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Kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet
kívánunk!
KÖSZÖNJÜK UTASAINK
MEGTISZTELÕ BIZALMÁT,
VÁLASSZANAK
BENNÜNKET JÖVÕRE IS!

Együttmûködés a foglalkoztatásban
A Kanizsai foglalkoztatási
paktum keretében a GYES-en
és GYED-en lévõ, ápolási díjban
részesülõ és a közeljövõben a
munkaerõ-piacra visszatérni
szándékozó, nagykanizsai lakhellyel rendelkezõ szülõket várta
információs napra a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
Míg a gyerekek a Mikulást várták a feldíszített játszóházban, a
felnõtteknek Polai György ügyvezetõ adott tájékoztatást a témában.
 Számukra szeretnénk bemutatni, hogy a Kanizsai foglalkoztatási paktum keretében milyen

együttmûködéseket tervezünk a
munkáltatókkal  mondta elöljáróban az ügyvezetõ.  Elsõdlegesen
a nagykanizsai munkáltatókat kívánjuk bekapcsolni ebbe a folyamatba, és a nagykanizsai munkát
keresõ személyeknek próbálunk
olyan munkalehetõségeket találni,
melynek során jobban alkalmazkodhatnak a családjukhoz, és részt
tudnak venni a gyermeknevelésben. Akik nem tudnak mindenféle
munkát elvállalni, és a versenyszférában megfelelõ munkakört
betölteni, azok számára a Munkaügyi Központ segítségével próbálunk olyan támogatott lehetõségeket találni, felkínálni, hogy stabilizálni tudják anyagi helyzetüket.

A munkát  konzorciumi formában a várossal , a Kistérségi társulás gazdasági szervezete, a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Kft. hat munkatársa segíti. Ebben a szoros együttmûködésben nagy tapasztalata van az alkalmazott személyeknek a munkáltatókkal való kapcsolattartásban, illetve a hátrányos helyzetû, állást
keresõ személyekkel.
Férfiak, családfõk is megjelentek az információs napon, sõt megszólították a városkörnyéki településen élõket is.  Õnekik is segíteni kell, mondta Polai György, hozzátéve azt is: igaz, hogy Nagykanizsa elsõdleges foglalkoztató-hely,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
de ha meg lehet oldani a beutazásokat, szükség van az õ munkaerejükre, munkavégzésükre is.
Az információs nap keretében
együttmûködési megállapodást írt
alá a kft. a megjelentekkel, és
megosztják velük az újabb információkat is. Igyekeznek minden
csatornát kihasználni a cél érdekében, és további személyes találkozókra hívják õket. Az álláskeresõknek minden nap 8-16 óráig
ügyfélfogadást tartanak a Bajza
utca 2. szám alatt lévõ Kistérségi
Központban. Segítenek az önéletrajz megírásában, fényképek, dokumentumok összeállításában is.
Folyamatosan találkoznak ilyen
jellegû igényekkel, a legegyszerûbb munkakörtõl kezdve a targoncáson keresztül a biztonsági
õrig bezárólag sokan felkeresték
már az irodát. Sõt, a munkahelyváltoztatási elképzeléssel érkezõknek is tudtak segítséget nyújtani.
Számtalan példa volt arra is a
közelmúltban, hogy hírüket hallva
úgymond az utcáról kopogtattak
be hozzájuk segítséget kérni.
Mindezek olyan segítségek, amelyeket jogszabály nem igen rögzít,
nincs rá hivatalos szervezet, de az
emberek jó néven vették, hogy
pártfogást kaptak a gondjukra.
B.E.

Zrínyi
Miklóssal
Petõfi
születésnapján
2017. január 1-jén 17 órakor a szokott helyen, a költõ
Deák téri szobránál tartja
megemlékezését a Nagykanizsai Polgári Egyesület. Mi köti össze Zrínyi Miklóst és Petõfit a mával? A beszédet mondó
Balogh Lászlótól erre is választ kaphatnak a résztvevõk,
akiktõl a szervezõk azt kérik,
egy-egy gyertyát vagy mécsest
is hozzanak.
Kanizsa
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Jó szakma  biztos jövõ

A szakképzés nem zsákutca,
akár a diplomáig is el lehet jutni a szakképzõ iskolákból 
hangzott el a Jó szakma  biztos jövõ címû konferencián. A
Nagykanizsai
Szakképzési
Centrum a tankerület általános iskoláinak mutatta be képzéseit.
Zsúfolásig megtelt a terem az
érdeklõdõ
pedagógusokkal.
Hatodikos, hetedikes osztályfõnököket hívtunk meg erre a
fórumra, azért, mert õk azok a
kulcsszereplõk a pályaválasztásban, akik a szülõn kívül hosszú

idõn keresztül ismerik a gyerekeket. Õk tudják leginkább,
hogy melyik gyermek milyen
pályára alkalmas  mondta el
kérdésünkre a centrum fõigazgatója, Bene Csaba. Már ma is
vannak olyan szakmák, amelyekben versenyképes a bér, de
küszöbön az Ipar 4.0, az új ipari
forradalom, így a jövõben még
több szakképzett emberre lesz
szükség.
Mint arra Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ rámutatott: Európának óriási
szüksége van a jó szakemberekre, így ha Európának szüksége

van, akkor a magyar gazdaságnak is szüksége van a jó szakemberekre. Az elmúlt idõszakban ez
felerõsödött, hisz hónapról hónapra egyre jobb eredményekrõl
tudunk beszámolni a foglalkoztatás területén. Ez azt jelenti, hogy
a munkaerõpiacon már egy nagyon komoly verseny alakult ki a
jól képzett szakemberek iránt,
keresik a cégek azokat a szakembereket, akik a profiljukba illõ
profi szaktudással rendelkeznek."
A Nagykanizsai Szakképzési
Centrumban szinte az összes hiányszakmát oktatják. Egy felmérés szerint a következõ 5 évben csak a nyugdíjazások miatt
legalább ötszáz munkahelyre
keresnek majd szakembereket a
kanizsai cégek. Ahova nagyon
szeretnénk gépészeten belül tanulókat csábítani, az a gépi forgácsoló, ipari gépész. Nagy hiány van, rengeteg cégnél voltam
most az elmúlt évben Nagykanizsán  hangsúlyozta Anda Zoltán szakmai fõigazgató-helyettes. A magyarországi szakképzés jó minõségét az is bizonyítja, hogy a szakmák európai bajnokságán több ezüst, bronz- és
kiválósági érmet szerzett a magyar csapat.
Kanizsa Médiaház

