:
2015. november 24. 11.00 óra. Sikertelen tárgyalás esetén minden ezt követõ
keddi munkanapon, 11.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház, I. emelet 22. A versenytárgyalások részletes feltételeirõl, a megtekintés
idõpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a
www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonos tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.

(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)
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Felhívás  Tegyünk többet a nõkért
A Kanizsai Dorottya Kórház Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése Alapítvány és a kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztálya programot indít Tegyünk többet a nõkért, tegyünk többet a méhnyakrák megelõzéséért címmel.
A program célja, hogy elõzzük meg a bajt és segítsük a prevencióval,
hogy minél több nõ-feleség, anya, élettárs - élhessen sokkal tovább szerettei körében.
Ennek érdekében felhívást intézünk a nagykanizsai és Nagykanizsa
környéki vállalatok és vállalkozások számára, hogy nõi dolgozóik szûrését anyagilag is támogassák. A szûrést elõre egyeztetett körülmények
között, kedvezményes alapon, a kórház osztályán, jelentõsebb számú
hölgy esetén a cégeknél is elvégezhetik az orvosok. A szûrés mindössze
5-10 percet vesz igénybe, viszont hosszú évekkel, évtizedekkel hoszszabbíthatja meg a nõk életét.
Sajnos ma még csak a nõi populáció 30 % - a vesz részt ilyen vizsgálaton. A rendszeres szûrés hiánya is vezet arra, hogy Magyarországon
1200-1300 új méhnyakrákos beteget regisztrálnak, melybõl sajnos 5-

600 nõt el is veszítünk. A szûrés okán idõben kiderült probléma jól orvosolható. Jól jár tehát a cég, hisz nem kell elveszíteni stabil munkatársát, nem kell hosszú táppénzt fizetni, így az állam is jól jár, és természetesen jól járnak a családok, hozzátartozók és az érintettek, akik sokáig
lehetnek szeretteik körében.
A szûrés költsége mindössze 4000 Ft/fõ, ami beépíthetõ a költségekbe és a társadalmi gondoskodás egy szép és hasznos formája.
A kezdeményezést annak egyértelmû társadalmi és céges elõnyei miatt támogatja a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara.
Kiemelt média partner a Zalai Hírlap, partner a Kanizsa Tv és Kanizsa Újság.
Dr. Polay József elnök
Kanizsai Dorottya Kórház
Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése Alapítvány
Dr. Orosházy Attila fõorvos
Kanizsa Dorottya Kórház
Szülészeti és Nõgyógyászati Osztály

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

2015.10.31.

Kanizsa Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ REHABILITÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSAI FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBÕVÍTÉS
A Kanizsai Dorottya Kórház 21,6 millió forinteurópai uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0015 számú A Kanizsai Dorottya Kórház rehabilitációs szolgáltatásai
fejlesztéséhez kapcsolódó intézményi létszámbõvítés címmel. A konstrukció keretében az intézményi létszámbõvítés
nyújtotta elõnyökkel szakellátásunkat 2 fõ klinikai szakpszichológussal, 1 fõ mûvészetterapeutával és 1 fõ pszichiátriai
szakorvossal bõvítettük.
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0015
A projekt megvalósításával ajáró-beteg ellátás nagyszámú forgalma rugalmasabbá vált a bevont szakemberek segítségével. A klinikai szakpszichológusok foglalkoztatásával a hiány feloldása egyben a gyógyító
tevékenység szakmai színvonalának jelentõs fokú fejlesztését célozta
meg. Az eddig mûködtetett heti kis-és nagycsoportos foglalkozások az
új szakemberek alkalmazásával kiterjesztésre kerülhet mind gyakoriságban, mind a betegség-specifikus differenciálás alapján. Reálissá
váltak a módszerspecifikus eljárások, pszichodinamikai elemzõ explorációk, a családtagok számára is edukatív egyéni csoportos ülések alkalmazása. A mûvészetterapeuta felvételével megvalósult egy új terápiás
eszköztár bevezetése, mely az élmény-centrikus csoportok, egyéni terápiák, különbözõ mûvészeti technikák segítségével (képzõmûvészet,
mozgás, zene) valamint az irodalom által  hogy a résztvevõk a mûvészet eszközén keresztül önismeretet szerezhessenek.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
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2015. november 19.
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.
Mindemellett 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 férfi 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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Kanizsa  Kultúra

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

2015. november 19.

