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Kanizsa

Nagykanizsai léptékkel mérve
kiemelt biztonsági intézkedések
közepette került sor Cseresnyés
Péter polgármester, valamint iz-
raeli vendégei: Ilan Mor, Izrael
Budapestre akkreditált nagykö-
vete és Shimon Lancry, Akko vá-
ros polgármestere közötti munka-
ebédre, valamint az azt követõ
sajtótájékoztatóra a Hotel König-
ben.

Nagykanizsa és az izraeli
Akko (Acre) testvérvárosok, s tíz
hosszú esztendõ után került sor
ismételten személyes találkozóra
a városvezetõk között. Ahogy
Cseresnyés Péter fogalmazott, a
testvérvárosi kapcsolat egy do-
log, annak viszont tartalmat is
kell adni. Ezt jelen pillanatban
ifjúsági kapcsolatok létesítésével
lehetne elérni, például magyar és
izraeli diák-, valamint mûvészeti

csoportok között. Ennek külön
lényege abban rejlene, hogy az
így szerzett tapasztalatok írhat-
nák felül a különbözõ sztereotí-
piákat.

Ilan Mor, aki 2011-tõl Izrael
Állam Magyarországra akkredi-
tált rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete külön örömét fejezte
ki avégett, hogy Nagykanizsa és
Akko városa közötti (ismételt)
kapcsolatfelvételnek részese le-
het. Ahogy fogalmazott, szeretné
elõsegíteni ezt a viszonyt, hiszen
roppant fontos, hogy a két város,
de ország lakói megismerjék egy-
mást, s ebben kiemelt hely juthat
a fiatalok "találkoztatásának". Ez
bizonyosan országokon átívelõ
barátságok kialakulásához járul-
na hozzá, s örömmel vette tudo-
másul, hogy a magyar félben egy
dinamikus, gyõztes mentalitású
személyt ismerhetett meg. El-

mondta, minden erejével azon
lesz, hogy a felívelõ kapcsolato-
kat támogassa. Ennek egyik állo-
mása lehet, ahogy a nagykövet
tolmácsolta, Nagykanizsa polgár-
mesterét meghívja egy hivatalos
izraeli útra.

Shimon Lancry, az izraeli test-
vérváros elsõ embere szerint fan-
tasztikus vendéglátás részese volt
a Kanizsán töltött másfél napja
alatt, s nagyon sok és fontos kér-
dést sikerült megtárgyalniuk. Vé-
leménye szerint is a több éves
csend után el kell mélyíteni a kap-
csolatokat a két település között,
melynek kezdõ momentumaként
itt volt az idõ, hogy ellátogasson
Nagykanizsára, s ennek kapcsán õ
is kifejtette, a kanizsai polgármes-
tert várja hasonló látogatás apro-
póján városába.

Polgár László
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Shimon Lankry, Akko polgár-
mestere megbeszélést folytatott
Cseresnyés Péterrel, Nagykani-
zsa polgármesterével. 

Cseresnyés Péter Shimon Lancry
fogadásán örömmel fejezte ki, hogy
a találkozó hosszú idõ után végre
újra létrejött a két város vezetése
között. Megjegyezte, az elmúlt két

évben már jártak városunkban Izra-
el képviselõi, és fontosnak tartja a
párbeszéd folytatását. Ezzel kapcso-
latban egy jelentõs eseményen már
túl vannak, hiszen egy izraeli zene-
pedagógus nagy sikerrel képezte to-
vább és adott át új ismereteket itteni
óvodapedagógusoknak. 

Az üdvözlõ szavakat követõen
Shimon Lancry elmondta, gazdag
programban volt részük az elõzõ na-
pon, miután megérkeztek, egy na-
gyon szép és felemelõ emlékesten
vettek részt a Zsinagógában. Kilenc
éve polgármestere Akkonak, azon-
ban ez az elsõ nagykanizsai látoga-
tása. A lehetõséget kihasználva meg-
hívta Cserenyés Péter polgármestert

városukba, hogy ezáltal is elmélyít-
sék a barátságot, a testvérvárosi kap-
csolatokat, és közösen gondolkod-
hassanak azon, hogy milyen közös
csereprogramokat tudnának megva-
lósítani a jövõben.  Mindkét város
nagy történelmi múltra tekint vissza,
tudja, mindkettõjüknek az az elhíva-
tottsága, hogy ezeket a történelmi
emlékhelyeket a saját városában
életben tartsa, felelevenítse, és meg-
õrizze. Ez is lehet egy közös pont a
két város között. Biztos benne, hogy

sokkal könnyebb a közelben, Euró-
pában lévõ testvérvárosokba eljutni,
de azt megígérheti, hogy ha egyszer
ellátogat Cseresnyés Péter Akkoba,
nem fogja megbánni – jegyezte meg
mosolyogva. 

A kötetlen találkozó városnézõ
sétával és múzeum látogatással
folytatódott. 

B.E.

KKaanniizzssaa –– AAkkkkoo 2012. szeptember 6.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gaz-
dasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. 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. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. 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

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fo
tó

k:
 B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

AAkkkkoo ppoollggáárrmmeesstteerree 
KKaanniizzssáánn

BBáánnyyáásszznnaappii 
üünnnneeppssééggeekk 
hhaattvvaannkkeetttteeddsszzeerr

A 62. Bányásznap alkalmából
hagyományosan térzene fogadta a
járókelõket az Olajbányász emlék-
mûnél, ahol a nagykanizsai olaj-
ipari vállalatok, a MOL Bányász
Szakszervezet, a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kol-
légium Zsigmondy-Széchenyi
Tagintézménye vezetõi, képviselõi

koszorút helyeztek el a felújított
emlékmû talapzatánál. 

A Bányásznap nagy múltú hagyo-
mányra tekint vissza. Bányavidéken-
ként eltérõ idõpontban rendezték, és
rendezik meg a bányászok nehéz és
küzdelmes munkájának megbecsülé-
sére. A központi ünnepséget idén
Egerben tartották meg. 

Az iparszerû hazai kõolaj- és
földgázbányászat 75. születés-
napjáról két rendezvényen is
megemlékeztek a szervezõk
Bázakerettyén. A találkozó ki-
emelt eseménye volt pénteken
Papp Simon geológus szobrának
felavatása, szombaton pedig a
62. Bányásznap alkalmából
Bázakerettyén tartották a MOL
Központi Bányásznapot és regi-
onális családi napot. 

Bázakerettyén, az olajipar „böl-
csõjénél” találkoztak a szakma
egykori és mai mûvelõi, ahol meg-
tekintették az olajipari kismúzeu-
mot, majd koszorút helyeztek el a
szomszédságában lévõ történelmi
helyen, a Budafa-2 kútnál felállí-
tott emlékkõnél. 

Itt Török Károly, az (OMBKE
KFVSZ) Országos Magyar Bányá-

szati és Kohászati Egyesület Kõ-
olaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály Dunántúli Helyi Szer-
vezetének elnöke elöljáróban fel-
olvasott egy 1937. március 20-án
megjelent hírt a Zalamegyei
Ujságból:

„A lispei, most már szentador-
jáni elsõ fúrás nagyszerû eredmé-
nyei után megkezdték a második
fúrótorony fölállítását. Az új fúró-
torony az eddigitõl 500 méternyi-
re, Boros József szentadorjáni gaz-
da telkén lett fölállítva, ahová két-
napi munka után sikerült tankok
segítségével a szükséges gépeket
és felszereléseket fölvontatni. A
felrobbant iroda helyébe újat is
építettek már. A fúrótorony aljához
szükséges kavicsot csak nagy ne-
hézségekkel tudják szállítani. A
társaság köbméterenként 38 pen-
gõt fizet a kavicsért. A környékbe-

HHeettvveennöött éévveess 
aa BBuuddaaffaa oollaajjmmeezzõõ
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2012. szeptember 6.

li gazdák mind kavicsszállítással
foglalkoznak, de a rossz út nagyon
megnehezíti munkájukat. 

A társaság mérnökei az új fúrási
helyet az Eötvös-inga segítségével
állapították meg, annak szem elõtt
tartásával, hogy olyan helyen fúr-
janak, ahol az olaj gáz nélkül tör
föl. Erre meg is van a remény. Az
eddigi furásnál négy, használaton
kívül helyezett mozdonnyal szol-
gáltatták a gõzt, a fûtéshez fát
használtak. Most vezetik a kazá-
nokhoz a csöveket az 1. számú fú-
rástól, hogy az új fúrásnál az eddig
megtalált gázt használják hajtóerõ-
ül. A fúrások eredményéhez képest
a társaság most már állandó itt tar-
tózkodásra rendezkedik be.  A jövõ
héten megkezdik az önálló telefon-
vonal építését, és négy telefonállo-
mást állítanak föl. 

A második fúrótorony a kelle-
metlen idõ ellenére is elkészül hús-
vétra, és az ünnepek után megkez-
dik a fúrási munkát.” 

Az egybegyûltek szintén koszo-
rút helyeztek el a Templomkertben
felállított kopjafánál, mely nem-
csak a munkabalesetekben elhuny-
tak emlékét õrzi, hanem emlékez-
tet mindazokra, akik a Dunántúlon
életüket áldozták a bányászattal
összefüggõ tevékenységük során,
továbbá a bázakerettyei bombatá-
madás áldozataira, a politikai meg-
hurcolás ellen a halálba menekü-
lõkre, de azokra is, akik itt e tájon
élték életüket, dolgoztak, de távol
nyugszanak e dimbes-dombos táj-
tól, és sírjaikra nem tudnak koszo-
rút helyezni.  

Dr. Papp Simon (1886-1970)
geológus köztéri szobrát, Pataki Bé-
la szolnoki szobrászmûvész alkotá-
sát a kultúrház elõtt állították fel. 

Szalai Géza köszöntõ szavait

követõen elsõként Csatlós Csilla,
a 2010-ben létrejött Bázakerettye
Jövõjéért Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke életképekkel idézte
fel a geológus, a tanár, a vezetõ, a

férj, az igazgató életútját. „Dr.
Papp Simon ezzel a szoborral örök
idõkre a kerettyei élet, a minden-
napjaink része lesz, mindig emlé-
kezni fogunk arra, amit értünk,
kerettyeiekért, a szakmáért és a
magyar olajiparért tett.” – mondta
zárszavában.

Nagy érdeklõdés kísérte Dr.
Dank Viktor gyémántokleveles
geológus, ny. egyetemi tanár, az
OKGT volt kutatási vezérigaz-
gatóhelyettese, az MTA doktora
avatóbeszédét, aki személyesen is
ismerte és számtalan kongresszu-
son vettek részt Papp Simonnal. 

Az ünneplõ közönségnek szak-
mai vonatkozásban vetett fel né-
hány gondolatot, annál is inkább,
mert Papp Simon személye na-
gyon változatos megítélésen ment
keresztül a történelem folyamán. 

– A magyarok õsi szokása –
hangsúlyozta –, hogy megbecsüli
azokat az embereit a társadalmá-
nak, akik tettek valamit annak ér-
dekében, hogy az ország élete ja-
vuljon, tekintélye növekedjen.
Ilyen ember volt Papp Simon. 

1886-ban született Erdélyben,
Kapnikbányán. 1908-ban szerzett
oklevelet a híres kolozsvári egye-
temen, 1909-ben már doktor, mun-
kájára felfigyelnek Selmecbányán,
és Böckh Hugó geológusprofesz-
szor elhívja tanársegédnek az aka-
démiára. Itt ismerkedik meg az ef-
fektív olajkutatással Szlovákiában,
az egbelli olajmezõ területén.

