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Részletfizetés! 
Diákkedvezmény! 

Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

Eheti sszámunkban
ebösszeírás

Felhívjuk a Tisztelt ebtartók
figyelmét arra, hogy Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése 2012. szeptember
4-én döntött az ebek összeírá-
sáról. 

Ennek teljesítésére a Kanizsa He-
tilap mai számában egy adatlap
formanyomtatványt találhatnak.
A kitöltött adatlapokat szemé-
lyesen adhatják le a Polgármes-
teri Hivatal Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. szám alatt az elsõ
emelet 31. számú irodájában az
ügyfélfogadási idõszak alatt, va-
lamint postai úton is feladathat-
ják a Polgármesteri Hivatal cí-
mére.

Az ünnepélyes megnyitót kö-
vetõen kezdetét vette a két napig
tartó 9. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál. Az országos hírû fesz-
tiválra étvágygerjesztõ dödölle
illat, a borházak gazdag kínála-
ta, a táncra csábító zene és a
népszerû elõadók, együttesek
vonzották a népes tömeget.

– A Bor- és Dödölle Fesztivál
számunka évrõl évre visszatérõ
ünnep, olyan esemény, amely újra
és újra összehozza a város polgá-
rait. Közösségi színtér, közösség-
kovácsoló erõ, és persze jó mulat-
ság is egyben – kezdte ünnepélyes
megnyitóját Cseresnyés Péter
polgármester. Mint mondta, van
okunk az ünneplésre, hiszen ün-
nepelhetjük a fejlõdõ Nagykani-
zsát, munkánk gyümölcsét és
eredményét, közösségünket és
családunkat. Hozzátette, óriási

verseny folyik a települések kö-
zött egyrészt a pályázati pénzek
megszerzéséért, másrészt pedig a
hagyományok ápolása vagy meg-
teremtése terén. Azonban szeren-
csénkre Nagykanizsa történelme
rendkívül gazdag, így nekünk
nem kell jeles napok után kutat-
nunk. Kiemelte, városunkban az
év minden szakában rendeznek
olyan programokat, melyek Kani-
zsa határain kívül is ismertek. A
dödölle mellett, mely régen a sze-
gények ételeként szolgált, a bor
ünnepe is volt a hétvége, hiszen a
szõlõ és a bor a kanizsaiak min-
dennapjaihoz tartozik. A feszti-
válra Novák Ferenc Zalakaros
polgármestere és Halmi Béla
Letenye elsõ embere is ellátoga-
tott.

Az önkormányzat, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai Egye-

sület közös rendezvényén ezt kö-
vetõen indultak a programok, a
Vásári játékok – mesejáték, a ta-
valyi év bordalnokának, Horváth
Zoltánnak, a Zalagyöngye Tánc-
együttes és Bellák Tibor harmoni-
kás mûsora. Majd az utcabált
megelõzõen megválasztották a
fesztivál fehér- és vörösborát, a
fesztivál fehérbora a Bezerics
Borház 2011-es Cserszegi fûsze-
rese, a fesztivál vörösbora a 2011-
es Cézár Vinery Sylah lett. Este a
Borra-Való Zenekar és a Mystery
Gang zenélt.

A kísérõ programok közt idén
elõször szerepelt a Dödölle Kuc-
kó, ahol az érdeklõdõk betekint-
hettek a dödölle készítésének rej-
telmeibe és kérdéseket is felte-
hettek a szakácsoknak. Már az el-
sõ napon is vásárolhattak kerek-
répás fagylaltkülönlegességet,...

(folytatás a 2. oldalon)

MMeeggnnyyíílltt aa ddööddööllllee ffõõvváárroossáánnaakk kkaappuujjaa
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(folytatás a címlapról)
többek között egészségügyi

szaktanácsadáson és a rendõrség
munkatársainak köszönhetõen
drogprevenciós elõadáson ve-
hettek részt, valamint felülhet-
tek a városnézõ kisbuszra vagy a
népi körhintára.

Ezt a mondatot Horatius vetette pa-
pírra, nagyjából kétezer esztendõvel
ezelõtt. Õ maga derék borissza férfiú
volt, aki ebben a mi Berzsenyink tár-
sa, és így, szegrõl-végrõl nekünk, a
bort ünneplõknek is rokonunk. 

Nálunk – ahogyan az Pannóniá-
ban lenni szokott –, mindazt, ami a
szõlõvel kapcsolatos, a kelták
kezdték el. Õk ültették és kapálták

az elsõ szõlõt, és õk itták elõször a
hegy levét. Õket a rómaiak követ-
ték, akik egy szörnyû háború után
újra kiásták a kutakat, s újra szõlõt
termesztettek, bort készítettek. 

Horatius idézett mondata a hon-
foglalás után nyert ismét értelmet.

A népvándorlás korának viharos
évtizedeit követõen eleink újra tele-
pítettek szõlõket, vagyis visszatért a
természet, s Magyarország azóta
mindig is a jelentõs bortermelõ
nemzetek között foglalt helyet.

A szõlõ és a bor pedig, nekünk
kanizsaiaknak – öröm és munka,
hobbi és elfoglaltság, vagyis a
mindennapjaink része. Jogos hát,
hogy a dödölle mellett ezen a hét-
végén a hegy levét is ünnepeljük.

Egy régi bölcsesség szerint az
élet ünnepek nélkül olyan, mint egy
hosszú út vendégfogadók nélkül.
Nem tudom, kinek jutott eszébe, ki
írta le elõször ezt a gondolatot, de
abban biztos vagyok: igaza volt. 

A Bor- és Dödölle Fesztivál szá-
munkra évrõl évre visszatérõ ünnep,
olyan esemény, amely újra és újra
összehozza a város polgárait. Kö-
zösségi színtér, közösségkovácsoló
erõ, és persze jó mulatság is egyben. 

A borról már beszéltem, a dö-
döllét pedig, azt hiszem, nem kell
bemutatni. Ez az egyszerû zalai

étel régen a szegények eledele
volt, elsõsorban azért, mert 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 akár
önálló étekként. 

Nem túlzás: ez a magyar konyha
egyik tájjelegû remeke, amely Za-
lában és azon belül Nagykanizsa

gasztronómiai büszkesége. 
Ma óriási verseny folyik a tele-

pülések között. Egyrészt a pályá-
zati pénzek megszerzéséért, a gaz-
dasági lehetõségekért, másrészt a
hagyományok ápolása vagy éppen
megteremtése terén. Mindenki
igyekszik lefoglalni valamit a ma-
gyar gasztronómiából, felkutatni
olyan momentumot a múltból,

amely segít erõsíteni az identitást,
összekovácsolni a közösséget. 

Szerencsére – és ezt büszkén
mondhatjuk – Nagykanizsa múltja,
történelme olyan gazdag, hogy ne-

künk nem kell nagyon kutatni jeles
napokat, nem kell ünnepeket kre-
álnunk; õseink és a hagyományok
tisztelete szinte tálcán kínálja a le-
hetõségeket. 

És mi élünk is ezekkel.
Ez a közösség, Nagykanizsa, az el-

múlt években levetkõzte az álmosság
sztereotípiáját. Hiszen nálunk az év min-
den szakában történik valami, van olyan
program, amelyet a helyiek szeretnek, és
most már a város határain kívül is ismert.

Ennek titka pedig az összefogás-
ban rejlik. 

Az önkormányzat, az intézmé-
nyek, a civil közösségek közös
munkája nyomán él és virágzik kö-
zösségünk, és ennek köszönhetõen
érünk el komoly eredményeket.
Idén például, közös munkánk
büszkeségét, a megújult Erzsébet
teret ünnepeltük és ünnepeljük, de

figyelemre méltó az is, hogy közel
170 millió forintból jelentõs infor-
matikai fejlesztések történtek isko-
láinkban, megteremtve ezzel a
korszerû oktatás-tanulás feltételeit. 
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

„„ÛÛzzdd kkii bbáárr vvaassvviilllláávvaall
aa tteerrmméésszzeetteett,, aazz 
mmééggiiss rrööggttöönn 
vviisssszzaattéérr..”” 
Cseresnyés Péter polgármester 
köszöntõje
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2012. szeptember 13.

Nagykanizsa tehát épül, fejlõdik.
A munkában, a mindennapok

küzdelmeiben azonban idõnként

meg kell állnunk. Ki kell ereszteni
a gõzt, ahogyan mondani szokták,
hogy aztán újult erõvel lehessen is-
mét alkotni, dolgozni – családunk,
közösségünk, városunk gyarapo-
dása érdekében. Ez a hétvége pont
ezt a célt szolgálja.

A Széchenyi és az Eötvös tér ki-
tûnõ programokkal, ínycsiklandó
illatokkal, finom falatokkal hívo-
gat. A 9. Kanizsai Bor- és Dödölle

Fesztivál vár mindekit – városha-
táron belülrõl és kívülrõl egyaránt.

Márai Sándor azt írja a Füves
Könyvben: „Ha az ünnep elérkezik
életedben, akkor ünnepelj egé-
szen… Tisztálkodjál belülrõl és kí-
vülrõl. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata.

Az ünnepet nemcsak a naptárban
írják piros betûkkel. Nézd a régie-
ket, milyen áhítatosan, milyen fel-
tétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.”

E gondolatok jegyében megnyi-
tom a 9. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivált, és kívánok mindenkinek
mély és varázsos rendhagyást, igazi
ünnepet. Hiszen, szerencsére, van

mit ünnepelnünk – ünnepelhetjük a
fejlõdõ Nagykanizsát, munkánk
gyümölcsét és eredményét, közös-

ségünket és családunkat. Mindenki-
nek jó szórakozást kívánok!

Hagyományosan, szüreti fel-
vonulással vette kezdetét a 9.
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesz-
tivál második napja. Az Erzsé-
bet térrõl induló menet a kis-

bíró vezetésével érkezett az
Eötvös térre, a fesztivál hely-
színére. 

A kisbíró mögött a Nagykani-
zsai Fúvószenekar, a SWANS
mazsorettek, a Hölgyklub, a Thúry
Baranta Közösség, a Nagykanizsai
Gólyalábasok, a Baki Pántlika
Táncegyüttes, a MAMIK Dalkör, a
Tüttõ János Nótaklub, az Árvácska
Dalkör, a Gyertyánosi Népdalkör,
Dödike, és a Kiskanizsai Óvoda
néptáncosai vonultak. A sort szüre-
ti lovasfogatok felvonulása zárta. 

A fõzõversenyt Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képvi-
selõ és Várhelyi Miklós, Venesz-

díjas és aranysapkás mesterszakács
nyitotta meg, miközben a sátraknál
javában készült a dödölle, a vadpör-
költ, a pacal és sok más ínycsiklan-
dó étek, az asztalokat gyümölcs, és
finom sütemények díszítették. 

