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Kanizsa

Bár pénteken esõfelhõk gomo-
lyogtak az égen, a fiatalok örö-
mére szerencsére nem mosta el
az esõ a Térfoglaló bulit az Er-
zsébet téren. 

Az Erzsébet teret nemzeti ünne-
pünkön, augusztus 20-án adták át
hivatalosan. Mint ahogyan akkor
Cseresnyés Péter polgármester
ígérte a köszöntõjében, szeptem-
ber közepén a fiataloknak szervez-
tek programot, hogy minél többen
és minél többször érezhessék jól
magukat Nagykanizsa szívében, a
megújult Erzsébet téren. Az elkép-
zeléseknek megfelelõen, a fiatalo-
ké volt a tér, de ahogy a felvétele-
ken is látszik, nemcsak fiatalok lá-
togattak el a koncertekre, hanem

az idõsebb, sõt az apróbb korosz-
tály is. A mintegy félezer városla-
kó nagy tapssal jutalmazta a Fe-
szültség Zenekar, a Loud and
Black és az SP live – NEW wave
koncertjét.

Mi van itt, a tévé-székház ostro-
mát játsszák? – morfondírozhattak
a békés honpolgárok a városházá-
nál, akik a pénteki Térfoglaló ren-
dezvény koncertjeire érkeztek.
Ugyan, errõl szó sem volt, de tény
és való, hogy SP-t, alias Éder
Krisztiánt úgy kellett bemenekíte-
ni a nagy ajtón, mert vagy 40-50
tinédzser különben alighanem al-

sónadrágra vetkõzteti. Már mûsora
zárultával ugráltak fel a leányzók a
színpadra, az új irányzatával hódí-
tó soproni fiatalember azonban
mint kiderült, ezzel is hódít. Nos, a
városházánál végül olyan kompro-

misszumos megoldást ötlöttek ki a
biztonságiak, hogy az elõadó színe
elé egyszerre hárman-négyen já-
rulhattak – aláírásért. Bizony volt,
aki sikítva örült a papírfecninek a
pénteki éjszakában Nagykanizsán. 

(További képek a kanizsauj-
sag.hu galériájában)

B.E. - P.L.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Nemzetközi tapasztalatcserét
szolgáló workshopon mutatko-
zott be Nagykanizsa városa
Kaproncán. Az Új üzleti lehetõ-
ségek felkutatása a határon át-
ívelõ régióban (mozaikszóval
„BOSH”) elnevezésû projekt ke-
retében szerveztek workshopot
a projektpartnerek, valamint a
nagykanizsai és kaproncai gaz-
daságfejlesztésben érdekelt
szervezetek részvételével, 2012.
szeptember 7-én, Kaproncán.

A rendezvényen magyar és hor-
vát szakemberek ülték körül a tár-
gyalóasztalt, hogy egymástól tudja-
nak tanulni és, hogy meglássák,
hogy hol is lehetnek a mindenna-
pokban az együttmûködés közös
pontjai. Az eseményen résztvevõk
lehetõséget kaptak, hogy ismertes-
sék az általuk képviselt szervezet
munkáját és bemutassák azon tevé-
kenységeiket, amelyek a gazdasági
élet szerepvállalóit, köztük a kis- és
középvállalkozásokat segítik. – tá-
jékoztatta a Kanizsa Hetilapot
Cserti Csilla projekt-menedzser.

A nemzetközi találkozón a nagy-
kanizsai meghívottak bemutatták az
önkormányzat vállalkozás-támoga-
tó programját. A munkahelyterem-
tõ- és telekár támogatás felkeltette a
horvát résztvevõk figyelmét. Az el-
hangzott feltételrendszer és támo-
gatási formák hallatán tartalmas
párbeszéd vette kezdetét. Számos
kérdés irányult az önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiségek bérlésé-
nek feltételeire és költségeire is. A
horvát oldali partnerek ugyanis le-
hetõséget látnak abban, hogy váro-
sunkba hozzák azokat a termékei-
ket, amelyekbõl hiány mutatkozik
Nagykanizsán. A nemzetközi vásá-
rok megrendezésének lehetõsége is
felmerült, amelynek során felmér-
hetõek a piaci igények és összehan-
golható a keresleti és kínálati oldal.

