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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

Az iskolák vezetõi szintû ösz-
szevonása után lezajlottak az
idei tanévnyitó ünnepségek. Az
alábbiakban Bene Csabának, a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium fõigazga-
tójának beszédét olvashatják.

Tisztelt Szülõk, Kedves Diá-
kok, Kollégák!

Szeretettel köszöntök minden
megjelentet a Nagykanizsai Mû-
szaki Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium elsõ, ezen belül a Zsig-
mondy – Széchenyi tagintézmény
12. tanévnyitó ünnepélyén.

Különleges alkalom ez a mai,
hiszen diákok, szülõk, a mai napon
szembesülnek közvetlenül azokkal
a változásokkal, amelyek 2011. au-
gusztus elsejétõl léptek életbe is-
kolánkban, és még három középis-
kolában, valamint négy általános
iskolában, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlésének koráb-
bi döntése következtében.

Ennek megfelelõen a Nagykani-
zsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium kettõ tagintézmény-
nyel, a Zsigmondy – Széchenyi,
valamint a Cserháti tagintézmény-
nyel fogja kiszolgálni a felsõfokú
oktatás, a város és környéke, a ré-
gió iparának szakember igényét.

Nagy tisztelettel köszöntöm, és
szeretném bemutatni az iskolave-
zetés tagjait:

A Zsigmondy – Széchenyi tag-
intézmény vezetõje Laukó Emõke
kolléganõ, tagintézmény vezetõ
helyettes Hajas Zoltán kolléga,
gyakorlati oktatás vezetõ helyette-
si feladatokat lát el Patonai Kata-
lin kolléganõ, Erdõdi Tamás, és
Radics Tamás kollégák.

Az iskolánkban mûködõ esti tagozat
vezetõje, Suhai Zsolt kollégánk az ön-
kormányzatnál szolgálja tovább az ok-
tatásügyet, a tagozatvezetõi feladatok-
kal Szele Imre kollégámat bíztam meg.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
A Nagykanizsai Mûszaki Szak-

képzõ Iskola és Kollégium Fõigaz-
gató helyettese Anda Zoltán kollé-
gám, a gyakorlati oktatás vezetõi fel-
adatokat Borbás Sándor kollégám, a
Cserháti tagintézmény tanára látja el.

A megbízásokhoz gratulálok,
munkájukhoz sok sikert kívánok.

Kedves Diákok!
A világban, országunkban, és itt

az iskolában zajló állandó változá-
sok közepette szeretném felhívni a
figyelmeteket néhány általam fon-
tosnak tartott tényre, amelyek
nagyban befolyásolhatják már eb-
ben a tanévben közös munkánkat.
Csak a becsülettel elvégzett munká-
val lehet érvényesülni az életben, a
társadalomban és itt az iskolában is.
A Ti munkátok itt az iskolában a ta-
nulás. Itt, és most dõl el, hogy éle-
tetek során milyen minõségû életet
tudtok biztosítani saját magatok-
nak, családotoknak, gyermekeitek-
nek. Végezze hát mindenki saját
képességeihez mérten a legjobb
szinten a munkáját. Tanúsítsatok
szabálykövetõ magatartást, tartsá-
tok be a házirendben leírt, általatok
is elfogadott szabályokat.

Itt egy fontos törvényi változás-
ra kell felhívom a figyelmet. 2012.
január elsejétõl Magyarországon is
tilos lesz minden közintézmény-
ben a dohányzás. Ennek jegyében
2011. szeptember elsejétõl a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Isko-
la és Kollégium teljes területén ti-
los lesz a dohányzás!

Nagy tisztelettel kérek minden
érintettet, hogy szíveskedjenek be-
tartani ezt a szabályt, hiszen egyik
legfontosabb értékünk, az egészsé-
günk, vigyázzunk hát rá!

Kedves Diákok!
A korábban felsorolt személyi

változások mellett nyugdíjba vo-
nultak Girgásné Kaszás Judit kollé-
ganõ, Császár Béla, Cseke István,
és Kovács László kollégáink. Mun-
kájukkal hosszú éveken keresztül
öregbítették iskolánk, és az elõd is-
kolák hírnevét. Családjuk körében
eltöltött, boldog nyugdíjas éveket
kívánok nekik. Ugyancsak nem
kezdik el velünk a tanévet Dianiska
Zsuzsanna és Juhász Judit tanár-
nõk, valamint Michalovics László
kolléga. Új munkájukhoz, tevé-
kenységükhöz sok sikert kívánok!

Kedves Kollégák, Diákok!
Tom Lehrer idézetével kívánok

közös munkánkhoz sok sikert a
2011-2012. tanévben: „Az élet
olyan, mint egy csatorna. Hogy mit
lehet kihozni belõle, az attól függ,
hogy mi lett beleadva.”

Adjunk hát bele a tõlünk telhetõ
legtöbbet! Ehhez kívánok minden-
kinek bányász köszöntéssel „Jó
szerencsét!”

Tisztelt Szülõk, Kedves Diákok,
Kollégák!

Szeretettel köszöntök minden meg-
jelentet a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium elsõ,
ezen belül a Cserháti tagintézmény
72. tanévnyitó ünnepélyén. Külön kö-
szöntöm az iskola kapuját elõször át-
lépõ 9. évfolyam tanulóit, a kedves
szülõket. Különleges alkalom ez a
mai, hiszen diákok, szülõk, a mai na-
pon szembesülnek közvetlenül azok-
kal a változásokkal, amelyek 2011.
augusztus elsejétõl léptek életbe eb-
ben az iskolánkban, és még három
középiskolában, valamint négy általá-
nos iskolában, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlésének korábbi
döntése következtében. Ennek meg-
felelõen a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium a
Cserháti, valamint a Zsigmondy –
Széchenyi tagintézménnyel fogja ki-
szolgálni a felsõfokú oktatás, a város
és környéke, a régió iparának szak-
ember igényét. Közös és nagy a fele-
lõsségünk a mûszaki szakképzés te-
rületén. 

Nagy az elvárás velünk szemben
a gazdaság, a szülõk részérõl.
Azon leszek, azon leszünk a tan-
testülettel együtt, hogy minél ma-
gasabb szinten feleljünk meg en-

nek az elvárásnak. 
A Cserháti tagintézményben jól

felkészült tantestület biztosítja a
magas színvonalú oktatást mind a
szakmai, mind a közismereti kép-
zés területén.

Rendelkezésre állnak a korszerû
oktatástechnikai eszközök, és azok
folyamatos fejlesztésérõl sem
mondhatunk le. Kiemelt felada-
tomnak tekintem, hogy a tagintéz-
mény épületeinek felújítására, fej-
lesztésére a forrásokat elõteremt-
sük, és a 21. század követelménye-
inek megfelelõ környezetet bizto-
sítsunk az itt dolgozó pedagógu-
sok, szakoktatók, az itt tanuló diá-
kok részére.

A fent felsoroltakhoz már csak a
céljaikat pontosan ismerõ, a sikerért
tenni akaró diákokra van szükség –
rátok, akik itt álltok velem szemben
– és akkor a siker nem maradhat el.

Tisztelt Szülõk, Kedves Diákok!
Nagy tisztelettel köszöntöm, és

mutatom be a régi-új iskolavezetés
tagjait: A Cserháti tagintézmény
vezetésével Farkas Tünde kolléga-
nõt, a tagintézmény vezetõ helyet-
tesi feladatok ellátásával Marton
László kollégát, a gyakorlati okta-
tás vezetõ helyettesi teendõk ellá-
tásával Tukacs Attila kollégát bíz-
tam meg. A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Fõigazgató helyettese Anda Zoltán
kollégám, a gyakorlati oktatás ve-

zetõi feladatokat Borbás Sándor
látja el, a kollégium vezetõje Har-
gitai Tibor tanár úr. A megbízások-
hoz gratulálok, közös munkánkhoz
sok sikert kívánok.

Kedves Diákok!
Újszerû, idegen környezetben az

emberben, bennem is, bennetek is
akaratlanul megfogalmazódik a kér-
dés: Mi dolgom van a világban?
Nem tudom, hányan vannak közte-
tek, akik nemcsak költõi kérdésként
kezelik ezt a problémát, hanem ko-
molyan keresik is rá a választ. Én el-
gondolkodtam rajta az elmúlt na-
pokban, és azt a néhány gondolatot,
amire jutottam, szeretném most ve-
letek megosztani. 

Hallottam nemrég egy nagyon
szellemes összefoglalást arról,
hogy mi is az, ami furcsává teszi a
mi világunkat, mi az, ami megnehe-
zíti a dolgunkat, amikor jól akarjuk
érezni magunkat a bõrünkben. 

Korunk paradoxonja, hogy maga-
sabbak az épületeink, de kicsinye-
sebb a természetünk, szélesebbek az
autópályáink, de szûkebb a látókö-
rünk. Többet költünk, mégis keve-
sebbünk van, többet vásárolunk, de
azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a
házaink, de kisebb a családunk,
több a kényelmünk, de kevesebb az
idõnk; több a szakértõnk, mégis
több a problémánk, több gyógysze-
rünk van, de kevesebb az egészsé-
günk. Túl sokáig fennmaradunk, túl
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A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégiumban
összesen 1824 diák kezdte meg,
illetve folytatta tanulmányait a
nyári szünet után. Ebbõl 1136 a
volt Zsigmondy, míg 688 a volt
Cserháti padjaiba ült be. 

A valamikori Zsigmondyban a
279 kilencedikes közül 73-an
szakközépiskolába, 132-en szak-
iskolába és 24-en szakmai elõké-
szítõbe járnak. 53-an lesznek
ácsok, festõk, kárpitosok és he-
gesztõk. A 219 tizedikesbõl há-
rom szakközepes osztályba járnak
összesen 82-en, rajtuk kívül van
120 szakiskolás, valamint 17 ács,
hegesztõ, kárpitos. A tizenegyedi-
kesek 259-en kezdtek. A 74 szak-

közepesen felül itt 185 szakkép-
zõs válik majd bútorasztalossá,
fodrásszá, nõi szabóvá, jármûfé-
nyezõvé, és más keresett szakem-
berré. A tizenkettedikben 219 fia-
tal tanul, ide a 73 szakközépisko-
láson felül 146 szakképzõ iskolás
jár. A tizenharmadik osztály kicsit
más, itt ugyanis a 116 tanuló
érettségire vagy szakiskolára épü-
lõ  szakképzõ tanulmányokra osz-
lik, ahol az elõbbibe 46, az utób-
biba 70 tanuló jár. A tizennegye-
dikbe csak érettségire épülõ szak-
képzõ tanulmányokat folytatnak,
összesen 44-en, õk környezetvé-
delmi technikusok, megújuló
energiával foglalkozó valamint
mélyfúró szakemberek lesznek.

A kisebb létszámú volt Cserhá-
tiban 143 kilencedikes kezdte
meg tanulmányait, 117-en szak-
középiskolába, 26-an szakiskolá-
ba nyertek felvételt. A tizedike-
seknél 96 szakközépiskolásra 20
szakiskolás jutott. Tizenegyedik
és tizenkettedik évfolyamon a
szakközépiskolai képzésen 119-
en és 101-en vannak, ehhez társul
még 25 és az utóbbi esetben 26
szakiskolás is, így a tizenegyedi-
kesek 134-en, a tizenkettedikesek
127-en lettek. A tizenharmadik-
ban jelen lévõ 101 tanulónál más
a megoszlás. Az 51 technikus és
29 szakképzõs mellett 22 NYEK
képzõs is ide jár. A teljes létszá-
mot az 57 tizennegyedikes „cser-
hátis” egészíti ki, ahol a 40 tech-
nikus mellé 17 szakképzõs is be-
sorolódott.