Az egykori kanizsai várat bemutató
állandó kiállítást hoztak létre

November 23-24.
VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA ÉS 3D CSILLAGÁSZATI
KÉPKIÁLLÍTÁS
Programok idõpontjai: 2015. november 23án hétfõn 09:00-17:00-ig, valamint 2015.
november 24-én kedden 08:00-16:00-ig.

November 23. 17 óra
Trópusi virágok nevelése a városban
Elõadó: Dávid Attila. A belépés díjtalan

November 24. 19 óra
ÖN TUDJA, HOGY MIT ESZIK?
Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök elõadása. Belépõdíj: 1900 Ft.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

38.qxd

November 25. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Goggin: APÁCÁK

musical, a budapesti Hadart Színház elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft

November 26.
CSUKÁS ISTVÁN MESEFIGURÁINAK KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthetõ: december 1-ig. Belépõdíj: 100 Ft
November 26. 14.30 óra
Színház - Ifjúsági bérlet. Fenyõ - Novai - Böhm - Korcsmáros: HOTEL
MENTHOL. Belépõdíj: 1500 Ft
November 27. 17.30 óra
A Családi Hétvége keretében - A 15
ÉVES PREMIER TÁNCKLUB
KIÁLLÍTÁSA.
November 28. 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT.
Belépõdíj: 1000 Ft.

November 29. 15 óra

A Családi Hétvége Keretében. KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ - Adventi dekorációkészítés.

November 29. 17 óra
A Családi Hétvége Keretében. Csukás István: ANAGYHO-HO-HO-HORGÁSZ
Belépõdíj: 800 Ft

A török elleni hadjáratban kitüntetett szerepû egykori kanizsai várat
bemutató állandó kiállítás nyílt
Nagykanizsán, ahol egy önkormányzati tulajdonú cég finanszírozásában, annak telephelyén alakították ki a Thúry György Múzeum
gyûjteményére alapozó tárlatot.
A nagykanizsai Vár úton, a hulladékszállító Netta-Pannonia Kft. telephelyén, a cég egyik raktárának átalakításával hozták létre az állandó tárlatot,
amely a hajdani kanizsai vár építésének, kitüntetett szerepének és kényszerû pusztulásának történetét mutatja
be. Korabeli metszetek nagyításai, az
évtizedekkel ezelõtti feltárások fotói

mellett egy pontos makett, továbbá
mintegy félszáz tárgyi emlék  köztük
ágyúgolyók, fegyverzetek darabjai,
cseréptöredékek, valamint a vár több
eredeti cölöpdarabja  látható a pénteken megnyitott, multimédiás eszközökkel is kiegészített kiállításon.
Száraz Csilla, a múzeum igazgatója felidézte, hogy a történelmi
Kanizsai-család négytornyú várkastélya, majd a késõbb köré épült
ötszögletû erõdítmény éppen az
önkormányzati társaság jelenlegi
telephelyének területén állt.
Az 1323-ban a család birtokába
került Kanizsa településén valószínûleg 1393-ra fejezõdött be a visegrádihoz vagy a diósgyõrihez hasonló

Holtomiglan, holtodiglan
November 21. 21 óra
HÕSÕK KONCERT. Belépõdíj: elõvételben: 1 000 Ft, a helyszínen: 1 300 Ft
November 24. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK - "VIDÉKI ÁLOM" - GERENDÁS PÉTER és
családi zenekara lemezbemutató koncertje. Belépõdíj: elõvételben: 1400 Ft, a helyszínen: 1800 Ft
November 25. 17 óra
BIOFLAVONOIDOK
JÓTÉKONY
HATÁSA SZÜLETÉSTÕL IDÕS KORIG A belépés DÍJTALAN!