Összesen 5,8 milliárd forint
TOP-forrást nyert a város
Indulhatnak a kanizsai fejlesztési projektek, errõl döntött a közgyûlés. Összesen 5,8 milliárd forint
TOP-forrást nyert a város, amelybõl bõvítik és fejlesztik az ipari parkot, felújítanak két-két bölcsõdét,
óvodát és orvosi rendelõt, és egy új
rendelõt is építenek. Mindezek mellett újabb ligetvárosi projekt indul.
A közgyûlés most felhatalmazta a
polgármestert, hogy aláírja a támogatási szerzõdéseket. A beruházásokhoz nem kell önerõ, a projektmenedzseri feladatokat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. látja el számolt be a testület által hozott
döntésekrõl a Kanizsa Televízió.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ:
Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: 0620-519-5305. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305.
Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója,
Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,
tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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Történelmi léptékû béremelés következik
A nemrégiben megkötött bérmegállapodás  amely a keresetek
jelentõs emelése mellett adó- és járulékcsökkentõ csomagot is tartalmaz  nemcsak a családi kasszákra, hanem az egész magyar gazdaságra jótékony hatással lesz. Ezt
mondta lapunknak Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkár, Nagykanizsa
országgyûlési képviselõje.

lom, az export, a foglalkoztatás;
ma már tartósan négymillió fölötti
azoknak a száma, akik dolgoznak,
 Mindennek következtében versenyhelyzet alakult ki a munkaerõ-piacon  szögezte le Cseresnyés Péter , a
foglalkoztatók keresik és egyre vonzóbb juttatási csomagot ajánlanak azoknak, akik dolgozni akarnak, és megfelelõ szakképzettséggel rendelkeznek. A
munkanélküliség a korábbi 10 százalék

A politikus úgy fogalmazott, a
2010-ben örökölt romhalmazt
2013-ra nagyrészt sikerült felszámolni, amihez a kormányzati eltökéltség mellett szükség volt az emberek áldozatvállalására, munkájára is. Azóta a magyar gazdaság folyamatosan jól teljesít, hiszen
csökken az államadósság, és nõ
például a kiskereskedelmi forga-

feletti értékrõl mostanra 4,7 százalékra
csökkent, s abban mindenki egyetért,
hogy a szakemberek megtartásához
versenyképes bérre van szükség.
E tekintetben Magyarország
2013-ban megkezdte a felzárkózást
a régiós átlag felé, azóta összesen
24 százalékkal nõtt a reálbér. Csak
az elmúlt egy évben nyolc százalékos volt az emelkedés, ami azt je-

százalék lesz a korábbi 16, illetve 10
százalék helyett, ami összességében
145 milliárd forint tehercsökkenést
jelent.A munkáltatói járulék 2017ben 27 százalékról 22 százalékra
mérséklõdik, 2018-ban pedig további 2 százalékponttal, 20 százalékra.
A kormány azt is vállalta, ha 2017ben a bruttó bér növekedése eléri a
11 százalékot, akkor további fél százalékpontos csökkenést érvényesít,
2019-tõl pedig négy éven keresztül
további 2-2 százalékos lesz a faragás, ha a bérnövekedés eléri a 6 százalékot. Vagyis hat év alatt megfelezõdik a munkáltatói járulék.
Ám vannak további kedvezõ változások is. Az egyéni vállalkozói szja
egységesen 9 százalék lesz, a kisvállalati adó mértéke jövõre a mostani
16-ról 14 százalékra, 2018-ban pedig
további 1 százalékponttal, 13 százalékra mérséklõdik. Katázni pedig
2017-tõl a mostani 6 millió forinttal
szemben évi 12 millió forint árbevételig lehet. A kormány a szociális
hozzájárulási adó csökkentésével
egyidejûleg az egészségügyi hozzájárulás mértékének mérséklését is kezdeményezte: 2017-tõl 27-rõl 22 százalékra, 2018-tól pedig 20 százalékra.
Cseresnyés Péter szerint mindez
fedezetet nyújt a béremelésre, illetve tovább javítja a magyar gazdaság
versenyképességét, aminek következtében Magyarország a következõ esztendõkben is egyre jobban teljesít majd.

lenti, mintha egy havi plusz fizetést
kapna valaki az egy esztendõvel
korábbihoz képest, illusztrálta a
helyzetet az államtitkár, hozzátéve,
a kormányzati szándék most az
volt, hogy tegyünk még nagyobb
lépést a béremelés tekintetében.
A bérmegállapodásnak köszönhetõen 2017-tõl 15 százalékkal nõ
a minimálbér és 25-tel a szakmai
bérminimum, de ez csak a hatéves
program kezdete, hangsúlyozta
Cseresnyés Péter. 2018-tól ugyanis újabb 8, illetve 12 százalékos
emelésben állapodott meg a kormány a munkaadók és a munkavállalók képviselõivel, s elhatározták, hogy a magyar gazdaság teljesítményének függvényében a béremelés azt követõen is folytatódik.
 Jövõre, a szakmai bérminimumot nézve, 17-18 ezer forinttal
visz haza többet havonta az a munkavállaló, akinek nincs gyermeke
 segít a számolásban az államtitkár.  Acsaládi adókedvezménynek köszönhetõen két gyermek
esetén 23-24 ezer, három gyermeknél pedig mármintegy 30 ezer
forint lesz a plusz. A szakmai bérminimum két év alatt 180 ezer forintra nõ, és ez várhatóan a többi
bérkategóriát is felfelé tolja.
A parlament közben elfogadta
azokat az adó- és járulékszabálymódosításokat, amelyek megteremtik a hátterét a béremelésnek. A társasági adó 2017-tõl egységesen 9

Kíra, Marcsi mama, Sanyi papa és a póniló

A karácsonyi készülõdés emelkedett ünnepélyes hangulatában
térjünk vissza az örök emberi értékekhez, a családhoz, a hithez. Éljük meg közösen az együvé tartozás, az egymásra figyelés melengetõ érzését.
Az Advent, a várakozás különösen alkalmas arra, hogy tudatosan
keressük a jót, a szépet, megtalálva

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Világít a 3. gyertya is a város
adventi koszorúján. A gyertyagyújtásra eljött a Maort teleprõl
Marcsi mama és Sanyi papa az
unokájával. Míg a hátán a négyéves Kírával, társai közt békésen
ballagott körbe-körbe Tizedes, a
póniló, kellõ távolságból a papa
büszkén fényképezte szeretteit.

pedig adjuk tovább. Szeretetben
élni ugyanis nem gyengeséget jelent, hanem mindent legyõzõ erõt
 hangsúlyozta köszöntõjében a

harmadik, úgynevezett öröm vasárnapon Dénes Sándor polgármester. A városvezetõ azt kívánva,
Advent legyen számunkra a béke

üzenete is, mert ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensõséges
családot, közösséget lehet teremteni.
A gyertyagyújtást követõen Tulman Géza gyönyörû karácsonyváró dalokkal kápráztatta el a közönséget, majd Szûcs Imre katolikus
plébános egy történetet elbeszélve
az adventi öröm üzenetére hívta fel
a figyelmet: mely még nem önfeledt ujjongás, nem is a kihúzott
nyeremény váratlan öröme, hanem
a boldogság, a valakihez tartozás
mély öröme. Talán a belsõ békéhez
hasonlítható leginkább. Éljük meg
valamennyien ezt a mély örömöt 
szólította fel az egybegyûlteket.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Cseresnyés Péter szerint a megállapodás az egész gazdaságnak jót tesz majd
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Szolgálatról és számadásról