EEggyy kkiiss ssttaattiisszzttiikkaa
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2011. szeptember 8.

fáradtan kelünk, túl keveset olva-
sunk, túl sokat tévézünk. Megsok-
szoroztuk a javainkat, de csökken-
tettük az értékünket. Túl sokat be-
szélünk, túl ritkán szeretünk, és túl
gyakran gyûlölünk. Eljutottunk a
Holdra és vissza, de nehezen me-
gyünk át az út túloldalára azért,
hogy egy ismerõssel találkozzunk.
Meghódítottuk a világûrt, de a bel-
sõnket nem. Nagyobb dolgokat csi-
nálunk, nem pedig jobb dolgokat.
Több tervet szövünk, de kevesebbet
teljesítünk. Megtanultunk rohanni,
de várni nem. Több számítógépet
gyártunk, hogy több információt tá-
roljunk, hogy több másolatot ké-
szítsünk, mégis egyre kevesebbet és
kevesebbet kommunikálunk.

Kedves Diákok! Kedves Kollé-
gák!

Mennyi mindennel folytathat-
nánk még a sort. Csak azt érezzük,
hogy valami nincsen rendben,
nem találjuk helyünket a világban,
túl nehéz nyugodtan és boldogan
élni. Nem tudjuk miért.

Abban bízom, hogy az iskola –
mindaz, amit az iskolában tanul-
hattok és megtanulhattatok – segít
majd, hogy könnyebben eligazod-
jatok a világ dolgaiban. 

De szembe jönnek majd veletek
életetek során olyan problémák is,
amelyek megoldásában nem a
szakma, nem az itt megszerzett tu-
dás lesz segítségetekre, és akkor
majd nektek kell meghozni azt a
döntést, hogy nagyobb vagy jobb
dolgokat csináltok, hogy vártok,
vagy rohantok az életben. Arról ál-
modunk, hogy az iskola ebben is
irányt mutat, még ha ez nem is
könnyû. 

Mindaz, amit itt emberségrõl,
szépségrõl, erkölcsrõl megtanultok,
a késõbbiekben – még talán akara-
totok ellenére is – emberségesebbé,
szebbé, erkölcsösebbé tesz titeket.
Ha ez sikerül,  akkor már egy kicsit
jobbá tettük a világot! 

Az egyik legszebb gondolatot
ebbõl a hosszú ellentmondás-sor-
ból a végére hagytam. Hátha ak-
kor jobban megjegyzitek! 

Az élet nem azzal mérhetõ, mi-
lyen sokáig lélegzünk, hanem
azokkal a pillanatokkal, amelyek-
tõl elakad a lélegzetünk. 

Kívánom, hogy sok ilyen pilla-
natban, sok élményszerû napban,
órában, percben legyen részetek –
egyelõre itt az iskola falai közt,
aztán pedig majd az úgynevezett
nagybetûs életben is. 

Ehhez kívánok mindenkinek
bányász köszöntéssel „Jó szeren-
csét” a 2011/2012. tanévben. 

A 8. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál szeptember 2-án vette
kezdetét Cseresnyés Péter pol-
gármester megnyitó beszédével,
melyet gasztronómiai és kultu-
rális programok színes kaval-
kádja követett.

A polgármester beszédében el-
mondta, érdemes figyelni a meg-
újuló Nagykanizsára, hisz minõsé-
gi programokkal szolgál az érdek-
lõdõk számára, melyekkel kivívta
az ország figyelmét is. Az évek so-
rán a város a dödölle fõvárosává
vált és a fesztiválról említést tett a
közszolgálati televízió valamint az
egyik kereskedelmi csatorna is. A
sikerek az építõ munkának, a kö-
zösség erejének, az újfajta kom-
munikációnak és marketing mun-
kának köszönhetõek. Szeretnék el-
érni a jövõben, hogy Nagykanizsa
márka legyen és a „minõség szino-
nimája”. 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa a „dödölle fõváro-

sa”. És ezt nem csak én állítom,
hanem számos honlapon, fórum-
ban így emlegetnek bennünket,
többek között a nyolc évvel ezelõtt
megálmodott fesztiválnak is kö-
szönhetõen. 

Ez az egyszerû zalai étel régen a
szegények eledele volt, hisz’ min-
den hozzávalót megtermeltek a
kertben, így szinte korlátlan meny-
nyiségben készíthették – sokszor
kiváltva vele a húsételeket. De ré-
sze volt az ünnepi fogásoknak is,
pörköltek kísérõjeként vagy kü-
lönlegesen elkészítve önálló étek-
ként.  

Nem túlzás: ez a magyar konyha
egyik tájjelegû remeke, amelyet
mi, itt Zalában dödöllének neve-
zünk, és büszkék vagyunk rá, hogy
a miénk. 

Kedves Vendégeink! 
Ma óriási verseny folyik a tele-

pülések között, nemcsak a pályá-
zati pénzek megszerzéséért, a fej-
lesztési lehetõségekért, hanem a
hagyományok ápolása vagy éppen
megteremtése terén is. Mindenki
igyekszik lefoglalni valamit a ma-
gyar gasztronómiából, felkutatni
olyan momentumot a múltból,
amely segít erõsíteni az identitást,
összekovácsolni a közösséget. 

Szerencsére Nagykanizsa törté-
nelme olyan gazdag, hogy nekünk
nem kell nagyon kutatni jeles na-
pokat, nem kell ünnepeket kreál-
nunk; õseink és a hagyományok
tisztelete szinte tálcán kínálja a le-
hetõségeket.   

És mi élünk is ezekkel.
Ezen a két napon a jó bort, a fi-

nom ételeket ünnepeljük, és persze
egy kicsit magunkat is. A közössé-
get, a büszke várost, amely prog-
ramjaival mára levetkõzte az ál-
mosság sztereotípiáját.

Sõt, örömmel mondhatom,
programjainkkal kivívtuk az or-
szág figyelmét. A nagykanizsai dö-
dölle fesztivállal ezen a héten már
foglalkozott a közszolgálati televí-
zió és az egyik kereskedelmi csa-
torna is. Kezd eredményt hozni az
újfajta kommunikációs és marke-
ting munka, és továbbra is azon
dolgozunk, hogy Nagykanizsa
önálló brand, márka legyen, amely
a minõség szinonimája. 

Ebben segítenek azok a rendez-
vények, amelyek messze viszik a
város hírét, és az az építõ munka,
amely máris felkeltette több lehet-
séges befektetõ figyelmét. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bár messze még az év vége, de

a közelgõ õsz talán okot ad egy
gyors számvetésre. Nagykanizsa
mára egy pezsgõ, mindig mozgás-

ban lévõ településsé vált, ahol –
történik valami. A Város Napja, a
sárkányhajó bajnokság, az orszá-
gos jet-ski verseny, a military, a
bor- és dödölle fesztivál mind-
mind olyan rendezvények, ame-
lyek számot tartanak az itt élõk ér-
deklõdésére, és elviszik Nagykani-
zsa jó hírét. 

Különösen fontosnak tartom,
hogy ezek közül jó néhányat civil
közösségek szerveznek, a város tá-
mogatásával, aktív közremûködé-
sével. Így teremtünk közösen érté-
ket, így szolgáljuk a kanizsaiakat,
a hozzánk érkezõ vendégeket, és
így üzenünk országnak-világnak:
érdemes figyelni a megújuló, fej-
lõdõ Nagykanizsára.

Kedves Fesztiválozók! 
Pont ez a sokszínûség, a válto-

zatosság a legnagyobb értéke a vá-
ros minõségi programkínálatának. 

Gundel Károly fogalmazta meg
egyszer a kérdést: Mi a magyar
ételek ízletességének titka? És
rögtön válaszolt is rá: „Végy egy
konyhát, amelynek ükapja kauká-
zusi, dédapja olasz, nagyapja tö-
rök, sógora osztrák, nagybátyja
francia. Keress ehhez egy népet,
amelynek jó ínye, fejlett ízlése, és
emellett érzéke, kedve van a fõzés-
hez.” 

Nos, egy gasztronómiai feszti-
válon talán helye van ennek az idé-
zetnek, de ha belegondolunk: Gun-
del Károly sorai akár általános ér-
vényûek is lehetnek. 

A sokszínûségrõl, a különféle
hagyományok egybegyúrásáról, és
önálló értékként való megjeleníté-
sérõl tanúskodnak sorai. Pontosan
arról, ahogyan próbáljuk megte-
remteni Nagykanizsa új arcát, és
ahogyan formálódnak, alakulnak
programjaink. Sokan kiveszik a
munkából a részüket, hozzáteszik
elképzeléseiket, és így, együtt, kö-
zösen teremtünk értéket. Mert csak
így érdemes. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Remélem, e két nap során ke-

gyes lesz hozzánk az idõjárás, és
így minél többen átadhatják magu-
kat az önfeledt szórakozásnak. 

Dödöllébõl és borból biztosan
nem lesz hiány, és akkor járunk el
helyesen, ha megfogadjuk Márai
Sándor tanácsát: „A bor férfidolog,
csendesen kell beszélni róla. Leg-
helyesebb egy pohár bor mellett.”

Jó szórakozást kívánok!”
(folytatás a 4. oldalon)
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Két napig ismét a „dödölle fõ-
városa” volt Nagykanizsa. A
VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál az Erzsébet tér átalakí-
tása miatt idén visszaköltözött a
2004-es elsõ, eredeti kiinduló he-
lyére, a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ környezetébe, va-
gyis a Széchenyi-, és az Eötvös
térre. 

A fesztivált péntek délután Cse-
resnyés Péter polgármester nyitotta
meg ünnepélyesen, majd a kultúr-
bokréta részeként többek között a
PeTimi Színház, a Csillag Citeraze-
nekar, Vajda Mária a tavalyi feszti-
vál bordalnoka, a Lippentõs Tánc-

csoport, és az Árvácska Dalkör
szórakoztatta a népes közönséget. 

A szüreti felvonulás Cser György
kisbíróval az élen szombat délelõtt
10 órakor indult el az Erzsébet tér-
rõl. A felvonulók sorában a Thury
Baranta Közösség, a Sziluett Ma-
zsorettcsoport, a Nagykanizsai Fú-
vószenekar, az Oromhegyesi Citera-
zenekar, a zalaszentbalázsi Pávakör,
a Gyöngyvirág Nyugdíjas Tánccso-
port, a Petesházi Népdalkör, a Csák-
tornyai Hagyományõrzõk, a vajda-
sági Magyarkanizsáról érkezõk, a

Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes, a
Tüttõ János Nótaklub, gólyalábasok,
és három lovasfogat vett részt nótáz-

va, táncolva, ostort pattogtatva. Afõ-
zõverseny Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntõjével, majd Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöke,
valamint Kocsis Tibor mestersza-
kács, királyi fõszakács megnyitó
szavaival vette kezdetét a Széchenyi
téren. Míg a sátraknál sütöttek-fõz-
tek és fogyott a finomabbnál fino-
mabb étek, a borházaknál a bor, a
színpadhoz színes kulturális bemu-
tatók vonzották másnap is az ár-
nyékba húzódó közönséget. 

A színpad közelében dedikálta
Vargha Ildikó: Nagykanizsa és kör-
nyéke népi táplálkozása a 20. század

derekán címû könyvét, mely ugyan
a tavalyi dödölle fesztiválra jelent
meg, de idén is sokak érdeklõdését
felkeltette. Akinek netán most adó-
dott ideje odafigyelni az egészségé-
re, azt is megtehette. A Vöröskereszt
szervezésében vérnyomás-, vércu-
kor- és testzsír mérésre, valamint
véradásra is sorba állhattak.