A konferencia legnagyobb ered-
ményeként könyvelhetõ el, hogy a
már megszületett ötletekkel kap-
csolatban felmerülõ kérdésekre
Nagykanizsa városát képviselõk
választ adhattak és további olyan
információkat oszthattak meg a
résztvevõkkel, amelyek elõsegít-
hetik a jövõbeni gazdasági együtt-
mûködést városunk és horvát be-
fektetõk között.

NNeemmzzeettkköözzii 
ttaappaasszzttaallaattccsseerree aa 
vváállllaallkkoozzáássffeejjlleesszzttééss
jjeeggyyéébbeenn

A fenti címmel nyílt meg a
Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum idõszaki vendégkiállítása a
Thúry György Múzeumban. A
tárlat tárgyi, írásos és képi emlé-
keket mutat be, melyek segítsé-
gével nyomon követhetõek a jár-
vány létrejöttének mozzanatai,
az ebbõl fakadó félelem oldásá-
nak eszközei és az orvostudo-
mány fejlõdése.

Az érdeklõdõket Kaján Imre me-
gyei múzeumigazgató, Száraz Csilla
múzeumigazgató és Varga Benedek,
a Semmelweis Ignác Orvostörténeti
Múzeum fõigazgatója köszöntötték.
A fõigazgató ismertette a történelmi
hátteret, azt, hogy az ötszáz eszten-
dõn át öldöklõ pestis milyen hatást
gyakorolt a középkori és a kora új-
kori társadalmakra Európában. Ha-
tása a gazdaságtörténetben, a társa-
dalom- és a mûvelõdéstörténetben
egyaránt kimutatható. A fekete halál

idején Európa lakosságának átlago-
san a harminc százaléka odaveszett
körülbelül tíz és tizennégy hónap
alatt, azonban volt olyan terület is,
ahol hatvan százalékos volt a halálo-
zási arány. A járvány a 19. század
elejéig újabb és újabb hullámokban
indított támadást. Gyógymódjára
ekkor jöttek rá, de a ragály már a 18.
század végén erejét vesztette, azon-
ban az orvostörténeti írások ennek
okára nem adnak pontos választ. A
megfékezést több tényezõ is befo-
lyásolta, így az orvosok tevékenysé-
ge, a vesztegzár rendszerek, az izo-
láció, a javuló lakáskörülmények, a
diéta, a baktérium gyengülése és a
mezei patkányok térhódítása a feke-
tékkel szemben. 

– A mai kor embere keveset tud
a pestisrõl, majd kétszáz éve nem
ütötte fel a fejét Magyarországon.
Az egészségügyi világszervezet je-
lentései alapján huszonegy or-
szágban járványszerûen még elõ-

fordul, de nem mutat olyan magas
halálozási számot, mint korábban
– kezdte dr. Buzási Judit kistérségi
tiszti fõorvos a megnyitóját. Hoz-
zátette, a járványok bizonyítékul
szolgálnak arra, hogy a védõoltá-
sok valóban védenek. 

A fõorvos részletezte, mit is je-
lentett a betegség azok számára,
akik megfertõzõdtek. Elmondta, na-
gyon gyors lefolyású volt a beteg-
ség, hirtelen magas lázzal járt. A be-
tegek az utcákon bolyongtak, mivel
nem különítették el õket. A testükön
a bolhacsípéseket nem lehetett sza-
bad szemmel látni, de egy-egy ilyen
csípéssel százezer kórokozó került a
szervezetükbe és így a véráramba.
A fekete halál nevet pedig azért
kapta, mert a baktérium szövetelha-
lást okozott, ezáltal vér került a bõr
alá. Ezek helyenként megnyíltak és
fekélyessé váltak. A beteget három-
négy nap alatt legyõzte a járvány. A
pestis közvetlen érintkezés, csepp-
fertõzés útján is terjedt.