A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Zala Megyei
Szervezete immár tizenegyedik
alkalommal adta át a Zalai
Prima díjakat. A fõ díjazottak
között köszönthettük Deme Dávid evangélikus lelkészt.
A kitüntetése kapcsán a lelkészi
szolgálatról és a számadásról beszélgettünk Deme Dáviddal.
 Nagy ajándék és meghatározó
volt számomra, hogy már kisgyermekkoromtól kezdve megadatott,
hogy Isten igéjének a közelében
lehettem. Persze ebbõl nem automatikusan következett, hogy a lelkészi pályát választom. El kellett
jönnie egy olyan idõszaknak az
életemben, amikor személyesen
érintett meg olyan módon az Isten
üzenete és igéje, melynek nyomán
megszületett bennem ez az elhatározás. Azt éreztem, hogy amit én
kaptam az evangéliumból, azt nem
hallgathatom el, tovább kell adnom.
A családi környezeten túl debreceni gimnazistaként megerõsítette
ezt az elhatározását a hitoktatók
példája, akiknek az életén keresztül megtapasztalta, a kimondott
szavaik mögött ott van a hiteles
életforma. Lebilincselõ volt számára, ahogy édesapja Isten igéjét
hirdette, emellett pedig a gyülekezet élete.
 Számomra az egyház nem egy
misztikus fogalom, hanem olyan
emberekbõl álló közösség, akiken
keresztül az ember megérzi az
együtt érzõ, bátorító szeretetnek a
melegét. Amikor az egyházra gondolok, emberek jönnek elém.
Olyan emberek, akik tudatában
vannak gyarlóságaiknak, de arra
törekszenek, hogy életükön ke-

resztül megtapasztalható legyen
az, amit a templomban hallanak.
Errõl tanúskodik az, ahogyan beszélnek, ahogy egymáshoz odafordulnak, ahogyan meg tudnak egymásnak bocsátani, ahogyan a békességre törekednek, ahogy a másik ember elfogadását igyekeznek
gyakorolni személyválogatás nélkül.
Nagyon sokan az imádságot, a
templomba járást, passzív idõtöltésnek tekintik. Sokan mondják,
nem érek rá, mert sok dolgom van.
De amikor jönnek a sorskérdések,
és azokkal kell szembesülnie az
embernek, akkor döbbennek rá,
hogy igazából lelki tartás, belsõ lelki erõ nélkül számtalan dolgot nem
tudunk feldolgozni, elhordozni.
Megtörtént, titokzatos, csodálatos eseteket említett meg a lelkész
úr, melyek észrevételéhez belsõ látásra van szükség.
 Az Úr Jézus mondja: ha inni
adsz a szomjazónak, ha felruházod
a mezítelent, meglátogatod a beteget, elmész a börtönben lévõhöz,
olyan, mintha velem tetted volna
meg. Én ezt így éltem át egyik reggel, amikor Margit nénit mentem
látogatni a kórházba: jaj de jó hogy
jött, hozzon nekem egy pohár vizet
 szólt hozzám a köszönés után. S
amikor vittem neki a vizet, eszembe jutott, hogy éppen reggel olvastam: ha egy pohár vizet adsz a
szomjazónak, olyan, mintha nekem adnád. Ennyire egyszerû.
 Ha én az Úristen elõtt képes
vagyok leborulni, imádkozni, segítséget, bölcsességet kérni, meg
fogom kapni  szól egy másik titok.
 De ehhez megint alázat, hit,
bizalom kell Isten iránt.  De hogy
kapom én ezt meg?  Kérdezzük

gyakran. Egyikünk sem született
ezzel a hittel, arról van szó, hogy
ki teszem-e magamat Isten igéjének, a Szentlélek munkájának,
vagy nem. Elzárkózom, vagy nyitott vagyok! Az a nagy titok ebben,
hogy ki tudjam mondani azt is,
hogy legyen meg a te akaratod. És
ez nem könnyû!
A katonaság után 1972- 1977
között a lelkész úr elvégezte Budapesten a Teológiai Akadémiát. Az
elsõ szolgálati helye a templom
nélküli város, Dunaújváros és környéke, Kisapostag volt.
 Megrendítõ élettörténetekkel
találkoztam ott. Láttam a három
mûszakba járó emberek között hogyan szakadnak szét a családi kötelékek, hogy maradnak egyedül a
gyerekek. Az egyik gyerek a nagyszülõvel itt, a másik az apával
amott. Jártam házról-házra, látogattam a családokat, sokszor
mondtam azoknak a gyerekeknek,
akik a szüleikkel a hûtõmágnesen
keresztül tartották a kapcsolatot,
hogy add tovább édesanyádnak
azt, amit itt tanultál. Ilyen módon
próbáltam rajtuk keresztül közvetíteni az üzenetet azoknak a szülõknek, akik elcsigázottan értek
haza a munkából. Hihetetlenül sokat jelentett számukra, ha a kisgyerek elmondta otthon a bibliai
történetet a szüleinek.
Az átélt csodákról hosszú történeteket tudna mesélni Deme Dávid,
most ragadjuk ki azt a dunapentelei
református imaházban történtet,
amikor csak egy asszony jött el a
délutáni istentiszteletre. Az igehirdetés után ki akarta mondani az
áment, de a néni nem engedte, hangosan folytatta az imádságot: Uram
Istenem ebben a városban semmi
más nem köti össze az embereket
csak a központi fûtés vezetékrendszere. Mozdítsd meg a tõled elfordultak szívét, lelkét a közönybõl, a
nemtörõdömségbõl, Ámen. Egy
darabig szóhoz sem tudott jutni,
ám két hét múlva mégis az történt,
hogy 52 ember jelent meg ott a teológus-napi istentiszteleten és két
általános iskolás gyermeket kereszteltek.
 Számomra sosem volt kérdés,
hány ember van ott az istentiszteleten. Ha egy ember volt, akkor
egynek hirdettem az evangéliumot, ha 50 volt, akkor ötvennek.
Aki nem volt ott, azért imádkoztunk. A magam módján mindig