Cseresnyés Péter polgármester
köszöntõjében a dödöllével kap-
csolatos személyes élményét is
megemlítette. Hogy sokan meg-
ismerték a dödölle nevét az or-
szágban – hangsúlyozta –, annak
is köszönhetõ, hogy kilenc évvel
ezelõtt néhányan kitalálták ennek
a hagyományos zalai-vasi étel-
nek a fesztiválját, és a kezdemé-
nyezõk a dödölle fõvárosává tet-
ték Nagykanizsát. Büszkén
mondhatjuk, hogy városunkból
indult el az ismeretterjesztés a

dödöllérõl. Végül megköszönte a
versenyzõk és a zsûri munkáját,
az érdeklõdõknek pedig jó szóra-
kozást kívánt a programokhoz,
amiben volt is része egészen az
éjszakába nyúlóan a városlakók-
nak. 

Miután a 2012. évi fõzõversenyt
jelképezõ szalagot a polgármester
felkötötte a fõzõverseny fakanalá-
ra, Prikryl József, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesü-
let elnöke, a fõzõverseny fõszerve-
zõje szólt a versenyzõkhöz. 

Megnyitó beszédében a zsûri el-
nöke, Várhelyi Miklós elmondta,
nagy örömmel tett eleget a meghí-
vásnak, hiszen a Kárpát-medence
fantasztikus gasztronómiai értékei
közül egyik gyöngyszem a dödöl-
le, és boldogan jött le körülnézni
városunkba. Tudta, hogy valami
csodában lesz része, de õt is meg-
lepte az ételeket készítõ verseny-
zõk igyekezete, boldog arca, to-
vábbá büszkék lehetünk arra is,
hogy kis országunknak ennyire
színesek és szépek a népi eredetû
ételei.

A fõzõverseny eredményei: Dö-
dölle kategória: 1. Régimozi Ördögei
– Nagykanizsa. Tájjelleg kategória:
1. Õszirózsa Dalkör – Eszteregnye.
Legszebb megjelenés a fõzõverse-
nyen: Bölcsõdei menyecskék –
Nagykanizsa Rózsa úti Bölcsõde.
Kanizsa Bordalnoka 2012. vetélkedõ
eredménye: 1. Vejer Béla; 2. Marton
Magdolna; 3. Kiss Tiborné.

Ahogy az eltelt hónapok során
már többször is, az egyik népszerû
horvát turisztikai portál beharan-
gozójában ezúttal is foglalkozott a
Nagykanizsának szinte már véd-
jegyévé váló kulturális kavalkád-
dal, a dödöllefesztivállal. 

B.E. - P.L. - V.M.

FFeellvvoonnuullááss,, 
ffõõzzõõvveerrsseennyy,, ttûûzziijjááttéékk
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Nagykanizsán ebadót vezet-
nek be januártól, rendeletmódo-
sítással korlátozzák a hétvégi fû-
nyírást és favágást, a belváros-
ban pedig tilos lesz a köztereken
kerékpározni, gördeszkázni, do-
hányozni vagy kéregetni.

A nagykanizsai közgyûlés keddi
döntése értelmében háromévenként
ebösszeírást tartanak a városban, a
nyilvántartások alapján pedig
ebrendészeti hozzájárulást kell fizetni-
ük a kutyatulajdonosoknak. A veszé-
lyes ebek után évente 20 ezer forintot
köteles fizetni az állat gazdája, más
kutyák után pedig a törvényi maxi-
mumhoz közelítõ, évi ötezer forintot.

A rendelet kivételként sorolja fel a
hagyományos magyar kutyafajtákat,
valamint a menhelyrõl örökbefoga-
dott ebeket, amelyek tulajdonosai
mentesülnek az adófizetés alól. Akik
kutyáikat azonosító csippel látják el,
két évig 20 százalék kedvezményt
kapnak az adó összegébõl.

A helyi rendelet elõterjesztése ki-
tér arra, hogy Nagykanizsán körül-
belül háromezer kutya él, a kóbor
ebek száma pedig nem jelentõs. Az
ebadóból éves szinten tízmillió fo-
rint körüli bevétellel számol a város.

Cseresnyés Péter polgármester a
közgyûlési vitában elmondta: nem
a pénzszerzést, hanem a rendte-
remtést szolgálja az ebrendészeti
hozzájárulás. A befolyó bevételbõl
az eddiginél több pénz jut a nagy-
kanizsai állatmenhely mûködteté-
sére, bõvítésére, de a tervek szerint

ebbõl finanszírozhatják a városban
lévõ valamennyi kutya ellátását
azonosító csippel.

A nagykanizsai közgyûlés ren-
deletmódosítással döntött arról is,
hogy bõvíti a szankcionálható kö-
zösségellenes magatartások körét.

A módosítás értelmében tilos
lesz Nagykanizsa belvárosának te-
rein a kijelölt helyen kívüli do-
hányzás, a kerékpározás, a gör-
deszkázás, a görkorcsolyázás és a
kéregetés, vagy akár az, hogy vala-
ki feküdjön a köztéri padokon.
Belterületen vasárnap és munka-
szüneti napokon megtiltják a fû-
nyírást és a favágást robbanómoto-
ros eszközökkel, illetve tilos lesz
póráz nélkül sétáltatni a kutyákat.

Az ülés során Cseresnyés Péter
polgármester javaslatára lekerült
a napirendrõl a Magyarszentmik-
lós község, valamint Nagykanizsa
önkormányzata között létrejött
társulási megállapodás alapján, a
bejáró tanulók után szerzõdött és
fizetett összegek rendezésére elõ-
terjesztett javaslat. 

Az önkormányzat az országos
sajtóban is hírt szerzett Molnár
József, a Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye igazgatói helyére pályá-
zatot hirdet intézményvezetõi mun-
kakör betöltésére. A pályázati kiírást
szeptember 15-ig kell közzétenni. 

A városatyák többek között mó-

dosították a Nagykanizsai Szociá-
lis Foglalkoztató Nonprofit Kft.
alapító okiratát, elfogadták Zala-
komár Község, valamint Nagyka-
nizsa önkormányzata között létre-
jövõ közoktatási megállapodás
megkötésére, Bocska község ön-
kormányzata és a helyi önkor-
mányzat között pénzeszköz átadá-
si megállapodás megkötésére elõ-
terjesztett javaslatokat. 

Elfogadták a KEOP pályázati ki-
írásokhoz, illetve a közvilágítás kor-
szerûsítéséhez kapcsolódó doku-
mentációk elkészíttetéséhez szüksé-
ges költségkeretet. Pályázat kiírásá-
ról is döntött a testület, a helyi me-
netrend szerinti autóbusszal történõ
személyszállítási feladatok 2013. ja-
nuár 1. napjától történõ ellátására.

Az elõzetes napirendek mellett
még hat elõterjesztést is megvita-
tott a testület. Ezek között szere-
pelt Nagykanizsa részvétele az
Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttmûködési Prog-
ramban, mely egy korábban indult
környezetvédelmi program folyta-
tása. A pályázat átfogó stratégiai
célkitûzése a határterület elsõsor-
ban környezeti, gazdasági, társa-
dalmi és kulturális fejlesztésének
támogatása, valamint a regionális
egyenlõtlenségek csökkentése a
határon átnyúló együttmûködés
eszközeivel. 

A közgyûlés elfogadta a ven-
déglátó üzletek éjszakai nyitva-
tartási rendjérõl szóló önkor-

mányzati rendelet megváltoztatá-
sáról szóló javaslatot a Városüze-
meltetési Bizottság módosításá-
val, mely a lakosság éjszakai nyu-
galmának biztosítása érdekében
vált indokolttá, ugyanis az eddigi
hatósági egyedi eljárás nem jelen-
tett megoldást. A jelenlegi módo-
sítás fõleg az Eötvös teret érinti,
az azonban, ha a vendéglátóknak
sikerül megegyezniük a lakókkal,
tovább is nyitva tarthatnak.

A tervezett szabályozás értelmé-
ben nem tarthatnak nyitva 23 óra
és 5 óra között a melegkonyhás és
nem melegkonyhás vendéglátó üz-
letek, melyek többlakásos lakó-
épületeknél helyezkednek el. Az
érintett egységeknek a rendelet
alapján évente 5 alkalommal ren-
dezvénytartásra van lehetõsége. 

A korlátozás nem terjed ki az Er-
zsébet tér-Zárda utca, Fõ utca és a
Zrínyi Miklós utca közötti szakasz-
ra-Zrínyi Miklós utca 15-59., vala-
mint 32-62. házszámig- Széchenyi
tér-Huszti tér-Rozgonyi utca és az
általuk határolt területen belül fek-
võ nem melegkonyhás vendéglátó-
helyekre. A rendelet ez év október
5. napján hatályát veszti.

A 2013-2014 években a méh-
nyakrák elleni védõoltást min-
den nagykanizsai lakhellyel ren-
delkezõ 14. életévét betöltõ le-
ánygyermek részére az önkor-
mányzat alanyi jogon biztosítja.

Városunk elsõ alkalommal 2010-
ben biztosította térítésmentesen a
HPV elleni védõoltást, ekkor 170
lány oltására került sor a jogosult 228
fõbõl, mely költsége összesen majd
10 millió forint volt. Tavaly 164
gyermek szülei igényelték az oltást,
idén pedig 156 lány, ennek várható
összege közel 9 millió forint. Erre a
célra majd 12 millió forintot különí-
tettek el és 450 oltóanyag szállítására
kötnek szállítási szerzõdést, továbbá
a tavalyról megmaradt hat oltóanyag
is felhasználásra kerül. 

Az elmúlt három évben a részvé-
teli hajlandóság 75-80 százalék kö-
zött volt az érintett korosztályban,
amely az országos adatok tükrében
sikeresnek mondható. A HPV fer-
tõzés szûréssel nem elõzhetõ meg,
mert csak azon betegeket szûrik ki,
akiknél már kialakult a méhnyak
elváltozása. A nemi élet elõtt be-
adott védõoltás közel 100 százalé-
kos védelmet biztosít a vakcinával
kivédhetõ megbetegedések ellen.

B.E. - MTI - V.M.

EEbbaaddóórróóll,, bbeellvváárroossii ttiillttáássookkrróóll,, hhééttvvééggii
mmuunnkkáákkrróóll ddöönnttöötttteekk aa kkééppvviisseellõõkk

DDöönnttöötttteekk mméégg

Virágos Magyarországért
Környezetszépítõ Verseny
szemlebizottsága augusztus kö-
zepén járt városunkban, akkor
a bíráló bizottság tagjai elisme-
rõen nyilatkoztak a látottakról.
A minap pedig a fõzsûri tagjai
tekintették meg Nagykanizsa
egyes pontjait.