A trianoni békediktátum követ-
keztében Magyarország területének
kétharmadát elcsatolják az ott élõ
magyarokkal és a magyar létesítmé-
nyekkel együtt, és szûkülnek a kuta-
tási lehetõségek. A magyar geológu-
sok nagy része – köztük Papp Simon
is –, külföldre kerül. Dolgozott töb-

bek között Jugoszláviában, Albániá-
ban, Törökországban, Új-Guineá-
ban, Ausztráliában, Kanadában és
legutóbb Németországban. Közben
nagyon érdekes esemény zajlik le

1920-ban. Az Angol-Perzsa Társa-
ság kutatási jogot szerez itt Budafa-
pusztán is. Mélyítenek, kitûznek egy
fúrást, ami most a hagyománytiszte-
lõ olajosok szempontjából emlék-
hely lett. 1700 méterig azonban nem
találnak semmit. Hogy mit tesznek?
– Áthívják Papp Simont, aki Jugo-
szláviában dolgozik, ugyancsak az
ottani Angol-Perzsa társaság leány-
vállalatánál. Papp Simon átjön, és
megállapítja, rossz helyen van a fú-
rás. Ennek következtében hosszú
ideig nem volt érdeklõdés e terület
iránt. Papp Simon 1920 és 33 között
külföldön dolgozik, nemzetközileg
elismert szakemberré vált, és renge-
teg kapcsolatra, ismeretségre és te-
kintélyre tett szert. 1933-ban haza-
jön, és elfoglalja a fõgeológusi posz-

tot. Az Eötvös-inga mérési eredmé-
nyeként Mihályiban fúrták az elsõ
fúrást, s mint ismeretes, széndioxi-
dot tártak föl 1935-ban. És jön 1936,
amikor a Budafa-1-es kút sem ad ki-
elégítõ eredményt, mûszaki gondok-
kal küzd. Ebben az idõben egy na-
gyon fontos dátum december 3-a,
mert Papp Simonnak köszönhetõen
(aki tekintélyének, angol nyelvtudá-
sának köszönhetõen kapott még 50
ezer dollárt a további kutatásra, az 1-
es kút befejezéséhez és a 2-es kút
mélyítéséhez a külföldi tulajdonos-
tól) lett olaja Csonka Magyarország-
nak. És ha van olaj, akkor van mit
tovább fejleszteni, kitermelni, fel-
dolgozni és szükség van rengeteg
munkaalkalomra, meg még vezér-
igazgatóra, és elnökre is. És nem-
csak a jólét köszöntött be erre a terü-
letre, megváltozott a szemléletmód,
modern technikát alkalmaztak, és el-
indult az oktatás a szakmunkáskép-
zéstõl kezdve az egyetemi oktatásig.
Ez egy óriási fejlõdést jelentett Ma-
gyarország életében, és ezért kap ma
Papp Simon szobrot itt, mert õ volt
az, aki mindezt kiküzdötte, és hitt
benne. Hitt a saját munkájában, a
térképében, aztán elindulhatott a fej-
lõdés.

Nagy szolgálatot tett a hazának,
nagy hazafi volt, azonban nagy
csalódás érte saját hazája vezetõsé-
ge részérõl. Teremtett egy csonka-
magyarországi olajipart, de halálra
ítélték. 

Dank Viktor beszéde végén
megköszönte mindazoknak a mun-
káját, akik lehetõvé tették az ün-
nepséget, a szobor elkészítését, és
arra buzdította a fiatalokat, to-
vábbra is tartsák be a magyar õsi
szokást, ápolják a hagyományokat,
hisz az a jövõ forrása, és továbbra
is becsüljék meg azokat az embe-
reket, akik tettek valamit a hazai
olajipar, a magyarság jobbléte ér-
dekében. 

Dr. Holoda Attilát, mint a MOL
Eurázsiai Igazgatóságának terme-

lési igazgatóját kérték fel avatóbe-
széd megtartására a szervezõk,
akit augusztus 21-tõl az (NFM)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energetikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkárává neveztek ki. Báza-
kerettyén az OMBKE KFVSZ el-
nökeként szólt az ünneplõkhöz.

– Igen szegény az a szakma,
amelynek nincsenek hagyomá-
nyai, és még szegényebb, amelyik-
nek nincsenek saját hõsei – kezdte
avatóbeszédét. – Nekünk minden-
bõl jutott, és ’hál Isten, még tartjuk
is magunkat ezekhez a hagyomá-
nyokhoz. A mi ilyen legnagyobb
hõsünk volt Papp Simon. A tanár
úr, a geológus, aki nagyon fontos
dolgokat tanított, és hagyott itt ne-
künk az olajon kívül. A hit és a hi-
telesség fontosságát. A hitet abban,
hogy tudásával képes megtalálni,
és magabiztosan segíteni a kutató-
kat abban, hogy találjanak szén-
hidrogént, vagy valami más ásvá-
nyi anyagot, hiszen õ nemcsak
szénhidrogént kutatott. Hitt a bará-
taiban, a munkatársaiban, aztán
olyanokban is – mint ahogy Dank
Viktor professzor úr elõadásában
hallottuk –, akikben nem kellett 

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról) 
volna. Hitt a hazájában, hogy

õk nem bántják, hitt az amerikai-
akban, hogy õk segítenek rajta.
Valószínû, ezt a hitét soha nem
veszítette el, és élete végéig pró-
bált hinni azokban a célokban és
emberekben, amiért, és akikkel
együtt dolgozhatott. Nagyon fon-
tos az a fajta hitelesség, amit itt
hagyott ránk örökül, hiszen hite-
les szakember, geológus, üzlet-
ember volt élete végéig, és való-
ban képes lett volna életét áldoz-
ni ezért a hitért és a saját hiteles-
ségéért. 

Amikor ezt a szobrot felavatjuk,
két szó lebegjen mindenki szeme
elõtt: a hit és a hitelesség! Meggyõ-
zõdésem, a magyar olajipar jövõje
– hiába vagyunk 75 évesek – fog
múlni ezen a két dolgon. Ez fog
minket segíteni ahhoz, hogy igenis
lesz még komoly magyar szénhid-
rogén-kutatás, és termelés. Ameny-
nyiben lehetõségem lesz, mindent
el fogok követni azért, hogy ebben
támogassam az olajipart. 

Az elõadásokkal folytatódott
szakmai napot Udvardi Géza
aranyokleveles olajmérnök vezette
le, ahol elhangzott az a reményt
keltõ hír is, hogy a Zala medencé-
ben egy új, sikeres kutatási fázis
vette kezdetét.  

„Hány éve termelnek kõolajat
Magyarországon?” címmel nagy
figyelem kísérte Tóth János, a Ma-
gyar Olajipari Múzeum igazgató-
jának elõadását is:

– Minden nemzet történetében
vannak mérföldkövek, fontos ese-
mények. Ilyen például az 1956-os
forradalom dátuma, amit a rend-
szerváltás elõtt politikai okokból,
helytelenül ellenforradalomnak ne-
veztek. A szénhidrogéniparban
ilyen mérföldkõ egy ország kõolaj-
és földgáztermelésének kezdete.
Magyarország e tekintetben külön-
leges helyzetben van, mert hazánk

területe többször változott – külö-
nösen mára hátrányunkra – 1100 év
alatt. Igaz az olajipar (és gázipar)
150-160 éves, közben országunk
területe, politikai berendezése több-
ször változott.

Az már természetes, hogy ipar-
történetünket, olaj- és gázipar tör-
ténetünket a mindenkori Magyar-
országon vizsgáljuk. Számos ko-
rábbi kiadványban, de ezévben
megjelent szakmai folyóiratban,
újságban azt olvashatjuk – eseten-
ként a címlapon –, hogy „75 éves
a magyar kõolaj- és földgázterme-
lés”.A mai ünnep meghívójában –
véleményem szerint – helyesen
szerepelt: „75 éve mûködik a
Budafa olajmezõ”. Sajnos mi ma-
gyarok hajlamosak vagyunk túl-
zott szerénységre, kishitûségre,
szégyenlõsen nem említjük a va-
lós tényeket. A szomszéd nemze-
tek fiai ugyanakkor bátran említik
a múlt eseményeit, beleértve a
magyar idõszak történéseit, nem
mindig hangsúlyozva a magyar
vonatkozásokat.

A tények alapján az valószínû-
síthetõ, hogy Magyarországon
1860 óta termelnek kõolajat. Er-
rõl részletesen olvashatunk
Posewitz Tivadar Petróleum és
aszfalt Magyarországon címû,
1906-ban megjelent könyvében.
Igaz 1860-1882 között majdnem
az összes kõolajmennyiséget a
stajerlakaninai bitumenes palák-
ból nyerték. Megemlíthetõk a
horvátországi petróleumforrások
is, ahol Petrovo Selo-ban,
Mikeluskán, Baèindal települé-
seken kisebb mennyiségû kõola-
jat találtak.

1914-tõl ipari méretekben ter-
meltek kõolajat Egbellben (ma
Gbely, SK). Kissármáson 1909-
ben találták meg akkor Európa
legnagyobb földgázlelõhelyét.
1913-14-ben megépült Európa
leghosszabb földgáztávvezetéke

(Kissármás-Torda-Marosújvár). A
román könyvek szinte magukénak
vallva írnak a sármási gázról. A
„Szlovák gázipar 150 éve” címû
könyvben is bátran írnak a magyar
vonatkozású, alapítású gázgyárak-
ról, Egbellrõl.

Az osztrák olajipar történetérõl
szóló könyvek is megemlítik a ma-
gyar területeken lévõ olaj- és gáz-
forrásokat.

Horvát barátaink is büszkén ün-
nepelték a fiumei (ma Rijeka) –
1882-ben – magyar alapítású kõo-
lajfinomító kerek évfordulóit.

A magyar bányászati és kohá-
szati felsõoktatás kezdetét már a
rendszerváltás elõtt is 1735-bõl,
Selmecbányáról eredeztették, he-
lyesen tették.

Fontos tény az is, hogy Zala me-
gyében, Muraközben már a XIX.
század végén termeltek kõolajat,
például a Singer Mezõn. Még
jónéhány példát említhetnék, de
rövid az idõ. Az elmondottakból
egyértelmû, hogy Magyarországon
1860 óta termelnek kõolajat és
1914 óta földgázt. Vállaljuk,
mondjuk bátran, elõdeink elõre-

mutató, nagyszerû munkáját, ne
szégyelljük, ha több területen az
elsõk között cselekedtünk.

Javaslom, a jövõben a következõ
mondatokat: 75 éves a magyar na-
gyipari kõolajtermelés. Körülírva:
75 éves a kõolaj- és földgázbányá-
szat a mai Magyarországon (a tria-
noni békediktátummal – 1920-ban
– lecsökkentett Magyarország terü-
letén), röviden – csonka Magyaror-
szágon. Ez bonyolult, de helyes
megfogalmazás. Sajnos ezt a tartal-
mat még mai országunkban sem ér-
tik sokan, fõleg a fiatalok. Külföl-
dön még értetlenebb a helyzet.
Ezért röviden és egzaktan azt
mondhatjuk: Magyarországon 1860
óta termelnek kõolajat. Minden, ha-
sonló iparági évfordulót ehhez illet-
ve helyi eseményhez célszerû vi-
szonyítani.