szeretettel igyekeztem közelíteni
az emberek felé.
A házasságkötés után a feleségével, aki szintén elvégezte a teológiát, a Vas megyei Ostfyasszonyfán, majd Csöngén kezdték el a szolgálatot. Késõbb
Uraiújfalu, Rábapaty, Vasegerszeg, Jákfa következett. Legalább
öt istentiszteletet kellett tartaniuk
vasárnaponként, természetesen a
hittanórák sem maradhattak el.
1990-ben költözött a lelkészcsalád
Kanizsára.
 Megnyíltak elõttünk az ajtók,
a lehetõségek abban az idõben.
Szívügyem volt az igehirdetés az
istentiszteleti alkalmakkor, a személyes találkozás az emberekkel
és a betegek látogatása a kórházban. Nagyon-nagy örömöt jelentett
a gyerekekkel való foglalkozás és
a hitoktatás. Nagyon szerettem
énekelni, hisz a lelki ének megerõsíti az embert. Ugyancsak szívügyem volt az ökumené. Az ökumenikus imahetek kapcsán én kezdeményeztem, hogy induljunk el
egymás templomaiba. Az általam
kidolgozott ökumenikus liturgiát a
testvérek örömmel elfogadták.
Hálával gondolok valamennyi
gyülekezetre, ahol szolgáltunk.
Három-négy év sem telt el Kanizsán, amikor hívtak volna Budapestre szolgálni, de nem mentem.
Kötõdtem az itteni emberekhez,
úgy tekintettem a gyülekezetre,
mint a szûkebb családon túli nagyobb családra.
A három gyermekünk után Isten
még megadott nekünk itt egy negyedik gyermeket, a Julcsi lányunkat, és megéltük, hogy a három
gyermekünk már családos, és
megadott 8 unokát. Valami csoda
mindezt átélni.
A
kitüntetés
átvételekor
Reményik Sándor költõ Azt mondják címû verse fogalmazódott meg
bennem, melynek két utolsó sora
így hangzik: Ó barátaim, ha egy
fénysugár a lelketekig hullt át lelkemen, nem enyém ez a fény, csak
bennem jár, Istennek köszönjétek,
ne nekem.
Én egyszerû módon, az Istentõl
kapott ajándékkal igyekeztem, és
szeretném ezután is az Úrnak az
üzenetét tovább adni, és készülni a
földi élet utolsó szakaszára. Ezen
az úton minden bizonnyal lesznek
áldások és próbák is, mint ahogy
vannak is. Eddig is Isten kegyelme
hordozott, ezután is rábízom magam.
Bakonyi Erzsébet
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Januári fogadóórák
Polgármester, alpolgármesterek
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. január 4-én (szerda) 8.30tól 12.00 -ig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc 2017. január hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõjeként fogadóóráját 2017. január 11-én (szerda) 8,30-12,00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor 2017. január hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõjeként fogadóóráját 2017.
január 25-én (szerda) 8,30-12,00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Képviselõk
Balogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. január 4-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2017. január 3-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2017. január 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2017. január 9-én
(hétfõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2017. január 2-án, hétfõn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.
(Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
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A Nemzeti
Közlekedési
Hatóság közúti
ellenõröket
vesz fel
Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatlan idejû kormányzati szolgálati jogviszonyba pályázatot hirdet KÖZÚTI ELLENÕR munkakör betöltésére.
A munkavégzés helyei az alábbi régióközpontok környéke:
 Dél-nyugat magyarországi régió - Nagykanizsa
 Észak-nyugat magyarországi régió - Csorna
 Dél-kelet magyarországi régió - Hódmezõvásárhely
Részletes információk: a http://www.kanizsaujsag.hu weblapon az
alábbi címen érhetõk el: ÁLLÁS - A Nemzeti Közlekedési Hatóság
közúti ellenõröket vesz fel
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képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan személy tevékenykedhet, aki rendelkezik az
adott szakmában mesterlevéllel.
Ezt segítette elõ az a minisztériu-

mi pályázati projekt, mely a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamaránál 20 fõ számára tette
lehetõvé, hogy megkezdhesse a
mesterképzést támogatott keretek
között. A sikeres vizsgát tett mesNagykanizsai 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

IMAGEFILM KÉSZÜLT
NAGYKANIZSÁRÓL

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából
a Kanizsa TV arculati filmet készített Nagykanizsa városáról és
gazdaságáról. Ennek mottója
kamaránk új befektetési üzenete: "Nagykanizsán sikeres lesz."
A film bemutatja a város történetét, a helyi gazdaság fejlõdését, a
fontosabb cégeket, a képzési, valamint a befektetési lehetõségeket.
A kisfilm segítséget nyújt tagjainknak és minden regisztrált vállalkozásnak, hogy tárgyalásaik
során külföldi  de akár belföldi 
partnereiknek bemutathassák a
helyi gazdasági lehetõségeket és
hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre
többen fedezzék fel Nagykanizsát. A filmet a www.nakkik.hu
kamarai oldalon érhetik el magyar
és angol nyelven.
ÚJRA MESTEREKET AVATTUNK
A Szakképzési törvény elõírása
szerint gazdálkodó szervnél lévõ

terek november 25-én, a Vasemberház Dísz termében vehették át
ünnepélyes keretek között mesterleveleiket. A rendezvényt az elnökség bevonulása után dr. Polay
József elnök nyitotta meg. Ezt követõen Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzéséért felelõs államtitkár és Dénes Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A vizsgabizottság nevében
Bangó László, a szakács mester
vizsgabizottság elnöke, a mesterek nevében Szirmai Judit cukrász
mester mondott köszöntõ beszédet. Ezt követõen a mesterek ünnepélyes keretek között esküt tettek és átvették mesterleveleiket. A
programban 8 fõ cukrász, 3 fõ gépi forgácsoló, 6 fõ szakács és 2 fõ
épület-és szerkezetlakatos szerzett mestercímet.
ALÁÍRTÁK A KANIZSAI
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOT
November 30-án Dénes Sándor
polgármester, Polai György, a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Héder Miklós, a Zala Megyei
Kormányhivatal igazgatója, valamint dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ünnepélyes keretek között aláírta a Kanizsai Foglalkoztatási Paktumot, melynek segítsé-
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gével három éven belül háromszáz hátrányos helyzetû álláskeresõ juthat új munkahelyhez
Nagykanizsán. A projekthez eddig 18 szervezet, valamint cég
csatlakozott. A megalakult paktumszervezet workshopját is ez
alkalommal tartották meg. A rendezvény résztvevõit Dénes Sándor polgármester köszöntötte. Az
aláírást követõen Orosz Hajnalka, az Abacus Audit Kft. ügyvezetõje bemutatta a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum megvalósíthatósági tanulmányának fõbb elemeit. A Kanizsai Foglalkoztatási
Paktummal egy olyan platform
valósul meg, mely a város és térsége gazdasági viszonyait legjobban ismerõ szereplõk együttmûködésének biztosít szervezeti keretet. A partnerségi megállapodásban foglaltak hatékony és sikeres végrehajtása a paktum kiemelt feladata. Ennek érdekében
szükség volt egy 5 fõbõl álló irányító csoport felállítására, mely a
szervezet döntéshozó, irányító
szerve, illetve felelõs a Kanizsai
Foglalkoztatási Paktum által kitûzött célok és a vállalt feladatok
teljesüléséért. Az irányító csoport
tagjai: Bagarus Ágnes, dr. Babati

csolódó aktuális információkról,
az EKÁER változásairól és a kisadók (KATA, KIVA) változásairól tájékoztatta a nagykanizsai
vállalkozások képviselõit. Az
online pénztárgépek beszerzésével, szervizelésével kapcsolatos
gyakorlati kérdésekre Béli Zsolt,
a Kanizsa Copy Kft. ügyvezetõje
válaszolt.
FÓRUM ÉPÍTÕIPARI
KIVITELEZÕKNEK