A zsûri tagjai, akiket Karádi Fe-
renc alpolgármester köszöntött,
egy rövid belvárosi sétával kezdték
a bejárást az Erzsébet térrõl, ezt kö-
vetõen tekintették meg Miklósfát, a
Maort-telepet, a Sétakertet, a a He-
vesi iskolát, a Medgyaszay-házat

és a Kiskastélyt.
– Magyarország két azon tele-

pülését – egy falut és egy várost –
keressük, amelyek ebben az évben
a leginkább megfelelnek a szem-
pontrendszerünknek, és így a ver-
seny nyertesei lehetnek – mondta
Kunczéné Fellegi Katalin fõvéd-
nök. Hozzátette, a következõ év-
ben õk fogják képviselni orszá-
gunkat az európai versenyen, ahol
12 ország, 12 városa és 12 falva
vesz majd részt. Az országot két
régióra osztották, melyeket szak-
emberek tekintettek meg, õk ad-
tak javaslatot arra, mely települé-
seket járja végig a fõzsûri. 

Magyarország 1990-tõl vesz
részt ezen a versenyen, eddig hét
arany, 17 ezüst és számos bronz-
éremmel büszkélkedhetünk. Húsz
éve még a virágokra helyezték a
hangsúlyt, de ma már a környe-
zettudatosságot és az arra való ne-
velést is figyelembe veszik. Eze-
ken kívül a pontozzák a növény-
zetet, a környezettel való együtt-
élést, az összképet, az utcabútoro-
kat, továbbá az önkormányzat, a
lakosság és a civil szervezetek
együttmûködését. Szempontrend-
szerükkel a fenntarthatóságot pró-
bálják szorgalmazni. Eredmény
szeptember végére vagy október
elejére várható.

V.M.

AA ffõõzzssûûrrii ttaaggjjaaii iiss ggóórrccssõõ aalláá vveettttéékk aa vváárroosstt

30.qxd  2012.09.21.  11:12  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

2012. szeptember 13.

A Vasemberke KUPA egyik
feladataként hirdették meg az I.
Studio21 – Vasemberke Pólópá-
lyázatot, melyen különdíjként a
legjobb tervet benyújtó csapat
minden tagja megkapja a gyõz-
tes grafikával ellátott pólót. 

– Egy Új Széchenyi-terves támo-
gatás kapcsán lehetõségünk nyílt
egy pólónyomtató gép vásárlásá-
ra, így arra gondoltunk, ha már
adott ez a lehetõség, kiírunk egy
olyan pályázatsorozatot a nagyka-

nizsai diákoknak, amely segítségé-
vel kiélhetik a kreativitásukat – is-
mertette a részleteket Varga Fe-
renc, a Studio21 munkatársa. 

A pályázatsorozattal általános
iskolásokat, középiskolásokat és
egyetemistákat szeretnének meg-
szólítani. Ennek az elsõ részére
most szeptemberben kerül sor,
amikor a Vasemberke KUPA egyik
feladataként az általános iskolások
csapatainak tervezniük kell egy
pólót Hogyan jutnál el környezet-
barát módon a célodhoz? témakör-

ben. Ezzel szeretnének kapcsolód-
ni az „Autómentes nap” szellemi-
ségéhez.

A beküldött grafikák alapján
minden csapatnak elkészítenek
egy pólót, melyet szeptember 20-
án a Vasemberke KUPÁN egy tag
bemutat a színpadon. A zsûri tagjai
pedig eldöntik, melyik csapat al-
kotása a legjobb. Az értékelésnél
figyelembe veszik, mennyire kötõ-
dik az alkotás a megadott témához,
mennyire ötletes, innovatív, krea-
tív, vicces és egyedi. A legjobb ter-
vet benyújtó csapat minden tagja
megkapja a gyõztes grafikával el-
látott pólót.A kivitelezésnél sza-
badkezet adnak abban, hogy kéz-
zel vagy grafikai program haszná-
latával készítik el pályamunkáikat.

A reklámstúdió a kupa egyik ál-
lomása is lesz szeptember 20-án,
ahol egy feladatot kell kreatívan
megoldaniuk a csapatoknak. A ké-
sõbbiekben középiskolásoknak és
az egyetemistáknak is szeretnének
pólópályázatot szervezni, ott már
azt tervezik, egyénileg adnak díja-
kat.

V.M.

TTeerrvveezzzz eeggyyeeddii ppóóllóótt aa ccssaappaattooddnnaakk!!

Vasárnap délelõtt „hivatalo-
san” is átadásra kerültek a héten
befejezett új kiskutya-kennelek a
nagykanizsai állatmenhelyen. 

Asajtó képviselõi elõtt – a kennelek
„anyagi” finanszírozója, Cseresnyés
Péter polgármester jelenlétében – Var-
ga Károlyné egyesületi elnök, és dr.
Papp Attila, az állatmenhelyet üzemel-
tetõ „Élettér” egyesület sajtóreferense
köszönte meg Nagykanizsa polgár-
mesterének a gyors és önzetlen támo-
gatást, és mutatta be a megjelenteknek
a kölykök új kenneljeit, amit már bir-
tokba is vettek a kis jövevények. 

A sajtóreferens elmondta, na-
ponta érkeznek újabb és újabb ku-
tyák a menhelyre, így a most át-
adott két új, és egy felújított kö-
lyökkutya-kennel is – sajnos – rög-
tön „lakókra” talált. Az egyesület
munkatársai nyomatékosan kérték
a kutyatartáson gondolkodó nagy-
kanizsai polgároktól, hogy alapos
megfontolás, és szilárd, egyértelmû
elhatározás után vágjanak csak be-
le a „kutyázásba”, hiszen ez egy
életforma, ami számos nehézséggel
és buktatóval is jár, amellett, hogy
a kutyákért vállalt áldozat bõsége-
sen kifizetõdik, hiszen az új család-
tag feltétlen szeretetével szinte
mindig lenyûgözi az új gazdikat.

K.H.

ÁÁttaaddáássrraa
kkeerrüülleetteekk 
aazz úújj
kkööllyyöökk-
kkeennnneelleekk

Az Írás és olvasás világnapja
alkalmából indítottak útjára a
Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Dr. Mezõ Ferenc Tagintézmé-
nyében egy nyolc állomásosra
tervezett irodalmi sorozatot,
melyben évfordulós magyar iro-
dalmi alkotók mûveivel ismerte-
tik meg az intézmény diákjait.

Elsõ alkalommal a 125 éve szü-
letett Karinthy Frigyestõl a Röhög
az egész osztály címû mûvét olvas-

ta fel a helikoni ezüstérmes Mezõs
Irodalmi Kör, melynek tagjai iro-
dalmat szeretõ diákok. Az irodalmi
kör már évek óta mûködik az isko-
lában, a gyermekek egymásnak ad-
ják át a stafétabotot. A legmagasabb
évfolyam osztályaiból kerülnek ki
azok, akik felolvasnak íróktól, köl-
tõktõl, õk képviselik a kör magját.
A rendezvénysorozattal szeretnék
elérni, hogy az olvasás élménnyé
váljon a fiatalok számára.

V.M.

KKeeddvvccssiinnáállóó aazz oollvvaassáásshhoozz

A Magyar Vöröskereszt nagy-
kanizsai Családok Átmeneti Ott-
honában egy nagy, közös pizza
sütéssel lezárult az a magyar Vö-
röskereszt által kiírt és elnyert
pályázati program, amelynek ke-
retében az otthonban élõ felnõt-
tek és gyermekek minden héten
egy-két alkalommal együtt fõz-
hettek, süthettek, egészséges és fi-
nom ételeket készíthettek. 

Sor került elméleti foglalkozásra,
majd többségében a gyakorlat vette át
a szerepet és készítettek kelt tésztát,
süteményt, paradicsomos káposztát
és csalamádét is a lakók a szakgondo-
zók és önkéntesek segítségével. A
programot nagy sikerrel zárták az ott-
honban, hiszen a foglalkozásokat kö-
vetõen a lakók jóízûen elfogyaszthat-
ták munkájuk végeredményét. – tud-
ta meg hetilapunk Turi Renáta intéz-
ményvezetõtõl.

K.H.

NNyyáárrvvééggii 
ppiizzzzaassüüttééss
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2012 - „aktív idõsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa meghirdeti a
„Generációk együtt” fotópályázatot.
Pályázati feltételek:
A fotópályázat és kiállítás célja, hogy bemutassa az idõsek hozzájárulását a társadalomhoz,
a nemzedékek közti szolidaritást, együttmûködést. Beküldendõ max. 5db fekete-fehér
vagy színes fénykép. Képek mérete: A4. A fényképek hátoldalán feltüntetendõ adatok: a
kép címe, a szerzõ neve, a szerzõ címe, telefonszáma, e-mail címe, a szerzõ életkora.
A képeket a következõ címre kell beküldeni vagy személyesen beadni: Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9., személyes leadás a fenti cím
információs szolgálatánál. A képek elfogadásáról és díjazásáról a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi  Tanácsa által felkért zsûri dönt. A díjátadás és kiál-
lítás, az „Idõsekért  Nagykanizsán” Ünnepi Hét keretében kerül megrendezésre. Díjazás:
1. kategória: 12-18 év korhatár, 2. kategória: 18 év felett. Mindkét kategóriában 1. 2. és 3.
díj kerül átadásra. Pályázati naptár: beküldési határidõ: 2012. október 5., díjátadás és meg-
nyitó: 2012. október 12. Érdeklödni: 73molnar@gmail.com. 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

hi
rd

et
és

Európai Mobilitási Hét 2012.09.16.-09.22
AUTÓMENTES NAP
2012. szeptember 20.

Nagykanizsa, Vásárcsarnok parkoló

Program: 
8.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter polgármester. Vasemberke Kupa
indítása-12 órás verseny iskolai csapatoknak. 8.10 óra Vasemberke Kupa csa-
patainak bemutatkozása. 9.00-11.00 óra KRESZ park-kerékpáros ügyességi
feladat. 9.45 óra Óvodások tornája- a Hevesi óvoda szervezésében a város va-
lamennyi óvodájának részvételével. 10.15 óra Napsugár együttes zenés mûso-
ra. 11.00 óra Street ball bajnokság. 13.00 óra Korosztályos futóverseny isko-
lásoknak. 16.00-17.30 óra Sportág bemutató. Bemutatkoznak: a Zemplén SE
lábtoll labdások, NTE 1866 Judo szakosztály, Kanizsa Küzdõsport SE, NTE
1866 Egyesület Íjász Szakosztály, Thúry Baranta Közösség, Ippon Shotokan
Egyesület, Szan-Dia Fitness Sport Club, Eraklin Táncklub Egyesület, Kanizsa
Hagyományõrzõ Egyesület, DávidZumba. 17.30 óra Kerékpáros felvonulás
(kb. 13 km), indulás a HSMK elõtti térrõl. (Útvonal: Eötvös tér - Teleki utca
körforgalom - Hevesi Sándor utca - Balatoni utca - Deák tér - Fõ út - Király út
- Vár út - Kiskanizsa Bajcsy - Zsilinszky Endre utca - Kiskanizsa Szent Flóri-
án tér - Kiskanizsa Varasdi utca - Vár út - Kalmár út). Érkezés: Kiskastély ud-
vara. 19.00 óra Vasemberke Kupa Karaoke és Divatbemutató verseny. 20.00
óra Vasemberke Kupa eredményhirdetés. 
Lezárt területek: 7.00-21.00 óra Vásárcsarnok parkoló.