Csak az isteni gondviselésben
bízhattak, imádkozással, böjtölés-
sel, népi gyógyászati, gyógyfüvek-
kel, különbözõ amulettekkel és
egyéb tárgyakkal próbálták távol
tartani magukat a fertõzésektõl. 

A vándorkiállítás, mely a közép-
iskolai és egyetemi oktatás számá-
ra is gazdag háttér-információkkal
szolgálhat, 2007 õszén nyílt meg
elõször a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeumban, azóta tizenhá-
rom helyszínen mutatták be, köz-
tük Erdélyben, Békéscsabán, Deb-
recenben, Szekszárdon és Zala-
egerszegen. Eddig körülbelül 70
ezren tekintették meg. 

V.M.

DDéémmoonnii rraaggáállyy:: aa ppeessttiiss
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ABajcsai Kultúrházban a hétvé-
gén rendezték a városrész falunap-
ját, melyre számos, nem csupán
helybéli fellépõ csoport kapott
meghívást – tudtuk meg Pintér
Gabriellától, aki tavasz óta elnöke a
Bajcsai Kulturális Egyesületnek.

Tizenkét elõadó csoport mutat-
hatta meg tudását, repertoárját a
Bajcsai Rezedáktól az Eszteregnyei
Õszirózsa Dalkörön át a Fityeházi

Hagyományõrzõ Népdalkörig.
Ahogy az egyesület vezetõje fogal-
mazott, fiataloktól az idõsekig min-
denki megtalálhatta a kedvére való
kikapcsolódási lehetõséget. A szí-
nes rendezvényt bál zárta, mely va-
sárnap hajnali ötig tartott. Október-
re az egyesület azonban már újabb
programban gondolkodik, akkor
dalos találkozót rendeznének.

P.L.

VViiddáámm ffaalluunnaapp BBaajjccssáánn A Szív Világnapja Alkalmából
szombaton délelõtt 10 órától egész
napos rendezvényt szervez a Szívbe-
tegekért Egyesület a HSMK-ban.
Az ünnepélyes megnyitót követõen
kulturális programok, operettmuzsika,
táncegyüttesek szórakoztatják a kö-
zönséget, közben egészségügyi méré-
seken is részt vehetnek az érdeklõdõk.
Az egész napos bemutatkozások sorá-
ban szó lesz többek között a gyógyte-
ákról és a fûszernövényekrõl, a termé-
szetes táplálkozásról és az érterápiáról.
Bemutatót tart hajanalitikus, mester-
fodrász és méhész. Az orvosi elõadá-
sok 12.30 órakor kezdõdnek el.
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2012. szeptember 20.

A megnyitó ünnepségen
Kámánné Szép Terézia, a mûve-
lõdési intézmény igazgatója
Kodály Zoltán idézettel kö-
szöntötte a vendégeket. „Kultú-
rát nem lehet örökölni, az elõ-
dök kultúrája egy-kettõre elpá-
rolog, ha minden nemzedék újra

meg újra meg nem szerzi magá-
nak.”

A kiállítást Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ nyitotta meg. – Noha a
vasútmodellezés játéknak tûnik,
egy pálya elkészítése, komoly
technikai ismereteket, majdnem

hogy mérnöki tudást igényel –
hangsúlyozta. – Amikor egy ilyen
kiállításon részt veszünk, azon
túl, hogy csodálkozunk azok mun-
kájában, akik egy ilyen hatalmas
terepasztalt megálmodtak, meg-
alkottak, rögtön eszünkbe kell
hogy jusson, miért is alakulhatott
ki a vasútmodellezés. Azt hiszem
olyan emberek szerelme lett a
vasútmodellezés, akik önmagá-
ban a vasutat is szeretik. Szeretik
a jármûveket, a gépészetet, és
magát a modellezést. Beszédét a
vasút történetébõl adott ízelítõvel
zárta. 

A polgármesteri megnyitót kö-
vetõen Kapusi Gyõzõ, a MÁV Gé-
pészet Zrt. területi mûhelyvezetõje
mondott köszöntõt, majd Letenyei
István, a Baross Gábor Vasútmo-
dellezõ és Vasútbarát Klub klubve-
zetõ helyettese ajánlotta a közön-
ség figyelmébe a kiállítást. Az ün-
nepséget a Muramenti Fúvósok és
Kocsis Edit versmondó elõadása
színesítette. 