December 13-án az építõipari
kivitelezõknek tartottunk elõadást. Máté Miklós, az építõipari
lánctartozások kialakulását, illetve jövõbeni újra termelõdésének
megakadályozását szolgáló intézmény, a Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv vezetõje, elõadásában az építõipar jellemzõ problémáiról beszélt a TSZSZ tapasztalatai alapján. Ezt követõen
Sárdi Andrea, Csatlós Rita és
Seláf István, a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának munkatársai, az E-építési napló vezetésének és építésfelügyeleti ellenõrzések gyakorlati tapasztalatairól tartottak elõadást a résztvevõknek.
SZAKKÉPZÉSI
FELADATAINK
AKTUALITÁSOK
A SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN

Szabolcs, dr. Polay József,
Lérántné Mátés Valéria és Polai
György. Az elnök személyére
Polai Györgyöt javasolták a tagok.

Kamaránk november 23-án
konferenciát tartott, melyen
Kereskai Péter titkár köszöntötte
a résztvevõket. Ezt követõen
Anda Zoltán, a Nagykanizsai

FONTOS VÁLTOZÁSOK
A VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉBEN

Kamaránk december 1-én tájékoztató fórumot rendezett, melyen Dr. Lázár József, a NAV
Gyõr-Moson-Sopron
Megyei

Adóigazgatósága Tájékoztatási
Osztályának vezetõje az online
pénztárgépek bevezetéséhez kap-

Szakképzési Centrum szakképzési fõigazgató-helyettese a Szakképzési Centrumok szerepérõl
beszélt a megújult szakképzésben. Vajda Tibor, az OT
INDUSTRIES-DKG Gépgyártó
Zrt. tanmûhelyvezetõje Duális
képzés egy vállalati tanmûhelyben címmel tartott elõadást.
Majd Dr. Balogh Imre, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési csoportvezetõje a
megyei és városi hiányszakmákat
mutatta be.
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TANFOLYAMOT
SZERVEZTÜNK
AKAMARAI SZAKÉRTÕKNEK
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 35 órás szakmai,
pedagógiai és pszichológiai felkészítést szervezett a gyakorlati képzõhelyek ellenõrzését végzõ területi kamarai szakértõk számára. A
képzések idõpontjai: október 21.
október 22. november 4 és november 5.
A felkészítés november 19-én
vizsgával zárult, melyet sikeresen
teljesítõk automatikusan bekerültek a kamarai Országos Szakértõi
Névjegyzékbe. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irányelvei
alapján a szakmunkástanulók
gyakorlati képzését vállaló képzõhelyek Szakképzési Törvény szerinti ellenõrzését csak az e Névjegyzékben szereplõ személyek
végezhetik.
Kamaránk szakképzési feladatai
az
NFA-KA-NGM1/2015/TK/22 számú pályázati
támogatásból valósulnak meg.
A támogatást az NFA terhére a
nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.

Kamaránk
elnöksége
és munkatársai
nevében
kívánunk
Önöknek,
munkatársaiknak,
családtagjaiknak
Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket
és sikerekben
gazdag
Boldog Új évet!
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K öl t s é g me n t e s e n , k amat n é l k ü l e l é r h e t õ az A g r ár S z é c h e n y i K ár t y a a t e j h as z n ú
tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozó vállalkozások számára
A támogatás mértéke: 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére; 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idõtartamára; teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére, kezelési költségen kívüli költségek együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.
Az ASZK összege minden megkezdett egész (tejhasznú tehén, ill. sertés) állategységenként max. 500 ezer Ft (Vállalkozásonként legfeljebb 50 millió forint) lehet
Az "átmeneti támogatású" ASZK hitel igénybevételének fõbb feltételei: a Vállalkozás tejhasznú tehéntartással, illetve
sertéstartással foglalkozik, az "átmeneti ASZK" futamideje maximum 1 év lehet.
További információ kérhetõ a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarában
Tel. szám: 0693/516-670, 0693/516-671, Mobil: 0630/754-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Álláspályázat - építéshatósági ügyintézõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi csoport építésigazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû helyettesítés
céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 15. építésügyi igazgatási területen a.) pont.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri
Hivatal Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi
igazgatási (hatósági) feladatok ellátása.
A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsõfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján a 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott illetékességi területen.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet. Fõiskola/Egyetem: egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai
szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ
területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel
egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek
elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség,
mesterfokozatú képzésben szerzett tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ
építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben építész szakképzettség
vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a
kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói
szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási
szakmai gyakorlat, lommunikációs szintû idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm.

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától. w Deszkák különbözõ méretben és hosszban, nagy
választékban: 34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák
gyalulása, méretre vágása rövid határidõvel.
BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK ÜGYFELEINKNEK!

Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

2016. december 15.
rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok
/ Jegyzõi Kabinet / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
(vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai gyakorlat hitelt
érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése
esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 8485. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele szemben
nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya
alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi
CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2017. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák
Krisztina jegyzõ nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr.
Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. emelet 3. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2/975/2016., valamint a munkakör megnevezését:
Építésigazgatási ügyintézõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a
pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti
példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A munkakör ellátásához a
487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi
vizsga kötelezettségnek eleget kell tenni.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
információ
a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Tisztelt Vendégeink!
Sajnálattal közöljük, hogy a L'art
Pour L'art Társulat A pofon egyszerû" címû elõadása technikai
okok miatt elmarad! A jegyeket a
HSMK információs szolgálatánál
lehet visszaváltani jegyvételi idõben.
December 17. 17 óra
ANGYALOK ÉBREDÉSE SWANS KARÁCSONYI GÁLA
Belépõdíj: 1 200 Ft (6 éves korig a
belépés díjtalan). A jegyek megvásárolhatók a szervezõknél, vagy a mûsor elõtt egy órával a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban Szervezõ:
Pulai Lászlóné +36709481987
December 29. 19 óra
Filharmónia-Fortissimo bérlet
BUDAPESTI
FESZTIVÁLZENEKAR
Vezényel: Takács-Nagy Gábor
Közremûködik: Várdai István cselló
Zeneigazgató: Fischer Iván
Mûsor: L. Beethoven: 3. Leonóranyitány. E. Grieg: Peer Gynt - 1.
szvit. P. Csajkovszkij: Változatok
egy rokokó témára, op. 33. C.
Saint-Saëns: Sámson és Delila Bacchanália. P. Dukas: A bûvészinas. M. Ravel: Lúdanyó meséi M 60 szvit. F. Mendelssohn: 3.,
"Skót" szimfónia, op. 56. - 4. tétel
Belépõdíj: 4 900 Ft
JANUÁRI ELÕZETES:
Január 5. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ
NAGYKANIZSA
Elõadók: Kõhalmi Zoltán és
Beliczai Balázs
Belépõdíj: 2.900 Ft. Jegyek elõvételben november 18-tól a HSMK
jegypénztárában, az Alexandra
Könyvesboltban (Kanizsa Plaza)
és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon
kaphatók.