Kísérõ programok:
- Egészségsátor (vérnyomás-, testzsír-, koleszterinszint-, vércukormérés, étke-
zési útmutató) a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezete közre-
mûködésével.
- Elektromos golfautó, elektromos roller, segway bemutató.

Rossz idõ esetén a program nem kerül megrendezésre! 
A programváltoztatás jogát a szervezõk fenntartják!
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2012. szeptember 13.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlé-
se a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tör-
vény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend sze-
rinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében törté-
nõ ellátására pályázatot ír ki.

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma: 
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 személy-
szállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó, a
pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend szerint 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 Köz-
löny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét kö-
vetõ 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 követelmények
és bírálati szempontok alapján az összességében legelõnyösebb 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 megbí-
zás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, ill. pén-
teken 8-12 óra között a következõ címen:  Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Vá-
rosfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számí-
tott öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az
ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljá-
rásban 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 közleke-
désben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.

PPáállyyáázzaatt aauuttóóbbuusssszzaall vvééggzzeetttt 
mmeenneettrreenndd sszzeerriinnttii sszzáállllííttáássrraa

Felhívjuk a Tisztelt ebtartók figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Közgyûlése 2012. szeptember 4-én döntött az ebek összeírásáról. 
Ennek teljesítésére a Kanizsa Hetilap számában biztosítjuk az adatlap forma-
nyomtatványt, melyet kutyánként kérünk kitölteni az állattartók részérõl. Ezen
felül az adatlap városunk honlapján az e-ügyintézés/letölthetõ nyomtatvá-
nyok/közigazgatási osztály menüponton belül is megtalálható. 
A kitöltött adatlapok benyújtási határideje: 2012. október 5.
Amennyiben az állattartó nem tud a bejelentési adatlaphoz hozzájutni, úgy azt
személyesen is kérheti ügyfélfogadási idõszakban a Polgármesteri Hivatalban
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt) található Információs Pultnál." 
Az összeírással kapcsolatban felmerült kérdésekben további tájékoztatást lehet
kérni a +36-20-849-2448 telefonszámon, vagy személyesen az Eötvös tér 16.
szám alatti épületünk 1.em. 31. irodájában.
Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmét arra, hogy a nem teljesí-
tés esetén állatvédelmi bírsággal sújtható a mulasztó ebtartó. 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

EEbbeekk öösssszzeeíírráássaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bér-
lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) és a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkor-
mányzati 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 rész-
letes 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

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 Osztály,
Fõépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószámai:
+36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben található
szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály,
Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület Felü-
gyelet) 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
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember
17-én 17 órától a Sánci Kultúrházban, 18 órától a Kisfakosi Kultúrházban, 19
órától a Nagyfakosi Kultúrházban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
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– Körülbelül húsz éve költöz-
tünk ide, akkor építettük a dísz-

kertet, a mintegy fél méter mély
medencével, amelyben kezdet-

ben csalihalakat tartottunk, mert
nagyon szeretek horgászni. Ek-
kor még csak két-három teknõ-
sünk volt a lakásban, majd kitet-
tük õket a medencébe. Idõvel
azonban kiszorultak a halak és
egyre több lett a teknõs – emlé-
kezett vissza a kezdetekre Pin-
tér Ervin és felesége. 

A sárgafülû és vörösfülû ék-
szerteknõsök száma három éve
még huszonegyre rúgott, de ma
már „csak” tizenkilenc darabot
számolhatunk össze, melyek
közt némely több mint húsz
éves. De számuk folyamatosan
változik. A szaporodásuk elõse-
gítéséhez nem építettek homo-
kos helyet, de így is elõfordult
már, hogy keltek ki tojások. És
mivel a fél város tudja, náluk
mélytányér nagyságú teknõsök
vannak, hozzájuk küldik a kisál-
latkereskedésekbõl azokat, akik
nagyobb kedvencre vágynak.
Persze, ha helyszûke miatt sza-
badulni szeretnének tõlük, akkor
is a teknõsös házat – ahogy köz-
szájon forog – ajánlják. Bár, már
nem szívesen fogadnak be egyet
sem, néha kérdés nélkül beteszik
a kerítésen át a megunt, akváriu-
mot kinõtt hüllõket. Azonban so-
kan vannak azok is, akik csak

nézelõdni érkeznek, néha alsós
vagy óvodás csoportok zarándo-
kolnak el a családi házhoz. –
Már viccelõdtünk, hogy építünk
egy állatsimogatót, vagy kialakí-
tunk egy kukucskáló ablakot
pénzbedobóval – nevettek. 

Általában szeptember végén,
október elején már alig esznek,
ekkor teszik le õket a vízóraakná-
ba, ahol hét hónapig pihennek,
vegetálnak, majd mikor melege-
dik az idõ, felhozzák õket. Kez-
désként kenyeret adnak nekik, ké-
sõbb pedig aprított halat, gyümöl-
csöt, parizert vagy májat. Általá-
ban minden nap vagy minden
másnap kapnak enni, a vizüket
hetente cserélik, ugyanis napjuk
nagy részét ott töltik, akkor mász-
nak elõ, ha éri õket a nap, vagy ha
meghallják a házaspár hangját.
Délelõtt a napon mozdulatlanul
fekszenek, sokan azt hiszik, kõbõl
vannak kifaragva. 

Csempéék nem betegesek és nem
túl mozgékonyak, világgá fõleg ak-
kor indulnak, amikor tojásrakási
idõ van, de nem jellemzõ rájuk a
kalandozás, így díszkertbe bátran
ajánlják õket. Mint Pintérék mond-
ják, meghálálják a gondoskodást.

Varga Mónika

AA tteekknnõõccööss hháázz 

Törpe, Dani, Csempe tizenhat társával egy Teleki úti ház díszkertjének
medencéjében éli a mindennapjait. Alakhelyüket, a társaságot és a környe-
zetüket elnézve nem panaszkodhatnak, jó soruk van a Pintér családnál. 

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess
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Még több kép: http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=1006&which_id=3169
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A nyáron figyelemmel kísér-
tük és több alkalommal beszá-
moltunk a Csónakázó-tó mögött
épült cölöpvár sorsáról, melyet
július végén lebontottak. Ma
már csak az a mesterséges domb
emlékezteti rá a járókelõket,
amelyre több mint harminc éve
építették fel sokak örömére.

Látóhegyi birtokáról lombhullás
után nap, mint nap rálátott a volt fa-
várra Szabó Imre (fenti képünkön), a
kilencvenkilenc éves nyugalmazott
erdész. Õ is részt vett a kiránduló
parkerdõ és a Csónakázó-tó létreho-
zásában, fejlesztésében. Munkája el-
ismeréseként az 1976. július 15-én
kiállított igazolás feljogosította a
parkerdõ egész területére történõ
szabad belépésre és a szolgáltatások
díjtalan igénybevételére. Ez egyéb-
ként a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a lekaszált füvet ingyen hazavi-
hette az állatoknak. Imre bácsi 1975
után már nyugdíjasként járt vissza
dolgozni még hét évig, felesége halá-
láig az Alsóerdõre. 1956 novemberé-
ben költöztek ide Liszóból, és húsz
évig laktak az erdészházban, melyet
késõbb lebontottak. A helyére
késõbb nagyobb méretben, hasonló
beosztással építették fel az önkor-
mányzati vendégházat a Csónakázó-
tónál. Nemcsak azért kerestek helyet
a régi otthonuk közelében, mert a
szíve visszahúzta az erdõhöz, hanem
azért is, mert a rétek közelsége miatt
egyszerûbbé vált az állattartás a csa-
ládja számára. Szabó Imre tizenhat
éves korától erdõlegényként, majd
gyakornokként járta az erdõt. Az is-
kolát Esztergomban végezte el 1942-
ben. 1944 novemberében fogságba
esett, és 1948 júliusában jött haza
Szibériából. Dolgozott a komáromi,

nagyradai, zalakarosi, letenyei, liszói
és a kanizsai erdészetnél. Hivatását
Imre unokája viszi tovább erdõmér-
nökként. 

Beszélgetésünk helyszínére er-
dész egyenruhában érkezett a
Szarka rétre, a cölöpvárhoz, ahon-
nan sokszor megjárta a gyönyörû
szép tölgyes erdõbe vezetõ, majd
bükkössel folytatódó utat. 

– Szép volt a favár! – sóhajtja
nosztalgiázva. A városiak kedvelt
kirándulóhelyként tartották szá-
mon az erdei sétautakkal együtt.
Építésében vállalati dolgozók is
részt vettek, például Tollár József
országgyûlési képviselõ, a Ka-
nizsa Bútorgyár akkori igazga-
tója egy egész csapatot ho-
zott. A Cölöpvárat Bõsze
Aladár erdõmérnök tervezte
azzal  a csónakkölcsönzõ
mögött állt, lebontásra ke-
rült alpesi-tetõs esõbeál-
lóházzal együtt, amely so-
káig nyújtott védelmet a ki-
rándulók számára. Szintén
az õ tervei alapján készült az
a tó fölött átívelõ kis fahíd,
amely lerövidítette a sziget irá-
nyába sétálók útját. Idõközben
ezt felújították. – Sajnos a vár fa-
anyaga mára elkorhadt, tönkre-
ment. Hallottam, sokan szeretnék,
ha újra felépítenék, de ez nem
olyan egyszerû, mert az anyag
nagyon sok pénzbe kerül.

A Kanizsa várához hasonló rönk
játszóvárat Bõsze Aladár (alsó
képünkön feleségével) erdõmérnök
tervezte, és irányította építésének a
kivitelezését. A 83. Ünnepi Könyv-
héten megjelent Parkerdei emlékeim
címû könyvében többek között arról
olvashatunk, hogy a Kanizsa vár
egykori híres kapitányáról Thury

várnak is nevezték. Az erdõ mellett,
a játszótér és a mediterrán kert közöt-
ti réten 1979-ben egy mesterséges
dombon épült fel ötven köbméter
akácrönkbõl, válogatott szálfákból.
Megvalósítása két ütemben történt.
Az elsõben a kör alakú vár három pa-
lánkmezõbõl álló része és a fellegvár.
A palánkmezõ felett állt a fellegvár
egy bejárati kapuval, négy bástyato-
ronnyal, valamint a tornyokat ösz-
szekötõ palánkelemekkel. A lépcsõ-
feljárat rönkbeépítéssel készült. A
második ütemben vált láthatóvá a
deszkaelemekbõl álló, sátortetõvel
fedett öt õrtorony, amelyeket két és
fél méter hosszú folyosó kötött össze
a legalsó mezõvel. Csak így lehetett
feljutni a toronyba, és õrizni, figyelni
a tájat. A palánkmezõk minden ele-
mét lekezelték védõanyaggal, és egy
sötét, valamint egy világosabb színû
festékkel lefestették. 