Kérem, hogy merjük vállalni,
vállaljuk tényleges ipartörténetün-
ket, a mi kötelességünk elmonda-
ni, hogy mit tettek elõdeink.

A szakmai napot éjszakába nyú-
ló hagyományos szakestély zárta.

B.E.

Ön tudta, hogy a
legelsõ nyakcsigo-
lya – az ATLAS – a
legtöbb embernél
tartósan el van moz-
dulva?

Ez a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart
okozhat (fejfájás, nyaki fáj-
dalom, kézzsibbadás, szé-
dülés, hátfájás, gerincferdülés,
izomgörcsök, csípõ- és térdfáj-
dalmak, lúdtalp, stb.).

Mintegy 18 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudi-
us Schümperli dolgozta ki és sza-
badalmaztatta módszerét, ame-
lyet már a világ több mint 30 or-
szágában, közel 400 Atlasprof
specialista alkalmaz. Az egysze-
rû és biztonságos vibrációs gépi
masszázs technikát és eszközt ki-
dolgozta és személyesen oktatja.

Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-
és csípõ egyensúlyát meghatá-
rozó elsõ nyaki csigolya. Az
eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egye-

dülálló, természetes,
nem orvostudományi
módszer, nem gya-
korol hatást a csigo-

lyatestre, nem manuál
terápia és nem csontko-

vácsolás. A módszer ne-
ve AtlasProfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciá-
lis pontokon fellazítja a

nyaki izmokat és szalagokat. A
szervezet öngyógyító, regenerá-
ló mechanizmusának köszönhe-
tõen indul be a javulás. Magyar-
országon kilenc AtlasProf spe-
cialista van, aki alkalmazza a
metódust. A Nyugat-Dunán-
túlon egyedül dr. Varga Imre vé-
gezte el a svájci kurzust és szer-
zett diplomát Schümperli dok-
tornál. A nagykanizsai szakem-
ber tavaly az AtlasProfilax vib-
rációs masszázst személyesen
megtapasztalta, és utána az ad-
dig évek óta fennálló panaszai,
mint derékfájás, nyaki- és váll-
fájdalom, szédülés, fejfájás rö-
videbb-hosszabb idõ alatt meg-
szûntek.

Az AAtlas nnem ccsak aa ffej hhordozója

Ingyenes ismertetõ elõadás: 
Nagykanizsa, Hevesi Sándor
Mûvelõdési Ház
szeptember 10. (hétfõ) 18 óra
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2012. szeptember 6.

Felújítás alatt áll, és ha elké-
szül, a Nagykanizsai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség fõbejá-
rata elõtt állítják fel az önkor-
mányzat által vásárolt, és a Tûz-
oltóságnak ajándékozott lóvon-
tatású kocsi-fecskendõt.

Kómár Ferenc százados, a
Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltó-
ság Parancsnoka elmondta: világ-
viszonylatban a kocsi-fecskendõ
feltalálása a 17. századra nyúlik
vissza. A lóvontatású, kézi meg-
hajtású fecskendõket Magyaror-
szágon a 19. század elején fõként
harangöntõ-, rézmûves- és ko-
vácsmesterek gyártották. Az évti-
zedek elõre haladtával készült
egyszerû gólyanyakú-, nyomó-
tömlõs-, valamint süllyesztett me-
dencéjû kivitelben.

A Nagykanizsai Önkormányzat
által vásárolt, 1888-ban, Walser
Ferencz által készített eszköz
2012 júliusában került a Nagyka-
nizsai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségre. Rossz állapotban volt,
fém részei elrozsdásodtak, fából
készült alkatrészei elkorhadtak,
viszont a rézbõl készült szivattyú
mûködõképes állapotban volt. A
kocsi-fecskendõt darabjaira szed-
ték, és egyenként megkezdték az
alkatrészek felújítását. A fém ré-
szek megtisztításában és lekeze-
lésében nagy szerepet vállalt a
DKG-EAST Olaj- és Gázipari
Berendezéseket Gyártó Zártkörû-
en Mûködõ Részvénytársaság,
míg a fából készült kerekek fel-
újításában Fehér Béla szakember.
A további munkálatokat – csiszo-
lást, festést, egyéb famunkákat és
az összeállítást –, a szolgálatban
lévõ tûzoltók végzik szabadide-
jükben, amikor éppen nem olta-
nak tüzet.

B.E.

FFeellúújjííttjjáákk 
aa kkooccssii-
ffeeccsskkeennddõõtt

Augusztus elején parvovírus-
fertõzés ütötte fel a fejét a nagy-
kanizsai állatmenhelyen. Ez a ví-
rus tipikusan kiskutyabetegség,
és sajnos rendkívül nagy a halá-
lozási arány a fertõzöttek között.
– tudta meg a Kanizsa Hetilap
dr. Papp Attilától, az „Élettér”
egyesület sajtóreferensétõl.

A fertõzés kitörése után két hét-
tel, már mintegy tucatnyi kölyök
pusztult el a nagykanizsai vasútál-
lomás alatti állatmenhelyen. A fõ
probléma elsõsorban az volt, hogy
mindössze egy kiskutya-kennel állt
a menhely rendelkezésére, és így
nem volt lehetõség a beteg és fertõ-
zött kölykök karanténozására, így
persze néhány nap alatt az egyéb-
ként egészséges kiskutyák is mind
megfertõzõdtek. Anyagi lehetõsé-

gek híján tanácstalanul álltunk a
nagy bajban, nem tudtuk, mit is te-
gyünk. Ekkor jött az ötlet, hogy ke-
ressük meg a város elsõ emberét,
és kérjük meg, segítsen, mert nagy
a baj. Az emberségére, a segítõ-
készségére apelláltunk, nem hiába. 

A polgármester titkárságán el-
mondtam a menhely problémáját,
és mielõbbi idõpontot kértem.
Cseresnyés Péter polgármester
még azon a héten fogadott, és
meghallgatva a beszámolómat,
azonnal segített. Megkérdezte,
hogy mekkora összegre lenne
szükségünk az új kennelekhez,
majd a saját pénzébõl egyszerûen
odaadta a szükséges pénzösszeget,
így még aznap elmentünk a vaske-
reskedésbe, és a megvásároltuk a
kennelekhez szükséges vasanya-
got. Gáspár Andrásnak köszönhe-

tõen a kerítéselemeket a Via Kani-
zsa már másnap kiszállította az ál-
latmenhelyre, így aktivistáink se-
gítségével megkezdhettük a köly-
köknek az új kennelek építését. Az
állatmenhelyen már korábban fel-
halmozott betonlapokat hordtunk a
leendõ kennelekbe aljzatnak, majd
a kerítéstartó oszlopokat és az ajtó-
kat állítottuk fel a végsõ helyükre,
jelenleg pedig a kerítéselemek
rögzítése folyik. 

A munka folyamatosan zajlik, és
reményeink szerint a hétvégére be-
fejezõdik, ami eredményeképpen
két, teljesen új kölyök kennelt tu-
dunk használatba venni, valamint
megújul a már meglévõ, ideiglenes
kiskutya kennelünk is. E munkával
párhuzamosan, a menhely második
és harmadik futtatójának az elkészí-
tése is zajlik, ami Mezõ Gábornak,
a Mermaid Építõipari Kft. tulajdo-
nosának felajánlásából készül. 

Az elért eredményekrõl igyek-
szünk majd részletesen beszámol-
ni Nagykanizsa polgárainak, illet-
ve kérünk minden állatbarátot,
hogy látogasson ki hozzánk, gyõ-
zõdjön meg róla a saját szemével,
hogy állatgondozóink és aktivistá-
ink milyen nagy áldozatokat hoz-
nak azért, hogy ezek az árva álla-
tok is emberibb körülmények kö-
zött várhassák új gazdáikat. – invi-
tálta lapunk olvasóit az egyesület
sajtóreferense.

K.H.

KKéésszzüüllnneekk aazz úújj kkööllyyöökkkkuuttyyaa-kkeennnneelleekk 

A Kulturális Örökség Napjai
2012, valamint a Kultúrházak
éjjel-nappal 2012 programsoro-
zatba illeszkedve kerül megren-
dezésre a Megy a gõzös Kanizsá-
ra Vasútmodellezõ és Vasúttörté-
neti Kiállítás szeptember 14-16-
ig a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Házban.

– Egy nagy álmunk valósul meg.
Az elmúlt tíz évben Nagykanizsa
közelében nem volt ilyen jellegû
rendezvény, így remélem, sokan el-
látogatnak a vasútmodell és vasút-
történeti kiállításunkra – mondta
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház

igazgatója. A tárlat a Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Ház, a Baross Gá-
bor Vasútmodellezõ és Vasútbarát
Klub, valamint a tapolcai VOKE
Batsányi János Mûvelõdési és Ok-
tatási Központ Vasútmodellezõ
Kör közös kiállítása lesz.

– Nagykanizsa nagy vasutas
múlttal rendelkezik, így nagy kihí-
vás számunkra ez a rendezvény –
kezdte Letenyei István, a Baross
Gábor Vasútmodellezõ és Vasútba-
rát Klub klubvezetõ helyettese.
Hozzátette, a kiállítás anyagát
gyûjteményeikbõl állították össze,
így többek között fotókat, vonato-
kat, képeslapgyûjteményt és vasúti
pályával kapcsolatos tablókat, je-

gyeket, bélyegzõket és egyenruhá-
kat láthatnak az érdeklõdõk. Eze-
ken kívül felállítanak egy körülbe-
lül 50 méter hosszúságú modul-
rendszerû terepasztalt, melyen hat-
hét vonat közlekedik majd egy-
szerre. Ezek magyar jellegû szerel-
vények, melyek közt van olyan is,
amelyet a klub tagjai gyártottak
vagy alakítottak át. A terepasztalon
a jánosházai és a sárszentmihályi
állomás, völgyhidak, valamint
Veszprém megyei épületek látha-
tóak. 

Minimális árú belépõjegy (fel-
nõtt: 600 Ft, gyermek és nyugdí-
jas: 300 Ft, diák: 400 Ft) lesz,
azonban a fogyatékkal élõk ingyen
látogathatják a rendezvényt. 

V.M.

VVaassúúttmmooddeelllleezzõõ ééss vvaassúúttttöörrttéénneettii 
kkiiáállllííttááss aa VVOOKKEE-bbaann
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2003 óta a MAFOSZ, azaz a Ma-
gyar Fotómûvészeti Alkotócsopor-

tok Országos Szövetsége kezdemé-
nyezése alapján minden évben a fo-

tómûvészeti nemzeti örökségre és a
kortárs értékekre irányul a figyelem. 

A tárlatot Kovácsné Mikola
Mária intézményegység vezetõ
nyitotta meg. Beszédében rávilá-
gított arra is, hogy miért pont au-
gusztus 29-ét választotta a
MAFOSZ a magyar fotográfia
emléknapjává:

„Hazánkban 1840. augusztus
29-én készült nyilvános esemé-
nyen fénykép, vagy ahogyan ak-
kor nevezték, dagerrotípia. A
Magyar Tudós Társaság évköny-
veinek V. kötete hitelesen szá-
molt be a rendkívüli bemutató-

ról. Innen tudhatjuk, hogy a tár-
saság 11. gyûlésén Vállas Antal
rendes tag a nemzeti kaszinó
Duna felé fekvõ termeiben egy-
begyûlt társaságnak két – olajo-
zás és égetés nélküli –, általa
készített Daguerre-féle fényké-
pet mutatott be. Ezzel bizonyít-

va, hogy birtokában van mind-
annak a tudásnak, amellyel élet-
hû képeket alkothat a világról.
Erre a 172 évvel ezelõtti kor-
szakalkotó eseményre emléke-
zünk a Magyar Fotográfia Nap-
ján.”