December 15. 19 óra
KANIZSAI PÓDIUM:
Nyiratkozások - Sörgyári capriccio - monodráma. A Theaterrepublik Ungarn elõadása. A belépés DÍJTALAN!

2016. december 15.

Nagy és Herczeg harmadik
Zágrábban a Judo Klub Lika egyesülete által szervezett Horvát
Szuper Kupa elnevezésû cselgáncs versenyen vettek részt Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa növendékei. Összesen 73 klub
624 versenyzõje lépett tatamira a bosnyák, cseh, lengyel, osztrák,
szerb, szlovák, szlovén, horvát és magyar csapatokat felvonultató
mezõnyben.
Az NJK zágrábi eredményei. U14
34 kg: 3. hely Herczeg Zsombor.
U14 55 kg: 3. Nagy Olivér. U16 50
kg: 5. Kis Alex. U10 30 kg: 7. Nagy
Kornél. U10 46 kg: 7. Tamás Levente. U12 42 kg: 7. Keller Ádám. U14
42 kg: 7. Köveskáli Regõ.
 Nagyon jó verseny volt, melyen a
kicsiknél és a nagyoknál is szépszámú
mezõny jött össze az egyes súlycsoportokban  értékelt Hóbár Péter, az
NJK edzõje.  Nálunk a kicsik utoljára májusban küzdöttek és ez meg is
látszott a teljesítményükön, kissé
megilletõdötten léptek tatamira. A nagyoknál egy-két apró hibát leszámítva
szinte mindenki azt hozta, ami benne
volt Ezúttal is dicséret illeti Herczeg

Zsombort (bal oldali képünkön), aki a
vigaszágon is megtett mindent azért,
hogy érmes legyen. Nagy Olivér
(jobb felsõ képünkön balról) nagyon
erõs mezõnyben állhatott végül dobogóra, több párharcában is papírformát
borított, jelezve, hogy a jövõben vele
számolni kell.
P.L.

Vívópalánták találkozója Mikulásra
A Bálits Károly Vívóteremben
megrendezték a vívók Mikulás
Kupáját, melyen az általános iskolás korú versenyzõk küzdöttek
a bajnoki elismerésekért. A versenyen 38 vívó lépett pástra négy
korcsoportban.

Nagykanizsai vívó Mikulás
Kupa eredmények. Felsõ tagozatos fiú kard: 1. Zadravecz
Máté, 2. Kiss Gergely, 3. Papp
Viktor. Felsõ tagozatos leány
kard: 1. Kobra Virág, 2. Sánta
Fanni, 3. Kozári Dóra. Kezdõ

csoport fiú kard: 1. Varga Simon Péter, 2. Nagy Zsombor,
3. Bander László. Kezdõ csoport leány kard: 1. Avas Liliána, 2. Kiss Dorottya, 3. Nagy
Janka.
P.L.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Gyártásvezetõ asszisztens

szakirányú

Ne feledkezzen meg a célkitûzéseirõl. Hiszen amit eltervezett magának az év elején, azt még megvalósíthatja év végéig.

megegyezés szerint

Pénzügyi ügyintézõ

szakirányú

megegyezés szerint

Könyvelõ

szakirányú

megegyezés szerint

Raktárkezelõ

szakirányú

megegyezés szerint

Recepciós

szakirányú

megegyezés szerint

Pincér

szakmunkásképzõ

megegyezés szerint

Habszabász

szakmunkásképzõ

megegyezés szerint

Gyártósori összeszerelõ

betanított munkás

megegyezés szerint

Anyagmozgató

betanított munkás

megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a www.munka.hu
oldalon.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.

13

IV.20.V.20. Bika

(93) 666-666

Jól tenni, ha felülvizsgálná a kapcsolatait, mert némelyikbõl anyagi
hátránya származhat. Lehetõleg
töltse önfeledten az ünnepeket.
V.21.VI.21. Ikrek
A munkálkodás helyett jólesõ álmodozással tölti az esti óráit. Ám egyszer csak meggondolja magát, és
hétvégén bepótol mindent.
VI.22.VII.22. Rák
Egy váratlan felismerés bolygathatja
meg a nyugalmát még az ünnepek
elõtt. Egy vidám szilveszteri mulatság
azonban gyógyír lehet mindenre.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Inkább anyagi elismerésekre számíthat mostanában, mint erkölcsire. Az
ünnepek elõtt gondolkodjon reálisan,
és ne legyen túlságosan érzékeny.
VIII.23.IX.22. Szûz
A csillagok szerint hullámzó hangulatát egy rég látott ismerõse hamarosan egyenesbe hozza. Ne féljen a
találkozástól, mert örömteli lesz.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha elvégzi a kissé unalmasnak tûnõ
rutinfeladatait, mindenképpen fordítson idõt a töltekezésre. Engedje, hogy
jókedvre derítsék ismerõsei.
X.23.XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint hamarosan
új dolgokba is belefoghat. Szó lehet
akár új munkahelyrõl, vagy új elfoglaltságról, hobbiról.
XI.23.XII.21. Nyilas
Nem tudni kinek a hatására, a hétvégén olyan merész gondolatai támadnak, amin saját maga is meglepõdik.
Kedve támad ruhavásárlásra is.
XII.22.I.20. Bak
Egy izgalmas találkozás részese lehet hamarosan. Illúziókba azonban
ne ringassa magát, mert csalódás érheti. Viselkedjen könnyedén.
I.21.II.19. Vízöntõ
Sok minden megtörténhet önnel
még ebben az évben, csak ne adja
fel. Ne várjon, csodára, irányítsa ön
a programjait.
II.20.III.20. Halak
Vidáman telnek az ünnepek elõtti
hétköznapjai. A megszokottakkal
ellentétben meglepõ változatosságra vágyakozik.
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Megkezdték
a hölgyek is az évadot
A Kanizsa Teniszcentrumban
az Interspar 1. pontszerzõ összesorsolásos nyílt amatõr nõi páros teniszversenyt rendezték szezonjukban, végül 13 induló nevezett négy városból.
A színvonalra ezúttal sem lehetett panasz, egyben sportszerû
mérkõzéseket játszottak a résztvevõk. A versenyt végül a nagykanizsai Mádé Beáta nyerte a nagyszerûen játszó hévízi Bruncsics And-

Topon a Tip-Top

Henrietta Venturini (Zalaegerszeg)
4-2 (30-14), 4. Csalló Andrea (Zalaegerszeg) 4-2 (29-20), 5. Battancs Alexandra (Zalaegerszeg) 42 (29-25), 6. Végh Antalné (Marcali) 4-2 (28-24).
A versenyen egyben átadták a
szabadtéri pontverseny helyezettjeinek is a díjakat, az említett versengésen belül Henrietta Venturini
(Zalaegerszeg), Gálné Juhász Erzsébet (Marcali), Végh Antalné
(Marcali) volt a sorrend.

