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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Pályaválasztási kiállítás
és szakmabemutató

XXVII. évfolyam 39. szám
2015. november 26.

A Zala Megyei Kormányhivatal
 a Zala Megyei- és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Zala megyei Tankerületei, valamint a Zalaegerszegi- és a
Nagykanizsai Szakképzési Centrum közremûködésével , pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót rendezett Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A
rendezõknek az volt a célja, hogy
elõsegítsék a fiatalok megalapozott
pályaválasztási döntését annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel találják meg az érdeklõdésükhöz és
képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedõ szakmát,
munkát, és váljanak sikeres munkavállalókká a munkaerõpiacon.
(folytatás a 2. oldalon)

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

talanul közlekedhessenek mindkét irányba. Az elkerülõt várhatóan december 15-én forgalomba

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

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

2015.11.27.

2

9:44

Page 2

Kanizsa  Krónika

(folytatás a címlapról)
A városunkban megrendezett
kiállítást dr. Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal fõosztályvezetõje nyitotta meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Mûszaki Szakképzõ Iskolájában.
Azt tanácsolta a 7-8. osztályos diákoknak, járjanak nyitott szemmel
a standok között, és azt kívánta, a
mai eseménnyel kerüljenek egy lépéssel közelebb az életüket meghatározó döntéshez.
Köszöntõ beszédében Bene Csaba fõigazgató arra hívta fel az osztályfõnökök figyelmét, hagyjanak
idõt a gyerekeknek a tájékozódáshoz, hiszen egy fontos lépés elõtt
állnak. A jó döntés meghozatalához
pedig szakmai ismeretek birtokába
kell jutni mindenkinek. A megnyitót követõen különbözõ fórumon
vehettek részt a pedagógusok, ahol
a szakképzés aktualitásáról, a szakképzési centrumok mûködésérõl és
az új szakképzési tanulási utakról
esett szó. A két napos rendezvény
programjainak sorában a szakmák,
hiányszakmák gyakorlatorientált
bemutatása, kipróbálása mellett pályaorientációs önismereti és pályaismeret-bõvítését szolgáló csoportfoglalkozásokat is tartanak. Lehetõség nyílik fórumbeszélgetésre a
szakmájukban sikeres emberekkel,
munkáltatókkal. A Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásai között szakmabemutató
filmek, információs mappák, önértékelõ pályaorientációs számítógépes programok, továbbá a Nemzeti
Pályaorientációs Portál bemutatása
várja a diákokat.
B.E.

Elõdeik nyomdokán haladnak tovább

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

Balog: 1,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés
Jövõre 1,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege  jelentette be az emberi erõforrások minisztere pénteken Budapesten.
Balog Zoltán elmondta: az emelés
minden nyugellátásra vonatkozik, így
a többi között az öregségi nyugdíjra,
a hozzátartozói, a korhatár elõtti ellátásokra, a szolgálati járandóságra, a
rokkantsági, rehabilitációs ellátásokra
és a baleseti járadékokra is.
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Az intézkedés 2,6 millió embert
érint. A tárcavezetõ emlékeztetett
arra: a kormány mind 2010-ben,
mind 2014-ben azt vállalta, hogy
megõrzi a nyugdíjak reálértékét. Az
elmúlt években a nyugdíjak reálértéke jelentõse nõtt, köszönhetõen a jó
inflációs adatoknak  tette hozzá. A
számokat ismertetve Balog Zoltán
elmondta, nominálértéken 2011 és
2015 között 21,6 százalékkal növekedtek a nyugdíjak, ez reálérté-

tel, lelkesedéssel végzett munkát,
amit a belgyógyászati osztály dolgozói nap, mint nap végeznek. 
Adassék meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben, hivatásomban. Mindig elismerésben részesüljek, minden ember részérõl 
köszöntötte Hippokratész gondolataival az ünneplõket a városvezetõ.
Mint elmondta, egy ilyen alkalom
méltó arra, hogy kifejezzük a hálánkat mindazoknak, akik sokszor önmaguk határait is túllépve értik s
mentik meg az embereket.  Vannak olyan területei az életünknek 
emelte ki Dénes Sándor  amik
túlmutatnak a szakmaiságon és a
racionális tudáson. Ezeket leginkább a hivatás fogalma fejezi ki,
mely az egész lényünket, életünket, annak minden napját, percét
meghatározza. Az egészséghez
kapcsolódó szakmai vertikum pedig maga a hivatás és a hivatástudat kifejezése és szimbóluma.
ken 8,6 százalékos emelkedést jelentett. A miniszter ismertetése szerint
jövõre szintén 1,6 százalékkal emelkednek a politikai rehabilitációs nyugdíjak és az 56-osok nemzeti helytállásáért adott pótlék összeghatára is. A
miniszter kitért a Nõk 40 programra is, mint mondta, ezt a fajta nyugdíjba vonulási lehetõséget a továbbiakban is fenntartják. Eddig 140
ezer nõ élt ezzel a lehetõséggel, így
Balog Zoltán szerint sikeres intézkedésrõl van szó.
MTI-Kanizsa

 Akik a gyógyításra tették fel
életüket, azoknál önmagukon túllép
a mások szenvedésének, elesettségének támogatása. Amely a legemberibb cselekedet a világon. Éppen
ezért fontos, hogy néha megálljunk
és megköszönjük az életen át tartó,
szakadatlan segítségnyújtásukat 
fogalmazott a polgármester.
Dr. Simon Attila, a kanizsai Háziorvosi Klub elnöke szintén elismeréssel szólt a belgyógyászati osztály
munkájáról, egyúttal emlékplakettet
adott át a kiváló szakmai együttmûködésért, melyet az osztály nevében
Dr. Matoltsy András vett át.
A beszédeket követõ szakmai elõadáson elsõként Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója adott összegzést a centenáriumát ünneplõ osztály múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Felidézte: 1769ben a mai Honvéd Kaszinó helyén,
alacsony ágyszámmal már mûködött
belgyógyászati ellátás, 1885-ben pedig, egy harangtornyos épületbe
költöztek  a mai kórház területén; Dr.
Szekeres József igazgatása alatt, 52
ággyal mûködött a belgyógyászat.
Aminek korábbi helyéhez 1915-ben
plusz két épületet emeltek. Ekkor dr.
Szabó Zsigmond vezette az osztályt.
 Voltak siralmas idõk a kanizsai
belgyógyászat életében  utalt a második világháború idõszakára Dr.
Brünner Szilveszter  ám 1952-tõl
fejlõdés indult el az osztályon.
Amely jelenlegi helyére 1999 márciusában költözött: egy épületben biztosítva a kardiológiai, a gasztroenterológiai, és az általános belgyógyászat-nephrológiai ellátást.
 Napjainkban európai szintû,
felszereltségében és szaktudásában
kiváló belgyógyászati osztály mûködik a Kanizsai Dorottya Kórházban  mondta Dr. Brünner Szilveszter. Utalt arra is, hogy 18 orvos, 43
ápoló, 15 asszisztens, 5 segédápoló
végzi a 82 ágyas osztályon, évente
több ezer beteg gyógyítását.
A fõigazgató szavait követõen
szakmai, belgyógyászati témákban
hallhattak tudományos elõadásokat a résztvevõk.
Sz.Zs.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 22 éve köszönti
egy hetes rendezvénysorozattal
az ellátottait. Az Idõsek Hete
programsorozatot azért találták
ki annak idején, mondta Koller
Jutka igazgató, hogy a 11 telephelybõl álló intézményrendszerûk dolgozói, valamint az idõsek
és a fogyatékkal élõ fiatalok találkozzanak, és egy kötetlenebb
beszélgetés, szórakozás közben
megismerkedjenek egymással.
Az intézmény bentlakásos gondozóházat, fogyatékkal élõk napközi otthonát és idõsklubokat
mûködtet Kanizsán, Surdon és
Zalakomárban, mintegy 250-300
fõ ellátását biztosítva.
A rendezvény gálamûsorral vette kezdetét a Honvéd Kaszinó Tü-