A kiállításról készült további ké-
peinket a www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinhetik meg.

B.E.

RRoobbooggttaakk aa mmaakkeettttmmoozzddoonnyyookk

Kiállítással csatlakozott a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház a
„Kulturális Örökség Napjai 2012”, valamint a „Kultúrházak éjjel-
nappal 2012” programsorozathoz. A Baross Gábor Vasútmodellezõ és
Vasútbarát Klub, a tapolcai VOKE Batsányi János Mûvelõdési és Ok-
tatási Központ Vasútmodellezõ Köre „Megy a gõzõs Kanizsára” cím-
mel rendezett Vasútmodellezõ és Vasúttörténeti kiállítást. 
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A Muzsikás együttes ismét el-
látogatott városunkba, és ezúttal
három intézményben, a Roz-
gonyi Úti Általános Iskolában, a
Péterfy Sándor Általános Iskolá-
ban és a kiskanizsai általános is-
kolában tartott rendhagyó ének-
órát. Az érdekes mûsorban nép-
zenéinkrõl, hangszereinkrõl és
tradícióinkról is szó esett.

– A Muzsikás együttes évekkel ez-
elõtt határozta el, hogy iskolákba ellá-
togatva megismerteti a jövõ nemzedé-
kével a népzenét és a magyar hagyo-
mányokat egy rendhagyó énekóra ke-
retében – köszöntötte Sipos Mihály a
Rozgonyi tornatermében összegyûlt
több száz alsós és felsõs diákot.
Ahogy elmondták, fontosnak tartják a
zenei nevelést, hiszen az éneklésnek,
a zene tanulásának és befogadásának
számos jótékony hatása van. 

Mielõtt az elsõ hangok felcsen-
dültek, szó esett Kodály Zoltánról
és Bartók Béláról, akiknek a világ
legnagyobb népzenegyûjteményét
köszönhetjük.  Sipos Mihállyal,

Porteleki Lászlóval, Éri Péterrel,
valamint Hamar Dániellel együtt
énekelték a Hej Dunáról fúj a
szélt, az Érik a szõlõt és egy lako-
dalmas nótát. Megismertették a
gyerekkel a kalotaszegi tánczenét,
a Rákóczi indulót, a pásztorok ál-
tal készített hosszú furulyát, a tam-
burát, a nagybõgõt és a gymes ütõ-
gordont. 

A Muzsikás együttes 2004-ben
indította el koncertsorozatát, azóta

több mint 350 intézmény, nyolc-
vanezer diákjával ismertette meg a
népzenét. A programot saját erõbõl
indították útjára, az iskoláktól az
énekórákért semmilyen anyagi tá-
mogatást nem fogadnak el. Elõ-
adássorozatuk most már hetedik
éve a legnagyobb hazai olajipari
vállalat, a MOL támogatásával va-
lósulhat meg.

V.M.

RReennddhhaaggyyóó éénneekkóórraa aa RRoozzggoonnyyiibbaann
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Pénteken tartották a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának ünnepélyes tanévnyitó-
ját. A 2012/2013-as tanév újdon-
ságot is hordoz, ugyanis szeptem-
bertõl indul városunkban elõször
a gépészmérnök képzés.

Ebbõl az alkalomból köszöntöt-
te a hallgatókat Dr. Szalai István, a
Pannon Egyetem Mérnöki Kará-
nak dékánja, dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató és Dénes Sán-
dor, városunk alpolgármestere. 

Az ünnepség keretében két díj
átadására is sor került. A Nívó-dí-
jat, melyet minden évben a Hotel
Karos Spa adományoz a legkiemel-
kedõbb tanulmányi eredményt elért
turizmus-vendéglátás szakos hall-
gatónak, idén Tratnyek Tünde ve-
hette át Üsztöke Botond vezérigaz-
gatótól. A „Jövõ Informatikusa”-
díjat, melyet Bálint Pál, a SzigBau
’94 Kft. ügyvezetõje alapított, a
harmadéves Békési Dániel mér-
nök-informatikus szakos hallgató
érdemelte ki kiemelkedõ tanulmá-
nyi eredményével. 