A fesztivál gyõztes fehérbora cí-
met a Bezerics Borház Memento
2008. – ; gyõztes vörösbora címet
a Cezar winery Merlot Selection
2007. bora nyerte el.

A fõzõverseny eredményei: Dö-
dölle kategória: 1. Nagyrécsei Nyug-
díjas lányok; 2. Nagyrécsei Pöttyös
Dödik; 3. Nótakedvelõk Klubja.

Tájjellegû étel kategória: 1.
Csip-Csip Csókák; 2. Régimozi ör-
dögei; 3. Fogadó a Szakállas
Asszonyhoz.

A Kanizsa Bordalnoka vetélke-
dõ gyõztese: 1. Horváth Zoltán; 2.
Bróz Józsefné; 3. Némethné Laka-
tos Márta. 

A régi gasztronómiai ételek és
ízek felelevenítése, kóstolása mellett
a hagyományos tûzijáték fényeiben
is gyönyörködhettek a rendezvény
záróakkordjaként a fesztiválozók.

Az idén 8. alkalommal megren-
dezett Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál kulturális-szabadidõ kí-
nálatát tekintve is sokszínû képet
mutatott. Az ide ellátogatók töb-
bek között egy kiállítást is meg-
nézhettek a fesztivál relikviáiból a
HSMK-ban.

A kiállítás 2004-tõl 2010-ig
mutatja be az ehhez kapcsolódó
emléktárgyakat, ugyanis a gaszt-
ronómiai és kulturális esemény
alapköveit 2004-ben rakták le.

Azóta a sikere töretlen és Nagy-
kanizsa legnagyobb kulturális
rendezvényévé nõtte ki magát.
Minden évben több ezer ember lá-
togat el városunkba, Magyaror-
szág minden megyéjébõl és a ha-
táron túlról is, hogy élvezze a kul-
turális, hagyományõrzõ progra-
mokat és a tájjellegû ételeket.  

A kiállítás ezt a hét fesztivált te-
kinti át újságcikkek, programismer-
tetõk, érmek, kötények és kerámiák
segítségével.  Ez utóbbiak minden
évben más nagykanizsai vagy kör-
nyéki fazekas terve alapján készül-
tek, ezzel is támogatni kívánja a vá-
ros az iparmûvészeit.  

A tárlaton végigsétálva elolvas-
hatjuk az újságokban, folyóiratok-
ban megjelent Kanizsai Bor- és
Dödölle Fesztiválról szóló cikke-
ket. Megnézhetjük minden év
programjának ismertetõ plakátját
és füzetét, és így tájékozódhatunk,
hogy az adott évben milyen prog-
ramokat szerveztek, kik voltak a
fellépõk és milyen kiállítások, kí-
sérõ programok és társrendezvé-
nyek voltak. Fesztiválonként kü-
lönbözõ érmeket adtak át a fõzõ-
verseny gyõzteseinek, amelyek
szintén megtekinthetõk.  

B.E. -V.M.

KKaanniizzssaaii BBoorr- ééss 
DDööddööllllee FFeesszzttiivvááll rreelliikkvviiááii 
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ééss aa ffiinnoomm éétteekk

29.qxd  2011.10.07.  10:46  Page 4



KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 5

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2011. szeptember 8.

Egy héten belül újabb állam-
polgársági eskü helyszíne volt a
Vasemberház házasságkötõ ter-
me. Ezúttal hárman váltak ma-
gyar állampolgárokká Cseres-
nyés Péter polgármester elõtt
tett esküjüket követõen. A Ko-
vásznáról származó Olosz Vin-
cét és feleségét Olosz Elisabetát
kérelmükre a magyar köztársa-
ság elnöke visszahonosította. A
szintén Erdélybõl származó
Pogár Róbert (aki az esküt köve-
tõen Polgárra anyakönyvezte
nevét) murakeresztúri plébá-
nost kérelmére szintén honosí-
totta Schmitt Pál köztársasági elnök.

A jegyzõkönyvek aláírását kö-
vetõen Cseresnyés Péter e szavak-
kal köszöntötte új állampolgárain-
kat:

Talán nincs annál nehezebb fel-
adat, mint arról beszélni, amit a
szívünkben õrzünk. És nem azért,
mert nincsenek rá szavaink, ha-
nem azért, mert meghatottságról,
szeretetrõl szólni talán hamisnak
tûnik a mai korban. Márpedig en-
nek van itt az ideje. A nagy sza-
vaknak, amelyek kifejezik azt az
örömöt, hogy önök a Magyar
Köztársaság állampolgárai lettek.
Esküjük után úgy köszönthettem
önöket: honfitársaim! Ez a szó
összetartozást, azonos sorsot, kö-
zös hazát jelent. A trianoni hatá-
ron átívelõ kapcsolatot. Más sor-
sok, különbözõ életek, eltérõ
gondolatok. De egy valami kö-
zös: a magyarságunk. És ez na-
gyon erõs kötelék. Talán minden-
nél erõsebb. Önöknek az elmúlt
évtizedekben meg kellett küzde-
niük a magyarságukért. Volt idõ,
amikor egyenesen titkolniuk kel-
lett, hogy magyarok, hiszen hát-

rányos megkülönböztetés, atroci-
tás, üldöztetés volt az osztályré-
sze azoknak, akik a történelmi
Erdély területén kisebbségi lét-
ben próbálták õrizni identitásu-
kat, hagyományaikat. Nem volt
joguk anyanyelvükön tanulni,
anyanyelvükön misézni, a csángó
vidéken élõk pedig számkivetett-
ként éltek. És valljuk be, itthon
sem volt divatos a határon túli
magyarok sorsáért aggódni. A
diktatúra az anyaországban sem
tûrte a nemzeti érzéseket, gondo-
latokat.”

Az elmúlt 91 évben Deák Fe-
renc sorai nyújtottak reményt: 

„Amit erõ és hatalom elvesz,
azt idõ és kedvezõ szerencse is-
mét visszahozhatják. De mirõl a
nemzet, félve a szenvedésektõl,
önmaga lemondott, annak vissza-
szerzése mindig nehéz, s mindig
kétséges.” Nos, a magyarlakta te-
rületek kétharmadát erõ és hata-
lom vette el tõlünk. A nagyhatal-
mi önkény fosztott meg milliókat
magyar állampolgárságuktól.
Nagyszüleink, dédszüleink gene-
rációja élte meg nemzettragédia-
ként a trianoni országdarabolást –
új határon innen és túl. De nagy-
szüleink, dédszüleink generációja
nem adta fel. A kisebbségi létbe
taszítottak – vállalva megannyi
szenvedést – õrizték magyarságu-
kat, megtanították magyarul fiai-
kat, unokáikat, és bíztak, mindig
bíztak a Deák által megjövendölt
idõben és kedvezõ szerencsében,
amely most jött el. Most, hogy a
magyar országgyûlésnek volt bá-
torsága kimondani: aki magyar-
ként élt eddig, lehessen hivatalo-
san is magyar: magyar állampol-
gár. És az adatok azt mutatják,
ebben az évben körülbelül 200

ezer ember dönt így, él ezzel a le-
hetõséggel.

Jó volt bízni Deák Ferenc böl-
csességében, megérte kivárni az
idõt. Ma önök fogadtak hûséget
új hazájuknak, de ezzel együtt mi
is esküt tettünk. Az ország, az ál-
lam nevében, hiszen nemcsak
önökre ró kötelezettséget állam-
polgárságuk, hanem új hazájukra
is. Nekünk dolgunk, örömmel
vállalt feladatunk, hogy segítsük,
támogassuk azokat, akik lélek-
ben eddig is közénk tartoztak, és
most hivatalosan, visszavonha-
tatlanul is vállalták magyarságu-
kat. 

A trianoni szégyent Európa so-
sem moshatja le magáról, de a 91
évvel ezelõtti gyalázat fájdalmát
az önök döntése némileg enyhíti.
Magyarságukat felvállalva – ma-
gyarok, magyar állampolgárok
akartak lenni. A nemzet ugyanis
így él tovább. Így egyesül, hatá-
roktól függetlenül. Lélekben, szel-
lemileg, és mivel sokan letelepül-
nek választott hazájukban: fizikai-
lag is. 

„Az utakat sokáig nem érti meg
az ember. Csak lépdel az utakon,
és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös,
barázdás, meredek. Az utakat so-
káig csak alkalomnak tekintjük,
lehetõségnek, melynek segítségé-
vel elmehetünk a hivatalba, ked-
vesünkhöz vagy a rikkantó, tava-
szi erdõbe. Egy napon megtudjuk,
hogy az utaknak értelmük van: el-
vezetnek valahová. Nemcsak mi
haladunk az utakon; az utak is ha-
ladnak velünk. Az utaknak céljuk
van. Minden út összefut végül
egyetlen közös célban. S akkor
megállunk és csodálkozunk, tátott
szájjal bámészkodunk, csodáljuk
azt a rejtelmes rendet a sok út szö-
vevényében, csodáljuk a sugár-
utak, országutak és ösvények so-
kaságát, melyeken áthaladva vé-
gül eljutottunk ugyanahhoz a cél-
hoz. Igen, az utaknak értelmük
van. De ezt csak utolsó pillanat-
ban értjük meg, közvetlenül a cél
elõtt.” 

Márai Sándor soraihoz talán
nem is kell magyarázat. Az utakat,
az ide vezetõ utak értelmét itt a
célnál megértettük. 

Isten óvja Önöket új hazájuk-
ban!

B.E.
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Elfogadta a közgyûlés Cse-
resznyés Péter polgármester ja-
vaslatát a „Testvértelepülések
polgárainak találkozói” címû
pályázat benyújtására. Így
Nagykanizsa megrendezheti
2012. május 9. és május 12. kö-
zött az elsõ Európa Napot. 

Az Európai Bizottság hirdette
meg az „Európa a Polgárokért
Programot”, amely a testvérvárosi
találkozók megvalósítására vonat-
kozó pályázatokat foglalja magá-
ba. 

A program célja, hogy a részt
vevõ testvérvárosok polgárai egy-
mással találkozva személyes kap-
csolatot tudjanak kiépíteni. To-
vábbá a program révén lehetõség
nyílik a polgárok és a civil társa-
dalom szervezeteinek a támogatá-
sára, európai integrációjuk elõse-
gítésére, a kulturális és a nyelvi
sokszínûség népszerûsítésére.
Ezen felül fontosnak tartják, hogy
az állampolgárok az Európai
Unió aktív részesének érezzék
magukat.

A pályázat benyújtásának kü-
lönbözõ feltételei voltak. A prog-
ramban legalább két ország tele-
pülésének kell részt venni, ame-
lyek közül legalább az egyiknek
az EU tagállamnak kell lennie.
Továbbá a projekt megvalósítása
során legalább huszonöt meghí-
vott részvevõt kell bevonni, de
csak a résztvevõk fele lehet vá-
lasztott helyi önkormányzati kép-
viselõ vagy önkormányzati tiszt-
viselõ.

Az elnyerhetõ támogatás, mini-
mum 5.000 EUR és maximum
25.000 EUR, nem fedezi a projekt
teljes költségvetését, más finanszí-
rozási forma is szükséges a meg-
valósításhoz. Nagykanizsa elõször
a Város Napja rendezvényeivel
összekötve tatja meg az Európa
Napot. A program rendezvényei-
nek összeállításában a Kanizsai
Kulturális Központ is együttmû-
ködik. 