körtermében, ahol Koller Jutka intézményigazgató üdvözlõ szavait
követõen a városvezetés nevében
Dénes Sándor polgármester mondott köszöntõt. Elismeréssel szólt
a város azon idõsödõ polgárai
munkájáról, akik sokat dolgoztak
és tettek azért, hogy az õket követõ generáció építkezni, boldogulni
tudjon. Végezetül az Advent közeledtével szép karácsonyi készülõdést kívánt, valamint azt, hogy
fogja össze õket a szeretet, és ez
határozza meg a mindennapjaikat.
Dénes Sándor szavait követõen
Kanász János surdi, valamint
Csárdi Tamás zalakomári polgármester szólt az megjelentekhez. A
hagyományoknak megfelelõen ezúttal is köszöntötték a legidõsebbeket. A 91 éves Légrádi Ágostonné, Ilonka nénit és a 92 éves Kör-

mendi Jánost. Mindketten az Idõsek Otthonának lakói. Az ünnepi
vacsora és a bál elõtt mûsorral
kedveskedtek az ellátottaknak a
szervezõk. Verssel a Hevesi Sán-

Akár a vadvirág, ott nyíljon, ahová tartozik

Markovic Alexandra tett állampolgársági esküt Dénes Sándor polgármester elõtt a Vasemberház Házasságkötõ Termében.
Markovic Alexandra Nagykanizsán született 1995. 12. 16-án;
édesanyja szerb, édesapja horvát állampolgár. A szülõk a jugoszláv háború elõl menekültek,
mint vegyes házaspár Nagykanizsára, és Szerbia, illetve Horvátország megalakulása után úgy
döntöttek, Magyarországon maradnak.
Eszteregnyén telepedtek le, ott
kaptak munkát is. Az anyai nagymama, Nagymélykúthy Ilona
gyönyörû magyar névvel, Zentán
élt Szerbiában. Alexandra testvére, Dániel már magyar állampol-

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

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

dor Versmondó Kör, míg tánccal a
Premier Táncklub szórakoztatta a
közönséget.
B.E.

Most mutasd meg,
mennyit érsz!
A Péterfy-tagintézményben
tartott közkedvelt vetélkedõn
ismét megmutatták az ovisok,
mennyire ügyesek.

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Egy hetes programsorozattal köszöntötték az ellátottakat
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A közösségi élmény felmagasztosít
Az egyéb ügyek mellett három
napirendi pont szerepelt az Idõsügyi Tanács legutóbbi ülésén. A
megjelenteket Boa Sándor, az IT
társelnöke köszöntötte, majd dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó beszámolt a tanács elsõ háromnegyed éves tevékenységérõl. Érintette az idõsek körében népszerû Ezüstnet tanfolyamot, és a bevezetés az angol
nyelvbe elnevezésû tanfolyamot
kezdõknek. Egy mozgásában súlyosan korlátozott 81 éves néni
kérelmére a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium partnerségével elindították a NetAngyal szolgáltatást is, melyre a tanulni vágyó
lakásán került sor.
A
közösségi
szolgálat
2014/2015. tanévi eredményeirõl
Balogh László titkár, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatója adott
tájékoztatást. A Kanizsai Dorottya
Kórház tájékoztatóját dr. Németh

László orvosigazgató, míg a Kanizsai Kulturális Központét Kovácsné Mikola Mária intézményvezetõ
ismertette. Balogh László elmondta, problémamentesen zajlott a közösségi szolgálat szervezése a
gimnáziumban. Lehet bízni a fiatalokban, csak hozzáállás kérdése,
hogyan fordulunk hozzájuk, és
hogyan beszélünk velük. A fogadószervezetekkel zökkenõmentes
volt az együttmûködés, talán a
Kanizsai Dorottya Kórház tekintetében van megoldandó probléma,
mivel az elvártnál jóval kevesebben jelentkeztek oda. Ennek anyagi oka is van, hiszen a diákokat
terheli a szükséges egészségügyi
vizsgálatok költsége. Dr. Németh
László szkeptikusabb volt a diákokkal kapcsolatban. Leszögezte,
fontosnak tartják a kezdeményezést, és azt szeretnék, ha minél
több diák venne részt benne. A
kórház Gyermek-, Endokrinológiai- Krónikus Belgyógyászati- és

Ápolási osztályán nyílt lehetõségük letölteni iskolai közösségi
szolgálatukat. Az érdeklõdés csekély volt a diákok részérõl, mindössze 86 órát teljesített a 35 fõ a
kórházban. Az orvosigazgató véleménye szerint a probléma talán
azzal is magyarázható, ahogy
csökkent az orvosi pálya iránti érdeklõdés, ez a fajta munkavégzés
sem érdekli õket. A feladat ellátásához az iskolaorvosi igazolás elegendõ volt, a szolgálatot a gyermekgyógyászaton
végzõknek
azonban kötelezõ a székletvizsgálat, melynek 3000 forintos költségét a kórház nem tudja felvállalni,
így ezt az összeget a diákok kénytelenek fizetni. A munka nem
megerõltetõ, már az is nagy segítség lenne, ha a krónikus betegekkel egyszerûen csak elbeszélgetnének a diákok. Kovácsné Mikola
Mária szuperlativuszokban tudott
beszélni az érettségi elõtt közösségi szolgálatot teljesítõ diákokról. 

Próbáljunk meg a fiataloknak közösségi élményt adni  javasolta.
 A közösségi élmény fölmagasztosít, és mindegyik az emberi élet
elviselhetõségét teszi lehetõvé. A
diákok 273 órát teljesítettek a
HSMK-ban, míg 80-at a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Ezzel mindenki jól járt. A fiatalok
és a kulturális intézmény is  öszszegezte az intézményigazgató.
Az Idõsügyi Tanács honlapjának
továbbfejlesztésérõl szintén dr.
Szabados Gyula számolt be. A
honlapot két éve hozta létre a tanács, viszont most már szükség
lenne a klubok munkájának a bemutatására is. Mivel a régi honlap
ezt nem tudja biztosítani, a következõ hónapokban egy dinamikus,
interaktív honlappá szeretnék tovább fejleszteni. A feladatot két
gimnázium diákjaival osztják
meg. A munkát január végén, február elején elkezdik, és bíznak
benne, március végén már be tudják mutatni a város idõs lakosságának az új honlapot.
B.E.

Szeress, légy egészséges és boldog, sokáig!

Ne hagyd, hogy a rák tönkretegyen mindent!