Szerettük volna megkérdezni
Bõsze Aladártól, miért fogtak neki
két különbözõ helyen a vár építé-
séhez, az erdõmérnököt azonban
nem találtuk meg otthonában, kór-
házban ápolják. 

De térjünk vissza gon-
doltban egy ki-
csit a vár-
h o z :

Minden
é v s z a k b a n
volt vendége az év-
tizedek során. Gyerekek apra-
ja-nagyja mászta meg lépcsõit, s in-
dult harcba, számháborúba faágak-
ból szerkesztett puskával. Késõbb, a
technika fejlõdésével csillagharco-
sok tûntek fel labirintusában. Le-
bontása elõtt néhány nappal még

szerelmespároknak nyújtott árnyat,
búvóhelyet. 

És elérkezett az utolsó nap, ledön-
tötték a várat. Csak egy bástya tartot-
ta magát ideig, óráig, s állt ellen az
emberi akaratnak. A hûséges „várvé-
dõ” darazsak nem engedték megkö-
zelíteni otthonukat az ember fiának. 

– Írja meg az újság, hogy lebon-
tották a favárat! – szólított meg
Bagladi László olvasónk az utcán. –
Azt a címet adjátok az írásnak –
folytatta –, hogy vár állott itt, s most
kõhalom. De érdeklõdjétek meg azt
is, hogy építenek-e helyette újat? 

– Hol van a vár? – kérdezte tõlünk
néhány nap múlva egy személykocsi-
ból kiszálló négy fiatal a helyszínen.
– Nincs, lebontották! – válaszoltuk
szûkszavúan, s még el sem ült a por
autójuk mögött, két újabb jármû gör-
dült be az útról, s miután „hûlt” helyét
találták kedvencüknek, õk is csaló-
dottan fordultak vissza. 

A hegyi emberek szerint, amint le-
száll az este, s a Hold rákönyököl a
fákra, sírás hallatszik a várdomb fe-
lõl. Sírás, halk szipogás. Könnyeit
hullatja a várdombot egyedül õrzõ,

árván maradt fa. Csak az
erdõ tündére vi-

gasztalja,
ki éj-

s z a -
k á n k é n t

meglátogatja, s
azzal biztatja: ne búsulj bará-

tom, még felépülhet újra a várad…
Cölöpvári képeinket a
www.kanizsaujsag.hu 

galériájában nézhetik meg.

Bakonyi Erzsébet

VVáárr áállllootttt aa SSzzaarrkkaa rréétteenn
Fo

tó
: B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

69

30.qxd  2012.09.21.  11:13  Page 9



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. szeptember 13.10

A múlt héten napvilágot látott országos
felmérés szerint Magyarország felnõttkorú
lakosságának csupán 1/3-a állítja, hogy be-
szél legalább egy idegennyelvet – mondja
Móric József, városunk legnagyobb és legré-
gibb nyelviskolájának, a DIALÓG Nyelvis-
kola és Vizsgacentrumnak a vezetõje. 

Napjainkra az idegennyelvek ismerete jelentõ-
sen felértékelõdött. A nyelvtudás hiánya jelentõsen
rontja munkavállalási, elhelyezkedési esélyeinket
is, hiszen manapság egy jó állás elnyeréséhez, a
diplomához mindenhol alapkövetelmény legalább
egy idegennyelv kiváló ismerete. Aki legalább egy
idegen nyelvet tud, az az élet egyéb területein is
sokkal könnyebben boldogul. Az idegennyelv-is-
meretére vonatkozó nemzetközi összehasonlítások-
ban a magyar lakosság azonban sajnos ma is na-
gyon rosszul szerepel, sõt a legfrissebb statisztikák
azt mutatják, hogy lassan még inkább lemaradunk
ezen a területen a környezõ országokhoz képest.
Mindez arra figyelmeztet, hogy a nyelvtanulás,
nyelvtudás fontosságát nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, és mindent meg kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy minél többen megértsék ezt. Ezért rende-
zi meg a Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrum is,
az ország sok városához hasonlóan Nagykanizsán
a Felnõtt Nyelvtanulók Nyílt Hetét.

Mit is jelent ez valójában?
E mozgalom célja, hogy népszerûsítse a nyelv-

tanulást és felhívja a figyelmet annak fontosságá-
ra. További cél, hogy a nagyközönséget ráébresz-
sze arra, mennyire fontos – fõleg egy ilyen, lélek-
számát tekintve kis nemzet számára, mint a ma-
gyar – az idegennyelv tanulás. Az egyre gyorsab-
ban változó világban a középkorú felnõttek mun-
kahelye gyakran bizonytalanná válik vagy meg-
szûnik, sokan cégen belüli átképzésre kényszerül-
nek. A szakértõk szerint e korosztály alacsony
szintû nyelvtudása komoly hátrány a fiatalokkal
szemben. Ennek kiküszöbölésére a múlt évben az
országos  kezdeményezéshez városunk egyetlen,
országos szakmai szervezet által is regisztrált és
akkreditált nyelviskolájaként csatlakoztunk. 

Mit kínálnak az érdeklõdõknek?
Szeptember 17-21-ig a város és vonzáskörzete

érdeklõdõi számára Nyílt Hetet rendezünk a Ki-
nizsi út 2/a szám alatti iskolaközpontunkban.
Ezen program keretében az érdeklõdõk meglévõ
nyelvtudását ingyenesen felmérjük, és az EU-
ban használt egységes európai szintrendszer
(CEF) szerint be is soroljuk, valamint szakmai
tanácsokkal, információkkal látjuk el a hozzánk
fordulókat. Hozzá kell tennem, hogy a szintfel-
mérés és tanácsadás igénybevétele nem jár sem-
miféle kötelezettséggel, ám lehetõséget nyújt ar-
ra, hogy eredménye alapján a tanulni vágyó el-
indulhasson a kívánt szintû nyelvtanulás útján.
Ehhez kiváló lehetõséget nyújtanak a DIALÓG
nyelviskola különbözõ tanfolyamai.

Mely életkorban érdemes idegen nyelvet
tanulni?

A nyelvtanulás nem életkor és „nyelvérzék”
függvénye. Nincsenek kitüntetett korosztályok.

Mindenki képes nyelvet tanulni! A nyelvek kapu-
kat nyitnak, tehát a nyelvtudás kitágítja lehetõsé-
geinket. A nyelvtanulás olyan dolog, amire min-
denki képes egész életén át, amihez soha sem va-
gyunk túl öregek vagy túl fiatalok. Bár a nyelvta-
nulás szempontjából a legideálisabb a 10 - 20
éves kor, de a nyelvek megfelelõ szintû elsajátítá-
sa leginkább a tanuló szorgalmától és kitartásá-
tól függ. Nyugat-Európában például jelenleg is
nagy divatja van az idõsebb korban történõ nyelv-
tanulásnak, ott erre a célra külön csoportokat
hoztak létre. Egy új nyelv elsajátítása mindig ko-

moly kihívást jelent, de megfelelõ hozzáállással,
kiváló tanárokkal, szép környezetben jelenthet él-
vezetet, rengeteg örömöt is. Olyan gyakorlati
készségekre tehetünk szert, melynek segítségével
jobb munkalehetõségeink lesznek, külföldi útjaink
is több élményt nyújtanak, nem is beszélve arról,
hogy a diploma megszerzésének is elõfeltétele.
Idõsebb korban pedig frissen tartja a szellemet és
kiváló szabadidõs tevékenység.

Hol tanuljunk angolul, németül, olaszul és
oroszul?

Mindenki, aki el akar sajátítani egy idegen
nyelvet, tanuljon a Dialógban, városunk egyet-
len ÁLLAMILAG AKKREDITÁLT NYELVIS-
KOLÁJÁBAN CSOPORTBAN vagy EGYÉNI-
LEG! Itt biztos lehet benne, hogy rendszeresen
ellenõrzött, a legjobb, legmagasabb szakmai
színvonalú oktatást kapja. Lesznek társai, akik
bátorítják, hiszen "családias" légkörben tanul,
nem is beszélve arról, hogy a folyamatosság
csak is itt biztosított. Az akkreditált nyelviskolák
nagyszerûen valósítják meg a tanulók valós élet-
beli kommunikációs igényei alapján kidolgozott,
rendkívül gyakorlatias és a tanulókat nagymér-
tékben ösztönzõ KOMMUNIKATÍV szemléletet.
Tehát az elsõ helyen a BESZÉD, a nyelv szóbeli
használata áll.

Mi különbözteti meg a DIALÓG Nyelvis-
kolát a többi nyelviskolától?

Elsõsorban a minõségközpontú, kommuni-
katív, modern oktatási szemlélet. Iskolánk az
élõ nyelvet és a beiratkozott hallgatók kívánsá-
gait helyezi elõtérbe. Városunk nyelviskolái kö-
zül csak iskolánk rendelkezik államilag elismert
angol és német nyelvi program – és intézményi
akkreditációval. A helyszíni vizsgálatok során,
– majd évente – azt vizsgálják a minisztérium
szakértõi, hogy intézményünk oktatási, képzési
programjai megfelelnek-e a legkorszerûbb pe-
dagógiai, valamint az Oktatási Minisztérium
által kidolgozott rendkívül szigorú képzési, ok-
tatási minõségügyi követelményrendszernek. Az
elvárásoknak folyamatosan megfelelni nagy ki-
hívás, de csak így biztosítható az oktatás és a
vizsgáztatás legmagasabb színvonala. Minõ-
ségbiztosítási rendszerünk garancia arra, hogy

tanulóink és vizsgázóink a legkorszerûbb mód-
szerek alapján, a leghatékonyabban sajátítják
el az angol, német, olasz vagy az orosz nyelvet,
illetve tehetnek államilag elismert, nemzetközi
nyelvvizsgát. Ezzel valóban a „zsebükbe tesz-
szük a világot”.

A második fontos különbség, hogy iskolánk
minden dolgozójának rendszeresen szakmai
továbbképzésen kell részt vennie, ahol a mód-
szertan, a vizsgakövetelmények legújabb, leg-
korszerûbb ismereteit sajátítják el.

A harmadik és nem kevésbé fontos különb-
ség, hogy csak olyat ígérünk és állítunk – el-
lentétben 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 tanult vagy tanított már nyelvet, az
jól tudja, hogy ez lehetetlen. Iskolánk alapí-
tása óta egyik legfontosabb szempont a ma-
gas színvonalú szakmai munka mellett a kor-
rekt, részletes és pontos tájékoztatás. Fõ cé-
lunk, hogy megteremtsük a hatékony és élve-
zetes nyelvtanulás feltételeit. Azt gondolom,
hogy e tényezõk összességének eredménye,
hogy a DIALÓG Nyelviskola évek óta váro-
sunk és a régió piacvezetõ nyelviskolája. Hi-
szen mi valóban a hallgatóinkért vagyunk és
dolgozunk.