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ alkotóközössége elsõk
között csatlakozott az országos
kezdeményezéshez, és évrõl-évre
különleges, alkalomhoz illõ bemu-
tatóval ünneplik meg e jeles napot.
A Kanizsa Fotóklub korra és nem-
re való tekintet nélkül, 1956 óta,
immár 56 éve töretlenül befogadja
a fotózás szerelmeseit, akik itt jó
szándékú támogatásra lelnek, és
otthon érzik magukat. 

A mostani kiállítás azért szá-
mít kuriózumnak, mert ahogyan
az a címébõl is kitûnik, Csak
Csajok, azaz a fotóklub nõnemû
képviselõi szerepelnek nõkrõl,
de nemcsak nõknek készült port-
réikkal.

B.E.
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Hagyományaink nyomában
címmel a HSMK Hímzõ Mûhelye
és Wegroszta Zoltán fafaragó népi
iparmûvész kiállítása látható az
intézmény Zala Márk termében.

– Jó látni ezt a rengeteg hagyo-
mányos technikával készült, zsûrizett
és nem zsûrizett, néha komoly mûvé-
szeti értékkel is bíró, néha akár csak
az alkotás örömét hordozó népi
iparmûvészeti kincset – hangsúlyoz-
ta kiállítás-megnyitó szavaiban Ba-
logh László, az OKISB elnöke. –
Látványuk és hangulatuk szólhat
magyarhoz és nem magyarhoz, a
népmûvészet rajongójához vagy
csak a mûvészet szerelmeséhez, fia-

talhoz és idõshöz, kanizsaihoz és
nem kanizsaihoz egyaránt. 

Egyébként világjelenség – foly-
tatta Balogh László –, hogy a glo-
balizmus kifulladóban van. Ettõl
függetlenül, nálunk nagyobb nem-
zetek, amelyeknek jóval kevesebb
aggódnivalójuk van, ugyanúgy ér-
zik, hogy eltûnnek a gyökerek, ame-
lyekbe egy nép kultúrája, alkotói és
közössége kapaszkodhat. Sokan a
globalizáció elleni visszarendezõ-
dést szorgalmazzák – fejtegette a bi-
zottsági elnök –, de ez nem azt je-
lenti, hogy a régit kellene utánozni,
hanem azt, hogy meg kell õrizni
azokat az értékeket, amelyek nélkül
beleolvadnánk a világtengerbe. 

Egy nemzet maga, de különösen a
népmûvészete lehet: „közös ihlet”!
Ennek a mában túlburjánzó hajtása
lett, hogy világtrend a kalocsai vagy
matyó motívum: „divat a magyar”.
Lassan nincs a világnak megmutat-
ható olyan felület, amelyen ne tûnne
fel valamilyen magyar népi motí-
vum. Talán már sok is belõle, de va-
lószínûleg nem véletlen, hogy ilyen
mértékben elterjedt a magyar divat-
kód. Gazdag népmûvészetünk ki-
fogyhatatlan mintakincse inspirációs
forrás lehet nemcsak a velük hagyo-
mányosan foglalkozóknak, de divat-
tervezõknek, designereknek, rek-
lámszakembereknek is. Valami
azonban elfelejtõdik: a folklórmin-

ták szakrális értéket is hordoznak,
történeteket mesélnek el, áldásokat,
intelmeket fogalmaznak meg. Nem
csupán kódként, de nyelvi „szöveg-
ként” is mûködnek.

A népmûvészet iránt érdeklõdõk
szeptember 8-ig tekinthetik meg
Pulai Lászlóné Cserti Ilona, népi
iparmûvész, Csárdi Istvánné,
Csöndör Albertné, Erdélyi Andrásné,
Holczbauer Margit, Horváth Lász-
lóné, Jámbor Jenõné, Stiller
Gáborné, Szalai Györgyné, Szvetics
Jánosné, Tóth Tamásné, Varga
Árpádné és Wegroszta Zoltán fafara-
gó népi iparmûvész alkotásait.

B.E.

A Magyar Fotográfia Napján a Kanizsa Fotóklub hölgytagjainak al-
kotásaiból nyílt kiállítás a HSMK-ban. A hét alkotó – Bakos Ildikó, Deák
Éva, Dolmányosné Balogh Éva, Kéthelyi Júlia, Kóréné Horváth Anita, Si-
mon Bernadett és Simon Kíra – fotóit bemutató „Csak Csajok” címû tár-
lat szeptember 20-ig látható az intézmény emeleti elõcsarnokában. 

AA nnééppii iippaarrmmûûvvéésszzeett kkiinnccsseeii aa HHSSMMKK-bbaann
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A Magyar Plakát Házban au-
gusztus 15-én nyílt Sophie
Pasqualetti azaz Pasqualetti Zsó-
fia kiállítása.

Az Érintések címet viselõ kiál-
lítást Lehota János esztéta nyi-
totta meg, és Kõfalvi Csilla in-
tézményvezetõ ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. Ezzel a
mondattal aztán be is fejezhet-
nénk a híradást, de itt nem csak
egy kiállításról van szó, hanem a
hazatérés és a megmutatkozás él-
ményérõl.

Városunk szülöttének pályája
az 1973-ban rendezett elsõ önálló
kiállításával kezdõdik, ami nem
nélkülözi az elõzményeket, hi-
szen Zsófi már ekkor élénken ér-
deklõdik a képzõmûvészet iránt,
sõt verseket is ír. Késõbbi tanul-
mányai sikerén felbuzdulva telje-
sen a mûvészeteknek szenteli éle-
tét. A világ meghódítására készül,
s eközben mohón szívja magába
a tanulmányutakon és kurzuso-
kon kapott tudást. Igazi dinami-
kát 1990 óta kapott pályája, ami-
kor is a hazai kiállító helyek mel-
lett Európa nagyvárosaiban egyé-
ni és csoportos kiállításokon vett

részt. Külföldi kiállításainak leg-
fontosabb helyszínei, Edin-
bourgh, Dublin, Párizs, és Bécs.
Itthon Budapesten több alkalom-
mal, több helyszínen is bemutat-
kozott. Nagykanizsán tizenhat
évvel ezelõtt a HSMK-ban láthat-
tuk. A most Kanizsára hozott
anyagát, akár életmû kiállításnak
is tekinthetnénk, ha nem tudnánk
hány kiállításra való anyaga nem
fért el a kiállítótérben. Zsófi
azonban nem kockáztatta meg,
hogy újabb évtizedek múlva le-
gyenek csak láthatók munkái, ha-

nem régebbi kiállításainak anya-
gával és frissen készült alkotásai-
val mutatkozott be a közönség-
nek. Vásznairól sugárzik az ér-
zelmi túlfûtöttség, amely néha
haragot, néha örömöt sugároz le-
egyszerûsített formáival, színvi-
lágával. Filozofikus énjérõl jól
vallanak kollázsai, melyeket szö-
vegekkel, idézetekkel is ellátott.
Ezeken megelevenednek a gyer-
mekkor, ifjúkor és a felnõttkor
emlékei, élményei, lenyomatát
adva eddigi életének, tárgyaknak,
embereknek, érintéseknek, sze-
relmeknek és csalódásoknak. A
kiállítás anyaga tömény, nehéz és
csak a megértés, a ráhangolódás
szándékával közelíthetõ meg iga-
zán. Érdemes akár többször is
megnézni. Pasqualetti Zsófi ké-
pei, installációi kerülik a realiz-
must. Miért is tenné ezt a digitá-
lis fényképezõgépek, az okos-te-
lefonok világában. Számára a lát-
ható világ és saját élményeibõl
táplálkozó szubjektív világ be-
mutatása a fontos. Az egész kiál-
lítás egy exhibicionista szellemi
sztriptíz, melyet csak kevesen lát-
hatnak. Kéretik a 3D-s szemüve-
get otthon hagyni, amúgy is ha-
szontalan e helyütt.

H.Gy.
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Kanizsai 
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. szeptember 30-ig érvényes

Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.

Telefon: 06 (30) 587 2150

Orvosi szemvizsgálat

AA vviilláágg ZZssóóffii sszzeerriinntt

„Megy a gõzõs
Kanizsára”

Vasútmodellezõ és
Vasúttörténeti Kiállítás

2012. szeptember 14-16.
VOKE Kodály Zoltán

Mûvelõdési Ház
(Nk, Csengery u. 67.)

További információk:
Tel./fax: +36 93 311 195
Mobil: +36 30 945 5915

E-mail: kodalymk@chello.hu
www.kodalymk.hu

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu
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A bringakocsis duó teljesítette
célkitûzését, hiszen a július 14-i
indulást követõen, 24 napi teke-
rés után az Alpok vonulatain át
megérkeztek a brit fõvárosba,
Londonba. Ezzel bebizonyítva,
emberi erõvel hajtott, környe-
zetbarát jármûvel is el lehet jut-
ni egy távoli vidékre. A Hegedüs
Tamás által kitalált mottó –
„Emberi erõvel, az emberibb
kapcsolatokért, egy élhetõbb vi-
lágért.” – is helytállónak bizo-
nyult.

Mint arról már lapunkban ol-
vashattak, július 14-én délelõtt
indult ünnepélyes keretek között
útjára Hegedüs Tamás és Hodák
Sándor, a házilagos építésû, fek-
ve hajtható bringakocsival. A 21
sebességes kétüléses járgányt
Hegedüs Tamás elképzelései
alapján Szantner Gyula, a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Is-
kola és Kollégium Cserháti Tag-
intézményének mûszaki oktatója
valósította meg három hónap le-
forgása alatt. Hodák Sándor ötle-
te eredetileg az volt, hogy roller-
rel vágjanak neki az útnak, de vé-
gül a korábbi tervet elvetve a
négykerekû alkalmatosságot vá-
lasztották.

Az indulást hosszú felkészülés
elõzte meg, még a startot megelõ-
zõ éjjel is dolgoztak a bringako-
csin, az utolsó simításokat az Er-
zsébet téren végezték el. Ráhan-
golódásként közel 3300 kilomé-
tert tekertek le a zalai utakon. A
tervek szerint 4500 kilométert
tettek volna meg, azonban ez egy
váratlan meghibásodás miatt
meghiúsult.

Az Erzsébet téri indulást köve-
tõen napi 7-8 órát és 2163 kilomé-

tert letekerve érkeztek meg a La
Manche-csatornát átszelve Lon-
donba augusztus 6-án, a 24. napon.
Útjuk során érintették Nagykani-
zsa testvérvárosait Csáktornyát,
Gleisdorfot és Puchheimet. Hollé-
tükrõl közösségi oldalukon folya-
matosan beszámoltak és képeket
közöltek. 

Míg elértek céljukat, számos
embert próbáló emelkedõvel kel-
lett megküzdeniük, különösen
Angliában, ahol egy-egy hosz-

szabb domboldalon kétszer is
meg kellett pihenniük. Azonban
a tekerés alatt tapasztalt bátorí-
tás, ujjongás, buzdító dudálás és
a londoni fogadtatás mindenért
kárpótolta õket. A Nyári Olimpi-
ai Játékok idei helyszínén egy
magyar szurkolói klub várta õket
és belefutottak egy élõ rádióköz-
vetítésbe. Itt találkoztak Gyurta
Dániel olimpiai bajnok úszóval,
aki az emlékfüzetükbe is írt. A
városban két éjszakát töltöttek,
majd visszaindultak, hogy au-
gusztus 25-re megérkezzenek
Nagykanizsára.