Az elismerések átadását követõ-
en tették le a hallgatók az esküt,
majd Dr. Szabó Lajos megbízott
dékán (Gazdaságtudományi Kar),
Dr. Szalai István dékán és Dr. Ber-
tók Botond dékán-helyettes egye-
temi polgárrá fogadta az elsõ éves
hallgatókat.

Két elismerésre méltó hírre hív-
ta fel a kanizsaujsag.hu figyelmét
a Batthyány Lajos Gimnázium.

A minap Patus Eszter, az iskola
tavaly érettségizett kiváló tanulója
kapta „Az év zalai diákja” kitünte-
tõ címet. Eszter többek között elsõ
volt biológiából az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen,
s emellett az iskola közösségének
életében is tevékenyen részt vett.
Az intézményben folyó munka ré-
sze a nemzetközi kapcsolatok épí-
tése is. Ennek részeként az AFS
nemzetközi diákcsere programban
az új tanévre újabb vendégdiák ér-
kezett, Ismail Binguller Törökor-
szágból. A 16 éves fiatalember a
10.C osztály tanulója lett, ahol a
nyelvi osztály diákjaival elsõsor-
ban angolul kommunikál, de ter-
vei között szerepel a magyar nyelv
tanulása is. 

TTaannéévvnnyyiittóó aa PPEENN-eenn

PPaattuuss EEsszzttii aa
BBaatttthhyyáánnyy éérrddeemmeessee
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Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése a 2012.
szeptember 4-i ülésén több fon-
tos döntést hozott. Ezek egyike
volt az ebrendészeti hozzájáru-
lásról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotása. Hogy miért
volt erre szükség?

Az Országgyûlés az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvényt
(Avt.)2011.évi CLVIII. tör-
vénnyel, 2012. január 1-i ha-
tállyal   módosította, lehetõvé
téve a települési  önkormány-
zatok számára, hogy  a jogsza-
bályokban elõírt és az ebekkel
kapcsolatos kötelezõ feladata-
ikkal összefüggésben a négy
hónapos kort betöltött eb után a
kutya tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást
szedhessen be.

A törvénymódosítás állatvé-
delmi szempontból a két leg-
égetõbb kérdésre próbál meg-
oldásokat találni a helyi önkor-
mányzatokon keresztül: ezek a
tartott ebállomány ismeretlen
nagysága és a kóbor ebek ma-
gas száma. 

Becslések szerint mintegy
kétmillió kutya él Magyaror-
szágon, a gazdátlan ebek szá-

ma eléri a százezret. Mind-
emellett az elvadult kóbor ku-
tyák óriási károkat okoznak a
mezõgazdasági haszonálla-
tokban, a vadállományban és
az egyéb természeti értékek-
ben. E kaotikus állapot felszá-
molásának – nemzetközi vi-
szonylatban is – leghatéko-
nyabb eszköze a kutyák minél
szélesebb körû egyedi jelölé-
se és nyilvántartása, valamint
ivartalanítása.

Nagykanizsán a becslések
szerint, a legutolsó, még va-
lósnak tekinthetõ, a Közigaz-
gatási Osztályon kezelt nyil-
vántartás alapján is mintegy
háromezer kutya él, a kóbor
kutyák jelenlegi száma nem
mondható jelentõsnek. A bi-
zonytalan becslésbe bocsát-
kozások helyett pontos képet
adhat az ebek önkormányza-
tok által végzett összeírása,
amit egyébként az állatvédel-
mi törvény kötelezõen elvég-
zendõ feladatként elõ is ír
2012. évtõl az önkormányza-
tok számára. 

Az elfogadott rendelet társa-
dalmi hatásaként várható, hogy
nõni fog a  kutyatartók felelõs-
ségérzete, és így jelentõsen
csökken közép- és hosszútá-
von a kóbor kutyák száma. Ez
pedig a lakosság biztonságér-
zetének javulását is eredmé-
nyezni fogja.