 Magyarországon ma nem
szabadna egy nõnek sem méhnyakrákban meghalnia. A szûrõvizsgálattal, vagy a korai felismeréssel mindez elkerülhetõ lenne  ezért a Kanizsai Dorottya
Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztálya és az intézmény
Gyógyító Eszköztárának Fejlesztése Alapítvány kuratóriuma
jövõ év végéig tartó prevenciós
programot indít.
Tegyünk többet a nõkért, tegyünk többet a méhnyakrák megelõzéséért címû kezdeményezés
ünnepélyes megnyitóját kedden
tartották a kórházban.
Az alapítvány képviseletében Dr.
Polay József kuratóriumi elnök ismertette a programot. Mint elmondta: felhívást tesznek közzé a kanizsai
és környéki vállalatok, vállalkozások számára, hogy a nõi dolgozók
szûrését anyagilag is támogassák.
 A vizsgálat mindössze 4000 forint, ami beépíthetõ a cégek költségeibe  fogalmazott dr. Polay József.
Hozzátéve: a szûrést elõre egyeztetett körülmények közt, kedvezményes alapon, a kórház osztályán, jelentõsebb létszámú hölgyek esetén

pedig a cégeknél, a helyszínen is elvégzik az orvosok. Az alapítvány
kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: nem csak partner-médiumokon
keresztül hívják fel a vállalkozások
figyelmét minderre, hanem fel is keresik a cégeket, személyesen.
Dr. Orosházi Attila, a Szülészeti
és Nõgyógyászati Osztály fõorvosa pedig annak adott hangot, hogy
a méhnyakrák legfõbb kiváltó oka
a humán papilloma vírus, a HPV.
Amely ellen létezik védõoltás: ma
a 13 éves lányokat kormányprogram keretében, rutinszerûen oltják
a HPV ellen. Városunkban pedig
immár 5 esztendeje, jóval az országos program elõtt, a kórház és
az önkormányzat jóvoltából, kezdték el oltani a kamaszlányokat.
 Sajnos, azonban, napjainkban
sok az elõrehaladott méhnyakrákos
beteg. Szûréseken a nõi lakosság
mintegy 30 %-a vesz csak részt 
így Dr. Orosházi Attila. Kiemelte:
emiatt is fontos a most indult kanizsai, prevenciós kampány.
 Évente, Magyarországon 1300
méhnyakrákos esetet fedeznek fel.
Ami elfogadható lenne, az, hogy
egyáltalán ne legyen ilyen. Magyarországon ma senkinek sem

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

olyan településeken, ahol nincs
nõgyógyászat.
A fõigazgató egyúttal megragadta az alkalmat, hogy felhívja a
figyelmet a közelgõ influenzajárvány ellen(i) a védõoltásra, amelylyel elkerülhetõek a betegség több
esetben rendkívül súlyos, vagy halálos szövõdményei.
Majd a méhnyakrák elleni prevencióhoz elsõként csatlakozó kanizsai
cég, a Honeywell Hõtechnikai Kft.
munkatársai tartottak elõadást. Soós
Katalin és Kovács Ágnes elmondták,
a vállalkozásnál már 2008 óta végeznek méhnyakrákszûrést, helyben, ingyenesen, munkaidõben, a nõi munkatársaknál. Emellett pedig más szûrõvizsgálatokat is végeznek, valamint a Honeywellnek saját egészségmegõrzõ programja is van. Ennek jóvoltából különbözõ figyelemfelhívó
elõadások mellett heti egyszer gyümölcsöt adnak a dolgozóknak, továbbá a munkahelyen masszázst is
biztosítanak számukra.
A rendezvényen Dr. Polay József bejelentette: újabb cég, a Kanizsa Trend is csatlakozott a méhnyakrák prevenciós kampányhoz.
Sz.Zs.
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Egész világ ellenségük  
ez a gondolat került dr. Papp Attila legújabb kötetének borítójára. A mondat a magyar cigányok
által oly sokat énekelt himnuszukból való, a Zöld az erdõ,
zöld a hegy is címû nótából.
Igaz, ott a romák azt éneklik:
egész világ ellenségünk. A szerzõ
a kutatómunkája végén, már
csak a kötet címét is tekintve, elfogadta ezt az álláspontjukat.
 Az év elején jelent meg a Kanizsa Hetilap online felületének hasábjain dr. Papp Attila kétrészes munkája  fog a kötet ismertetéséhez Lehota János esztéta, a polgármesteri ka-

binet vezetõje.  A számos, a cigányság életét és kultúráját bemutató fotóval, és képpel illusztrált tanulmány
már akkor is komoly érdeklõdésre
tartott számot. Ekkor fogalmazódott
meg Attilában a kötet gondolata,
amely ötletet támogatandónak gondolt Dénes Sándor polgármester is,
így lehetõséget biztosított a megjelenéshez. A könyv a Kanizsa Hetilap
szerkesztésében és gondozásában,
valamint a Szociális Foglalkoztató
nyomtatásában és kiadásában jelent
meg. Attila idén sem szakít az évek
óta már jól bevált gyakorlattal: a kötet kereskedelmi forgalomban nem
lesz kapható, de eljut az ország öszszes nagyobb könyvtárába, járásbíróságok, ügyészségek, törvényszékek
és ítélõtáblák bibliotékáinak polcaira.
Megtalálható lesz az Országgyûlés, a
Legfõbb Ügyészség az Alkotmánybíróság és a Kúria könyvtáraiban, és
természetesen a kanizsai, Halis István
városi könyvtárban is  sorolta a kabinetvezetõ.
 Mint azt a szerzõ elárulta nekem: idén még két kötettel készül jelentkezni, amelyek szintén a polgármesteri hivatal támogatásával, a Kanizsa Hetilap szerkesztésében látnak
majd napvilágot  folytatta az esztéta.  A civilben a Nagykanizsai Javítóintézet növendékügyi elõadója-

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

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

A templomok harangok õrzõi, emberek védõi
Napjainkban is több olyan
templom található a (egykori
nagy Zala) megye különbözõ
szegleteiben, melyek sok száz éve
épültek ugyan, ám  sokszor csoda folytán  fennmaradtak. Falaikból csak úgy árad a történelem,
legyen szó akár a becsehelyi kegyhelyrõl, vagy a kallósdiról. Akik
nem látták ez idáig személyesen
ezeket az építészeti-vallási kincseket, mindazok Õriné dr. Bilkei
Irén fõlevéltáros keddi elõadása
jóvoltából, ha csak képzeletben is,
de elutazhattak akár a Szent István korában, vagy a mohácsi vész
idején felállított templomokhoz.
Az élményért pusztána Magyar
Plakát Házig kellett elsétálni.
A Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltárának fõlevéltárosa
 Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntõje után  A középkori Zala megye templomairól tartott ismertetõ elõadást. Egyúttal ösztö-

nözte is a hallgatóságot, szabadidejükben keressék fel a még mai is
gyönyörû templomokat.
 Tíz falu építsen egy templomot 
szólt Szent István korában a törvény,
aminek köszönhetõen az akkor még
jóval nagyobb, sok aprófalvas Zala
megyében egyre több templom építésébe kezdtek. Az elsõk  miként
Õriné dr. Bilkei Irén elmondta  fából
készültek, a késõbbiek, Szent László
korában pedig már kõbõl.
Manapság, elsõ pillantásra, a folyamatos felújításnak, rendben tartásnak köszönhetõen talán nem tudjuk
megsaccolni, vajh mikor állították
az adott templomot. Viszont Õriné dr.
Bilkei Irén szerint több olyan árulkodó, küllemi jegy látható többükön, amikbõl sejlik építésük ideje.
Elgondolkodtató mindez a búcsúszentlászlói kegytemplom, a
kallósdi körtemplom, a zalaszántói
templom, sõt, még a kehidai kápolna
esetében is, merthogy ezek a templomok is a középkorból maradtak ránk.