A Nagykanizsa – London távon
különösebb technikai problémák,
melyek megtorpanásra késztették
volna õket, nem jelentkeztek. –
München után észrevettük, hogy az
egyik gumi oldala kezd kirepedez-
ni, nem bírta már az oldalterhe-
lést. Majd Németországban a vál-
tó, London elõtt 70 kilométerrel
pedig a hátsó tengely törött el, de
ezeket ki tudtuk javítani – számolt
be Hegedüs Tamás. 

Hazafelé, a London – Nagy-
kanizsa útvonalon napi 120-130

kilométert tettek meg szinte vé-
gig szembeszélben, mely meg-
terhelte az ízületeiket. De a 35.
napon, közel 3700 kilométer
megtétele után, Ausztriában,
Passau és Linz között Schlögen
város közelében az emelkedõn
meghibásodott hajtómûvet már
nem tudták megjavítani az idõ
hiánya miatt, ugyanis a javítás-
ra egy egész napjuk ráment vol-
na, így a 25-ére tervezett érke-
zés irreálissá vált. A sportembe-
rek átgondolva a helyzetet úgy
döntöttek, segítséget kérnek.
Egy magyarországi barátjuk a
telefonhívást követõen
mikrobusszal ment értük, és
szállította Nagykanizsára a
bringakocsit annak két tekerõ-
jével együtt. 

De így is elégedettek, elmond-
ták, nem kudarcként élték meg.
Emberfeletti, amit véghezvittek...
Most leginkább a pihenés, amire
vágynak, hiszen az elmúlt kilenc
hónap történései rengeteg energiát
kivett belõlük.

V.M.

KKaanniizzssaa –– HHaattáárrttaallaannuull 2012. szeptember 6.8

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleettii NNaaggyykkaanniizzssáánn - sszzeepptteemmbbeerr
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idõ
2012. szeptember 1. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. szeptember 2. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. szeptember 3. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 4. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. szeptember 5. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 7. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. szeptember 8. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 12.00 - 08.00
2012. szeptember 9. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U.1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. szeptember 10. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. szeptember 12. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 13. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. szeptember14. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. szeptember 15. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. szeptember 16. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. szeptember 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 19. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 21. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. szeptember 22. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. szeptember 23. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. szeptember 24. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 25. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. szeptember 26. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 28. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. szeptember 29. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. szeptember 30. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 - 07.30

KKaanniizzssáárróóll iinndduullttaakk,, LLoonnddoonniigg mmeegg sseemm áállllttaakk
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A Videoton FC labdarúgó
együttese a fél nyarat azzal tölt-
hette, hogy megpróbálja kihar-
colni az Európa-ligában a fõtáb-
lára kerülés lehetõségét, s a selej-
tezõk keretében mérkõzött meg a
szlovák Slovan Bratislava (1-1-
gyel, idegenben lõtt góllal jutot-
tak tovább a piros-kékek), a bel-
ga KAA Gent, illetve a török
Trabzonspor AS legénységével.
Még augusztus elején, a belgák-
kal szembeni párharc elsõ talál-
kozójának apropóján szólaltat-
tunk meg két egykori dél-zalai
labdarúgót, lévén a fehérváriak-
nál az elmúlt évtizedekben több
zalai labdarúgó is szerepelt. Köz-
tük olyanok, akik ma is Nagyka-
nizsán élnek vagy dolgoznak.

Fuisz László, a Nagykanizsai Olaj-
bányász villámléptû támadója például
az 1984/85-ös szezonra igazolt a Vidi-
hez, s õ bizony testközelbõl (nem csu-
pán) láthatta az UEFA Kupa döntõjé-
ig menetelõ piros-kékeket. Ezért is
volt érdekes markáns véleménye, no
meg azért, mert azokban a napokban
lánya, Fuisz Viktória az U20-as nõi
kosárlabda válogatottal felkészülési
mérkõzést játszott – Fehérváron…

– Most már a portugál és spanyol
vonalnak nem ártana valamit produ-
kálnia a Videotonnál – fogalmazott
akkor a Nagykanizsa színeiben 26-
szor az NB I-ben is pályára lépett lab-
darúgó. – Meg kellene mutatniuk vég-
re, miért is vannak nálunk, s ne csu-
pán a magyar fiataloktól vegyék el a
pályáralépés lehetõségét. Természe-
tesen szurkolok nekik azért szívbõl,
hiszen figyelemmel kísérem egykori
csapatom szereplését és azt is elárul-
hatom, hogy ezen a belga együttesen
szerintem tovább kellene lépniük.
Mezey György mesteredzõ munkájá-
ban értékeltem, hogy hazai játékosok-
ra építette bajnokcsapatát, minden-
esetre a mostaniak számára is jelen-
tõs hajtóerõ lehetne a továbbjutás.

Valamivel késõbb (1989-1991)
szerepelt a Videotonnál Svélecz
László a középpályán, aki ma vál-
lalkozását viszi a dél-zalai város-
ban, s amúgy is ezer szállal kötõdik
Nagykanizsához (természetesen a
kanizsai piros-kékekkel õ is szere-
pelt az NB I-ben...). 2004-ben pél-
dául a technikás középpályás invi-
tálásra érkezett a Vidi nagy csapata
Csertõi Aurél vezetõedzõ irányítá-

sával Tótszentmártonba, ahol a me-
gyei I. osztályban szereplõ zöld-fe-
hérek ellen a koronázó-városiak az
öltözõépület avatása alkalmával
vívtak hírverõ összecsapást.

– A mai játékosok közül nehéz
lenne bárkit is ismernem, hiszen
roppant sok az idegen, de a klubnál
szakmai vonalon dolgozók közül
még ma is sokakkal tartom a kap-
csolatot – így a 2006-ban megyei
bajnok futballista. – Jó lenne a bel-
gákon is túljutni a sorozatban, ami
már tényleg elõrelépést jelentene a
továbbiakra nézve. Mint ahogy már
én is elõre tekintek a fehérvári vona-
lon, hiszen a tervekben szerepel,
hogy a szentmártoni Napred FC 75
éves jubileuma apropóján szeret-
nénk meghívni a Vidi öregfiúk csa-
patát egy baráti mérkõzésre…

Mint ismert, akkor a Videoton ha-
zai mérkõzését 1-0-ra nyerte, Gent vá-
rosában pedig 3-0-ra gyõzött és kö-
vetkezett a a török rivális a sorban...

***
A Európa-liga rájátszásában a

Videoton FC – Trabzonspor pár-

harc visszavágójára Székesfehér-
váron több mint 10 ezer nézõ
elõtt került sor. A törököknél el-
ért 0-0-s döntetlen után Sóstón is
gól nélküli állás szerepelt az ered-
ményjelzõn még a hosszabbítás
után is, 11-esekkel azonban a fe-
hérváriak jutottak a fõtáblára.

A székesfehérvári bevezetõn az
éppen aktuális vendégszurkolókat
tömörítõ kiszolgáló egység körül
késõ délutántól gyülekezetek a
müncheni, bécsi, linzi rendszámú,
igazán impozáns gépjármûvek, s
ugyan nem a három nagy isztam-
buli klub léptékével mérhetõen, de
jöttek trabzoni drukkerek is a lét-
fontosságú összecsapásra.

Ahogy Orbán Viktor miniszterel-
nök is befutott, õ 19.40-kor, a kezdés
elõtt 50 perccel lépett be a stadion
VIP-részlegének fõbejáratán, miköz-
ben a helyi ultrák is zászlót bontottak
törzshelyükön. A hangulatra nem le-
hetett panasz, a dél-amerikai fílinget
kölcsönzõ konfettiesõ megtette kore-
ográfiának, a mérkõzésen pedig Didi-

er Zokoráék próbálták ellenõrzésük
alá vonni a pálya középsõ harmadát.

A második játékrészben beállt
Torghelle Sándort viszont nagyon
szeretik mostanság a fehérváriak,
igaz, nem góljaiért, sokkal inkább
elnyûhetetlenségéért, A 70. percben
szállt be a játékba, de percek alatt si-
került a trabzoni védelem szinte va-
lamennyi futballistájával összevesz-
nie... Köztük azzal a Mustafa Yum-
luval, aki két sárga lap után sem ju-
tott a kiállítás sorsára...

No, de kit érdekelt ez akkor,
amikor a szerb Nikola Mitrovics
piros-kékben a hálóba juttatta a
hosszabbítás utáni sorsdöntõ 11-
est, mellyel a Vidi az Európa-liga
fõtáblájára került, a svéd Martin
Hansson játékvezetõ meg egy idõ-
re minden bizonnyal talonba. A
székesfehérvári oldalon ez persze
már senkit nem érdekelt, a hazai
labdarúgók pedig hosszú útra in-
dultak – körbe a kerítések mellett
pacsizni a nagyérdemûvel.

Az öltözõben aztán külön kö-
szöntés járt a vezetõedzõ Paulo
Sousának, aki aznap ünnepelte 42.
szültésnapját. Egy teliholdas éjsza-
kán, amikor a török félholdasoknak
leáldozott...

Polgár László

FFeehhéérrvváárrii kkiitteekkiinnttõõ:: TTeelliihhoollddaass ééjjsszzaakkaa,, 
aavvaaggyy sszzüülleettééssnnaapprraa ccssooppoorrttkköörr

Hatvan esztendeje, hogy elsõ
tényleges katonai szolgálatát
Szentendrén töltõ zalai focisták-
nak, közöttük három nagykani-
zsai származásúnak is megada-
tott az a lehetõség, hogy az 1952.
évi helsinki olimpiai játékok lab-
darúgó vetélkedõjén gyõztes ma-
gyar válogatott ellen – egy Svájc-
ban sorra került nemzetek kö-
zötti válogatott barátságos lab-
darúgó mérkõzés elõtt néhány
nappal – pályára lépjen.

1952. szeptember 10-én dél-
után több mint 5000 nézõ övezte a
Katonai Mûszaki Fõiskola lakta-
nyai füves pályáján az Aranycsa-
pat – Szentendrei Honvéd találko-
zóját, amely felejthetetlen él-
ményt jelentett a fiatal honvéd já-
tékosoknak, a Duna-parti kisváros
és környéke szurkolóinak, sport-
barátainak.

A két csapat szakvezetõi a kö-
vetkezõ játékosokat szerepeltet-
ték – Aranycsapat: Grosics

(Gellér) – Buzánszky (Dalnoki),
Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakari-
ás (Kovács I.) – Budai II. (Sán-
dor), Kocsis (Hidegkuti), Palo-
tás, Puskás, Czibor. Szövetségi
kapitány: Sebes Gusztáv. Szent-
endrei Honvéd (késõbbi Kos-
suth KFSE): Tihanyi – Dávid,
Csányi, Varga – Dérfalvi, Kele-
men (Loppert) – Szamedli, Csa-
nádi, Szabó, Szopka, Ebedli
(Krukk). Edzõ: Moór Ede. A
honvéd együttesben 7 zalai játé-
kos lépett pályára, Nagykanizsá-
ról Csányi – Gerics, Dérfalvi L.;
Zalaegerszegrõl Dávid, Loppert,
Ebedli; Lovásziból Tihanyi (volt
NVTE) és Kelemen (volt Lenti,
majd ZTE).