Varga Mónika

Pályázati
pénzbõl 
rendezhetjük
az eelsõ 
Európa NNapot
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Több millió eurós beruházást
valósít meg Nagykanizsán a spa-
nyol tulajdonú faipari vállalko-
zás, az Ureta Hungria Kft., az
üzemben 60-70 dolgozót foglal-
koztatnak majd  – írta az MTI.

Többek között ilyen és ehhez
hasonló témákról is szó lesz a
Portfolio.hu következõ konferen-

ciáján, ahol kkv tulajdonosok el-
sõ kézbõl kaphatnak információ-
kat a finanszírozási lehetõségek-
rõl.

Az anyacég, a Grupo Ureta
Maderas – családi vállalkozás –
2009-ben vásárolta meg a
Zalaerdõ fafaldolgozó üzemét,
mondván, hogy a Zalaerdõtõl jó
minõségû tölgyfát tudnak besze-

rezni, és Nagykanizsán háromszor
olcsóbb a munkaerõ, mint Spa-
nyolországban – mondta a napi-
lapnak Antonio Chicote, a magyar-
országi leányvállalt ügyvezetõ
igazgatója.

A 6-7 millió eurósra tervezett
fejlesztés két évvel ezelõtt kezdõ-
dött el. A gazdasági világválság
miatt azonban csökkent a kereslet,
nehezebb volt hitelt felvenni a
bankoktól. Ezért a fûrészüzem
megépítését elhalasztották, de leg-
késõbb 2012 elejére elkészül az
eredetileg tervezett összeg helyett
a 2 millió eurós beruházás - közöl-
te Antonio Chicote.

A fafeldolgozó üzemben jelen-
leg 15-en dolgoznak, de a beruhá-
zás befejezése után 60-70 fõt tud-
nak majd foglalkoztatni. Az üzem-
ben a kitermelt fa rönkjeit méretre
vágják, osztályozzák, és az euró-
pai, valamint az ázsiai piacon érté-
kesítik.

portfolio.hu
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Gõzerõvel folyik a Buszmegálló
közelében a jelenlegi csatornarend-
szer felújítása és bõvítése, illetve az
egyesített gyûjtõrendszer kialakítá-
sa. Amunkálatok az idõjárástól füg-
gõen várhatóan szeptember végére,
de legkésõbb október közepére be-
fejezõdnek – tudtuk meg Tóth Nán-
dortól, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnökétõl. 

GGõõzzeerrõõvveell ffoollyyiikk 
aa ccssaattoorrnnaarreennddsszzeerr 
ffeellúújjííttáássaa

Elfogadta a közgyûlés Cseres-
nyés Péter polgármester javasla-
tát, amely a közlekedési létesít-
mények 2011. évi fejlesztési
programjának módosítására
irányult.

A beruházás tervének átdolgozá-
sára azért volt szükség, mert jelen-
tõs különbség mutatkozott a leg-
kedvezõbb ajánlat és a becsült költ-
ségek között. Ez a 12 millió forin-
tos forráshiány a mûszaki tartalom
véglegesítése vagy kényszerû meg-
változtatása miatt jelentkezhetett. 

Annak érdekében, hogy minél
több helyen megvalósulhasson a
fejlesztés, elhagyták a hiánnyal
közel egyösszegû Szent Imre utca
járdafelújítását. 

Ezek alapján a csökkentett
program szerinti költségvetés tar-
talmazza a Bedõ Albert utca járda-
felújítását, melynek a költsége 3
millió forint, továbbá az Õrtorony
utca páros oldali járdájának javítá-
sát, amely 4 millió forintba kerül.
A Balatoni út hiányzó járdaszaka-
szának az építésére 2 millió forin-
tot szánnak, a Csokonai utca óvo-
da és garázssor közötti járda javí-
tása szintén 2 millió forintot igé-
nyel. A Szigeti utca és a Tõzike ut-
ca csomópontjának a burkolat-fel-
újítását és vízrendezését 1 millió
forintra kalkulálták. 

A felújítások összege összesen
25 millió forint lesz.

V.M.

ÚÚtt-,, jjáárrddaa 
ffeellúújjííttááss:: aa
kkiiccssiikk sszzaabbaadd
uuttaatt kkaappttaakk

A közgyûlés novemberben tár-
gyalta a felújításra váró önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok-
ról szóló tájékoztatót, és arról
döntött, hogy a Kölcsey út 11.
szám alatti kiürített ingatlant
nem kívánja felújítani. Felkérte
a polgármestert, vizsgálja meg
az ingatlan bontás nélküli hasz-
nosításának lehetõségét, és a
hasznosítására vonatkozó javas-
latát terjessze a közgyûlés elé. 

A lehetõségek vizsgálata során
megállapították, hogy jelenleg
nincs olyan kézzelfogható haszno-

sítási mód, amely az ingatlan kör-
nyezetében vonzóvá tenné az épí-
tészetileg és szerkezetileg erõsen
elavult, komoly ráfordítást igénylõ
épület bontás nélkül történõ hasz-
nosítását. Az utcában lakók azt je-
lezték, a közgyûlés eredeti szándé-
kának megfelelõen az épületet
bontsák le, mivel homlokzata bele-
lóg az utca síkjába, megnehezítve
ezzel a gyalogos és autós közleke-
dést.

A téma jelenlegi állásáról Ba-
logh Lászlótól, a terület önkor-
mányzati képviselõjétõl érdeklõd-
tünk:

– A ház sorsával kapcsolatos elõ-
terjesztés a június végi közgyûlésen
szerepelt utoljára. Komoly vita ke-
rekedett ki róla, hiszen az esztétikai
megfontolás mellett szubjektív ér-
zelmeket is kiváltott a képviselõk-
bõl. A legtöbb szavazatot az a ja-
vaslat kapta, mely szerint a helyi
védettségû épületek sorát egészít-
sük ki vele, és tárgyalja ismét a köz-
gyûlés. Építészeti szempontból le-
het, hogy nem szép, de utcakép jel-
legében különleges ez a kutyaszorí-
tónak nevezett Kölcsey utca. A 11-
es számú épület a XIX. század ele-
jétõl így néz ki, és a szomszédos 9-
es számú házzal együtt mutatják a
régi, fûrészfogszerû elrendezést. Ha
ezt a bontás során megszüntetjük,
és az utcasíkot követi majd a leendõ
új épület vonala, akkor valóban el-
tûnik ez az önmagában mindenkép-
pen érdekes utcakép, aminek akár
unikális jellege is lehet idegenfor-
galmunk szempontjából. Kompro-
misszumos megoldást kellene talál-
ni, én nem szeretném, ha teljesen le-
bontanák. Legalább a falsík emlé-
keztessen a régi struktúrára, még
akkor is, ha az utca vonalához il-
leszkedve hátrébb kerülne.

B.E.

MMaarraadd,, vvaaggyy eellttûûnniikk aa ffûûrréésszzffoogg
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2011. szeptember 8.

Az elmúlt hetekben Cseres-
nyés Péter polgármester több
ígéretes megbeszélést, tárgyalást
folytatott lehetséges befektetõk-
kel, beruházókkal, illetve külföl-
di diplomatákkal, akik fantáziát,
lehetõséget látnak Nagykanizsá-
ban. Mindezekkel kapcsolatban
több jó hírrõl is beszámolt sajtó-
tájékoztatóján a polgármester. 

– Fõként az elmúlt fél évben
sok olyan esemény történt, ame-
lyek bizakodásra és optimizmusra
adnak okot abban a munkában,
melynek célja Nagykanizsa újra-
pozícionálása és fejlesztése –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. –
A munkát – melynek legfõbb irá-
nya a város fejlesztése és a mun-

kahelyteremtés –, az alapoktól
kezdtük, s ezért vállalom a kritiká-
kat is. Nagykanizsának arculatfor-
máláson kell átesnie, s erre – egy
pályázat kiírása révén – már van-
nak olyan munkatársaink, mind a
kommunikáció, mind a városmar-
keting területén, akik az imázs
alakításban, formálásban részt
vesznek. Több oldalról próbáljuk
megközelíteni ezt a célkitûzést.
Az egyik a diplomáciai terület,
ahol nagykövetekkel, más orszá-
gok politikai vezetõivel, testvér-
városok polgármestereivel, vala-
mint a környezõ települések veze-
tõivel találkoztunk és vettük fel a
kapcsolatot. A másik irányt a gaz-
dasági élet szereplõi jelentik. Ne-
kik úgy kell bemutatni Nagykani-

zsát, mint egy potenciális beruhá-
zási célpontot, és a beruházások
számára vonzó helyet. Szándéka-
ink szerint ezt segíti majd a Nagy-
kanizsát és környékét nem isme-
rõk számára egy készülõ új, össze-
foglaló kiadvány.

A diplomácia vonalán haladva
Cseresnyés Péter elsõként India
nagykövetével való többszöri
megbeszélését, valamint Ngo Duy
Ngo vietnami nagykövet szombati
kanizsai látogatását említette,
majd rátért a közelmúltban itt járt
sanghaji magyar konzul, valamint
a finn nagykövet látogatására. Em-
lítést tett a tavaly év végén ide lá-
togató két szlovén-magyar üzlet-
ember találkozóról is, melyen ha-
zánk szlovéniai nagykövete mel-
lett a szlovén nagykövet is jelen
volt. Valamennyi összejövetel al-
kalmas volt az érdemi tárgyalások
folytatására. Most már el lehet
mondani, várhatóan a konkrét
munkahelyteremtésben is meg-
nyilvánuló lehetõségek elõtt ál-
lunk.

A polgármester augusztus hu-
szadika után olasz befektetõkkel is
tárgyalt, akik Nagykanizsát poten-
ciális beruházási helyként határoz-
ták meg. Pozitív döntésük esetén
100-300 munkahelyrõl lehet majd
beszámolni. Ezen felül más külföl-
di és hazai befektetõkkel való
megbeszélés után, akár közvetlen

ipari tevékenységgel összefüggõ
állami beruházás, valamint ifjú-
ságvédelemmel, szociális területtel
foglalkozó beruházás várható.
Mind a kettõ száz-száz fõnek te-
remthet munkalehetõséget. 

Az elkövetkezõ idõszak esemé-
nyei Nagykanizsát ismét az ér-
deklõdés középpontjába állítják.
Mint arról már elõzõleg beszá-
moltunk, szeptember utolsó heté-
ben Indiai Napok helyszíne lesz
városunk. Az indiai mûvészet, in-
diai étkek bemutatása mellett gaz-
dasági tanácskozást is szervez-
nek. Ez az elsõ olyan konkrét lé-
pés, amely a késõbbiekben Nagy-
kanizsán beruházni szándékozó
indiai tõke megjelenését segítheti
elõ. Ezen kívül terveznek még
egy konferenciát is ebben az év-
ben, amelyre több ország gazda-
sági képviselõit várják. 

A polgármester véleménye sze-
rint, ha az események ilyen meder-
ben folynak tovább, hamarosan
konkrét nevekkel és számokkal
újabb beszámolót tarthat, hiszen az
érdeklõdés városunk iránt tovább-
ra is nagy német, osztrák, valamint
olasz részrõl. A kérdés már csak
az, hogy mikor válik a gazdasági
környezet olyanná, hogy az elkép-
zelések már nemcsak a tervezés
szintjén maradnak. Egy közülük,
már meg is valósult, hiszen mára
már köztudott, hogy egy komoly
spanyol vállalkozás kezdte el a fa-
feldolgozást a Csengery úton. 