November 27.18.30 óra
STRÉM KÁLMÁN EMLÉKKONCERT
November 21. 18 óra
SZÉPKORÚAK TALÁLKOZÓJA ÉS
KATALIN-BÁL
November 21. 16 óra
DARTS VERSENY A BAJCSAI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
November 25. 14 óra
Gyermekszínházi sorozat. MEGÁLLJ
CSAK, KANCSIL. Belépõdíj: 800 Ft
November 25. 18 óra
"A JÓ PÁLINKA ITASSA MAGÁT"

November 22-én, Krisztus király ünnepén ígéretmegújítást
tehetnek azok a házaspárok, akik kerek esztendõkkel ezelõtt
fogadtak egymásnak örök hûséget.
A Felsõtemplom szeretettel várja azokat a híveket, akik öt, tíz,
tizenöt, húsz, huszonöt, ötven, hatvan vagy ennél jóval több éve kötötték össze életüket. A hálaadó, jövõ vasárnapi fél 11-es szentmisén
lehetõség nyílik frigyük újbóli megerõsítésére. A házaspároknak
emléklappal kedveskedik a Jézus Szíve Plébánia. Jelentkezni az újbóli
esküvõre a templom hivatalában és a sekrestyéjében lehet. (Fotó:
Álompár weboldal.) Sz.Zs.

várkastély építése. A késõbbi várúr,
Nádasdy Tamás az 1500-as évek közepén modernizálta és megerõsítette
a kanizsai várat, amely Szigetvár
1566-os eleste után a török elleni
harcok legfontosabb végvára volt.
Éppen ezért a vár királyi tulajdonba
került, és ezt követõen alakították ki
körülötte az ötszögletû erõdöt.
Megerõsítése ellenére a törökök
1600 októberében, 43 napos ostrom
után elfoglalták a várat, és csak pontosan 90 évvel késõbb, a harmadik kísérlet után sikerült az addigra török
központtá átalakított várost visszafoglalni. A dicsõséges évek után azonban
szerepét vesztette a kanizsai vár, ezért
alig egy évtizeddel késõbb, 1702-ben
királyi parancsra lerombolták  idézte
fel a múzeum igazgatója.
Kitért arra is, hogy 1954 és 1958
között tárták fel elõször alaposabban a vár és a várkastély alapjait.
Az elmúlt évtized belvárosi fejlesztései nyomán azután további
feltárásokra is mód nyílt, így ma
már szinte teljes pontossággal ismert az egykori erõd és belsõ építményeinek alaprajza.
A pénteki tárlatnyitón Cseresnyés
Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkára, a térség fideszes
országgyûlési képviselõje többek
között arra hívta fel a figyelmet,
hogy az egykori vár olyan nevezetessége, kincse a városnak, amelyre
a nem itt élõknek is érdemes felhívni a figyelmét. A tárlat pedig lehetõséget ad arra, hogy négy-ötszáz évet
visszalépjünk a múltba.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere (Fidesz-KDNP) örömét
fejezte ki, hogy 70 évvel az elsõ komolyabb feltárás után végre láthatóvá válnak a hajdani vár emlékei,
amelynek lerombolása után a széthordott kövei számos kanizsai épület építõanyagaivá váltak. Azt is
hangsúlyozta, hogy a tárlatot létrehozó társaság ezzel igazi példát mutat a társadalmi felelõsségvállalásra.
Horváth Balázs, a társaság ügyvezetõje a jövõbeli tervekrõl csak
annyit mondott, hogy a gyûjtemény bemutatása után sokkal nagyobb léptékû elképzelések vannak az egykori kanizsai vár újbóli
bemutathatóvá tétele érdekében.
MTI - Kanizsa

2015.11.20.

9:47

Page 13

2015. november 19.

Kanizsa  Ez + Az

Horoszkóp

Véradás - Vöröskereszt

III.21.IV.19. Kos

Legközelebbi véradás:
2015.11.27. (péntek) Thúry Kereskedelmi Szki, Nagykanizsa
09:00  12:30 óra

Elõadás - cukorbetegek gondozása
ANagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete által szervezett felvilágosító beszélgetés témája: a cukorbetegek gondozása. 2015. november 27-én 15 óra 30kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében minden érdeklõdõt várnak!
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Szabadidejében idõnként felülvizsgálhatja az eddigi eredményeit. Ha nem az
elképzeléseinek megfelelõen alakulnak a
dolgai, akkor folytassa körültekintõbben
a munkáját.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ha másképpen nem megy, nagyobb erõfeszítéssel fogja össze a családját. Erre jó
alkalmat adnak a közelgõ ünnepek is.
Visszahúzódással, zárkózottsággal nem
megy semmire.