Az aranycsapat sziporkázó,
gördülékeny, remek játékot muta-
tott, s 12:1 (4:0) arányban gyõ-
zött. A gólokat Puskás (3), Kocsis
(3), Hidegkuti (3), Palotás (2),
Czibor (1), illetve Szamedli sze-
rezték.

A találkozót a helyõrségi tiszti
klub éttermében 250 terítékes va-
csora követte.

Tihanyi István 
nyugdíjas, 

Nagykanizsa

6600 éévvee ttöörrttéénntt

FFooccii-eemmlléékk SSzzeenntteennddrréérrõõll
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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 5 - be nem töltött - pécsi kollégiumi fé-
rõhely elnyerésére.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 5 kollégiumi férõhelyére pályázhat az a
hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik, b.) magyar állampolgárságú
hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsõoktatási kép-
zés keretében, nappali tagozatán folytatja tanulmányait, d.) az elsõ diploma megszerzése ér-
dekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA kép-
zésben 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 (jövedelmi viszo-
nyok, testvérek száma, szülõk vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellék-
letében szereplõ az abban meghatározott igazolásokkal együtt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 07.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja
el 2012. szeptember 15-ig, döntésérõl levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplõ adatla-
pot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
Apályázati adatlap beszerezhetõ: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portá-
ján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthetõ Nagykanizsa város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-
ügyintézés, letölthetõ nyomtatványok, Mûvelõdési és Sportosztály oldalról.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelõdési és Sportosztály (Telefon: 20/849-2338).

PPóóttppáállyyáázzaattii kkiiíírrááss ppééccssii kkoollllééggiiuummii 
fféérrõõhheellyyeekk eellnnyyeerréésséérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2012. július 31-i soron kívüli ülésén döntött a
Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai árok - 037/78 hrsz-ú út közti tömb rendezés alá
vonásáról. 
A Szabályozási terv módosítási javaslat: A szabályozási terven a 3287/6 hrsz-ú út területének a
3287/22 hrsz-ú telephely bejáratától keletre esõ és a Péterfai-árokig terjedõ közlekedési
területét a szomszédos Gip-2-sz jelû ipari gazdasági területbe kell sorolni. A 3287/22 hrsz-ú
ingatlan keleti szélén egy 11 m szélességû sávot közlekedési-közmûelhelyezési területként kell
szabályozni.  Ugyancsak közlekedési területként kell szabályozni a 3287/6 hrsz-ú út keleti,
Péterfai-árok menti szakaszát. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelõen, „A településrendezési eszköz kidolgo-
zása elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyil-
vánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban
15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Ennek során biztosítani kell: a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának
tudomásra hozatalát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek
véleménynyilvánítási lehetõségét,” Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi
Irodáján megtekinthetõ ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló
42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) és a nyugdíjasok elhe-
lyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet
alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 2. Nagykanizsa,
Munkás u. 10/A. fsz. 2., 3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9., 4. Nagykanizsa, Olaj u. 25.
III. em. 1. 5. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. IV. em. 12., 6. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B.
VI. em. 41., 7. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. II. em. 1., 8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em.
61., 9. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1., 10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. fsz. 2., 11.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4., 12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.
II. Költség alapon: 1. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 1., 2. Nagykanizsa, Bajcsy Zs.
u. 38/A. I. em. 2., 3. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 4., 4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/A., 5.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15., 6. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II.
em. 9., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3., 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz.
4., 4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10., 5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em.
5., 6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1., 7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. (péntek). A részletes pályázati
hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé. 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

PROGRAM
11:30 - 13:00 - Regisztráció. 13:00 - 13:15 - Szünet. 13:15 - 14:25 - Szabadedzés. 14:25 - 14:40 -
Szünet. 14:40 - 15:45 – Idõmérõ futamok. 15:45 - 16:05 - Szünet. 16:05 - 16:30 - Nyolcaddöntõ futa-
mok. 16:30 - 16:45 - Szünet. 16:45 - 17:00 - Negyeddöntõ futamok. 17:00 - 17:15 - Szünet. 17:15 -
17:30 - Elõdöntõ futamok. 17:30 - 17:40 - Szünet. 17:40 - Kis Döntõ. 17:45 - T-Systems Elimina
Tour Volksbank Nagykanizsa Nagydíj - DÖNTÕ futam. 18:00 - Ünnepélyes eredményhirdetés.
A Volksbank Kanizsa Nagydíj az új arculatot kapó Fõtér környékén, trükkös siká-
torok, lépcsõk, kávézón vezet keresztül. A versenyközpont a Dödölle Fesztivál
központjául is szolgáló Eötvös tér. 1. Hunyadi utca, Kálvin tér: Aszfalt. 2. Lépcsõ,
parkoló: Beton, díszburkolat. 3. Park, parkoló: Füves rész, díszburkolat. 4. Park: Lépcsõ,
rámpa, finomkavics, díszburkolat. 5. Átjáró udvar: díszburkolat. 6. Parkoló, Kölcsey
Ferenc utca: aszfalt, beton. 7. Fõ út, járda: aszfalt, beton.

TT-SSyysstteemmss EElliimmiinnaa TToouurr VVoollkkssbbaannkk
NNaaggyykkaanniizzssaa NNaaggyyddííjj 

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

29.qxd  2012.09.12.  12:09  Page 10



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 11

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

2012. szeptember 6.

zTájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a 2012. szeptember 7-8-án
rendezendõ Bor- és Dödölle Fesztivál idején Nagykanizsa
belvárosában az alábbi forgalmi változások lesznek:

2012. szeptember 6-án 18:00 órától szeptember 9. vasárnap 5:00 óráig
lezárásra kerül az Eötvös tér északi és déli ága, valamint a Fõ utca Deák tértõl
Eötvös térig terjedõ szakasza. Fenti útszakaszokra kizárólag a területen lakók, a
lakcímkártya bemutatásával hajthatnak be. A Bor- és Dödölle Fesztivál az
Eötvös tér és Széchenyi tér parkfelületein, parkolóiban és egyéb közlekedési
területein kerül megrendezésre. Szeptember 8-án szombaton délelõtt
10:00órától 10:30-ig a Fõ út Erzsébet tértõl Eötvös térig terjedõ szakaszán a
fesztiváli felvonulás miatt félpályásan lezárásra kerül. Szombat délután 11:00-
tól 18:00 óráig a városi bringaverseny miatt lezárjuk a Hunyadi utca Fõ úttól
Rozgonyi utcáig terjedõ szakaszát, a Kálvin teret és a Kölcsey utcát. Akerékpár-
verseny ideje alatt a lezárt területre csak a megkülönböztetett jelzést használó
gépjármûvek hajthatnak be. Ez idõ alatt a területen lakók célforgalma is tilos.
Rendelkezésre álló terelõ útvonalak: Huszti tértõl Erzsébet tér irányába: Rozgonyi
u. vagy Eötvös tér - Kórház u. - Zrínyi u. - Széchenyi tér - Felsõtemplom - Fõ út.
Erzsébet tértõl keleti irányba: Ady u. - Zrínyi u. - Zrínyi u. új szakasza vagy Fõ út
- Deák tér - Felsõtemplom - Széchenyi tér. A felsorolt terelõutak mellett kérjük,
vegyék igénybe a rendezvény idején félpályán járható Kisfaludy utcát és a Kirá-
lyi P. utcát. Az egyéb útlezárások és korlátozások miatt javasoljuk a belváros

kikerülésére a 7. sz. fõút elkerülõ szakaszát. Szeptember 6. estétõl 9-én haj-
nalig az Eötvös téri autóbuszmegállók a járatok útvonalából kimaradnak.  A
bringaverseny ideje alatt a Deák téri (T-mobile elõtti) megálló a Felsõtemplom
és volt banképület közötti parkolókba kerül ideiglenesen áthelyezésre. 

Kérjük a rendezvény látogatóit, hogy a rendezvényi helyszínt
lehetõség szerint gyalogosan közelítsék meg. Felhívjuk az autósok
figyelmét, hogy a buszközlekedés zavartalansága érdekében szeptember
6-tól 10-ig a Felsõtemplom déli oldalán a megállási tilalmat az útszakasz
teljes hosszára kiterjesztjük. Megértésüket köszönjük!

FFoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzáássookk 
aa BBoorr- ééss DDööddööllllee FFeesszzttiivvááll iiddeejjéénn
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Augusztus 24-én vette kezde-
tét a horvátországi Varasdon, és
egészen szeptember 2-ig tartott a
14. Spancirfest kulturális forga-
taga a barokk városban. 

A szervezõk idén még inkább
beleerõsítettek az „Érzelmek ka-
valkádja” során, hiszen azok is
ott(hon) érezhették magukat (a
multimédia területén hatványozot-

tan beleerõsítettek), akik esetleg
csak késõbb, vagy egyáltalán nem
tudtak részt venni a nagyszabású
kulturális rendezvényen – így gya-
korlatilag senki sem maradt le
semmirõl. A Spancirfestre idén is
hatszámjegyû látogató-sereget
vártak, s az elõzetes várakozások-
ban nem is kellett csalatkozniuk.

A (nem csupán) óvárosi rész
Varasdon gyakorlatilag egy nagy

színpaddá alakult, illetve még na-
gyobb hangsúlyt kapott a köny-
nyûzenei elõadók sora. A város
bizonyos szegleteiben már a dél-
elõtti órákban megkezdõdtek a
programok, s a betérõket számos
útmutató, programajánló segítet-
te, hogy gyorsan meg is találják a
leginkább kedvükre valót – le-
gyen szó felhõtlenül szórakozni
vágyó fiatalokról, vagy épp csa-
ládokról. Az egyes terek illetve
például az úgynevezett korzó is a
muzikális élmények nyújtásában
voltak élenjárók és az interaktív
területen is számos meglepetést

tartogatott a tíz nap. A koncertek
gyakorlatilag az éjszakába nyúló-
an gondoskodtak arról, hogy
Varasd mint kulturális egyedisé-
get nyújtó – egykori barokk – vá-
ros maradhasson meg az elkövet-
kezendõkben is a gondolatokban.
S persze készülõdvén már a ti-
zenötödikre... 

Polgár László
Varasd

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2012. szeptember 6.12

A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA - „CSAK CSAJOK” - ki-
állítás a Kanizsa Fotóklub nõi fotó-
sainak alkotásaiból: Bakos Ildikó,
Balogh Zsófia, Deák Éva,
Dolmányosné Balogh Éva, Kéthe-
lyi Júlia, Kóréné Horváth Anita, Si-
mon Bernadett, Simon Kíra
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig

„Az én hobbim” "ÉDES ÍZEK"
– Dénes Ferenc csokipapír gyûjte-
ményének bemutatása.
Megnyitja: Lengyák István
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig

Szeptember 13., 20., 27. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit ze-
nepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlet-
tel 600 Ft/család. www.kerekito.hu 

Szeptember 14. 18 óra
„SZILÁNKOK” - Ferkovics Jó-
zsef képzõmûvész kiállítása
Megnyitja: Kardos Ferenc költõ, könyv-
táros. Megtekinthetõ: október 9-ig

Szeptember 15. 19 óra
Zenés Esték az Erzsébet Téri Zene-
pavilonban. A KANIZSA BIG
BAND KONCERTJE
A belépés díjtalan.