B.E.
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A 61. Bányásznap alkalmából tér-
zene fogadta péntek délelõtt a járóke-
lõket az Olajbányász emlékmûnél,
ahol a helyi olajipari cégek, a MOL
Bányász Szakszervezet és a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI vezetõi, kép-
viselõi helyezték el a megemlékezés
koszorúit az emlékmû talapzatánál.
1919. szeptember 6-án csendõrsortûz
oltotta ki bányászok életét Tatabá-
nyán. Ennek emlékére szeptember el-
sõ vasárnapja a bányászat, a bányá-
szatban dolgozók nagy áldozatokat
követelõ munkájának ünnepnapja.
Megünneplésének módja az évek so-
rán formálódott, több helyen színvo-
nalas kulturális mûsor ad méltó kere-
tet az ünnepnek. Városunkban a
Rotary Rt. szombaton tartotta ünnep-
ségét, a regionális szintû MOL-os csa-
ládi bányásznapot pedig szeptember
10-én Zalaegerszegen, a gébárti csó-
nakázó-tónál rendezik.

61. BBányásznap
Augusztus 31-én a Fejtõ Fe-

renc Alapítvány és a Nagykani-
zsai Zsidó Hitközség megemlé-
kezést tartott Nagykanizsán. 

A szervezõk és az emlékezõk
elõször Fejtõ Ferenc szülõházánál
találkoztak, ahol Havas Judit be-
szélt az európai hírû író, történész,
publicista szellemiségét idézve.
József Attila Tél címû verse mellé,
Fejtõ Ferenc Érzelmes utazás címû
könyvébõl, a táblán is megtalálha-
tó gondolatokkal invitálta a megje-
lenteket arra a zenés-irodalmi mû-
sorra, melynek a Zsinagóga adott
helyet, s ahol dr. Székely István hit-
községi elnök köszöntötte az egy-
begyûlteket. Õt a Fejtõ Ferenc
Alapítvány elnöke Kovács Loránt
követte, aki városunk európai hírû
szülöttével való találkozásait ele-
venítette fel. Agárdi Péter iroda-

lomtörténész Fejtõ Ferenc kapcsán
a közös munkákról beszélt, hiá-
nyolva a mából Fejtõ szellemisé-
gét, éleslátását, humorát. 

A Havas Judit által összeállított
mûsor igazi telitalálat volt, olyan
irodalmi és zenei csemegéket fel-
vonultatva, amely a legigényesebb
közönséget is elbûvölte volna. Vö-
rösmarty, Thomas Mann, József
Attila és Fejtõ az irodalom terüle-
térõl, míg a zene világából Chopin,
Debussy, Liszt és Bartók mûveibõl
csendültek fel részletek. Havas Ju-
dit mellett közremûködött még
Kis-Domonkos Judit zongorán,
Schmidt Judit csellón. A magas
színvonalú mûsor méltó volt Fejtõ
szellemiségéhez, s csak azt fájlal-
hatjuk, hogy csekély érdeklõdés
mellett zajlott le.

H.Gy.

FFeejjttõõ FFeerreennccrree eemmlléékkeezztteekk
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KATEDRA DIALÓG
Elterjedt a hír városunkban, hogy megszûnik a belváros szívében

található Katedra Nyelviskola. Ezért felkerestük az iskola vezetõ-
jét, Móric Józsefet, hogy érdeklõdjünk: valóban igaz-e a hír.

– Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy NEM IGAZ A HÍR!
Mindössze annyi történt, hogy augusztus 31-gyel lejárt az öt éves szer-
zõdésünk a budapesti Katedra Nyelviskola Hálózattal, és a lejáró szer-
zõdést MI NEM HOSSZABÍTOTTUK MEG. Ezt már idén március
elején jeleztük a hálózatnak. Iskolánk 1993-as alapítása óta töretlenül
mûködik. 2006-ban alapító tagjai voltunk a Katedra Nyelviskola Háló-
zatnak. Mivel a hálózat franchise rendszerben mûködött, nekünk is fel
kellett venni a Katedra iskola nevet. Mint említettem, a  szerzõdésünk
lejárt, ezért visszavettük iskolánk alapításkori nevét a DIALÓG
NYELVISKOLÁ-t, és folyamatosan, korrekten, megbízhatóan mû-
ködünk tovább. Tehát csupán márkanév váltás történt.

– Megmarad minden eddig megszerzett joguk, a nyelvvizsgázta-
tás, az akkreditációk?

– Természetesen. Angol és német nyelvbõl állami vizsgáztatási jo-
gunk 2001-óta van. Ekkor még elképzelés szintjén sem létezett a háló-
zat. Ugyancsak 2001-óta folyamatosan rendelkezünk különbözõ
akkreditációikkal, melyeket azóta rendszeresen, a törvényben elõírt
idõszakonként megújítunk.

– Köztudott, hogy a DIALÓG Nyelviskolában tett angol és né-
met, államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsgákat itthon is
és külföldön is nagyra értékelik.  Sokan tesznek Önöknél sikeres
nyelvvizsgát.

– Igen. A DIALÓG Nyelviskolában tett GOETHE (német) és TELC
(angol) nyelvvizsgáknak valóban nagyon magas az elismertségük és sikeres-
ségük. Mindkét vizsga nemzetközileg is  elismert illetve államilag is akkre-
ditált. Aki nálunk vizsgázik, egy lépésben nemzetközi és állami alap,- közép
vagy felsõfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerez. Nagyon fontos a mai glo-
balizált világunkban, hogy a nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem külföl-

dön is elfogadják. Az is igaz, hogy aki a DIALÓG-ban készül fel a vizsgák-
ra, valóban sikeresebb, mint aki máshol tanul. Ez azért van, mert iskolánk
minden egyes tanára maximálisan felkészült, jól ismeri a vizsgarendszert, an-
nak minden egyes elemét, buktatóit, valamint redszeresen továbbképzésen
kell résztvenniük magyarországi vizsgaközpontokban. Ez bizony nem mod-
ható el nagyon sokakról, akik otthon vállalnak felkészítést vizsgákra.   

– Miben különbözik a DIALÓG Nyelviskola a többi nyelviskolától?
– Elsõsorban a minõségközpontú, modern oktatási szemlélet. Vá-

rosunk nyelviskolái közül csak iskolánk rendelkezik államilag elis-
mert angol és német nyelvi program – és intézményi akkreditáció-
val illetve vizsgáztatási joggal. A második fontos különbség, hogy is-
kolánk minden dolgozójának rendszeresen szakmai továbbképzésen
kell résztvennie, ahol a módszertan, a vizsgakövetelmények legújabb,
legkorszerûbb ismereteit sajátítják el. A harmadik és nem kevésbé fon-
tos különbség, hogy mi csak olyat ígérünk és állítunk – ellentétben
más iskolával –, ami teljesíthetõ és valós. Mi nem ígérjük senkinek
sem, hogy kezdõ szintrõl indulva 80 - 100 óra tanulás után középfokú
nyelvvizsgája lehet, vagy hogy a vizsgákon mindenki 100%-ban meg-
felel. Aki vizsgázott már valamibõl, az jól tudja, hogy ez lehetetlen. Ná-
lunk a legfontosabb szempont a magas szinvonalú szakmai munka mel-
lett a korrekt, pontos, részletes tájékoztatás. E tényezõk összességének
eredménye, hogy a DIALÓG Nyelviskola évek óta városunk és a régió
piacvezetõ nyelviskolája. 

– Mikor indulnak a legközelebbi tanfolyamok?
– Iskolánkban szeptember közepétõl folyamatosan indulnak tanfo-

lyamok minden tudásszinten, CSOPORTOS VAGY EGYÉNI KÉPZÉS
formában ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL. A csoportos képzés eseté-
ben 3 féle csoportlétszámban lehet nálunk tanulni, a nap bármely sza-
kában illetve csak hétvégén, szombatonként is. Érdeklõdjenek isko-
lánkban személyesen, telefonon vagy tekintsék meg tanfolyami kínála-
tunkat a www.dialognk.hu honlapunkon. 

DIALÓG Nyelviskola - Oktatás és vizsgáztatás helyben!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Tel.: 93/326-413 ; 30/ 400-52-53

E-mail: dialog@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu  

2011. augusztus 28-án került
megrendezésre a Napsugaras Nyár-
búcsúztató a Miklósfai Mindenki
Házában, melyen négy település ta-
lálkozott (Miklósfa-Liszó-Surd-
Nemespátró), s melynek célja a mai
ellenségeskedõ világunkban hirdet-
ni az egység, az összetartozás erejét,
szépségét, gyõzelmét – emelték ki a
szervezõk. A sikeren felbuzdulva
hagyományt kívánnak teremteni.

A program két helyszínen zaj-
lott. Míg a miklósfai sportpályán
a liszói, nemespátrói valamint a
helyiek által kiállított nõi-férfi
csapatok mérték össze erõiket,
addig a közösségi háznál kezde-
tét vette a fõzõverseny. Minden
település hozott anyagból készí-
tette a különleges étkeket. Mind-
eközben a nagyszínpadon elkez-
dõdött a családi vetélkedõ, mely
hatalmas sikert aratott a szerep-
lõk és a gyülekezõ tömeg köré-
ben is.

A sztárvendég, Csocsesz fellé-
pésekor már majdnem tele volt a
ház, de a legnagyobb érdeklõdést
mégis a települések kulturális be-
mutatója váltotta ki. 

A kulturális programot meg-
elõzte a ház kistermében tartott
kiállítás megnyitó, mely a tele-
pülések természet- valamint
életképeit mutatta be. Az ese-
ményt Szmodics Józsefné, a
Miklósfai Általános Iskola újon-
nan kinevezett igazgatója nyitott
meg. Az eseményt Fa Ede és Er-

dõs Attila költõk személyesen
elõadott versei tették még szín-
vonalasabbá.

A gyerekek sem maradtak szó-
rakozás nélkül, mesefa, játszóház,
ugrálóvár, állatsimogató, arcfestés
várta õket egész nap. A tökéletes
befejezést az Édeskettes zenekar
báli hangulata és Major Lajos har-
mónikaszója biztosította. Az est
tábortûzzel zárult, ahol a települé-
sek apraja nagyja vidáman mula-
tott.

A rendezvény példaértékûnek
mondható, mert elõször fordul
elõ, hogy négy település közös
összefogással a békesség és az
egység jegyében szervezett egész
napos sport- és kulturális progra-
mot. A rendezvény sikerét bizo-
nyítja, hogy kb. 500-600 fõ vett
részt.

Sportversenyek eredményei:
Öregfiúk futballmérkõzése: Ne-
mespátró csapata, „11-es” rugó
verseny: Gyepes Péter Miklósfa.
Nõi sodrófadobó verseny: Liszó
csapata. „7-es” dobóverseny:

Kapusiné Varga Ilona
Miklósfa.  Ugrókötele-
zés: Liszó csapata. Pintes
üveg fejen vitele: Liszó csapata.
Vízhordó verseny: Liszó csapa-
ta. Családi vetélkedõ: Liszó csa-
pata. Fõzõverseny gyõztese:
Surd csapata. Az összesített
pontverseny alapján a 2011-es
VÁNDORKUPÁT Liszó nyerte
meg.

A rendezvényt felajánlásokkal
támogatták a körzet országgyûlési
képviselõi, Cseresnyés Péter,
Göndör István és Zakó László.

(Ezúton is köszönik a szerve-
zõk a Miklósfai Általános Iskola
tanulóinak és felkészítõ tanárai-
nak, a Liszói Asszonykórusnak
valamint a Liszói Lányok és Fiúk
Tánccsoportjának, a Surdi
Gyöngyszemeknek, a Surdi San-
gria Tánccsoportnak és nem utol-
só sorban a Nemespátrói Tánccso-
portnak a színvonalas elõadáso-
kat.)