Már szinte mindenki tudja, hogy a Dialóg
Nyelviskola és Vizsgacentrumban csak nemzet-
közileg is elismert, állami nyelvvizsgát lehet ten-
ni. Nehezebb ezeken a vizsgákon megfelelni? 

Dehogy, éppen ellenkezõleg! A statisztikai
adatok is jól bizonyítják ezt. A magasabb sike-
rességi arány abból is adódik, hogy a nemzet-
közi érvényességû vizsgákon teljesen hétközna-
piak, életszerûek a feladatok, és egészen más
szemléletû, mondhatnám emberközpontú a
vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges szem-
léletbeli különbség az, hogy a vizsgáztatók ar-
ra kíváncsiak, mit tud a vizsgázó, és nem arra,
mit nem tud. Lényeges és fontos megemlíteni,
hogy – a vizsgaszabályzatban foglaltaknak
megfelelõen – a vizsgázóknak minden lehetsé-
ges és szabályszerû segítséget meg kell adni a
sikeres vizsga érdekében.

Mikor indulnak a legközelebbi tanfolya-
mok?

Iskolánkban szeptember közepétõl folyama-
tosan indulnak tanfolyamok minden tudásszin-
ten, CSOPORTOS VAGY EGYÉNI KÉPZÉS
formában ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL.
Csoportos képzés esetében 3 féle csoportlét-
számban lehet nálunk tanulni, a nap bármely
szakában illetve csak hétvégén, szombatonként
is. Érdeklõdjenek iskolánkban személyesen, te-
lefonon vagy tekintsék meg tanfolyami kínála-
tunkat a www.dialognk.hu honlapunkon. Min-
den esetben pontos, korrekt és valós informáci-
óval szolgálunk a tanfolyamokról és a vizsgák-
ról! Ne felejtsék el, mi a hallgatóinkért va-
gyunk!

DDIIAALLÓÓGG NNYYEELLVVIISSKKOOLLAA == MMIINNÕÕSSÉÉGGII OOKKTTAATTÁÁSS
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2012. szeptember 13.

Tiniexpressz -
Ifjúsági újságíróklub

Be szeretnél kukkantani a mé-
dia világába? Szeretnél tudni az
elektronikus és nyomtatott saj-
tó kulisszatitkairól?
A projektelem keretében a részt-
vevõk megismerik az írott, elektro-
nikus és on-line média mûködé-
sét, a tömegkommunikáció hatás-
mechanizmusát, a különbözõ mé-
diatípusokra jellemzõ kommuniká-
ciós formákat.
A foglalkozások heti egy alkalom-
mal, két órás idõtartamban kerül-
nek megszervezésre a Med-
gyaszay Házban Lehota M. János
esztéta vezetésével.
A klubvezetõ iránymutatásain kívül
4 alkalommal vendégelõadó kerül
meghívásra, továbbá 3 tanulmány-
út is szerepel a programban. 
A résztvevõk a megszerzett tudást
azonnal kamatoztathatják, hiszen
közre kell mûködniük a Városi Di-
áklap szerkesztésében, mely 1500
példányszámban fog megjelenni.
Számítunk az újságírás, kommu-
nikáció, média iránt érdeklõdõ 12-
29 év közötti elkötelezett fiatalok-
ra, akik szeretnék megtanulni e
szakma legfontosabb ismérveit és
tapasztalatokat szeretnének e té-
ren szerezni.
Aprogramon való részvétel ingyenes.
További felvilágosítás és jelent-
kezés: Marics Zsuzsanna szak-
mai vezetõ (06/20-362-2352)
marics61@freemail.hu
www.miapalyank.hu

Hétvégi Kollégium
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat közösen a
2012/2013. tanévben is elindítja a
Hétvégi Kollégiumot, melynek cél-

ja a diákok felzárkóztatása, tehet-
séggondozása.
Mit kínál a Hétvégi Kollégium?

Ingyenes tanulási lehetõséget,
tehetségfejlesztést általános is-
kola felsõ tagozatos diákjainak. 

Ingyenes étkezési lehetõséget.
Foglalkozási napokon (szomba-
tonként) reggelit és meleg ebédet.

Ingyenes fakultatív programok.
Kirándulások, ifjúsági elõadások,
közösségi programok.
Érdeklõdni: Bogdán János Ki-
sebbségi Közösségi Ház
8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
(93/312-649)

A nyáron lezajlott programok:
Kortárs segítõ tréning 
Kistolmácson
A Nagykanizsai Rendõrkapitány-
sággal  közösen szerveztük meg a
tábort 25 középiskolás közremû-
ködésével. A tréning résztvevõit
kortárs segítõkké képezték ki. Az
egyhetes képzésen délelõtt okta-
táson vettek részt a fiatalok pl. ön-
ismereti tréning, szexedukáció,
büntetõjog, drog-prevenció téma-
körökben, délutánonként bemuta-
tókat tartott számukra a rendõr-
ség, a mentõszolgálat, esténként
pedig a meghívott vendégekkel
beszélgethettek. A hét vizsgával
zárul.

Tudással az ÉletérT! -
Multikulti Tábor
A Halis István Városi Könyvtárban
került megrendezésre a tábor 36
hátrányos helyzetû, 12-17 éves ko-
rú gyermek részvételével.  A részt-
vevõk megismerkedtek a magyar
népzene régi és mai mûfajaival és
a roma népzenei hagyományokkal.
Bepillantást nyertek a könyvtári
szolgáltatás online és személyes

használatába, megismerték, hogy
a könyvtári hálózaton keresztül ho-
gyan lehet a továbbtanulással,
munkahelykereséssel kapcsolato-
san információkhoz jutni.

Testvérvárosi Tábor 
Balatonmária 
Nagykanizsa, Bihács, Magyarka-
nizsa, és Kovászna középisko-
lás fiataljai számára került meg-

rendezésre a tábor 60 fõ részvé-
telével. A tábor célja az volt,
hogy a résztvevõk megismerjék
egymás kultúráját, szokásait. A
mindennapi fürdõzés mellett
szakmai programok is zajlottak.
Önismereti tréning, kézmûves
foglalkozás, táncház, helytörté-
neti vetélkedõ, sportversenyek
gazdagították a programot. A
legnagyobb sikere a bemutatko-
zó mûsoroknak és a sok közös,
kötetlen beszélgetéseknek, is-
merkedéseknek volt. 

Mozgás-tér
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ munkatársai a nyári
szünetben minden kedden, szer-
dán és csütörtökön 15-20 óráig
várta a gyerekeket és fiatalokat a
Rózsa u. 9. szám alatti sportpá-
lyán. A fõleg mozgásra épülõ fog-
lalkozások között szerepelt ping-
pong, foci, tollaslabda, de társas-
játékozásra, sakkozásra is volt
lehetõség.

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, 
Erzsébet tér 7. 
Tel./fax: +36/20-849-2341
E-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu,
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 
azonosítószámú projekt keretében szeptemberben induló projektelem

Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. 
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 
XXVI. NÉGYÉVSZAK KUPA
2012. szeptember 15. szombat, 
Mindenki Sportpályája, 9.00 óra.
Nevezni személyesen, a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központban, Nagykanizsa, Zrínyi Miklós
u. 51. szám alatt. 
Nevezési határidõ 2012. szeptember 13.

Ismételten megrendezi a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ hagyományos Négyévszak kupáját, amely sorozat-
ban a 26. Várjuk csapatok, baráti társaságok jelentkezését
személyesen intézményünkben a Zrínyi Miklós út 51 szám
alatt. A nevezési feltételek közé tartozik, hogy minden csapat
kitöltse a nevezési lapot, amit Intézményünkben, a Zrínyi Mik-
lós u. 51 szám alatt lehet kérni. Kérek minden résztvevõt, hogy
mûfûre alkalmas cipõbe jelenjen meg. 
Sok szeretettel várunk minden mozogni vágyó gyereket.
Mottónk: jövõnk záloga a testi-lelki egészség

Szeptember 14. 17.30 óra
„SZILÁNKOK” - Ferkovics József
képzõmûvész kiállítása. Megnyitja:
Kardos Ferenc költõ, könyvtáros.
Megtekinthetõ: október 9-ig
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: 1000 Ft
Szeptember 15. 19 óra
Zenés Esték az Erzsébet Téri Zene-
pavilonban. A KANIZSA BIG
BAND KONCERTJE
A belépés díjtalan
Szeptember 20. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ. Fellépõk: Kiss
Ádám és Mogács Dániel. Belépõ-
díj: 2 500 Ft
Szeptember 21. 19 óra
„ÉLETÜNK DALAI
DUETTKONCERT” - Szinetár
Dóra és Bereczki Zoltán elõadása
Belépõdíj: I. hely 3300 Ft, II. hely
2800 Ft
Szeptember 22.
A SZÍV VILÁGNAPJA

ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállí-
tás Sass Brunner Erzsébet és Brun-
ner Erzsébet Indiában festett alkotá-
saiból. Megtekinthetõ: október 1-ig

Szeptember 22. 17 óra
KATONAGYÖRGY festõmûvész ki-
állítása. Megtekinthetõ: október 15-ig

Szeptember 15.
FALUNAP - BAJCSA. 
Részletes program a plakátokon,
valamint a Kanizsa Hetilap 14. oldalán.
Szeptember 17-30.
KATTINTS RÁ NAGYI!
kezdõ számítógépes tanfolyam nyugdí-
jasoknak. A tanfolyam 25 órás: 4 óra el-
mélet 20 óra gyakorlat 1 óra játékos
vizsga, ez összesen 6 alkalom, melyek a
délelõtti órákban lesznek megtartva. A
tanfolyam díja: 1.000 Ft. Nyugdíjas iga-
zolvány szükséges! Jelentkezéseket a Je-
lentkezési lap kitöltésével és a tanfolya-
mi díj befizetésével fogadunk el, mely a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház iro-
dájában végezhetõ el! A tanfolyam 17-
én 9 órakor kezdõdik. Érdeklõdni: a 93-
319-202-es telefonon lehet.
Szeptember 20. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! 
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„Közoktatás infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán”
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151
2012. augusztus 22.