Negyedszer rendezték meg a
Zsigmondy-csarnokban a Kustán és Társai Öregfiúk Labdarúgó Tornát, melyen idén 16 csapat
mérkõzött egymással.
A döntõi végül a Tip-Top és az
Igazságügy jutott és ott elõbbiek szerezték meg a gyõzelmet, 3-0-s sikerük a kupa megszerzését is jelentette

számukra. A harmadik helyért rendezett találkozón a Jóbarátok együttese
5-1-re nyert a címvédõ Muvill ellen.
A legjobb mezõnyjátékosnak
Nyári Tibort (Jóbarátok), a legjobb
kapusnak Horváth Gábort (TipTop) választották, míg a gólkirály
Papp Gábor (Muvill) lett.
P.L.

Módosul az ügyfélfogadás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje értesíti a lakosságot,
hogy 2016. december 29-én (csütörtökön) és december 30-án (pénteken) a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
rea és a rutinos zalaegerszegi Henrietta Venturini elõtt.
Végeredmény: 1. Mádé Beáta
(Kanizsa TC) 6 gyõzelem, 2.
Bruncsics Andrea (Hévíz) 5-1, 3.

A fedett pontverseny állása: 1.
Mádé Beáta 42 pont, 2. Henrietta
Venturini 30, 3. Buncsics Andrea 20.
P.L.

Tíz esztendõsen felnõtt szintidõt úszott...
A Délzalai Vízmû SE úszói egy székesfehérvári úszóversenyen indulhattak, s több figyelemre méltó eredményt is elértek. Kiss Eszter
50 m gyorson 28,34 másodperces eredménnyel lett elsõ, Kantó Loretta 50 m gyorson második volt 28,75-tel, 200 m pillangón ezüstérmet
szerzett 2:39,29-cel, 100 m háton harmadikként zárt 1:12,08-cal, míg
Dencs Orsolya 200 m mellen szerzett harmadik helyet 3:06,36-tal.
Orsolya a versenyen 50 m mellen 38,74-et úszott, amivel a ranglistán
a 10 évesek között listavezetõ lett. Eredményével tíz esztendõsen
úszta meg a felnõtt országos szintidõt is. (P.L.)

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

Sandon két családi ház haláleset
miatt eladó. Érd.: 0630-398-3132
(7790K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7763K)
Hollóházi, Zsolnay, Herendi
porcelánok vétele készpénzért
Nagykanizsán: Érd.: 06-30-3328422 (7764K)

Skótjuhász
kiskutya
kan
TRICOLOR színû, három hónapos

eladó.
(7765K)

Érd.: 06-30-278-0312

Apróhirdetését még feladhatja!

Adventi Véradóhét
Magyar Vöröskereszt (Nk, Sugár u. 28.)
2016.12.12. (hétfõ) 12:00  16:00 óra. 2016.12.13. (kedd) 12:00  16:00 óra.
2016.12.14. (szerda) 14:00  18:00 óra. 2016.12.15. (csütörtök) 14:00 
18:00 óra. 2016.12.16. (péntek) 11:00  14:00 óra
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Negyedik gyõzelmüket szerezték
Pécsi VSE II (10.)  Nagykanizsai Izzó SE (9.) 24-28 (11-17)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkõzés, 11. forduló. Pécs,
50 nézõ. Vezette: Kuklis, Mazzag.
Izzó SE: Zsobrák - Gilitsch 1,
Kiss G. 6, Vadász M. 9, Tompek 3,
Metzger, Füle 4. Csere: Dencs Bálint, Bátor 1, Babati 3, Szakály 1.
Edzõ: Takács Balázs.
Az Izzó ragadta magához a
kezdeményezést. Védekezésben jól
összeálltak Takács Balázs tanítványai
(így a képünkön látható Tompek Alajos is), csapatként mûködtek, aminek
támadásban is meglett az eredménye.

Keveset hibáztak és a kapuban
Zsobrák Zoltán is jól teljesített. A
hatgólos félidei elõnyük ráadásul a
második félidõben már tízre is emelkedett, onnantól viszont jött egy
gólcsendes idõszak: 13 perc alatt
lõttek öt kapufát, háromszor a hazaiak hálóõre hárított, miközben a pécsiek dobtak kilenc gólt egymás
után. A nagykanizsaiak a második
idõkérésük után nyugodtak meg,
nem kapkodtak, Zsobrák hetest fogott és kettõvel ment az Izzó. Az ellenfél kijött egészpályás letámadásra, aztán el is számolták a védekezést, melybõl fakadóan a kanizsaiak
négygólosra növelték elõnyüket.

Takács Balázs: Gratulálok a csapatnak a mutatott játékhoz, a nagyon jó
védekezéshez, valamint ahhoz, hogy
fegyelmezetten betartották a taktikát.
A kanizsaiak korábbi eredményei a
szezonban: Mecsek Takarék SE (1.) Nagykanizsai Izzó SE (9.) 32-27,
Nagykanizsai Izzó SE (9.) - Kiskõrösi KSK (6.) 21-20, Kalocsai KC (2.) Nagykanizsai Izzó SE (9.) 32-25,
Rinyamenti KC (6.) - Nagykanizsai
Izzó SE (9.) 30-25, Sport 36-Komló
U23 (4.) - Nagykanizsai Izzó SE (9.)
42-26, Nagykanizsai Izzó SE (9.) MK Pelikán-Siklós KC (5.) 21-22.
P.L.

Nyertek és csúcsot is döntöttek
Dunaharaszti MTK (7.) 
Aquaprofit-NTSK (1.) 3,5:8,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 4. forduló. Dunaharaszti.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Grigorianics - Balogh Cs. 0,5:0,5,
Gonda - Ivanisevics 0,5:0,5,
Jovanovics - Márkus 0:1, Almási Bánusz 0:1, Faragó - Erdõs 0,5:0,5,
Popovics - Gulijev 0,5:0,5, Tompa Ribli 0,5:0,5, Papp P. - Medvegy
0,5:0,5, Grimm - Kántor 0:1, Lóránd - Aczél 0:1, Orosz - dr. Flumbort 0:1, Simon L. - Gara T. 0:1.