V.21.VI.21. Ikrek

Eladó ingatlan
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. nyílt versenytárgyalást hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására Nagykanizsa Erzsébet tér 1., 89 m2, üzlet és kiszolgáló helyiség. 1.500Ft/m2/hó+ÁFA=1.905 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. november 24. 10.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. december 2. 9.00 óra. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa
Garay u. 21. I. Emelet. Érdeklõdni a 93/311-241 számú telefonszámon.

Elképzelhetõ, hogy a napokban valaki
kibillenti a lelki egyensúlyából, és megzavarja a nyugodt estéit. Ha minél elõbb
túl akarja tenni magát rajta, lehetõleg
higgadtan reagáljon mindenre.

VI.22.VII.22. Rák
A szokásosnál is frissebben ébred reggelente. Akár egy felfedezõtúrára is benevezhetne. Erre a versengésre azonban
nincs semmi szüksége, mert úgy ismeri a
környezetét, mint a tenyerét.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A korai sötétedés miatt egyre fontosabbá
válnak a baráti kapcsolatai. Ha netán magányos, ne hátráljon meg a hiányzó anyagiak miatt. Kevés pénzbõl is ki lehet hozni egy jó vacsorát.

VIII.23.IX.22. Szûz
Új frizuráját és divatos öltözékét nem gyõzik
dicsérni ismerõsei. Még olyan követõkre is
talál ezen a téren, akik felvetik önnek, hogy
hozzanak létre közösen egy klubot. Azt is
megígérik, hogy segítik mindenben.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha úgy érzi, az utóbbi idõben elhanyagolta a baráti körét, akkor tegyen valamit
érte. Ha másként nem megy, halassza el
az elintéznivalóit egy idõre, és elevenítse
fel a kapcsolatait.

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

XI.23.XII.21. Nyilas
Néhány probléma eltereli a figyelmét a
magánélete apró-cseprõ eseményeirõl.
Bár változatos programokat tervezett be
magának, ennek ellenére nem mindig sikerül felpezsdíteni a környezetét.

XII.22.I.20. Bak
Szívesen ad tanácsot másoknak, de az
eszébe sem jut, hogy idõnként önnek is
szüksége lenne másokéra. Foglalkozzon
többet a saját dolgaival, és ha kitûzött
magának egy célt, azt érje is el.

I.21.II.19. Vízöntõ
Hiába kap újabbnál újabb feladatokat a
munkahelyén, mégsem sem tud néhány
napig lelkesedni semmiért. Segítsen magán. Kezdetnek talán az is elég lesz, ha
sétál egyet a napsütésben.

II.20.III.20. Halak
Engedjen meg néha egy kis önzést magának. Ne mondjon le senki kedvéért sem a saját terveirõl, még akkor sem, ha egy közeli
hozzátartozója kéri meg erre. Ne tartson
mértéket az édesség fogyasztásában se.
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Jól jött a harmadik
negyed ponttermése
Kanizsai Vadmacskák SE
(3.)  PINKK SE (7.) 60-46 (913, 16-10, 24-7, 11-16)
Nõi amatõr NB I Nyugati
csoport kosárlabda-mérkõzés,
találkozó az 5. fordulóból.
Zalakaros, 50 nézõ. Vezette:
Esztergályos, Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (14/3), Fuisz
(15/3), Hegyi, Horváth E. (2),
Kardos (12). Csere: Herman A.
(15), Karancz (2), Zsámár, Bánhegyi, Scheiber, Kováts. Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Mind támadásban, mind védekezésben pontatlanul kezdte Vadmacskák SE a mérkõzést. A rutinos vendégek ki is használták a
KVSE hibáit, így idõkérésük után
jól jöttek Fekete Csilla pontos dobásai. Nagyszünet után változtatott játékán Gábor Erzsébet
együttese, a területvédekezésük
ellen a vendégek pontatlanokká
váltak, így a dél-zalaiak végül behúzták a mérkõzést.

2015. november 19.