Szeptember 14. 18 óra
„A ZENE AZ KELL” - Kardos
Eszter és Horváth Szilárd Musical
estje. Közremûködnek: Kovács Ka-
ta énektanár, Swans Balett és Tánc-
iskola Silhouette tánccsoport, Roz-
gonyi Úti Általános Iskola énekka-
ra (karvezetõ: Dávidovits Zsuzsan-
na), Horváth István Radnóti díjas
versmondó. Belépõdíj: 1 000 Ft

ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiál-
lítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 1-ig

ÉRINTÉSEK, 
AVAGY EGY ÁLOMJÁRÓ 
LÁTOMÁSAI - 
SOPHIE PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA

Megtekinthetõ: szeptember 10-ig

Szeptember 15.
FALUNAP - BAJCSA
Részletes program 
a plakátokon

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyû-
lése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú
Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében
történõ ellátására pályázatot ír ki.

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó:
Cseresnyés Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: 
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési
feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában
közszolgáltatási szerzõdés keretében, ezen kívül a pályázatban fog-
laltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A sze-
mélyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartal-
mazó, a pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend sze-
rint kell végezni. 
3. A szerzõdés meghatározása:
közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama:
Kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, - 2013. január 1. napjától
2020. december 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való köz-
zétételét követõ 60. nap 12.00 óra.

9. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 
2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja:
2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja: 
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követel-
mények és bírálati szempontok alapján az összességében legelõnyö-
sebb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést. 
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
A Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg. 
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti
a Kiíró Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás
az átutalási megbízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtö-
kig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következõ
címen:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osz-
tály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl
számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre,
amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvá-
sárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás
megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: 
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki
számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kí-
vüli székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat
nyelve magyar.

PPáállyyáázzaatt aauuttóóbbuusssszzaall vvééggzzeetttt mmeenneettrreenndd sszzeerriinnttii sszzáállllííttáássrraa
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2012. szeptember 6.

Horoszkóp

Jó eredményeket érhet el ezen a héten a
munkájában, ha a saját erejére támaszko-
dik, mert a barátok segítsége most csak
hátráltatná a munkatempóját. A párja öt-
leteit azonban elfogadhatja.

Nem árt, ha idõnként hallgat az okosabbra,
még akkor is, ha a párjáról van szó. Nagy
szüksége lesz a pénzre, ha azonban buz-
gólkodása ellenére sem tudja megszerezni,
ne idegeskedjen, mondjon le valamirõl.

Az univerzum energiáit magához vonzhat-
ja ezekben a napokban, így könnyen meg-
szerezheti mindazokat a dolgokat, amire
szüksége lesz. A párjától is megkaphatja
mindazt, amit csak kíván a hétvégén.

A fontos családi kérdésekben lehetõleg ne
döntsön ezekben a napokban. Várja meg,
míg elcsitulnak a kedélyek. Hamarosan
beköszönt kedvenc évszaka az õsz, és vele
együtt megérkezhet a szerelem is.

Néha úgy érzi, a családjában nem értékelik
kellõképpen az önben rejlõ képességeket.
Egyre többet várnak el magától, pedig
jobb lenne, ha hagynák, hogy a saját útját
járja, a saját temperamentuma szerint.

Élete párja az eddigieknél sokkal több idõt
szeretne kettesben eltölteni önnel, de ennek
van egy nagy akadálya. Mindegyikük ra-
gaszkodik a saját hobbijához. Próbáljanak
meg közös szenvedélyt találni maguknak.

Szerencsés napokat jeleznek a bolygók,
valóra válhat egy régi álma, és a fõnöke
is elismeri a teljesítményét. Figyeljen
oda az egészségére, lazítson egy kicsit,
és töltsön több idõt a természetben.

Változékony lesz a hangulata ezekben a
napokban. Mielõtt egy apróság miatt
megsértõdik a párjára, iktasson be egy
önvizsgálatot, hiszen az is elõfordulhat,
nem önnek van igaza.

Gyorsan túlteszi magát az otthoni nehézsé-
geken, és tovább hódolhat szenvedélyének, a
sportnak. Legszívesebben a szelek szárnyán
száguldana, szörfözne, csak egy a baj. Nincs
a közelben hely, ahol ezt megtehetné.

Utazást jeleznek önnek a csillagok, ahol
nemcsak szép tájakat ismerhet meg, és új
ismeretekre tehet szert, hanem meglepeté-
sek is érhetik. Járjon nyitott szemmel, és
fogadja el az új ismerõsök közeledését. 

Sok régi ismerõsével találkozhat és új bará-
tokra is szert tehet, ha ellátogat hétvégén a
Dödölle Fesztiválra. A párkapcsolatában
adódó feszültséget akár az is feloldhatja, ha
belefeledkezik a dödölle készítés titkaiba.

Titokban arra vágyakozik, hogy vibráljon ön
körül az élet. Ezt el is érheti, ha pontosan haza-
ér a munkából, és elvégzi azokat a teendõket,
amiket megígért. Azután már a fantáziájától
függ, hogy milyen ötletekkel hozakodik elõ.

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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Péterfai utcában 18 m2-es garázs el-

adó. Érd.: 0630/506-1082  (7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület el-
adó. Érd.: 0630/448-6072 

Bagolai hegyen pince kedvezmé-
nyesen eladó, 780 négyszögöl terüle-
ten, teljes felszereléssel, jól termõ gyü-
mölcsfákkal. Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érdeklõdni: 0630/473-
9120 (7503K)

Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett tera-
szos, kívülrõl hõszigetelt, felújított, be-
lülrõl jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)

Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagy-
kanizsán, a Csengery út elején az ud-

varban. Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)

ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)

Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetõcsomagtartó kedvezõ áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

Matematikából érettségire felké-
szítés. Egyetemistáknak analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)

Szakképzett kéz- és lábápoló, mû-
körömépítõ vállalkozó vállal mûköröm-
építést 3000 Ft-tól, gyógypedikûrt 3000 Ft-
ért. Tel.: 0630/270-8592 (7520K)

Matematikából általános- és kö-
zépiskolások felkészítését, korrepetálá-
sát vállalja szaktanár Nk-án. Tel.:
0630/9396-115 (7521K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi pa-
rasztbútorokat és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Tel.: 0620/555-3014 (7523K)

Pianino eladó Nagykanizsán. Érd.:
0630/225-0217 (esti órákban) (7524K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. szeptember 6.14

2012.09.11. (kedd) 10.00-12.00 óra Orosztony, Faluház. 
2012.09.11. (kedd) 13.30-06.30 óra Felsõrajk, Mûvelõdési Ház. 
2012.09.14. (péntek) 10.00-15.00 óra Nagykanizsa, Tesco.

VVéérraaddááss - VVöörröösskkeerreesszztt

ÁÁLLLLÁÁSS
Könnyû fizikai munkára (címké-

zés, készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!

Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig, délelõt-
tös, délutános ill. éjszakás mûszakban. Kultu-
rált, tiszta munkakörülmények, rugalmas
munkarend, korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal! Érdeklõdni: 0620/913-71-
10; 0630/983-33-87, e-mail: diakmelo@diak-
melo.hu vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának fax hívószámai 2012.
szeptember 3. napjától megváltoznak. 
A Polgármesteri Hivatal központi fax hívószáma: +36 93 510 077. Erzsébet tér
7. sz. alatti épületben található tisztségviselõk és szervezeti egységek. (Pol-
gármester, Alpolgármester, Jegyzõ, Aljegyzõ, Polgármesteri Kabinet,
Titkárság, Mûvelõdési és Sportosztály, Pályázati Iroda, Városfejlesztési Osztá-
ly, Fõépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószá-
mai: +36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben talál-
ható szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztá-
ly, Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület
Felügyelet) fax hívószámai: +36 93 510 149, +36 93 510 150
Anyakönyvvezetõk fax hívószáma: +36 93 310 097 
Apolgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon elérhetõ. 

FFaaxxsszzáámmookk vváállttoozzáássaa

VVEEGGYYEESS

Lakossági apró: 800 Ft (Kanizsa Kártyá-
val 600 Ft), másodiktól 400 Ft. Vállalkozá-
si apró: 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. 

Némi éllel fogalmazva kicsit
félõ volt, hogy a XXXIX. Mó-
ricz Kupa kispályás ladarúgó-
torna küzdelmeit Kiskanizsán
egyes meccsek alapján az ut-
cák, terek bajnokságáról átke-
resztelhetjük az utcai harcosok
viadalává, de a júliusban ren-
dezett torna történései azért
nem csupán errõl maradnak
emlékezetesek. 

A 3. helyért rendezett találkozó
is tartogatott keménységet, a finálé
viszont már nem az „elszakadt ide-
gek” csatáját hozta. Mindezek
mellett arról sem árt megfeledkez-
ni, hogy a 38 éve tartó kupasorozat

jövõre negyvenedik alkalommal
kerülhet megrendezésre. Egy nem
mindennapi sorozat, mely mindig
is nagy küzdelmeket tartogatott...

Néhány mondat erejéig még tér-
jünk vissza a nyáron történtekre:
érdekes módon a címvédõ Jak-
abkuti utca elnevezésûek Bajcsa-
iak elleni mérkõzései tartogatták a
feszültséget: a Bajcsai I elleni pár-
harcuknak szinte már történelme
van (a találkozó után azért kilenc-
ven százalékban mindenki lekezelt
mindenkivel...), a Jakabkuti –
Bajcsai II bronzmeccsben ellenben
elõzetesen nem volt bent a sport-
szerûséget átlépõ viaskodás lehe-
tõsége... Egy utánrúgás aztán meg-

hozta gyümölcsét, cserejátékos
vett volna elégtételt az elkövetõn,
miközben azért a gólok is potyog-
tak – Pintér Ferenc például egy-
maga négyet termelt (6-3).

A finálé egyedisége inkább abból
fakadt, hogy a korábban nem ki-
mondottan az esélyesek közé sorolt
Szepetneki nyert a Bajcsai „egy” el-
len, az akkor mutatott teljesítménye
alapján megérdemelten (2-1).

Döntõ: Szepetneki – Bajcsai I
2-1 (0-0). Kiskanizsai Sportkert,
150 nézõ. Vezette: Fábián P., Fábi-
án S. G.: Hartai G., Hartai K.;
Kálovics Á. Szepetneki: Hartai L. -
Hartai G., Hegedûs M., Pesti P., Ba-
logh G. Cserék: Hartai M., Becze,

Hartai R., Pesti L. Bajcsai I: Ko-
vács Zs. - Orbán A., Kálovics Á.,
Szomjas Sz., Ganzer Sz., György
Zs. Cserék: Barabás A., Imrei J.,
Kozó J., Kálovics I., Kálcsics F.

A 3. helyért: Bajcsai II - Jak-
abkuti 6-3.

A XXXIX. Móricz Kupa ut-
cák, terek bajnoksága, Kiska-
nizsa –  végeredmény:

Felnõtt: 1. Szepetneki utca, 2. Bajc-
sai utca I, 3. Bajcsai utca II, 4. Jak-
abkuti utca. Gólkirály: György Zsom-
bor (Bajcsai I; 9 góllal). Ifjúsági: 1.
Körmös utca. Serdülõ: 1. Kossuth ut-
ca. Öregfiúk: 1. Felsõtemetõ utca.

P.L.

AA nnaaggyy pprreesszzttíízzss vvééggeetttt nnaaggyy ccssaattáákk aa MMóórriicczz KKuuppáánn

Ilyet bizony ritkán tapasztalni
- a sport terén is! Amikor vala-
mivel, sõt nem is akármennyivel
több pénzre van kilátás... Nos,
Musits Ferenc, a Nagykanizsai
Izzó SE elnöke számolt be forró-
dróton arról, hogy a kézilabdá-
zók utánpótlásában jelentõs
anyagi háttér körvonalazódik.