A nagykapornaki, az egregyi, a csácsbozsoki, az andráshidai templom
szintén áll még ma is, pedig a törökök
egyiket-másikat nem kímélték.
Azonban ha minden, még ma is
látható középkori templomot személyesen szeretnénk felkeresni, ne a
mai Zala határait nézzük. Anno,
ugyanis, jóval nagyobb volt megyénk területe a jelenleginél. Átnéz-

hetünk Horvátországba, a Muraköz
vidékére is
A külcsíni formák, építészeti jegyek szintén csodálatosak mindegyik létesítménynél, ám belülrõl
is találhatóak bennük olyan mûvészeti alkotások, melyekre szavakat
tán nem is igazán lehet találni
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Könyv a cigányokról, nem csak cigányoknak
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Kanizsa  Hirdetés
Kiadó önkormányzati 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.

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. )

Névadójukra emlékeznek Miklósfán
Szombaton (december 5-én), Mikulás napi színes programokkal
várja a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület a településrész
lakosságát.
A Szent Miklós szobornál az Adventi koszorú gyertyájának meggyújtása után, a Mindenki Házába mennek a résztvevõk, ahol a helybéli gyerekek mûsorral várják a nagyérdemû közönséget. Mikulás is
ellátogat a rendezvényre, ajándékaival bizonyára meg fogja örvendeztetni a megjelent apróságokat. A felnõttek a helyi gazdák borai
mellé, kemencében sült hagyományos, foszlós kalácsot is fogyaszthatnak majd.
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Kanizsa Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN ZÁRULT A DOLGOZVA TANULJ
PROJEKT
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi
tagként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével
az Európai Unió Európai Szociális Alap 1,191 milliárd forintos támogatási összegébõl 23 hónap alatt 10 fõ részére
szervezett 60 órás továbbképzést, 45 fõ mesterképzését és
vizsgáztatását biztosította, 165 fõvel vette fel a kapcsolatot
és tájékoztatott a gyakornoki programról és 13 fõ mentor
munkáját segítette.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 23 konzorciumi partnerével közösen valósította meg a TÁMOP 2.3.4.B/13-1-20130001 azonosító számú kiemelt projektet.
Az országos hatókörû kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a
szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges minõségi oktatói
feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát,
elõsegítse a végzett tanulók elhelyezkedését, pályán maradását.
Az európai uniós támogatás segítségével a projekt három területen ért el sikereket, amelyek eredményeképpen javultak a duális képzés gyakorlati képzési feltételei.
Az "A" alprojekt keretén belül 10 fõ részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai
rendszerû szakképzésben együttmûködési megállapodás
és/vagy tanulószerzõdés keretében gyakorlati képzés szervezõjeként illetve folytatójaként részt vevõ gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.
A "B" alprojekt célja 45 gyakorlati oktató támogatása a
mestercím megszerzéséhez, elõsegítve, hogy a külsõ képzõhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek
rendelkezzenek mestervizsgával. A projekt keretében 9
szakma képviselõi összesen 45-en szereztek mesterlevelet. A szakmájukat magas színvonalon gyakorló szakemberek segítségével a szakképzésben résztvevõ tanulók a kor
szakmai elvárásainak, technikai fejlõdésének megfelelõ
gyakorlati tudáshoz juthatnak hozzá a gyakorlati képzõhelyükön.
A "C" alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A "Gyakornoki program a tanulószerzõdés keretében tanult pályakezdõk támogatására a konvergencia régiókban" programban részt vevõ,
gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai
szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A
program a pályakezdõ szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elõ a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat
keretében.
A 2015. november 30-án záruló projekt eredményeként a
részt vevõ vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló
foglalkoztatásra. A gyakornoki program hosszabb távon pozitív hatással van a pályán maradók számának emelkedésére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ REHABILITÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSAI FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBÕVÍTÉS
A Kanizsai Dorottya Kórház 21,6 millió forint európai uniós
támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0015 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 a járó-beteg ellátás nagyszámú forgalma
rugalmasabbá vált a bevont szakemberek segítségével. A klinikai
szakpszichológusok foglalkoztatásával a hiány feloldása egyben a
gyógyító tevékenység szakmai színvonalának 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

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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Táncverseny szépkorúaknak

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

NEVEZÉSI LAP
A Szeniorok Táncestje táncversenyre
Táncverseny idõpontja: 2015. november 30. (hétfõ) 17.30 órától
Nevezési határidõ: 2015. november 26. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezõen
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A Nevezõ/ Kapcsolattartó
Név: ....................................................................................................................
e-mail:..................................................................................................................
cím:..................................................................................................
tel:........................................................................................................................
Tánckategória

Standard

Latin Amerikai

Táncfajta

angol keringõ
bécsi keringõ
tangó
slowfox
quickstep
Páros
Csoport

cha cha cha
samba
rumba
paso doble
jive
Páros
Csoport

Kategória

(kérem, választásait aláhúzással jelölje)

Csapattagok neve
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

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

Nagykanizsa, 2015.....................................
.....................................................................
versenyzõ / kapcsolattartó

2015. november 26.