Kanizsaiak az örömteli
norvég futballéjszakában

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

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

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

Kanizsai gyõztesek
A kanizsai teniszezõk fedett
pályás idényének Interspar 2.
pontszerzõ nyílt amatõr páros
teniszversenyét rendezték, melynek keretében elõzetesen 4-5 páros is esélyesnek számított.
A több más városból érkezõk ezúttal is színvonalas mérkõzéseket
játszottak és a döntõben a gyõzelmet végül a dr. Füle Attila-Vukics
József nagykanizsai páros szerezte
meg. A vigaszág gyõztese az
Ombódi Károly-Mátó Elemér duó

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevõknek. Tel.: 0630-302-0680, email: 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)
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)
Eszteregnyén karbantartott, jó állapotú, egyszintes családi ház (106 m2)
eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel)
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-4335446 (7752K)

lett, õk szintén nagykanizsaiak.
Végeredmény:
1. dr. Füle Attila - Vukics József
(Energia Szabadidõsport Klub), 2.
Rácz Attila -Pomozi László (Nagyatád), 3. Péntek István - Molnár
József (Kanizsa TC-Zalaegerszeg)
és Lévai Csaba - Tóth Attila (Energia SZK-Röpte TC)
Ami a sorozatban egyedibb,
hogy most szombaton nõi összesorsolásos amatõr páros verseny
lesz, melyre a 16 induló gyakorlatilag garantált.
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36
m2 + tetõtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdõ eladó. Villany van.
Irányár: 2,7 millió Ft. Érd.: 0693-319-289
(7753K)
Azonnal beköltözhetõ egyszobás,
egyedi fûtéses házrész eladó az Uszoda
mellett. Közös költség nincs. Irányár: 3,2
millió Ft. Érd.: 15 óra után 0630-6925545 (7755K)

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)

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

Almavásár
Nk-án a Zemplén úti
Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható
akciós áron.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft
(Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft
(Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
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Minden a sakk jegyében Nagy
hajrával

Fotó: Polgár László

Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület, a Dr. Mezõ
Ferenc Olimpiai Baráti Kör és
az Aquaprofit Zrt. szervezésében november 28-án 11 órától a
honi sakk szövetség fõvárosi
Falk Miksa utcai székházában
kerül megrendezésre az I.
Aquaprofit Sakktörténeti és
XIV. Országos Sporttörténeti
Vetélkedõ.
Az ezen esemény apropóján tartott sajtótájékoztatón Kis János különbözõ olimpiatörténeti könyvek
jegyzõje és Nádasi Tamás, a kanizsai sakkélet egyik vezetõje elmondta, az egyéni vetélkedõn elsõként az 50 résztvevõ tesztlapokat
tölt ki. A hat legtöbb pontot elérõ
versenyzõ szóbeli vetélkedõn dönti
el a sorrendet, az idõvel kialakuló
kisdöntõ és döntõ keretében. Rendeznek természetesen csapatversenyt is, s abban is hirdetnek országos bajnokot. Az eseményen Ribli
Zoltán sakk olimpiai bajnok is részt

Képünkön balról Jurik Gyuláné párosban és csapatban Európa-bajnok
asztaliteniszezõ, a Kanizsa Bútorgyár SE késõbbi edzõje,
valamint Kis János és Nádasi Tamás látható.

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

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

Molnár Flóra indulhat a felnõtt Eb-n!

A Délzalai Vízmû SE úszói az
elmúlt héten Százhalombattán a
felnõtt rövidpályás országos bajnokságon bizonyíthattak és ki is
tettek magukért Molnár Flóráék.
Harangozó Mátyás például 50m
mellen 31,17-tel 21. lett, s ez
ugyan továbbjutást nem jelentett a
középdöntõbe, viszont a versenyzõ
egyéni csúcsának könyvelhette el
eredményét. Molnár Flóra ugyanakkor már rutinos versenyzõnek
számít a felnõtt mezõnyben is, ezt
az 50 m gyorson Hosszú Katinka
és Jakabos Zsuzsanna mögött elért
harmadik helye is bizonyít 25,16os idõeredménnyel, egyben évjáratos csúccsal. Flóra 100 m gyorson
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55,08-cal a negyedik lett - egy tizeddel lemaradva a dobogóról.
Nagy meglepetésre a Délzalai Vízmû SE 4x50 m-es nõi gyorsváltójának (képünkön) is sikerült jó
eredményt elérnie, hiszen ötödikként zárt az Abay-Nemes Anna
(26,99), Fodor Helga (26,33),
Kantó Loretta (29,00) és Molnár
Flóra (24,97) összetételû négyes.
4x50 m vegyesváltóban ugyanez a
négyes szintén ötödik lett 1:59,63as eredménnyel. Az utolsó versenynapon Fodor Helga 100 m háton 1:02,75-tel a 12. helyen végzett.
Polgár Sándor, a kanizsaiak
edzõje Molnár Flóra szereplésével
kapcsolatban elmondta, az ob-n kijelölték a felnõtt rövid pályás Euró-