Befejezõdött az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló közoktatási infrastruktúra-fejlesztés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai infrastruktúra-fejlesztést valósított meg az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. A beruházás eredményképpen korszerûbb oktatás valósulhat
meg Nagykanizsa közoktatási intézményeiben.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül került kiírásra "A pedagógiai, módszertani refor-
mot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" (TIOP-1.1.1/07/1) címû pályázati felhívás. A támogatási
konstrukció célja az iskolarendszerû oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása,
amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nem-
csak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra
kiépítéséhez is jelentõs mértékben hozzájárul. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák)
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 
Az informatikai eszközök beszerzésének pályáztatása két körben valósult meg. Az elsõ kiírás 2008-ban, a
második kiírás 2010-ben jelent meg. 
A 2010. év áprilisában „Közoktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán” címmel benyújtott pályázat
egyszeri, 177 240 720 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült, amely 100 %-os támogatási intenzitást jelent. 

A fejlesztés bemutatása
A támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlõ hoz-
záférést biztosító Infokommunikációs Technológia (IKT) infrastruktúra megteremtése. A pályázat keretében megvalósul a
közoktatási intézmények számítógép állományának korszerûsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrá-
ciós feladatok igényeinek megfelelõ infrastruktúra kialakítása érdekében, a tantermek 40 %-ának ellátása internet hoz-
záférési képességgel rendelkezõ interaktív prezentációs eszközökkel. A sajátos nevelési igényû tanulók – különösen a
gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek – integrált oktatását segítõ speciális IKT eszközök beszerzése is megtörténik. 

A fejlesztés eredményei
Önkormányzatunk a beruházás eredményeként az alábbi eszközök beszerzésére vált jogosulttá:
- 348 darab számítógép
- 99 darab tantermi csomag (interaktív tábla, notebook és projektor)
- 1 darab alkalmazás szerver csomag
- 3 darab szavazócsomag
- 18 darab WIFI csomag
- 14 darab SNI csomag

Kedvezményezett neve és elérhetõsége:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: + 36 20 995 0700, http://www.nagykanizsa.hu

Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, telefon: + 36 1 273 4250, e-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Kanizsai 
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

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

Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.

Telefon: 06 (30) 587 2150

Orvosi szemvizsgálat

Balaskó István
TV-k, LCD-monitorok, videók,
DVD-k, távirányítók javítása.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.

Tel.: 0630 597 1530

Fényképezni tudó
újságíró munkatársat
keresünk. 
Saját gép elõnyt jelent!

Jelentkezni lehet:
Kanizsa Újság Kft.
Dóró János ügyvezetõnél
személyesen.
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Horoszkóp

Úgy fizikai, mint lelki energiákkal is fel-
töltõdhet ezekben a szép nyárvégi na-
pokban. Legyen õszinte a környezetében
élõkhöz, ha õszinteséget vár el tõlük ön
is. Minél elõbb jussanak egyezségre.

Könnyebben megvalósíthatja elképzelé-
seit, ha nem a sikertelenségre, a kudarcra
gondol. Tegyen némi rendet a lelkivilágá-
ban, és mindjárt nagyobb eséllyel, önbi-
zalommal fogadhatja az élet kihívásait.

Közvetlen, ugyanakkor befelé forduló is
lesz a hétvégén. Éppen ezért ne legyen
türelmetlen, ha a párjától nem kapja meg
egyszerre mindazt, amit szeretne. Töre-
kedjen a harmóniára.

Kössön kompromisszumot a párjával, és
a hétvégét lehetõleg ne munkával, hanem
pihenéssel töltsék el. Próbáljanak ki egy
olyan sportágat, ami feldobja, inspirálja
mindkettejüket.

Végre olyan megbízásokat is kap a mun-
kahelyén, amire régóta vágyakozik.
Igyekezzen minél elõbb megoldani a fel-
adatát, mert elképzelhetõ, hogy a család-
jának is szüksége lesz önre.

Ha unalmasan telnek a napjai, keressen
izgalmas és szokatlan elfoglaltságot. Ha
igazi meglepetést akar szerezni párjának
a hétvégére, lepje meg például valami új-
fajta házisüteménnyel. 

Ezek a napok alkalmasak lehetnek arra,
hogy rátaláljon ideális társára. Fogadja el
a társasági meghívásokat, hiszen ezek az
alkalmak karrierjének építése szempont-
jából fontosak lehetnek.

Gondolja, értékelje át az elmúlt hetek
történéseit, és változtasson elképzelése-
in. Ne ragaszkodjon azokhoz a szokása-
ihoz, amelyek csak hátráltatták eddig.
Újítsa meg a felfogását.

A csillagok állása szerint kedvezõen alakul-
nak anyagi ügyei. Ha azt szeretné, hogy
folytatódjon ez az idõszak, jobban kell bíz-
nia barátaiban. Próbálja megtalálni azt az el-
foglaltságot, ami kiegyensúlyozottá teszi.

Hallgasson jobban a belsõ hangjára, és
lehetõleg kerülje az egyéjszakás kalan-
dokat. Ne vesse el azok közeledését, akik
jobban meg szeretnék ismerni, és több
idõt szeretnének eltölteni a közelében. 

Felejtse el a fájó emlékeket, hogy képes-
sé váljon az új élmények befogadására. A
hétvégén olyan ismerõsökkel találkoz-
hat, akik jókedvre derítik, és újra foglal-
kozni kezd álmai megvalósításával.

Szerencsés napokra számíthat. Új mun-
kalehetõséggel kopogtat be önhöz egy is-
merõse. Találják meg a közös hangne-
met, és bízzon benne, hogy ez elõrelépést
jelent a szakmájában is.

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

30.qxd  2012.09.21.  11:13  Page 13



VVEEGGYYEESS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

BBÉÉRRLLEETT

JJÁÁRRMMÛÛ

IINNGGAATTLLAANN
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)

Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7525K)

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)

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)

Idõs személy gondozását vállalnám
Nagykanizsán. Érd.: 0630/225-0217
(7526K)

Nyugdíjas kõmûves vállal
kemence, grillsütõ építést és egyéb
kõmûves munkát. Érd.: 0630/425-4252
(7527K)

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

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. szeptember 13.14

Könnyû fizikai munkára (címké-
zés, készletezés), keresünk diáko-
kat, fiatalokat, letenyei raktárba!

Munkavégzés: hétfõtõl-szomba-
tig, délelõttös, délutános ill. éjszakás
mûszakban. Kulturált, tiszta munka-
körülmények, rugalmas munkarend,
korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal! Érdeklõdni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87, e-
mail: diakmelo@diakmelo.hu vagy
illes.alpar@diakmelo.hu.

2012.09.18. kedd  10:00 –
12:00 Magyar Vöröskereszt,
Sugár u. 28.
13:30 – 16:30 Pannon Egytem -
Kollégium, Zárda u. 2.

Véradás
Magyar

Vöröskereszt

Helyszín: Bajcsai Kultúrház. Kezdés: 15 óra

Kulturális programok
Bajcsai Dance juniorok, Bajcsai Rezedák, Mura Néptánccsoport,
Hastánc, Fityeházi hip-hop modern tánc, Eszteregnyei Õszirózsa Dal-
kör, Magic Ritmo, Fityeházi Hagyományörzõ Népdalkör, Farkas Tibor
gitár, Bajcsai Dance csapat, Izzós nótakör.
Kísérõ programok
Arcfestés, tûzoltóautó, csocsó- és petángverseny.
Ételek: halászlé, krumpligulyás, krumpliprósza, lángos, vattacukor.
Az  ételek támogatójegy ellenében kaphatóak. A támogató jegy ára 200 Ft.

Büfé: Joy's Café
Este 21 órától bál kezdõdik, zenél a Szati.
A falunapot a KKK és Bajcsai Kulturális Egyesület szervezi. 
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
A tombolába felajánlásokat elfogadunk.
Tombola húzás a kulturális mûsor után.

Támogatóink
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központ, Tóth Nándor önkormányzati képviselõ, Horváth Já-
nos Coop-Bajcsa, Bajcsa városrész lakossága, Fityeház Önkormányza-
ta, Joy's Café - Fityeház, Tûzoltó Egyesület - Murakeresztúr, Péter Ba-
lázs - PB Hungária Kft. 

Bajcsai ffalunap - 2012. szeptember 15.

A nagykanizsai közgyûlés még
a tavasz folyamán pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztéri-
um felé mûfüves sportpálya-be-
ruházás apropóján – tudtuk meg
Karádi Ferenc nagykanizsai al-
polgármestertõl. 

A tervezett létesítmény tárgya a
kiskanizsai iskola területén egy új,
40x20 m hasznos alapterületû mûfü-
ves borítású multifunkcionális sport-
pálya, amely alkalmassá válik több
sportág befogadására is: egyaránt
biztosítaná kosár- és röplabda, fut-
ball, valamint az iskolai szabadidõ-

sport megvalósulását a szabadban.
A terv tartalmazta a terület rende-

zését, az alapépítmény kialakítását,
a mûfû-burkolat elkészítését, labda-
fogó hálók és palánkok elhelyezé-
sét, valamint a minél nagyobb ki-
használtság érdekében világítás ki-
építése is célként szerepel.

A benyújtott pályázatokról a
Belügyminisztérium augusztus 30-
án hozta meg döntését, mely szep-
tember 3-án került kihirdetésre a
kormány honlapján. A tervezett
költségvetés alapján 17.781.000 Ft
támogatásban részesül Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata a beruházás megvalósí-
tása érdekében.

Szintén tavasszal a város közgyû-
lése soronkívüli közgyûlésen döntött
úgy, hogy az Olajbányász Sportcent-
rumban a salakos edzõpálya területén
egy nagyméretû (111x72 méteres)
mûfüves pálya épüljön és az ehhez
szükséges pályázati anyagot Nagyka-
nizsa az MLSZ Országos Pályaépíté-
si Programjára nyújtotta be.

Az illetékesek a pályázatot érvé-
nyesnek nyilvánították, mely meg-
felelt a formai és tartalmi követel-
ményeknek. Az MLSZ elnöksége
április végén hozta meg kedvezõ
elbírálását a pályázatról.

Információink szerint idõköz-
ben valamennyi egyeztetés lezá-
rult a megvalósításban, kivitele-

zésben érdekelt felek között és a
területen kezdõdhet a beruházás.

A Hevesi-iskola esetében a múlt
év õsz folyamán lebonyolított köz-
beszerzési eljárásban nyertes Pharos
'95 Kft. 2012 tavaszán kezdte el a
munkát és 2012. június 5-én jelen-
tette készre a pályát. A kivitelezési
munkák során az önkormányzat
közfoglalkoztatottakat is bevont a
munkálatok elvégzésébe.

A megvalósult létesítmény egy
40x20 m hasznos alapterületû mûfüves
borítású multifunkcionális sportpálya,
amely immár több sportág befogadásá-
ra is alkalmas: egyaránt biztosítja ko-
sár-és röplabda, futball, valamint az is-
kolai szabadidõsport megvalósulását.

P.L.

MMûûffüüvveess ssppoorrttppáállyyáákkkkaall

Rövid idõn belül két elnökségi
ülésre került sor a Nagykanizsai
Torna Egylet 1866 egyesületénél. 