De elõbb a csarnok-pályázatról.
Mint kiderült, érvényes és eredmé-
nyes volt úgymond a pályázat a
Bányász-csarnok felújítására, va-
gyis a kivitelezõkkel akár a

közeljövõben kezdõdhet az egyez-
tetés, illetve a „munkába állás”...

S akkor arról a bizonyos TAO-
alapú utánpótlás-fejlesztõ tételrõl:
a klub 43 millió forintos keretre
kapott megerõsítést, minderrõl az
a határozat szól, amit a klub ka-
pott. Ha ehhez hozzátesszük, hogy
az elõzõ periódusban ez az összeg
9 millió volt, akkor...

No, de innentõl viszont legyen a
sportszakmai szempontoké a fõ-
szerep...

P.L.

43 mmillió uutánpótlás-ffejlesztésre
Asztalitenisz berkekbõl szár-

mazó információk szerint egy is-
merõs arc csatlakozott a dél-za-
lai nõi kerethez, hiszen a nagy-
kanizsai Szász Kinga visszatért a
Sörgyár Sport Egyesülethez.

Korábbi együttese, a Mag-
yargencs SE (múlt hétfõi bejelentés
alapján) anyagi források hiányában
megszûnt, így játékosai szabadon
igazolhatóvá váltak, így gyorsan
kell új egyesületet keresni. Az aszta-
liteniszezõre mind az egyes, mind a
kettes csapatnál számítanának.

Idõközben el is rajtolt a nõi asztalite-
nisz NB I B Nyugati csoportjának soro-
zata, melynek keretében a Kanizsa Sör-
gyár SE II csapata Komlón vendéges-
kedett. A hazaiak nem udvariaskodtak
az asztaloknál és 17:1-re gyõzték le a
dél-zalaiakat. A nagykanizsaiak a Hor-
váth Anna, Salamon Sára, Müller Diá-
na, Kocsis Judit felállásban játszottak, s
közülük a becsületgyõzelmet Müller
Diána szerezte. A következõkben a ka-
nizsaiak a Szekszárd AC II-t fogadják
szombaton a Bolyai-iskolában.

P.L.

Beindul aaz aasztalitenisz sszezon
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2012. szeptember 6.

A Pest megyei Szigetmonostor
és környéke adott otthont né-
hány hete egy hatórás jótékony-
sági éjszakai futóversenynek,
mely egyben jó felkészülési alka-
lom is volt a nagykanizsai dr.
Lubics Szilvia ultramaratonista
számára a már belátható idõbeli
távolságban lévõ görög Spar-
tathlonra.

A Kanizsai Futóklub sportolója
megnyerte versenyét, mi több,

testvére Vágó Boglárka pedig a
második helyen végzett.

– Már elnézést, hogy így fogal-
mazok, de semmi extra nem tör-
tént – kezdte az extrém távok
kedvelõje és roppant eredményes
teljesítõje. – Tulajdonképpen
edzeni mentem, hiszen már köze-
ledik a görögországi Spartathlon
246 kilométeresének az ideje, rá-
adásul már egy edzõtáborozáson
is túl vagyok.

– Miként lehet akkor mindezt fel-
fogni a teljes szezonjára tekintve?

– Ez a hatórás verseny egy ki-
váló tréningnek is felfogható al-
kalom volt. Azért azt nem árt tud-
ni, hogy jótékonysági futásról
volt szó, melyen a nevezési díja-
kat egy alapítvány számára aján-
lották fel, illetve a rajtszámomat
„viselõ” mezt is elárverezték.
Mindenesetre még engem is meg-
lepett, hogy jobb idõeredményt
értem el, mint a hasonló idõtarta-
mú országoson...

– Az idényére eddig nem lehet
panasza...

–  Valóban, s éppen ez lehet a
becsapós mindebben, hiszen a sár-
vári huszonnégyórás és az Ultra-

balaton (ahol az egész mezõnyt te-
kintve lettem elsõ) is várakozáson
felül sikerült.

– Ilyen estekben beszélhetünk
túlnyerésrõl?

– Bizony ilyen nagy megterhe-
lések alkalmával az izomzatban
olyan mikrosérülések keletkezhet-
nek, melyek nem kis mértékben
növelhetik a komoly sérülés koc-
kázatát. Ugyanakkor tisztában vol-
tunk azzal is edzõmmel együtt,
hogy az ez évi versenyidény szá-
momra még megterhelõbb lesz. Õ
óvott is ettõl, legalábbis a balatonit
beáldozhatónak gondolta, igaz, vé-
gül örömteli, hogy eddig minden
jól alakult.

– Innentõl viszont jöhet a forma-
idõzítés Görögországra...

– Valahogy így, bár azt rögtön
hozzátenném, a mostani futásom
elõtt volt egy lazább hónapom,
ezért már jól is jött a legutóbbi fu-
tás. Mostantól viszont már a szep-
tember végén sorra kerülõ Spar-
tathlon kerül a fókuszba, amirõl
ugyan tudom, hogy nyerhetõ, de
azért egyben pokolian nehéz is...

P.L.

SSppaarrttaatthhlloonnii iissmmééttllééssrree kkéésszzüüllõõddvvéénn Csõgörné Kenese Mária 
megvédte bajnoki címét 
Fadd-Dombori volt a helyszíne

a 2012. évi sprint távú triatlon or-
szágos bajnokságnak. A verseny
750 m úszás-20 km kerékpározás-
5 km futás folyamatos teljesítésé-
bõl állt. A hirtelen jött viharban
szerfölött hullámzó vízben kezdõ-
dött az úszással a verseny. A ke-
rékpározásnál aztán az erõs szél
nehezítette a rajtolók dolgát, sze-
rencsére a futás végére a vihar el-
vonult és a célba érkezõket az idõ-
járás már nem zavarta. A kanizsai
TRI-CO Triatlon Klub versenyzõi
szép eredményeket értek el.

Csõgörné Kenese Mária a 60-
64 évesek kategóriájában elsõ he-
lyezést ért el, megvédve országos
bajnoki címét. Benedek János az
55-59 évesek kategóriájában 8.
lett, míg Vránics László a 40-44
éveseknél 9. Csõgör Péter és
Csõgör Marcell a legnépesebb,
vagyis a 35-39 évesek kategóriájá-
ban a 13. és 14. helyen zárták a
versenyt.

Olimpikonokkal együtt 
kajakozott 

Szolnokon rendezték az olimpia
zárása után (szûk) egy héttel a ka-
jak-kenu országos bajnokságot,
melyen Németh Ádám, a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub sportolója is in-
dult három számban. A háromna-
pos versengés során számos olim-
pikon is rajtolt, vagyis a mezõny
erõssége egyáltalán nem volt
gyengének mondható.

Ádám a versenyt megelõzõ he-
tekben edzõje nélkül, egyénileg
készült, s gyakorlatilag a közvet-
len élmezõny után ért célba futa-
mai, döntõi során. K-1 500 méte-
ren a nagykanizsai kajakos hetedik
lett, majd az idén fõ számának te-
kinthetõ K-1 200 méteren negye-
dik. K-4 200 méteren egy hetedik
helyen végzett egységnek volt a
tagja.

Balatonfüredi FC (1.) – Nagy-
kanizsai TE 1866-Horváth Méh
(10.) 2-0 (1-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 3. forduló. Balaton-
füred, 250 nézõ. Vezette: Hollósi
(Kiss P., Hérincs). G.: Wiebel
(45.), Leonardo (60.)

NTE: Freischmid - Rákhely, Ba-
ranyai Z., Cserfõ L., Szép D. - Boz-
soki, Kotnyek I. - Rieger (Babati T.
67.), Nagy T. (Schuller, 88.), László
R. (Petánovics M., 72.) - Cs. Hor-
váth G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Kimondottan szerencsétlen dolog
az elsõ játékrész végén gól kapni, rá-
adásul az a Wiebel Dávid szerezte, aki
csereként lépett pályára a 22. percben.
Leonardo gólja a 60 percben bebizto-
sította a csoport listavezetõjének gyõ-
zelmét. A nagykanizsaiak szombaton
a Csornai SE-t fogadják 16 órától.

A megyei labdarúgó bajnokságok
osztályaiban sokgólos, nagyobb-
részt vendéggyõzelmeket hozó
talákozókon szerepeltek a nagyka-
nizsai gárdák. A hölgyek NB II-es
küzdelmeiben az NTE sikerrel koz-
metikázta elmúlt heti vereségét. 

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Bagola VSE (16.) - Reák Gép
Kft. Baki SE (5.) 1-7. Bagolai g.:
Kalamász. Bagola: Cser -
Popovics, Kovács K., Kovács B.,
Kocsis R., Kisharmadás G., Szige-
ti,  Kalamász (Megyesi, 75.), Ta-
kács P., Hilcz M., Rácz K. Játékos-
edzõ: Popovics Lajos. A hazaiak
zsinórban a harmadik vereségüket
szenvedték el az új szezonban.

Palin FC (9.) - Znet-Mikronet
Becsehely (4.) 0-0. Palin: Bársony
L. - Kiss M., Somogyi D., Csetei,
Bársony Sz., Buda, Horváth Zs.
(Szokol J., 80.), Zborai, Horváth
Gábor, Millei Z. (Berke, 35.), Ta-
kács A. Játékos-edzõ: Buda Péter.

Pákai VMSE (6.) - Kiskanizsai
Sáskák (3.) 1-5. G.: Bakon; Piecs L.
(3), Kálcsics F., Pécsi A. Kiskanizsa:
Munkácsi Zs. - Gáspár G., Csordás
M., Horváth Gergõ, Németh R.
(Cserfõ H., 75.), Dolmányos M.,
Visnovics I. (Pécsi A., 62.), Farkas
M., Kálcsics F., Földesi, Piecs L.
Edzõ: Sneff Ferenc. A vendégeknél
a múlt pénteken születésnapos Piecs
László vágott három találatot.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Miklósfa SE (7.) - Joy's
Fityeház TK (9.) 3-4. Miklósfai
g.: Halajkó (2), Gombos. Miklós-
fa: Benkõ B. - Müller, Panka,
Verebélyi N., Verebélyi J., Gom-
bos, Paulin (Balázs T., 59.), Hala-
jkó, Völgyi M., Pongrácz L, Sebe-
si. Edzõ: Gerencsér Lajos.

Bajcsa SE (12.) - Letenye SE II
(8.) 2-3. Bajcsai g.: Tóth Gy. (2).
Bajcsa: Zsigmond - Lovretics, Far-
ka Cs. (Horváth F., 60.), Erdélyi J.
(Novretics, 77.), Marczin, Bró Zs.,
Tóth Gy., Horváth L., Farkas T.
(Székelyhidi, 83.), Zelkó, Hóbár.

Nõi NB II: Nagykanizsai TE
1866 (5.) - Szigetvári VSC (10.) 3-
0. G.: Hozlár, Balassa A., Szollár B.
NTE: Balassa Sz. - Balassa A., Ka-
nizsai D., Somogyi Zs., Balassa D.,
Takács D. (Szappanos, 46.), Lam-
pert, Szollár B., Szekeres K.,
Hozlár (Mátyás, 69.), Tarsoly (Esz-
ter S., 69.). Edzõ: Benedek József.
Eltiltottjai nélkül is simán gyõztek
a kanizsaiak a Szigetvár ellen.

P.L.
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