Dömötörffy Sándor
elnök

NNaappssuuggaarraass 
nnyyáárrbbúúccssúúzzttaattóó 
AA mmiinnddeennkkii hháázzaa
mmiinnddeennkkiiéé
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2011. szeptember 8.

2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhetõ a nagycsaládosok részére
gázárkedvezmény.

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek csalá-
di pótlékban – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre,
amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a be-
jelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Állam-
kincstár Megyei Igazgatóságához.

A kedvezmény az igénylõlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla
másolatával igényelhetõ. Társasházban élõknek nem kell számlát mellékelni. A
hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élõk
közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.

Az igénylõlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak,
valamint letölthetõ a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továb-
bá beszerezhetõ a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggõ kérdések megválaszolására a Magyar Állam-
kincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910), 06-30-344-
0045), 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésre állnak.

Magyar Államkincstár

GGáázzáárrkkeeddvveezzmméénnyy nnaaggyyccssaallááddoossookknnaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú rendelete alapján,  az alábbi bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos, b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. szeptember 26.

GGaarrzzoonnhháázzaakk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerrééssee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 2 db önkor-
mányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. szeptember 26.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás idõpontja: 2011. október 4. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

A lakások megtekinthetõk: 2011. szeptember 20.  13,00-15,00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házas-

pár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregsé-
gi nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására ké-
pes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ lici-
tálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben

meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-
hetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkor-
mányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos
címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdo-
nos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással megha-
talmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-

gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott ado-
mányt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfi-
zetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köt-
hetõ.

KKiiaaddóó nnyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookk

Tisztelt Honfitársaim!
Egyesületünk vezetõsége és tagjai nevében tisztelettel kérünk minden, a ma-

gyar nemzet jövõéért felelõsséget érzõ embert, hogy az elkövetkezõ népszám-
láláson vallja meg vallási hovatartozását pl. római katolikus, görög katolikus,
református, evangélikus, unitárius, ortodox stb. A Szent Korona nemzetei szá-
mára mindig meghatározó volt a nemzeti mellett a vallási hovatartozás. Egyhá-
zaink történelmünk során mindig kiálltak értünk, így ez a legkevesebb, amit je-
lenleg viszonzásképpen meg kell tennünk.

Fülöp Zsolt Árpád elnök, 
Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagyka-
nizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból el-
származottak részére a Kanizsai Antológia 12. számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek, valamint megje-
lenõ versek, prózák, grafikák.

Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype  betûtípus-
sal) terjedelemben.

A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyúj-
tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos
Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 12-es számában - karácsonyi
ünnepek elõtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpél-
dányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 13.00 óráig

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 1122..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú
helyi rendelete alapján pótpályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben
tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 8 pécsi kollégiumi férõhely
elnyerésére.

Kollégiumi férõhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába. 
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 8 kollégiumi férõhelyé-

re pályázhat az a hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelke-
zik, b.) magyar állampolgárságú hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem vala-
mely karán államilag elismert felsõoktatási képzés keretében, nappali tagoza-
tán folytatja tanulmányait, d.) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõisko-
lai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzés-
ben vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek
kollégiumi férõhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították

A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedel-
mi viszonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni helyzete), valamint a rendelet
1. számú mellékletében szereplõ az abban meghatározott igazolásokkal együtt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismereté-

ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága bírálja el 2011. augusztus 30-ig, döntésérõl levélben értesíti
a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerep-
lõ adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.

A pályázati adatlap beszerezhetõ: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthetõ Nagykanizsa város
honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthetõ nyomtatvá-
nyok, Mûvelõdési és Sportosztály oldalról

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály, telefon: 93/500-780

PPóóttppáállyyáázzaatt ppééccssii kkoollllééggiiuummii fféérrõõhheellyyeekkrree

Tisztelt Építtetõk!
Tájékoztatom Önöket, hogy nemrégiben megjelent az építésügyi hatóságot,

mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megilletõ, továbbá az építési, a
bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 24/2011.(VII.21.) BM rendelet. Az új jogszabály értelmében 2011.
szeptember 5-tõl amennyiben az építésügyi hatóság szakhatóságként jár el,
vagy nála bejelentési eljárást kezdeményeznek, az eljáró hatóságot igazgatási
szolgáltatási díj illeti meg az alábbiak szerint:

a) a szakhatóságként való eljárásért
aa) az ab)-ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és

megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben szakhatóságként va-
ló eljárásért 50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telken-
ként 5 000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés estében 5 000 forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjakat a HU 32 14100134-92660036-07000007

számú számlára kell befizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az építtetõnek az engedélyezõ

hatóság számlájára utalással vagy készpénz-átutalási megbízással „igazgatási
szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell teljesítenie az alapeljárás illetéké-
nek megfizetésével vagy a bejelentés benyújtásával egyidejûleg. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljáró szerv felé igazolni kell.
Készpénz-átutalási megbízás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármeste-

ri Hivatala Építéshatósági Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., 3. emelet
301. iroda) igényelhetõ.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ

AAzz ééppííttééssüüggyyii hhaattóóssáágg sszzaakkhhaattóóssáágg lleetttt

hi
rd

et
és

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2011. szeptember 15-én
(csütörtök) 17 órára közmeghallgatás céljából összehívom. 

Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.) 
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss

BizzerAndrás a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa
u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan házszámok, Kazan-
lak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-
tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart 2011. szeptember 9-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje min-
den hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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1. Mikor nyitotta meg kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs központ?
a) 2011. június 25.
b) 2010. június 25. 
c) 2010. november 25.
2. Mi az Inkubátorház mûködésének fõ célja?
a) vállalkozások piacra jutásának támogatása
b) diákok iskolán kívüli képzése
c) rendezvények szervezése
3. Hány vállalkozás mûködik jelenleg az Inkubátorházban?
a) 4
b) 8
c) 16
4. Az alábbiak közül melyik szolgáltatást nem biztosítja az
intézmény?
a) tárgyaló és elõadóterem bérbeadása
b) honlap készítés
c) fénymásolás/szkennelés
5. Hány szinten várja a betelepülõ vállalkozásokat az épület?
a) 1
b) 2
c) 4
6. Milyen jellegû tanácsadás nem elérhetõ az intézmény 
díjmentes, emelt szintû szolgáltatásai között?
a) innovációs tanácsadás
b) adótanácsadás
c) életvezetési tanácsadás
7. Hányadik Nagykanizsai Innovációs Nap kerül megrendezésre
2011. szeptember 16-án?
a) I.
b) II.
c) III.

Egy kis segítségért látogassák meg honlapunkat:
www.inkubatornk.hu, vagy keressenek fel bennünket személyesen a
Buda Ernõ u. 19. szám alatt az Ipari Parkban!
A helyes megfejtéseket szeptember 14-ig az info@inkubatornk.hu e-
mail címre, vagy a 8800 Nagykanizsa, Buda Ernõ u. 19. címre vár-
juk. A megfejtõk közül a 3 szerencsés nyertest 2011. szeptember 16-
án 16 órakor az I. Nagykanizsai Innovációs Napon sorsoljuk ki!

Nyeremények:
1. díj: 15 ezer Ft értékû kartonbútor vásárlási utalvány
2. díj: Napelemes telefontöltõ
3. díj: Vízzel mûködõ asztali óra

Inkubátorház
Kvíz

Meghívó - AA SSzív VVilágnapja 
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház
Rendezvény idõpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedûs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke

Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépõk: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tûzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elõdások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért elõadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természet-
gyógyász,  természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyó-
gyász, Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Ber-
nadett - Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete. 
Támogatók: 
Nagykanizsa Hevesi Sándor Mûveldési Ház, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ, Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyó-
gyászat, Egészségügyi Alapellátási Intézmény, MESZK Zala megyei
szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc Józsefné vál-
lalkozó, Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár
Nagykanizsa - ruhák, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV,
Maraton, Helikon Rádió, Horváth Péter - Oriflame valamint minden
fellépõ, akik megtisztelnek bennünket bemutatójukkal, valamint a
Szívbetegekért Egyesület tagjai.

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. szeptember 1-tõl - szeptember 31-ig
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HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

Kulturházak Éjjel-nappal
Szeptember 17. 10 órától

VII. Napórás találkozó
A Magyar Csillagászati Egyesület 
Napóra Szakcsoport tagjainak elõadásai

16 óra Analemma napóra készítése
játszóházi keretek között
Marton Géza vezetésével 

19 órától a HSMK elõtt távcsöves 
bemutató a Nagykanizsai Csillagászati
Egyesület tagjaival

19.30 óra LAUX TRIÓ & FRIENDS
Laux József - dob, Vincze Pál - keybord
Román Péter - basszusgitár, Laux Tibor
- gitár, ének, Hajdú Nelly - ének
Belépõdíj: 800 Ft, diákoknak 500 Ft

MEDGYASZAY HÁZ
Szeptember 9.18 óra

ROCK EST a KA-ROCK Alapítvány
szervezésében. Közremûködnek: -  Hel-
grind, Mutator, Blasted Age, Taste My
Pan. Belépõdíj: 1000 Ft

KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA
A Himalájától az 

örökkévalóságig-kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-1950
között Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ szeptember 30-ig.

MAGYAR PLAKÁT HÁZ
Magyar Plakát-Retro

Megtekinthetõ szeptember 20-ig

„A táncos lányokat ragyogó
napsütés fogadta, egész nap nehe-
zítette a felkészülést a forró égi ál-
dás. Bemelegítésként kemény
erõnléti edzést tartottak a tréne-
rek, s a résztvevõk izgalmas sor-
versenyekben mérhették össze ere-
jüket, tudásukat. Délután az ala-
pokkal foglalkoztak fõként, majd
kerékpártúra és úszás következett.
A táborlakókat változatos progra-
mok várták, volt úszás, strandolás,
biciklizés, sorverseny, grillparty,
és persze sok-sok tánc!

A Premieresek egyre jobb for-
mát mutattak, de még több munká-
ra lesz szükség. A tábor után kije-
lenthetjük, bizakodóan nézhetünk
az õszi szezon elé. Elsõ – országos
– versenyünk szeptember végén
várható.”

P.L.

TTaannéévvnnyyiittóó eeddzzõõttáábboorr aa PPrreemmiieerrnnééll

Németh Petra klubvezetõ alábbi beszámolója alapján mozgalmas
nyárbúcsúztató napjai voltak a táncosoknak: „A Premier Táncklub
növendékei a hagyományoknak megfelelõen Gyékényesen töltötték az
utóbbi néhány napot, hogy felkészüljenek az õszi szezonra. Az együtt
töltött órák a csapatépítésrõl, egymás megismerésérõl, a jó hangulatról
szóltak.”

A 8. Bor- és Dödölle Fesztivál
keretében sorra kerülõ I. Zalai
Bor-Tour mezõnye már a szom-
bat reggeli órákban elrajtolt a
Deák térrõl, hogy a megyén be-
lül majd 250 kilométert teljesít-
ve térjenek vissza az egységek a
kanizsai kiinduló pontra. 

Mint akkor megtudtuk, a nap
során nem csupán a volánnál volt
feladat a bortúra alatt, hiszen kü-
lönbözõ ügyességi próbákat is
teljesíteniük kellett a résztvevõk-
nek. A rajtnál 12 autó sorakozott
fel és indult el a számos borvidé-
ket felkeresõ menettel, s jó né-
hány ellenõrzõ pont „érvényesíté-
se” után abszolválták a távot a
versenyzõk.