Járási tisztifõorvos-osztályvezetõt
keresnek Kanizsára
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya pályázatot hirdet a járási tisztifõorvos-osztályvezetõ munkakör betöltésére.
A Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályára járási tisztifõorvos-osztályvezetõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 3.
számú melléklet: 70. Közegészségügyi-járványügyi, környezet-és településegészségügyi hatósági és megelõzõ, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészség-megõrzési és megelõzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs
és hatósági feladatkör.
Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1991. évi XI. törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010.
(XII.27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen a közegészségügyi-járványügyi, egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági
ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok vonatkozásában.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetem, általános orvos, vagy higiénikus orvos, vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: megfelelõ szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
- vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplõ adatok kezelése vonatkozásában
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józsa Zsanett járási
hivatalvezetõ nyújt, a 0693509510-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: ZAB/060/1754-7/2015. , valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifõorvos-osztályvezetõ. Elektronikus úton Rigó Csaba kormánymegbízott részére a hivatal@zalakozig.hu E-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a
Zala Megyei Kormányhivatal vezetõje, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetõje,
valamint a Népegészségügyi Fõosztály vezetõje bírálja el. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala - 2015. november 7.
Zala Megyei Kormányhivatal
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KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÍZMILLIÁRDOS OKTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT A GYEREKEKÉRT
A gyerekeknél kamatozik a tudásmegosztás és a fenntartó által véghez vitt minden egyes fejlesztés - emelte ki Czunyinédr. Bertalan Judit köznevelésért felelõs államtitkár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Köznevelés az iskolában projektjének
zárókonferenciáján. A tízmilliárd forintnyi európai uniós forrásból finanszírozott oktatásfejlesztési program több mint kétszázezer
diákot, tanárt és szülõt ért el az elmúlt majdnem másfél tanévben.
Az elmúlt évek egyik legsokoldalúbb oktatásfejlesztési programját valósította meg 2014-tõl kezdve az állami iskolákat fenntartó KLIK. A
TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 jelû, Köznevelés az iskolában címû projekt ösz-szesen tízmilliárd forintnyi európai uniós forrás felhasználásával az ország valamennyi tankerületének több száz iskolájába jutott el. Az egyes modulok a tanároknak szakmai segítséget, a gyerekeknek pedig életre szóló élményeket jelentettek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Emberi Erõforrások Minisztériumának köznevelésért felelõs államtitkára be-szédében a KLIK-nek, mint tudásbázisnak a szerepét hangsúlyozta. "Az intézményfenntartónál az állami iskolarendszerrõl összpontosuló tudásmennyiség elõsegítette a források célzott felhasználását. Így segíthet-tünk azoknak az intézményeknek, amelyek a korábbi években nem vettek részt fejlesztési projektekben és ki tudtuk választani azokat az iskolákat is, amelyek példamutatóan kezdeményezõek és innovatívak, hogy tudásukat közkinccsé
tegyük Emellett kulcsfontosságú volt, hogy a programokba bevont szülõknek egy másik keresztmetszetet tudtuk mutatni az iskoláról. A gyermekeink szinte több idõt töltenek a pedagógusokkal, mint a szüleikkel, ezért utóbbiakat nyilvánvalóan kiemelten érdeklik mindazok a dolgok,
amik az intézmények falai között történnek és amelyeket most megismerhettek".
"Egy gyönyörû projektidõszak végére érünk, amelyben összesen 42 milliárd forint forrást használhatott fel a KLIK, ennek közel negyedét a
Köznevelés az iskolában program keretében" -adott tágabb kitekintést összegezésébenHanesz József, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ elnöke. "Jelenleg egy átmeneti korszakot élünk. Nagyon sikeres projekteket zárunk, amelyek az állami iskolák több százezer diákját meg-mozgatták, ezzel párhuzamosan pedig készítjük elõ az új európai uniós költségvetési ciklus terveit. Az eddigi tapasztalataink kiaknázásával még sikeresebb programokra számítok, amelyek többsége a fenntartásra leginkább jellemzõ infrastrukturális fejlesztésekrõl fog szólni - vetítette elõre a közeljövõt az elnök.
A Köznevelés az iskolában projekt kulcseseményeit taglalva Kajdi Ákos, a KLIK Pályázatkezelõ Fõosztályá-nak fõosztályvezetõje három pillérrõl beszélt"Egyrészt kézzelfogható segítséget kaptak a leghátrányosabb helyzetû térségek iskolái, amelyeket objektív paraméterek alapján, rászorultsági alapon választottak ki. Más-részt megteremtõdött az iskolák birtokában lévõ szakmai-módszertani tudásvagyon kiaknázásának és meg-osztásának lehetõsége, aminek révén az egyes iskolák sikeres módszereihez a többi intézmény is hozzáfér-hetett. Harmadrészt pedig a fenntartói háttér is fejlõdött, rugalmasabb mûködést és kevesebb adminisztráci-ós terhet eredményezve."
A projekt leglátványosabb elemei a több száz iskolát megmozgató modulok voltak. A módszertani innováció keretében például 299 ún. mentoráló intézményt választottak ki, amelyek olyan kipróbált és bevált pedagó-giai módszereket alkalmaztak, amelyeket más iskolák is sikerrel
építhettek be a napi gyakorlatukba. Ezeket nyilvános tanórákon és szakmai mûhelymunkákon mutatták be az érdeklõdõ kollégáknak. Közel
hatvanezer pedagógus vett részt ezeken a sajátos önképzõkörökön és összesen 378 olyan iskola volt, amely a mentoráló intézmények szakmai támogatásával át is vett egy vagy több mintaértékû modellt.
Közel kétszázezer diáknak, tanárnak és szüleiknek jelentettek életre szóló élményt a partnerség és hálóza-tosodás modul eseményei. A tavalyi tanévben több száz különféle közösségi eseményt szerveztek, köztük néhány egészen nagyszabásút: a fõvárosi bazilika elõtti téren például hétszáz gyerek táncos flashmobját láthatták az arra járók. De nem csak Budapesten voltak események: az ország minden tankerületében ki-rándulások, sport és kulturális programok, családi napok és flashmobok sorára került sor. Ezek ráadásul fontos üzeneteket is közvetítettek sokszor játékos formában. Olyan aktuális és sokakat érintõ problémák megelõzését célozták, mint a kábítószer-fogyasztás, a túlzásba vitt internethasználat vagy éppen a közös-ségi aktivitás hiánya.
A projekt harmadik része a leghátrányosabb helyzetû térségek oktatásügyének segítésére fókuszált. Az intézményi fejlesztés modul pályázatán elõbb kísérleti jelleggel néhány Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, majd további térségekbõl összesen 171 iskolát választottak ki. Ezekben a helyi pedagógusok a szakmai mentorok támogatásával fejlesztõ csoportokat alakítottak ki, amelyek felmérték azokat a területeket, ahol
a leginkább szükség van elõrelépésre. A modul pedig az oktató-nevelõ munkát támogató eszközökkel, valamint különféle utazó szakemberek (gyógypedagógusok, pszichológusok, pedagógiai asszisztensek stb.) révén szakta-nácsadással segítette a tantestületet. A megtartott fejlesztõ foglalkozások segítették a lemaradás által fe-nyegetett diákok felzárkózását, hogy õk is versenyképes tudás birtokában fejezhessék
be az iskolát.
A fejlesztések további elemei a KLIK szervezetét és informatikai hátterét érintették. Felállt a több mint 2201 köznevelési intézmény mûködését összehangoló rendszer, amely HR, tanügyi, beszerzési és vagyongaz-dálkodási részegységekkel is rendelkezik. Ezek együttesen hatékonyabb munkaszervezést és takarékosabb, átláthatóbb gazdálkodást tesznek lehetõvé. A rendszert kiegészítõ intranet pedig belsõ kommunikációs és vezetõi tájékoztatási csatornaként a KLIK központ és a tankerületek közötti információáramlást gyorsítja fel.
A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minõségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyerme-keknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentõs területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés,
valamint rendszerszervezés.
A projektrõl bõvebb információ a www.klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban oldalon olvasható.
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TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM AZ
ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÕKNEK

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

MESTEREKET AVATTUNK

Kamaránk 2015. november 10-én
tájékoztató fórumot tartott az építõipari kivitelezõ vállalkozások
részére. A fórumon a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv mûködésének tapasztalatairól Máté
Miklós, a TSZSZ vezetõje, az eépítési napló vezetésének tapasztalatairól pedig Csatlós Rita és
Seláf István, a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának munkatársai tájékoztatták
a résztvevõ építõipari kivitelezõ
vállalkozásokat.
"A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul
meg a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv 2015. évi elõirányzat
terhére (NGM/22350/2/2015)".
AKTUALITÁSOK

A SZAKKÉPZÉS

TERÜLETÉN

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

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

fontos elemei. dr. Polay József, a
NAKKIK elnöke bevezetõjében
elmondta, hogy a szakképzésben
jelentkezõ problémákat komplex
módon lehet csak kezelni, és erre
törekszik a kormány is. Ezt követõen Bene Csaba, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum vezetõje a
Szakképzési Centrumok szerepe
a megújult szakképzésben címû
elõadásában a centrumok kialakításának szükségességérõl és az

átalakítástól várt célokról tartott
tájékoztatót. Cseresnyés Péter
munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár az elhangzottakhoz hozzátette, mindenképpen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szakképzõk minõségi
szakmunkásokat bocsássanak ki a
duális képzés keretében. Vajda
Tibor, az OT INDUSTRIES DKG GÉPGYÁRTÓ ZRT. tanmûhelyvezetõje elmondta, hogy
övék Nagykanizsán az egyik legnagyobb tanuló létszámmal rendelkezõ gyakorlati képzõhely. A
vállalat a szakképzésben részt vevõ diákokkal tanulószerzõdést
köt, a tanuló a gyakorlati idejére
pénzbeli juttatást kap. Tanulóik a
Szakma Kiváló Tanulója versenyeken szinte minden tanévben
rendszeresen szállítják a gyõztes,
illetve a dobogós helyezéseket.
Ezt követõen Dr. Balogh Imre a
megyei és városi hiányszakmákat
ismertette. Elõadásában kiemelte,
hogy a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány szakmák megyei listáját a Kormány határozza meg a
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok javaslatai alapján, A
kezdetben 10 db szakmát tartalmazó lista a 2016/17-es tanévre
20-ra bõvült, ami az egyre erõsödõ szakmunkás hiányt is jelzi. A
helyi munkaerõpiacon jelentkezõ
szakember hiány enyhítése céljából Nagykanizsa város közgyûlése 2014-ben ösztöndíjat alapított
a helyben adott szakmát tanuló
diákok számára. Az évente megjelölt szakmákra az érintett szakképzõ iskolák vezetõi és kamaránk tesz javaslatot. Az ösztöndíjra a diákoknak évente kell pályázniuk.
Kamaránk szakképzési feladatai a
NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
GYAKORLATI KÉPZÕHELYEK
SEGÍTÉSE