pa-bajnokságra utazó válogatott keretet, melynek a nagykanizsai úszó
is tagja lett. A kontinensviadalt december 2-6. között rendezik az izraeli Netánjában, melyre Flóra természetesen már gõzerõvel készül.
 Nagyon örültem, hogy teljesítményemmel kiérdemeltem a kerettagságot  újságolta Molnár Flóra. 
Ilyen kaliberû felnõtt eseményen ez
lesz az elsõ lehetõségem a bizonyításra és egy sor kiváló úszóval versenyezhetek. Amúgy jövõ vasárnap,
vagyis november 29-én indulunk az
Eb-re és december 3-án 100 m gyorson, december 6-án pedig 50 m
gyorson úszom. Elképzelhetõ, hogy
váltóban is csapattag leszek, ez majd
a kinti eredményeim alapján dõl el.
P.L.

Kanizsa VSE (1.)  OSC
VSE (6.) 6-5 (0-1, 1-3, 2-0, 3-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Mikesy, Jancsesz.
Kanizsa: Pelle - Bakó 1,
Cseh, Kéri, Virt M., Kaszper dr.
1, Szécsi dr. 2. Csere: Kiss Cs.
(kapus), Kis Zs. 1, Gulyás dr. 1,
Klie, Kocsmár. Edzõ: Simonka
Ferenc.
A legutóbbi mérkõzésén a
forduló elõtt az élbolyhoz tartozó OSC VSE ellen szezonbeli
hatodik gyõzelmét igyekezett
megszerezni a Kanizsa VSE. Az
elsõ negyedben védekezésük jól
mûködött, de támadásaik pontatlanok voltak. A második játékrész elején Kaszper Gábor
egyenlített ugyan, de a vendégek akciógóljaira nem volt válasz.
A harmadik nyolc percben a
kanizsaiak többet próbálkoztak, zárkóztak is Szécsi Dávid
és Gulyás Ábel találataival. A
záró játékrész elején a vendégek Bakó Csaba kiállítása
után még növelték az elõnyüket, de Szécsi és Kis Zsolt révén a KVSE egyenlített (5-5).
Az utolsó percben jött a szokásos hazai idõkérés és akárcsak a BVSC ellen, most is
Bakó volt eredményes 32 másodperccel a vége elõtt. Az ellenfél az egyenlítésért támadhatott még, de Pelle Balázs
labdát szerzett, így ha nehezen is, de begyûjtötte a 3 pontot a KVSE.
P.L.

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Bemutató udvar
Nagykanizsa,
Magyar u. 166.
Tel.: 06-30-431-2452

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

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

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

Nyitva: hétfõ-péntek 7.30-17.00, szombat: 8.00-12.00
Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók:
w After Eight ízû
w Jagermeister ízû
w Baileys likõr
w capuccino likõr
w tojáslikõr
w meggylikõr
w kókuszlikõr
w rumpuncslikõr
w konyakmeggy
w trüffelkrémes
w madártej krémes
w banánkrémes
w csokikrémes
w marcipán krémes
w tejkrémes
w kávé krémes
w tiramisu krémes
w pisztáciakrémes
w mogyorókrémes
w gumicukros
w zselés
w vajkaramell
w rum-kakaó
w kókusz
w eper
w marcipán
w gesztenye
w tiramisu
w banán
w diabetikus

w erdei gyümölcskrém
w gesztenyekrémes
w vadász feketeerdõ tej
w vadász étcsokoládés
w vadász KID
(tejkrém)
w vadász konyakmeggy
függelék
w tojáslikõrös függelék
w brandy orange
függelék
w marcipános függelék
w mogyorós függelék
w toffee függelék
w kávékrémes függelék
w pisztáciás függelék
w konyakmeggy
függelék
w kókuszos, fehércsokis
függelék
w konzum kétrétegû
4 ízben
w fehércsokis konyakmeggy függelék
w bevonat nélküli
konzum
w tejkaramell
w vanília
w citrom
w fehéj

Nov
e
aján mberi
latu
a ké
nk
szle
t er
ejéig

!

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

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)