Az esti órákban már bizonyossá
vált, Kovács Zoltánnak, a KAMSE
autós szakosztály ötletgazdájának
szavai beigazolódtak. Õ elõzetesen
úgy nyilatkozott, szeretnék, ha éjfél
környékén nem kellene már az indu-
lókra vadászni az I. Zalai Bor-Tour
közúti tájékozódási és ügyességi au-
tósverseny mezõnyébõl, vagyis min-
denki sikeresen célba érkezne a dur-
ván 250 kilométer levezetése után.

Nos, a kívánság teljesült, hiszen a
résztvevõk egytõl egyig beérkeztek.
Az autósok között Nagykanizsától
Nemesvidig bezárólag voltak vállalko-
zó kedvûek, akik nekivágtak a borvi-
dékeknek, s nem is hiábavalóan, de er-
rõl majd beszéljenek az eredmények.

Úgynevezett egyéni versenyben a
Hirt Attila-Csete Edith páros bizo-

nyult a legjobbnak, megelõzve a Var-
ga Balázs-Böröndi Géza, valamint a
Jakab Dávid-Füredi Tímea duót.

Volt aztán egy csapatverseny
is, amikor az egész napos prog-
ram során véletlenszerûen sor-
soltak össze két gépjármûves
egységet, s a legjobb összteljesít-
mény egy településnek akár két
köztéri padot is jelenthetett az el-
következendõkben a díjazáskor.
Nos, ezeket a zalakarosiak érde-
melték ki köztük német induló-
val (Nagy Zsolt, Nagy Péter,
Frank Bernd, Andor Andrea) az a
bizonyos német kettõs, s így
majd Zalakaros büszkélkedhet az
utcai bútordarabokkal.

P.L.

EEllrraajjttoolltt aazz eellssõõ ZZaallaaii BBoorr-TToouurr

A 21 éves Baticz Milán nyerte
a szeptember 2-3-án Budapesten
megrendezett Rubik-kocka baj-
nokságot.

A versenyen négy nemzet több
mint 100 képviselõjét utasította
maga mögé a fiatal bajnok, és ezzel
ismét gyarapíthatta aranyérem-
gyûjteményét. Annak ellenére,
hogy tanulmányai miatt egyre ke-
vesebb ideje jut a gyakorlásra, nem
szeretne felhagyni a versenyzéssel. 

A jövõbeli tervei között szere-
pel, hogy megmérettetni magát a
szomszédos országokban megren-
dezendõ versenyeken is. Azonban
a nagy álma az, hogy kiutazhasson
az októberi thaiföldi bajnokságra
is, amely a finanszírozási problé-
mák miatt csak álom maradhat. 

V.M.

RRuubbiikk-
mmáágguuss
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2011. szeptember 8.

Horoszkóp

Hogyha van érzéke a versíráshoz, fogjon
hozzá, és használja ki a lassan búcsúzó
nyár ihletet adó pillanatait. Akár komoly
irodalmi alkotás is születhet a papír-
lapokon, ha kipihenten fog hozzá. 

Eseménytelen napok várnak önre, ezért nyu-
godtan hozzáfoghat az otthoni feladatokhoz,
bekapcsolódhat a családi tennivalókba. El-
képzeléseit támogatja a párja is, használja ki
ezt az alkalmat valamennyiük érdekében.

Tegye félre, és kerekedjen felül a hétköz-
napi problémáin. Barátai tanácsait fogadja
némi kétkedéssel ezekben a napokban, és
gondolja át alaposan a döntését. Esténként
szánjon több idõt a meditációra.

Ezek a napok alkalmasak a hivatalos ügyei in-
tézéséhez. Sikerrel elvégezheti mindazt, amit
eltervezett, ha nem hagyja, hogy más ügyek el-
vonják a figyelmét. Bánjon óvatosan a szavak-
kal, mert megjegyzéseit félreérthetik.

Lehetõleg ne keveredjen konfliktusba a kol-
légáival, mert sértõdéssel, haraggal járhat a
szóváltásuk. Ha netán nem tudja higgadtan
kezelni a helyzetet, keressen valamiféle ki-
búvót, és hagyja el a társaságot.

Kellemes napokra számíthat, ha üzleti
ügyeiben sikerül még idõben döntenie.
Megnyugodhat, partnerében mindenre szá-
míthat, legyen szó akár a hétköznapi terhek
viselésérõl, vagy az érzelmekrõl.

Idõnként azt veszi észre magán, legszíve-
sebben elmenekülne a valóság elõl. Ha bi-
zonytalan a megérzéseiben, ne keseredjen
el, mert ez csak egy átmeneti állapot, amire
elõbb-utóbb választ ad az élet. 

Idõnként úgy érzi, hogy belelát más gondo-
lataiba, de mielõtt elbízná magát, tudomásul
kell vennie, hogy nem így van. Csupán élénk
a fantáziája, és nem tudja visszafogni magát,
ha szórakoztató társaságba keveredik.

Némi szóváltásba, összecsapásba bonyolódhat
a magánéletében. Lehetõleg legyen úrrá az ér-
zelmein, elõbb-utóbb úgy is kiderül, hogy ön-
nek volt igaza. Ennek ellenére hajlamos lesz
átengedni a kormányrudat vitapartnereinek.

Hajlamos lesz nagy reményeket fûzni egy tá-
voli kiránduláshoz, de a csillagok állása sze-
rint ez nem valósul meg mostanában. Tûz-
zön ki közelebbi úti célokat, mert eltelhet egy
kis idõ, míg az elõbbi megvalósulhat.

Ne avatkozzon be ezekben a napokban mások éle-
tébe, mert nem ér el vele semmit. Hagyja, hogy
mindenki maga döntsön az életérõl. Ha peres
ügyekbe bonyolódna, gondolja át alaposan, mert
elõfordulhat, többet veszít, mint amennyit nyer.

Jól alakulnak anyagi ügyei, éppen ezért ne hagy-
ja, hogy bizonytalan kimenetelû üzleti ügyekbe
vonják be. Érzelmi életében harmóniát ígérnek
a csillagok. Ha volt némi félreértés ön és a párja
között, most eloszlathatják a gondokat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Elcserélném vagy eladnám Nagy-

kanizsán egészségügyi okok miatt
80%-ban felújított, jelenleg 100m2-es
családi házamat. Érd.: 0630/681-0581
(7432K)

Albérlet! Városközpontban elsõ
emeleti, kétszobás, bútorozatlan, egye-
di fûtéses lakás hosszú távra kiadó. Két
hónap kaució szükséges. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)

Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, másfél
év mûszakival, kifogástalan állapotban
eladó. Érd.: 0693/320-019, 0620/358-
5121 (7430K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonat új háztartási gõztisztító (Mo-
dell: SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretû bõr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)

Rövidszõrû, mini csivava nõstény
kiskutya két hónapos, oltással, féregte-
lenítve eladó. Érd.: 0620/978-4045
(7436K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)

Németországba kisbusszal.
Útvonal: Nürnberg - Frankfurt -
Darmstadt - München - Stuttgart.

Tel.: 0672/441-542, 0630/237-5007
(7437K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)

Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)

Különóra Nagykanizsán! Fõisko-
lásoknak, egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínûségszámítás, statisztika, köz-
gazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés. Tel.:
0630/668-6307 (7427K)

Megbízható 45 éves nõ, kisgyer-
mekgondozó-nevelõ végzettséggel,

festõ és kreatív tapasztalattal gyermek-
felügyeletet vállal. Tel.: 0630/320-
0044 (7428K)

60/178/75 szõke, kék szemû,
sportos, elvált, káros szenvedélyek-
tõl mentes, angolul és németül be-
szélõ, négyszeres profi karate világ-
bajnok (jelenleg edzõ) férfi keresi
40-50 év közötti, arányos testalkatú,
csinos, független nagykanizsai höl-
gyet tartós kapcsolatra. Leveleket
„Szerelem” jeligére (8801, Nagyka-
nizsa 1 - postán maradó címzéssel)
kérem, vagy hívjon 18-20 óráig a
0693-311-214-es telefonszámon.
(7431K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. szeptember 8.14

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetõséget: 

habszabász középfokú megegyezés szerint
nyílászáró beépítõ szakirányú 120 000 Ft
festõ/hõszigetelési gyakorlat szakirányú megegyezés szerint
mezõgazdasági telepvezetõ szakirányú megegyezés szerint
hús- és hentesáru eladó szakirányú 95 000-105 000 Ft
bolti pénztáros szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú 95 000-110 000 Ft
felszolgáló szakirányú 95 000-110 000 Ft
CO hegesztõ szakirányú 100 000 Ft
kereskedelmi asszisztens felsõfokú megegyezés szerint
áruforgalmi munkatárs középfokú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140 000 Ft
resortfelelõs (kereskedelmi végzettség) szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).

Morello.HU Várpalotai BSK
(11.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) 1-3 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó mérkõzés, 3. forduló. Várpalo-
ta, 200 nézõ. Vezette: Tóth R.
(Borbás, Márton P.). G.: Humli
(51.); Cs. Horváth G. (23., 50.),
Ujvári (86.). NTE 1866: Freis-
chmid - Rákhely M., Cserfõ, Pozs-
gai, Boros Z. (Szép D., 77.) -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Budai
L. (Béli M., 71.), Luiz Fernando
(Szõke Á., 62.) , Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Egy ismerõs ellenfélhez látoga-
tott a nagykanizsai labdarúgó
együttes, hiszen a várpalotaiak két
szezonnal korábban a Drávában
„vendégeskedtek”. (Szinte ponto-
san két esztendeje is 3-1 lett az
NTE-nek, s a VBSK találatát ak-
kor is Humli Péter jegyezte...)
Mindenestere a dél-zalaiak két

döntetlenjük után megszerezték el-
sõ gyõzelmüket is a mostani
idényben, amivel jelen pillanatban
a legjobb zalai legénység a Ba-
konyban...

Koller Zoltán: „Szervezett hazai
csapat ellen megérdemeltük a gyõ-
zelmet, s ha jobban kihasználjuk a
helyzeteinket, nagyobb gólkülönb-
ségû gyõzelmet is arathattunk vol-
na. Gratulálok a srácoknak a mér-
kõzésen nyújtott teljesítményü-
kért.”

Továbbra sem megy viszont a
labdarúgó megyei elsõ osztályban
szereplõ nagykanizsai együttesek-
nek, ellentétben azért az alsóbb li-
gákkal, ahol Bagolától Palinon át
Bajcsáig volt ok az örömre. (Utób-
bi helyszínen villant azért kétszer
is a piros lap.) A hölgyek az NB II-
es Ferencvárosi TC II elleni nyi-
tány után elõsként Sopronba utaz-
tak idegenbe.

Megyei I. osztály: 
Semjénháza SE (7.) –

Kiskanizsai Sáskák SE (16.) 3-2.
Kiskanizsai g.: Visnovics I.,
Földesi. Miklósfa SE (15.) – Len-
ti TE (3.) 0-3.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Felsõrajk (13.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (4.) 1-4. Bagolai g.:
Popovics L. (2), Kovács K.,
Lovkó.

Megyei III. osztály, Déli csoport I.:
Sand SE (6.) – Palini FC (2.) 1-2.
Palini g.: Horváth Zs. (2).

Megyei III. osztály, Déli csoport II.:
Bajcsa SE (9.) – Murakeresztúr
SE (3.) 4-2. Bajcsai g.: Pókecz,
Cziráki, Dobri G. (2).

Nõi NB II: Soproni FAC (2.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (8.) 4-2. Kanizsai g.: Hozlár
(2). 

P.L.

ZZsseebbbbeenn aazz eellssõõ ggyyõõzzeelleemm
Még a nyár folyamán, a triatlon

Ironman szokásos somogyi helyszí-
nein, azon belül is a nagyatádi ré-
szen idén is indult nagykanizsai szí-
nekben versenyzõ triatlonos. 