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

lémákra az alábbiakban adunk választ minden érdeklõdõ számára.
w A második szakma
ingyenességérõl
Korhatártól függetlenül ingyenes
az elsõ és második állam által elismert szakképesítés megszerzése
az iskolai rendszerû szakképzés
keretein belül. A második szakma
azonban csak felnõttoktatásban
tanulható. Errõl a szakképzési törvény júniusban életbe lépett módosítása rendelkezik.
A módosított jogszabály értelmében az iskolai rendszerû esti vagy

levelezõ munkarendû felnõttoktatásban is köthetõ tanulószerzõdés.
Ez elõsegíti a megfelelõ és ellenõrzött körülmények között megszerzett szakmai gyakorlatot. Tanulószerzõdés köthetõ a szakmai
gyakorlatra olyan tanulóval is, aki
a gyakorlatot biztosító cégnél van
fõállásban. A tanulószerzõdést a
cég és a tanuló köti a teljes képzési idõre. A tanuló a jogszabályok
szerint juttatásokra jogosult.
Azok, akik még nem rendelkeznek államilag támogatott szakképesítéssel, azok a nappali oktatás
munkarendje szerint is megszerezhetik elsõ szakképesítésüket
felnõttoktatás keretében.
A tanuló attól az évtõl kezdõdõen,
amelyben iskolai rendszerû szakképzésben az elsõ szakképesítését
megszerezte, szakmai ráépülés kivételével új tanévet a második
szakképesítés megszerzésére kizárólag felnõttoktatásban, esti
vagy levelezõ munkarend szerint
kezdhet.
A felnõttoktatásban részt vevõ tanuló számára tanulószerzõdés
alapján kifizetett pénzbeli juttatás
havi mértéke az esti és levelezõ
képzésben a nappali képzéshez viszonyított óraszámok arányában
változik. A felnõttoktatásban
együttmûködési megállapodás is
köthetõ a tanuló gyakorlati képzésére, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel, aki
egyébként megfelel a tanulószerzõdés kötés feltételeinek. Együttmûködési megállapodás esetében
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csak az összefüggõ szakmai gyakorlat idejére kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni. Az elsõ két
OKJ-s szakma megszerzése akkor
is ingyenes, ha már van diplomája
a tanulónak. Az OKJ-s képzések
ugyanakkor nem számítanak bele
a felsõoktatásban elszámolható 12
állami ösztöndíjas félévbe. Pályaválasztásnál fontos, hogy amenynyiben van OKJ-s végzettsége,
kaphat érte pluszpontot az egyetemi felvételinél, amennyiben az
adott szakirányban tanul tovább.
w Jár-e a tanulónak
betegszabadság?
A tanulószerzõdés alapján a tanulót betegsége idejére naptári évenként 10 nap betegszabadság illeti
meg.
A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok
szerint táppénzre jogosult. A tanulót a betegszabadsága idõtartamára pénzbeli juttatásának hetven
százaléka illeti meg, melyet a
gyakorlati képzõhely fizet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
amíg a betegszabadságra járó
pénzbeli juttatás adómentes, a
táppénz  ami a tanuló pénzbeli
juttatásának hatvan százaléka 
SZJA köteles jövedelem.
w Foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat
A gyakorlati képzõhelynek gondoskodnia kell a tanulószerzõdéses tanuló rendszeres foglalkozás
 egészségügyi vizsgálatáról a
képzési idõ alatt. A rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás  egészségügyi szolgáltatás keretében végzik. A tanulószerzõdés keretében gyakorlati
képzést folytató tanulók esetében
kötelezõ évente elvégezni. A vizsgálatot nem helyettesítheti a képzést megelõzõ szakmai alkalmassági vizsgálat és az iskolaorvosi
vizsgálat sem, a gazdálkodó szervezet szerzõdött üzemorvosának
kell elvégezni és igazolni.
w Tájékoztatási kötelezettség
a gyakorlati képzésben
A szakképzési törvény elõírja a
szak- és gyakorlati képzésben
résztvevõk számára az azonnali
értesítést és informálást a többi fél
felé bármilyen változás, észrevétel, bejelentés kapcsán. A tanulók
hiányzásaival, elõmenetelével,
szakmai haladásával és annak do-

kumentálásával kapcsolatos információcsere a felek számára folyamatos feladatot jelent.
Az iskolai kapcsolattartóknak a
gyakorlati képzõket a kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a közös munkához szükséges iskolai
szakmai dokumentumok átadása,
megküldése kapcsán szeptemberben fel kell, fel kellett keresnie.
Amennyiben ez nem történt volna
meg, úgy kérjük a képzõket, hogy
haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az iskolák gyakorlati oktatásvezetõivel, és/vagy a tanulóik
osztályfõnökével!
A képzõknek a havi gyakorlati
munka értékelését, az érdemjegyeket és az összesített igazolt/igazolatlan napok számát legkésõbb minden hónap elsõ munkahetében meg kell küldeniük az
iskolai kapcsolattartóknak.
A hiányzások, különösen az igazolatlan hiányzások súlyos következményekkel járhatnak akár a tanulói jogviszony, akár a munkabér, akár a családi pótlék tekintetében. Mindezek miatt és a vonatkozó törvények elõírásai alapján a
képzõk kötelesek a hiányzásokat a
hiányzás elsõ napján azonnal jelenteni az iskola felé.
Az iskolák a képzõknek szeptember folyamán meg kellett, hogy
küldjék a tárgyévi tanév rendjét,
valamint a helyi tanterveket szakmánként, évfolyamonként. A képzõk ezen dokumentumok alapján
vezetik a képzési dokumentációt a foglalkozási-, és a tanulói munkanaplót- és értékelnek. Amenynyiben valamelyik képzõ nem
rendelkezik a megfelelõ helyi tantervvel, mely alapján az aktuális
féléves és tanéves gyakorlati
munka tervezhetõ, kivitelezhetõ,
követhetõ, és dokumentálható,
úgy kérjük, azt haladéktalanul jelezzék kamarai tanácsadójuk számára.
w A 9 évfolyamos általános
iskoláról
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere november 19-én
a Versenyképes oktatás 2015 elnevezésû konferencián ismertette
a kormányzat elképzeléseit a 9
osztályos általános iskoláról.
A miniszter célként jelölte meg,
hogy az állami ellátórendszerbe
minél korábban behozzák a hátrányos helyzetû gyerekeket, csökkentsék a szakképzés területén a
lemorzsolódást. Közölte: a kilenc