- Új csúcsot sikerült felállítanunk a klub történetében azzal,
hogy az elsõ négy kör során nem
volt vesztett partink a mérkõzéseinken - mondta a kanizsai csapatvezetõ Papp Nándor a találkozót
követõen. - Persze az elsõdleges az
volt, hogy a tervezett nagy különbségû gyõzelmet elérjük, ez úgy érzem, megvalósult, így nem is lehet
hiányérzetünk, még növeltük is
elõnyünket a Paks elõtt egy ponttal.
***
SZ-A STE (3.)  AquaprofitNagykanizsai TSK (7.) 7,5:4,5

NB I B-s sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 4. forduló. Szentgotthárd.
Kanizsai gyõztesek: Galyas
Miklós, Krutti Valér, Sipos János.
Döntetlent elért kanizsaiak: Bodó
Norbert, Papp Nándor, Haselbach
Dávid.
A dobogós helyezésének megtartásáért is meccselõ szentgotthárdiak ellen három partit nyertek
a kanizsaiak és kikaptak ugyan, de
a mögöttük álló Decsnél még így
is fél ponttal többet szereztek.
P.L.
Hat országból ötszázhatvan
versenyzõ vett részt a tizenhatodik alkalommal megrendezésre
került Euro Openen a szerbiai
Magyarkanizsán. A Szan-Dia
FSC 21 versenyzõvel indult, a
két legfiatalabb táncosaikból álló csapatot, a 8-10 éves korosztályt nevezték a kanizsaiak.

Gáláztak a szandiások
Múlt vasárnap került sor a 24. Kanizsa Pékség Fitness Fesztiválra
a HSMK színháztermében, melynek keretében a Szan-Dia FSC
növendékei léptek közönségük elé.
A mûsoron belül felléptek a
klubtól
búcsúzók,
sokszoros
éremhalmozók, a versenyek hangulatába az elmúlt idõszakban belec-

söppenõk, a remek hangulat azonban
végig adott volt, hiszen a látványtáncosok és kötélugrók nem egyszer
ragadtatták tapsra a nagyérdemût.

Az úgynevezett mini csoportban
a Színes Ceruzák (Sipos Jázmin,
Csöndör Lili, Kocsis Lili, Kurucz
Zsófi, Csermák Anna, Sziva Zsófi,
Szabó Hanna, Domina Luca, Rákhely Nóra) az elsõ helyen végzett. A
gyerek formációban indult Pop
Corn (Ágoston Laura , Böröczki Sára, Füzesi Alexandra, Hajnali Luca,
Hegyi Hortenzia, Horváth Jázmin,
Marton Dóra, Ódor Anna, Széll Petra, Szollár Petra, Veit Janka, Zsámár
Szonja) produkció pedig szintén elsõ helyezést hozott haza.
P.L.
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Jó alap a
folytatásra
Kanizsa Vízilabda SE (5.) 
A-Híd OSC Újbuda II (7.) 166 (3-2, 3-0, 6-3, 4-1)
OB I B B-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Kiss A., Homonnai.
Kanizsa: Kiss Cs. - Kaszper
dr. 1, Rábavölgyi 1, Virt M. 2,
Szepesi 1, Kéri 2, Cserdi I. 2.
Csere: Pelle (kapus), Bakó 3,
Klie 1, Szécsi dr. 2, Skriba, Gulyás 1, Sipos. Edzõ: Simonka
Ferenc.
A bajnokság alapszakaszának elsõ körében 12-10-es vereséget szenvedett a Kanizsa
VSE az OSC II-tõl, ugyanakkor a kanizsaiak az ötmeccses
veretlenségi szériájuknak is
köszönhetõen az esztendõ
utolsó mérkõzésén a gyõzelem reményében szállhattak
vízbe. Az elsõ negyedben Virt
Mátyás centerbõl szerzett vezetést, a vendégek azonban
fordítottak. Klie Ferenc emberelõnyös találatával és
Szécsi Dávid büntetõjével aztán a hazaiak visszavették az
elõnyt.
A második negyedben feljavult a vendéglátók védekezése,
Kiss Csaba magabiztosan hárította a vendégek próbálkozásait, támadásban pedig három akciógólt is szerzett a Kanizsa
VSE, sorrendben Kéri Péter,
Kaszper Gábor és Cserdi István
volt eredményes.
A harmadik felvonásban tetszés szerint értékesítette helyzeteit Simonka Ferenc legénysége, innentõl picit a figyelem
alább is hagyott védekezésben,
de a gyõzelem akkor már nem
forgott veszélyben és a záró
nyolc percben már csak a gólkülönbség aránya volt kérdéses.
Simonka Ferenc: Jó játékkal
nyertük a mérkõzést és az utolsó hat meccsünkkel jó alapot teremtettünk a tavaszi folytatáshoz.
A 11. forduló meccsén:
PVSK-PSN (6.) - Kanizsa VSE
(5.) 8-10 (1-2, 2-4, 1-3, 4-1).
P.L.
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26 éve képezzük a vezetõket!

HA NINCS IDEJE BEJÁRNI TANFOLYAMRA E-LEARNING IS ELVÉGEZHETI A
KRESZT OTTHONI TANULÁSSAL!

Folyamatos jelentkezéseket fogadunk
e-learning képzésre C tehergépkocsi, C+E
nehéz pótkocsi, valamint B+E kategóriákra.
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat.2016-3 né. VSM: "B" E: 71,62, F: 68,89% - "C" E: 63,44% , F: 60%
ÁKÓ: "B" Gy: 140,52% "C" Gy: 102,07% / KK: "B"163.600 Ft/fõ. "C":173.700 Ft/fõ)

AJÁNLATUNK
A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!
Tchibo
Family

Nápolyi
több ízben

Teekanne
tea

Rizses
csokoládé

Red instant
üveges kávé

439 Ft

450 Ft

495 Ft

495 Ft-tól

795 Ft-tól

250 gr

500 gr

45 gr

200 gr

1756 Ft/kg

900 Ft/kg

11000 Ft/kg

Nescafe
3in1 10db-os
175 gr

Csokiparány,
barackmag
500 gr

Manner
nápolyi

Toblerone
több ízben

Nescafe
instant üveges

2371 Ft/kg

1000 Ft/kg

70 Ft

2800 Ft/kg

350 Ft

3500 Ft/kg

1395 Ft

6975 Ft/kg

Bolero
italpor

Toffifee

Raffaello

Merci

Zselécukor

125 gr

150 gr

200 gr

300 Ft

5300 Ft/kg

6475 Ft/kg

415 Ft

9 gr

59 Ft

6556 Ft/kg

500 Ft

499 Ft

3992 Ft/kg

25 gr

795 Ft

2475 Ft/kg

200 gr

100 gr

1295 Ft

3975 Ft/kg

200 gr

250 gr

1200 Ft/kg