A helyzet pikantériája, hogy gya-
korlatilag a futball-szekció (legalább-
is az NB III-as...) levált, helyesebben
leválóban van a klubról, így a vívástól
– mely valamilyen szinten fogalmaz-
zunk így, szintén „önjáró” – a cselgán-

csig bezárólag érinthetik a változások
hatványozottan a sportolókat.

Hogyan tovább NTE? – tulajdon-
képpen ez volt a fõ kérdés, s felme-
rült annak lehetõsége is, hogy a je-
lenlegi elnök, a mandátumát az év
végéig gyakorló Máthé István le-
mondana, ezt azonban nem fogadták
el, viszont további, konkrétumokban
már gazdagabb összejövetelre kerül-

het sor e hét hétfõjén. Akkor szintén
a klub anyagi helyzete, illetve a ve-
zetésének hogyan továbbja voltak a
fõ kérdéskörök. Nos, mint kiderült,
az egyesület elnöke Máthé István
mellett Kiss György, a vívók oldalá-
ról segít be hatványozottabban in-
nentõl a munkába és az operatív irá-
nyítást végzi a jövõben.

Legalább ilyen fontos volt az egy-

let adósságállományának felmérése,
melyet mindenképpen rendeznie kell
a klubnak. Az anyagi források szám-
ba vétele megtörtént, kérdés, innen
miként léphetek tovább a jövõben.
Mindenesetre az elnök így fogalma-
zott: „Patinás klub az NTE, olyan
könnyen nem adjuk magunkat...”

P.L.

NNTTEE:: aazz aaddóóssssáággáálllloommáánnyy rreennddeezzééssee aa ccééll 
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Vác és Szentendre után a T-
Systems Elimina Tour kerékpá-
ros városi sprintverseny-soroza-
tának harmadik állomása Nagy-
kanizsa volt a legutóbbi hétvégén.
Már a szombat délelõtt folyamán
nagy volt a sürgés-forgás a a futa-
mok rendezõgárdájának részé-
rõl, hiszen a pálya nyomvonalá-
nak kiépítése megkövetelte a pre-
cizitást. Igaz, a hegyi kerékpáros-
ok számára nem csupán a kani-
zsai, de a teljes honi sorozat is új-
donság, s ahogy a tapasztalatok-
ból leszûrhettük, a versenyzõk
szeretik az ilyenfajta (bel)városi
megméretést.

Végül a „kuparendszerû” bonyo-
lításban indított futamok döntõjében
Prájczer Péter bizonyult a legjobb-
nak a Volksbank Kanizsa Nagydí-
jon, míg az egyértelmû esélyesként
számon tartott Csielka Márk a má-
sodik helyen zárta a futamot.
Prájczer ezzel átvette az összetett-
beli vezetést is a bajnokságban. A
24 (köztük a magyarok mellett oszt-
rák és szlovén) indulóval elrajtoló
Volksbank Kanizsa Nagydíjon
nagykanizsai indulók is voltak
Kõmíves Károly Zsolt, Pap Miklós
és Porpáczy Ádám személyében.

A kerékpársporttal foglalkozó
honlapok beszámolója szerint a ka-
nizsai pálya sprintelõsebb volt, mint
a szentendrei és technikásabb, mint
a váci, így jelentõs tempóban lehe-
tett haladni, a lendületet pedig a hir-
telen érkezõ akadályok törték meg.

A nézõk egy része a pálya hátsó
szekciójában levõ tv-s autó moni-
torján kísérte figyelemmel a futa-
mot, majd amikor odaért a mezõny
a pálya széléhez rohantak, utána pe-
dig ismét vissza a monitorhoz - õk a
félvirtuális közvetítést választották.

A tudósítások kiemelték, hogy a
fesztiváli hangulathoz minden

adott volt, hiszen a pálya széli ká-
vézók megteltek és a Kanizsai
Bor- és Dödölle Fesztivál, mint
társrendezvény minden nézõi
igényt kielégítve kapcsolódott ösz-
sze a Volksbank Kanizsa Nagydíj-
jal.

Végeredmény: 1. Prájczer Péter
(KTM Sportklub Sopron), 2.
Csielka Márk (EuroOne-Waber-
ers-Cube), 3. Blaz Vrbnjak (KD
Hrastnik, Szlovénia), 4. Bostjan
Hribovsek (Calcit Bike Team GT,
Szlovénia).

P.L.
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Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (10.) - Csorna SE
(5.) 1-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 4. forduló. Nagyka-
nizsa, 150 nézõ. Vezette: Gaál Á.
(Horváth Z., Marácz Z.). G.: Lász-
ló R. (73.)

NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely, Cserfõ L., Szép D. - Boz-
soki - Rieger (Petánovics M.,75.),
Nagy T., Babati T. - Cs. Horváth
G., László R. (László L., 75.). Ve-
zetõedzõ: Koller Zoltán.

Második hazai találkozó ebben
az idényben, s a második itthoni
gyõzelem – röviden így lehetne
összefoglalni az NTE labdarúgó-
inak Csorna elleni mérkõzését. A
gyõzelem értékét növeli, hogy a
csornaiak az elmúlt idényben igen-
csak megszórtak a Nagykanizsát,
hiszen az itteni meccsükön négyet,
a rábaközi helyszínen pedig ötöt
gurítottak a kék-pirosaknak.

Itt volt hát az ideje a revansnak,
igaz, nem kezdtek jól a vendéglá-

tók, amit az is nyomatékosított,
hogy a 14. percben egy csornai 20
méteres lövést jegyezhettünk fel a
sok kisebb lehetõség között. A haza-
iak tanulván a korábbiakból, alapo-
san megszervezték a biztosítást tér-
felükön, így az ellenfél elöl a terüle-
teket alapvetõen jól sikerült lezárni.

A második félidõben aztán a ka-
nizsaiak újult erõre kaptak, s a 73.
percben László Roland remek lövé-
sével szemben nem volt ellenszerük
a vendégeknek (1-0). Két perccel
késõbb a gólszerzõt testvére, László
Lajos váltotta a pályán, az ered-
mény azonban már nem változott: a
kanizsaiak roppant értékes három
ponttal gazdagodtak.

Koller Zoltán: „Bravúros gyõ-
zelmet arattunk a Bakony csoport
egyik legjobb csapata ellen. Pró-
báltunk szervezetten védekezni,
ahogy ezt már Füreden is igyekez-
tünk alkalmazni. A második félidõ-
ben teljesítményünket tekintve vi-
szont már jobbak voltunk, de az is
igaz, hogy a végén Freischmid Ro-

land védése nagyon kellett a gyõ-
zelem megszerzéséhez.”

Rangadón jutott túl a Kiskanizsai
Sáskák SE a megyei labdarúgó baj-
nokság második vonalában, a Palin
FC a szerdai kupa-kiesés után Molná-
riból hozott egy pontot, míg a Bagola
együttesébõl Kisharmadás Gábor
gyakorlatilag egyedül intézte el a fel-
sõbb osztály ritmusát még keresõ Új-
udvart. Halajkó Attila, a Miklósfa játé-
kosa is kitett magáért, hiszen mester-
hármast jegyzett a harmadik vonalban.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Molnári SE (10.) - Palin FC (9.) 1-
1. G.: Molnár R., Takács A. Palin:
Bársony L. - Kiss M., Kuti B.
(Schindlberger), Csetei, Bársony Sz.,
Buda, Horváth Zs., Zborai Gy., Hor-
váth Gábor (Berke B.), Millei Z., Ta-
kács A. Játékos-edzõ: Buda Péter.

Kiskanizsai Sáskák SE (4.) - Fel-
sõrajk SE (1.) 3-3. G.: Nyakas (ön-
gól), Piecs L., Kálcsics F.; Zsoldos Sz.,
Deák D., Godina. Kiskanizsa: Munká-
csi Zs. - Ganzer, Piecs L., Csordás,
Horváth Gergõ (Gerencsér A.), Dol-

mányos M., Cserfõ H. (Korpics K.),
Visnovics I., Farkas M., Kálcsics F.,
Pécsi. Edzõ: Sneff Ferenc.

Total-Újudvar SE (16.) - Bago-
la VSE (13.) 1-4. G.: Vittman T.;
Kisharmadás G. (4). Bagola: Cser -
Kovács K., Szigeti, Kocsis R. (Kal-
már), Kisharmadás G., Kalamász,
Hilcz M., Rácz K., Kovács B., Hor-
váth A., Csöndör (Popovics). Játé-
kos-edzõ: Popovics Lajos.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Eszteregnye SE (4.) - Mik-
lósfa SE (6.) 1-3. G.: Szabadi;
Halajkó (3). Miklósfa: Benkõ B. -
Pamka, Völgyi M., Verebélyi J.,
Farkas R., Gombos (Kozári I.),
Paulin (Balázs T.), Pongrácz L.,
Kozári D. (Müller), Halajkó, Sebe-
si (Bor). Edzõ: Gerencsér Lajos.

Nõi NB II: Gyõri ETO FC (4.)
- Nagykanizsai TE 1866 (7.) 8-0.
NTE: Balassa Sz. - Eszter S.,
Balassa D., Szollár, Lampert, Sza-
bó Zs. (Takács D.), Tarsoly
(Vittman K.), Szekeres K., Balassa
A., Somogyi Zs., Kanizsai D.
Edzõ: Benedek József.

P.L.

BBrraavvúúrr aazz eeggyyiikk lleeggjjoobbbb eelllleenn

Nem néz egyszerû szezon elé a
Kanizsa Sörgyár SE nõi extrali-
gás asztalitenisz együttese, hi-
szen máris két találkozón van
túl, s az élcsapatok nem kegyel-
meztek a dél-zalaiaknak.

Kanizsa Sörgyár SE I - Szekszárd
AC I 1:9. A kanizsaiak pontját Végh
Zsuzsanna szerezte. A tavalyi bajnok-
ság harmadik helyezettje ellen kez-
dett a KSSE, s mint kiderült, a tavaly
az NB I B-ben  második együttes já-
tékosai fognak Végh mellett szerepel-
ni, akik többsége saját nevelésû fiatal.

Budaörs SC - Kanizsa Sörgyár SE
I  9:1. A KSSE becsületpontját ekkor
is Végh Zsuzsanna érte el. A hazaiak
a bajnokság nagy esélyesei, kerete
tele válogatottakkal. Ezúttal is Végh
volt a pontszerzõ, õ  mindkét élcsa-
pat ellen jól teljesített ellenfeleivel
szemben és a neki kedvezõ mérkõ-
zéseket biztosa hozta. Szeptember
16-án már egy hasonló kaliberû csa-
pat vár a Kanizsa Sörgyár SE-re, hi-
szen az Egri ÁFÉSZ SC-hez látogat-
nak Jakabfi Imre tanítványai.

P.L.

TTaalláánn ttúúll aa
nneehheezzéénn......
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