osztályos képzés esetében 
amelyrõl szakmai vitát szeretnének folytatni - nem az a cél, hogy
egy évvel tovább tartson az iskola. Ha rögzítik, hogy az elsõ három év semmi másról nem szól,
mint az alapképességek fejlesztésérõl, akkor sokkal erõsebb három
év következhet utána, amelynek a
középpontjában a közismeretek
állhatnak, s végül újabb három év
jönne a pályaorientáció jegyében.
Ekkor már világos lehet  akár az
iskolaszerkezetben is megkülönböztethetõ módon , hogy ki indul
el a szakképzés, ki a gimnázium
felé.
Kamaránk szakképzési feladatai a
NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
HOVA TOVÁBB 8. OSZTÁLY UTÁN?
Közeledik a felvételi jelentkezési
lapok beadásának idõpontja, ami
a pályaválasztás elõtt álló 8. osztályos tanulókat és szüleiket egyre
jobban foglalkoztatja. Egy közös
döntés meghozataláról van szó,
hiszen kevés az a 13-14 éves
gyermek, aki határozott elképzeléssel rendelkezik jövõjét tekintve.
Kamaránk  a pályaorientációs
szolgáltatásaival  az õszi félévben elsõsorban a végzõs általános
iskolások pályaválasztási dönté-

sében történõ segítségnyújtást
tartja a legfontosabbnak. Milyen
lehetõségeket kínálunk fel? Egyrészt a végzõs osztályokban tájékoztatást tartunk a hiányszakmákról valamint az ösztöndíjrendszerrõl, ezenkívül szülõi értekezleteken aktuális információt nyújtunk
a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. Üzemlátogatások és
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tanmûhely-látogatások szervezésével is próbáljuk minél gyakorlatiasabb oldaláról bemutatni az
egyes szakmákat, munkakörülményeket, munkakultúrát az érdeklõdõ tanulóknak. Az elmúlt idõszakban 6 vidéki és 4 nagykanizsai általános iskola 8. osztályosai látogattak el üzemekbe és ismerkedtek meg többféle szakmával,
szakterülettel. A termelõ cégek,
üzemek örömmel fogadták a tanulókat, hiszen szükség lenne folyamatosan a jó szakemberekre. Fontosnak tartják, hogy a diákok a
gyakorlatban is lássák, hogy mi-

lyen munkát végeznek a termelésben dolgozók.
Az õszi idõszakban a következõ
cégekhez, egészségügyi intézménybe és tanmûhelyekbe közel
760 diák látogatott el: Ágoston Tibor egyéni vállalkozó  autójavító
mûhely, Fabak Kft., HEATGázgép Kft., Kanizsa Kárpit 2000
Kft., Kanizsai Dorottya Kórház,
Kanizsa Pékség Zrt., König Hotel,
NSZC Mûszaki Szakképzõ Iskola
Petõfi utcai Tanmûhelye, OTINDRUSTRIES DKG-Gépgyártó
Zrt , Siposné Gerencsér Henriett
egyéni vállalkozó  cukrászat, valamint a ZÁÉV Zrt. nagykanizsai
Tanmûhelye. Köszönjük a fogadó
cégeknek, tanmûhelyeknek támogató együttmûködését.
November 19-20-án a Zala Megyei Kormányhivatal Foglakoztatási Fõosztályának szervezésében kamaránk részt vett a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutatón, melyre a letenyei és
a nagykanizsai tankerület valamint a nagykanizsai általános iskolák végzõs diákjai jöttek el és
ismerkedtek a különbözõ szakmacsoportokba tartozó szakmákkal.
A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22 )
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34."ÉLETÜNK" ORSZÁGOS
FOTÓPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthetõ: december 5-ig
November 27. 17.30 óra
A Családi Hétvége keretében
A 15 ÉVES PREMIER
TÁNCKLUB KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 8-ig.
November 28. 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT
A rendezvényen fellépnek a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI
diákjai és tanárai. 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: A NAGY HO-HOHO-HORGÁSZ - zenés mesejáték,
a Szabad Ötletek Színháza elõadása
Belépõdíj: 800 Ft.
November 30. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Agatha
Christie: ÉS MÁR SENKI SEM
(korábbi címe: Tíz kicsi néger) színmû. A budapesti Játékszín elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft.
December 1. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Dr. Vitéz Miklós-Vadnai László:
MESEAUTÓ - vígjáték. A budapesti Körúti Színház elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft.
December 3., 10., 17. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700
Ft/család.
December 3. 18 óra
OFFLINE FELNÕTTEK ÉS
ONLINE FIATALOK, GENERÁCIÓK KAPCSOLATA A XXI.
SZÁZADBAN - Tari Annamária,
pszichoanalitikus elõadása. Belépõdíj: 1800 Ft.
December 4. 17.30 óra
SIBELIUS ÉLETMÛVE ÉS A
FINN ZENE. Elõadó: Géczy László
csellómûvész. A Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye.

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

2015. november 26.

Aktok, fények és egy elsõ díj

Fotó: Bécsi Johanna
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A 34. Életünk Országos Fotópályázat elsõ díját vehette át
Bábmester címû alkotásáért
Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub tagja. Beküldött öt képébõl
kettõ került a falra, melyek közül a városi karácsonyváró rendezvényen készült fotója nyerte
el a zsûri tetszését.
Az Életünkre most nevezett
második alkalommal. Jobbára a
nemzetközi megmérettetésekre jelentkezik, mert úgy tartja, odakint
egyszerûbb a versenyzés módja, és
nagyobb közönséget ér el. Ezt támasztják alá eredményei is. A fotósnak öt éve útitársa a fényképezõgépe, és ugyancsak öt éve annak, hogy rendszeresen látogatja a
fotóklub összejöveteleit. Képeivel
mindössze másfél éve versenyez.
A Nemzetközi Fotómûvészeti Szövetség által patronált pályázatokon, valamint a fotóklub keretein

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

Családi Hétvége
Csukás István mesefiguráinak kiállításával kezdõdnek a Családi Hétvége programjai november 26án, csütörtökön 10 órakor. A népszerû meseíró legkedveltebb szereplõi embernagyságban elevenednek
meg a kiállításon, mely 5 napon át lesz megtekinthetõ a HSMK Zala Márk termében. Belépõdíj 100 Ft.
November 27-én, pénteken 17.30 órai kezdettel a
HSMK-ban mûködõ Premier Táncklub 15 évét bemutató dokumentum és fotókiállítás nyílik a színházi elõ-

nekkel a kiállításon szerepeltem, de
nem ez a fõ csapásirány.
Aktfotóival tavaly találkozhattunk a Kiss Nándorral közös kiállításán a HSMK-ban.
 A fény és a forma érdekel az
aktban. Csak a szín és a kontraszt
szintjén avatkozok be a képekbe, a
képelemeket esetleg lágyítom, de
más módosítást nem teszek. Az
adott természetes fényt kedvelem,
és amatõr modellekkel dolgozom.
Festõi hatás elérésére nem törekszem, inkább a dokumentum jelleget tartom elsõdleges szempontnak  avat be a titkaiba.  Azt vallom, hogy a helyszínen kell elrendezni a képelemet, hogy utólag ne
kelljen bármit is változtatni az elkészült felvételen. A külföldön
szerzett díjaimat jórészt aktokkal
nyertem, csak két tájképemet díjazták eddig  tette hozzá.
Otthon a szobája falát csak
egyetlen saját képe díszíti. Azt cseréli le alkalmanként újabbakkal. A
korábban elektromos területen, ma
a kereskedelemben tevékenykedõ
fotós archívumában rengeteg felvétel vár kidolgozásra. A legújabbak
Norvégiában készültek az elmúlt
hónapban. Kalandos, tíz napos norvégiai kiránduláson vannak túl három fotós barátjával. Sok jó képpel
tértek haza annak ellenére, hogy az
idõjárás cseppet sem volt kegyes
hozzájuk. Az eléjük tárult látvány, a
dolomitok, az északi fény szavakkal leírhatatlan. Van mihez nyúlnia
egy kiállításnyi anyag összeállításához, melynek izgalmas történeteket
mesélõ kezdõ képsorait alkotójuk
már eldöntötte...
B.E.