A 3800 méter úszásból, 180 kilo-
méter kerékpározásból és 42 km
futásból álló össztávon Vránics
László képviselte a Tri-Co nagyka-
nizsai klubját, aki nem csupán az
indulók között sorakozott fel, de
emellett eredményesen is szerepelt.

Vránics a 35-39 esztendõsök
senior korosztályában indult, s vé-
gül az elõkelõ hatodik helyet sze-
rezte meg 10:16:28 órás idejével.

Ez volt a múlt, s ami a jövõ,
hogy Lubics Szilvia, a Kanizsai
Futóklub tagja szeptember 30-án a
246 km-es görögországi Spar-
tathlon futóversenyen képviseli
hazánkat és városunkat.

P.L.

VVrráánniiccss aa IIrroonnmmaannrrõõll
LLuubbiiccss aa SSppaarrttaatthhlloonnrraa
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2011. szeptember 8.

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE – Budaörsi
SC 0:10. Extraliga nõi asztalite-
nisz-mérkõzés. 1. forduló. Nagy-
kanizsa.

A teljesen átalakult Kanizsa
Sörgyárnak esélye sem volt a talál-
kozón. A húzóember, Tápai Tímea
Szekszárdra távozott, Márkus Eni-
kõ teljesítménye hagyott maga
után kívánnivalót, s nem is gon-
dolkodtak marasztalásában. Min-

denesetre a legfurcsább indok La-
dányi Dóráé, a fiatal (egyben kor-
osztályos válogatott kerettag) asz-
taliteniszezõ jelen állás szerint úgy
gondolja, felhagy a ping-pon-
gozással...

A budaörsiek ellen végül a kö-
vetkezõk jutottak szóhoz: Németh
Ágnes visszatért a KSSE-hez, Bi-
csák Bettina már rendelkezett ext-
raligás tapasztalatokkal, s ebben az
idényben még inkább elõtérbe ke-

rülhet, míg Csáki Rita az igazán
újonnan érkezett játékos.

Eredmények: (elöl a hazaiak):
Németh Á., Csáki - Pergel, Reckó
0:3, Németh Á. - Szvitán 2:3, Bic-
sák B. - Pergel 0:3, Csáki - Reckó
1:3, Németh Á. - Pergel 0:3, Csáki
- Szvitán 0:3, Bicsák -  Reckó 0:3,
Csáki - Pergel 0:3, Németh -
Reckó 1:3, Bicsák - Szvitán 0:3.

P.L.

AAzz eellssõõ hhaazzaaii ffeelleettttéébbbb ssiimmáánn zzáárruulltt

Lentiben rendezték a díjugra-
tók megyei bajnokságának utol-
só elõtti fordulóját, melyen a
Kanizsa Lovasklub versenyzõi is
indultak.

B2 nyitott kategóriában Tamás
Bianka a negyedik helyet szerezte
meg Clarion nevû lován, majd a
B1 – szintén – nyitott kategóriá-
ban már a dobogóra is felállhatott,
hiszen harmadik lett mezõnyében.

Az ifjúságiaknál a korcsoportjá-
ban utolsó versenyei elõtt álló
Nagy Zsófia egyedül ment hibát-
lan pályát Lentiben, ami értelem-
szerûen az elsõ helyezést jelentet-
te számára Tikkasztó Többsincs
nevû lovával.

A megyei bajnokság utolsó
megmérettetését szeptember 11-én
rendezik Nagykanizsán a Csóna-
kázó-tónál. Egyben nyugat-dunán-
túli regionális verseny is lesz a ka-
nizsai viadal, ami a megyeieknek
felnõtt és ifjúsági korcsoportban a
bajnokavatót is jelenti. 

A már leírt szeptember 11-én
(vasárnap) az esemény 11 órakor
kezdõdik, de már a szombat is tar-
togat lovas felmérõt, hiszen gyer-
mek korosztályos utánpótlás dön-
tõt rendeznek – ugyancsak – 11
órától olyan fiatalok számára a
Csó-tónál, akik úgynevezett rajt-
engedély vizsgával még nem ren-
delkeznek.

MMeeggyyeeii ddöönnttõõ 
aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll

Kanizsa KK DKG East – Ka-
posvári KK 84-62 (16-18, 24-12,
21-18, 23-14)

Nagykanizsa, zárt kapus férfi
kosárlabda felkészülési mérkõzés.
Kanizsa KK: Bausz (8/3), Neal
(10), Beák (15/12), Zsámár K.
(14), Hoffmann (10). Csere: Mur-
vai (4), Bus (1), Tóth O. (2),
Stárics (7), Balogh L. (11/3), Lo-
vas, Hideg (2), Hartai. Edzõ: Ko-
vács Nándor.

A Kanizsa KK NB I B-s legény-
sége nagy fölénnyel nyert az NB I
A-csoportos, légiósai nélkül felál-
ló Kaposvár ellen. (2009-ben
majdnem ugyanilyen eredmény
született a felkészülési idõszakban,
akkor 82-66 lett a dél-zalaiak-
nak...)

Tulajdonképpen a második és
negyedik negyedben nyújtott telje-
sítményükkel „zavartak be” igazán
a kanizsaiak, s ahogy azt megelõ-
zõen a gyõri tornán, a szakmai stáb
ezen a találkozón is árgus szemek-
kel figyelte Marcus Neal teljesít-
ményét. 

A Macedóniában is megfordult
amerikai kosaras produkciója el-
nyerte a szakmai vezetés tetszését
és a klub meg is tette a játékos fe-

lé ajánlatát, aki a döntést lapzár-
tánkig (egyben Kovács Nándorral
és az elnök Horváth Balázzsal tör-
tént egyeztetés elõtt) nem hozta
meg. Információink szerint az
egyesület center posztra még erõ-
sítene a továbbiakban.

Tizenkilencedik alkalommal
rendezte meg a Kanizsa Diákko-
sárlabda Klub Zalakaroson a Móra
Ferenc Általános Iskolában leány
utánpótlás csapatok részére nem-
zetközi kosárlabda tornáját serdülõ
és kadet korosztályban.

Serdülõ korosztályban hat csa-
pat – Soproni Darazsak, Szekszár-
di KC, Kecskeméti KC. UNISZE
Gyõr, Csata DSE és Kanizsa DKK
– vett részt a tornán, végül az elsõ
helyet a Csata DSE szerezte meg a
Soproni Darazsak elõtt, bronzér-
mes a Kanizsa DKK lett.

A kanizsai serdülõk eredmé-
nyei: Kanizsa DKK - Csata DSE
39-54. Kanizsai pontok: Kiss V.
25, Kuzma 4, Kardos 4, Herman 4,
Székely 2. Kecskemét - Kanizsa
DKK 59-62. Kp.: Kiss V. 40, Her-
man 10, Kuzma 8, Kardos 4. Kani-
zsa DKK - Szekszárd 66-64. Kp.:
Kiss V. 37, Herman 18, Kardos 5,
Katona 2, Karancz 2, Kuzma 2. A

KDKK különdíjasa Kiss Virág lett.
Kadet korosztályban a Csata

DSE, Pécs, Szekszárdi KC, Kecs-
keméti KC, UNISZE Gyõr, a hor-
vát KK Zagreb valamint a Kanizsa
DKK nevezett, de versenyen kívül
a Nagykanizsa junior (II) is indult 

A nagykanizsaiak eredmé-
nyei: KDKK - Csata DSE 46-54.
Kp.: Fekete 16/6, Jagarics 7, Raj-
kai 6, Olasz 6, Hegyi 5, Jurkó 4.
Pécs - Nagykanizsa II. 56-49. Kp.:
Kiss 32, Nagy 5, Bernáth 5, Bár-
sony 2, Pál 2, Kovács 2, Simon 1.
Nagykanizsa II. - Kecskemét 57-
48. Kp.: Kiss V. 17, Nagy 12, Si-
mon 11, Bernáth 10, Gutai 4, Pál
2, Herman 1. Kanizsa DKK - KK
Zagreb 88-46. Kp.: Fekete 28/3,
Jurkó 26, Jagarics 14, Hegyi 11/3,
Rajkai 7, Olasz 2. A helyosztókon
- az 5. helyért: KDKK - Nagyka-
nizsa II. 68-44. Kp.: Hegyi 20/12,
Fekete 15, Jurkó 14, Kovács K. 6,
Jagarics 6, Rajkai 5.illetve Kiss V.
32, Nagy D. 6, Pál 4, Simon 2.,
míg a döntõben: Csata DSE - Pécs
42-40. Kadet korosztályban az
All-Star csapat játékosai közé a
KDKK-ból Fekete Csilla került.

P.L.

FFeellkkéésszzüüllééssiinn aa kkaanniizzssaaii KKKKKK vvoolltt aa jjoobbbb

Az ökölvívó Plaza Kupa küz-
delmei elõször voltak kétnaposak
a kanizsai helyszínen, ahol ráadá-
sul egyben a tizediket rendezték
ezúttal a négy korcsoportban indu-
ló bokszolók számára.

A rendezõ Kanizsa Box Klub öklö-
zõi közül 43 kg-ban Dernarecz István
nyert, míg 48 kg-ban Gazda Péter
nem csupán gyõzött (ráadásul két
meccset nyert), de a torna legharco-
sabb bokszolójának is megválasztot-
ták. Még mindig serdülõben, Orsós
Márk 54 kg-ban szintén jól teljesített, a
junior +80 kg-os Kovács Istvánhoz ha-
sonlóan. Ifjúsági 85 kg-ban Kozma Ta-
más, a felnõtt Nádori Tiborhoz (48 kg),
Korpics Istvánhoz (81 kg), és Orbán
Gáborhoz (91 kg) hasonlóan sikeresen
vette súlycsoportját, s a gyõztes pár-
harcok folytán a csapatversenyt is a
KBK nyerte a kaposváriak és a KSI
elõtt a 17 klubot felvonultató kupán.

CCssaappaattvveerrsseennyy
eellssõõsséégg aa ttiizzeeddiikkeenn

A Canissa Modellezõ SE egye-
sülete számára országos bajnokság
rendezése, illetve további modelle-
zõ kategóriákban történt indulás
sem maradt ki a sorból.

Az F1 kategória, vagyis a sebes-
ségi hajómodellek vetélkedésében
30 fõ indult a nagykanizsai Csóna-
kázó-tavon rendezett ob-n, ahol
természetesen a vendéglátó egye-
sület is képviseltette magát. Mi
több, remek eredményeknek is

örülhetett a kanizsai klub, hiszen
dr. Lekszikov Gábor az 1 kg alatti
elektromos meghajtásúak mezõ-
nyében országos bajnoki címet
szerzett. Lekszikov Zsolt a 3,5
ccm-es robbanómotorosok táborá-
ban egy második helyet irányított
„össze” magának, míg a 15 ccm-
esek között negyedik lett.

Egy helyszínnel arrébb, s idõben
már közelebb is a CMSE Pécsen raj-
toltatta hajóit, ahol az M-osztályú

elektromos modellek kupasorozatá-
nak egyik fordulóját bonyolították.
Ennek keretében dr. Lekszikov Gá-
bornak szintén nem lehetett oka pa-
naszra, mivel kategóriájában elsõként
zárt, Boti Ferenc pedig egy harmadik
helyezést könyvelhetett el magának.

Innen az irány a szlovákiai
Révkomárom felé vezetett, ahol a
CMSE versenyzõi közül a mini-
ECO-hajóosztályban dr. Lek-
szikov Gábor ezúttal is a dobogó
legfelsõ fokára állhatott.

P.L.

AA CCssóó-ttóóll RRéévvkkoommáárroommiigg
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