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

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatai:
Élelmezésvezetõ
Üzemvezetõ
Villanyszerelõ
Sütõipari munkás, pék
Mûszerész
Gyártósori szerelõ
Távközlési elektronikai szerelõ
Lakatos
Kárpitos
Villamosgép és berendezés szerelõ
Szövetszabász

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
8 ált. iskola

megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés

13

szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bõvebben: 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

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

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

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

V.21.VI.21. Ikrek
Nem hagyják nyugodni az érzelmei, minden
egyes porcikája táncra vágyakozik. Most itt
a kiváló alkalom, ha teheti, látogasson el a
szeniorok városi báljába. A ritmusérzéke
most sem fogja cserben hagyni.

VI.22.VII.22. Rák
Vonzerejének köszönhetõen szinte mindenkit elbûvöl a környezetében. Hogyha még
szingli, a téli esték kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy rátaláljon az igazi szerelem.
Higgyen abban, hogy sikerülni fog.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha netán rossz hírt kap a napokban, ne
idegeskedjen. Tervezzen be magának
olyan programokat, ahol sokat tud beszélgetni. Menjen el fodrászhoz, s a dolga végeztével üljön be egy kávézóba.

VIII.23.IX.22. Szûz
Ruhatára bõséges kincseket tartalmaz ahhoz, hogy elfogadjon akár több báli meghívást is. Ennek ellenére, ha a párja szeme
megakad egy kirakatban pompázó ruhakölteményen, ösztönözze a vásárlásra.

IX.23.X.22. Mérleg
Kedélyesen és pozitívan reagálnak ötleteire az ismerõsei. Legyen szó bármilyen
felvetésérõl, mindennel sikert arat. Haladjon tovább lendületesen, és meglátja,
az eredmény nem marad el.

X.23.XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint mostanában érdemes
lottóznia. Egy jó tündér állandóan figyeli a tevékenységét, és segíti abban, hogy a kívánsága teljesüljön. Egy valamire azonban ügyeljen. Ne kívánjon teljesíthetetlen dolgokat!

XI.23.XII.21. Nyilas
A magabiztossága megvan mindahhoz,
hogy sikerrel vigye véghez elképzeléseit.
Azonban nem árt, ha új szemléletmóddal
kíséri figyelemmel az ön körül zajló eseményeket.

XII.22.I.20. Bak
Ne gyanítson mindjárt tisztességtelen
szándékot azokkal szemben, akik bizalmasan fordulnak önhöz. Ha igazuk van,
ha nincs, hallgassa meg õket. Egy jó tanács úgysem kerül semmibe.

I.21.II.19. Vízöntõ
Mostanában úgy érzi, hogy nem mennek
simán az ügyei. Ez így is van. Hogyha
nem idegeskedéssel, hanem higgadtan
fog hozzá a megvalósításukhoz, hamarabb ér el eredményt.

II.20.III.20. Halak
Ne feledje, közeledik az alapítványi bálok
ideje. Ha jobban odafigyel ismerõseire,
számíthat rá, a meghívások garmadájával
lepik meg. A magánéletébe is új színt hozhatnak az ilyen kiruccanások.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Diktálják az iramot
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.)  Bonyhádi Vasas SC (6.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 5. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 2, valamint

a Berdár-Szuhanyik és a KahotekGyöngyösi páros
A kellemetlen stílusú és rutinos
játékosokból álló Bonyhád ellen
biztos hazai gyõzelem született. A
kanizsai csapat (képünkön) hozta
mindkét párost, majd Kahotek
egyéni gyõzelme után már nagyon

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

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevõknek. Tel.: 0630-302-0680, email: 585.667@gmail.com (7741K)
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)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház,
36 m2 + tetõtér, földpince, présház,

vezettek a találkozón és a szünetre
összejött háromgólos elõnyüknek
akár a duplája is viríthatott volna
az eredményjelzõn. Ugyanakkor
csak hármat jelzett, hiszen a kanizsaiak nem kevés ziccert rontottak,
így viszont a második játékrészben
a komlóiak szépen lassan felzárkóztak. A dél-zalaiak mindkét kapusa
sok lövést fogott (különösen az elsõ
harminc percben), de az Izzó SE
edzõje, Takács Balázs úgy fogalmagyümölcsös, 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 0630692-5545 (7755K)

2015. november 26.
ki kellett volna esniük a hazaiaknak a ritmusukból, hogy a vendégek pontot szerezzenek. Berdár és
Szuhanyik hozták hibátlan játékukat, Kahotek pedig két egyéni
mérkõzést tett a gyõzelemhez.
Pénzügyõr SE III (8.)  Kanizsa Sörgyár SE (2.) 5:13
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkõzés, 6. forduló. Budapest. Kanizsai gyõztesek: Berdár 4,
Szuhanyik 4, Kahotek 2, Gyöngyösi
1, valamint a Berdár-Szuhanyik és a
Kahotek-Gyöngyösi páros
Magabiztos sikert könyvelhettek el a kanizsaiak a fõvárosban. A
három fiatallal és egy rutinos játékossal felálló hazaiak nem tudták
megnehezíteni a vendégek dolgát.
Mindkét párost viszonylag simán
nyerték a dél-zalaiak, majd az
egyéni mérkõzések is a papírforma
szerint alakultak. A nagykanizsai
együttes továbbra is veretlenül állt
 hat mérkõzés után.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Pestújhelyi SC I (5.) 10:8
NB II Dél-nyugati csoport férfi

asztalitenisz-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa.Kanizsai gyõztesek:
Berdár 4, Szuhanyik 3, Kahotek 2
és a Berdár-Szuhanyik páros
Nehéz mérkõzést játszott a kanizsai legénység, de a Berdár,
Szuhanyik, Kahotek trió magabiztosan hozta a mérkõzéseit, így
újabb gyõzelmet könyvelhetett el a
kanizsai egység.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
PTE PEAC Kalo-Méh III (4.)
10:8
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár 2,
Szuhanyik 3, Kahotek 3, valamint
a Berdár-Szuhanyik és a KahotekGyönygösi páros
Újabb KSSE-siker a pályavalásztói jog felcserélése miatt
Nagykanizsán játszott találkozón.
A nagykanizsaiaknak az õszi szezonból még egy elmaradt találkozója van hátra.

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

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

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

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

P.L.

Almavásár

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István,
0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõ-

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

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)
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Fotó: Polgár László

Több kanizsaival is a soraikban

A találkozó egyik pillanata: sötétzöldben a nagykanizsai illetõségû Kisharmadás
Gábor és Lukács István küzd a világoszöldben feszítõ hévíziek gyûrûjében

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

küszködõ Nagy Tamás nem szerepelhetett), ez nem okozott túlzott
nehézséget, hiszen az UFC Nagykanizsától így az Olajbányászsporttelep mûfüvesén láthattuk a
kapuban Szekeres Pétert, vagy a
mezõnyben Szakmeiszter Jánost
is. Mi több, a Hévízzel vívott felkészülési meccs után utóbbival
Fentõs Pál, a megye válogatott
szakvezetõje külön is elbeszélgetett. Ahogy hallottuk, a szakember
elégedetten konstatálva a futballista teljesítményét, nem zárta ki,

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

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

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

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Hirdetés

2015. november 26.

(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)

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