Gazdasági, költségvetési
hatásként elmondható, hogy
az ebrendészeti hozzájárulás
évente az önkormányzatnak
olyan bevételt jelent majd, ami
fedezi az ebek nyilvántartásá-
val járó adminisztratív kiadá-
sokat, illetve a jelenlegi évi két
millió forinthoz képest emel-
kedhet az az összeg, amit a
város állatmenhelyének fenn-
tartására, fejlesztésére, és a
mûködtetés finanszírozására,
illetve kutyapiszok gyûjtõedé-
nyek beszerzésére is fordít-
hat. 

A rendelet megalkotása ter-
mészetesen adminisztratív
terheket növelõ hatással is
bír, hiszen a rendelethez kap-
csolódóan sor kerül az új,
megfelelõ nyilvántartás be-
vezetésére az ebekrõl. Az
ebrendészeti hozzájárulás be-
vételei lehetõvé teszik majd
ezen nyilvántartás vezetésé-
nek és folyamatos aktualizá-
lásának lehetõségét.

2013. évtõl kezdõdõen a ku-
tyák mikrochippel történõ ellá-
tása egyfajta biztonságot is fog
jelenteni a kutyatartó gazdák-
nak, hiszen, ha elkóborol az eb,
annak beazonosítása, és a tu-
lajdonosnak való visszaszolgál-
tatása rövidebb idõ alatt meg-
oldható lesz majd.

Mindemellett úgy gondolom
–  és talán ez a legfontosabb
–, hogy várható lesz ettõl a
rendelettõl az is, hogy a fele-
lõs állattartók több figyelmet
fordítanak majd környezetük
védelmére, így városunk kör-
nyezete élhetõbb, egészsé-
gesebb lesz. Ezen túlmenõen
a felelõs állattartás következ-
ménye még az is, hogy a
gazdák többet tesznek a ku-

tyák szökésének megakadá-
lyozása, valamint azok élet-
minõségének javítása érde-
kében.

Egy másik fontos kérdésben
is döntést hozott a testület a til-
tott közösségellenes magatar-
tásról szóló rendelet módosítá-
sakor.

Ennek célja egyértelmû és
világos: legyen rend a város
utcáin, terein az itt élõ polgá-
rok védelmében, nyugalmuk
biztosítása érdekében. Ezért
szabályoztuk például a jelen-
tõs zajhatással járó munkák –
például fûnyírás – hétvégi idõ-
korlátját, hiszen a pihenéshez,
a nyugodt környezethez való
jog mindenkit megillet.

A másik fontos terület értéke-
ink megóvása. Az Erzsébet tér
például mindannyiunk adófo-
rintjaiból készült, és Nagykani-
zsa egyik büszkesége, amely,
mint azt az elmúlt hónapok be-
bizonyították, a pihenést, a ki-
kapcsolódást szolgálja sokak
számára. Természetes, hogy
ezt az állapotot fenn kell tartani.
Ezért döntött úgy a közgyûlés,
hogy azokat az eszközöket,
amelyek kárt okozhatnak a bur-
kolatban, a mûtárgyakban és
amelyek – felelõtlen használat
mellett –  mások testi épségét
is veszélyeztetheti, kitiltja a bel-
városi terekrõl, hiszen több ál-
lampolgári jelzés is érkezett
hozzám ebben a témában. 

Fontos leszögezni: a cél a
kanizsai polgárok nyugalmának
biztosítása, hiszen önkormány-
zatunk egyik fontos feladata az
itt élõk védelme, komfortjának
megteremtése, javítása. 

A rendeletek teljes terjedel-
mükben megtekinthetõk a
www.nagykanizsa.hu honlapon. 

Az esetlegesen felmerülõ
kérdéseket várom a cseres-
nyes.peter@nagykanizsa.hu e-
mail címre, illetve fogadóórá-
mon minden hónap elsõ szer-
dáján szívesen állok a város la-
kosságának rendelkezésére.

polgármester

Terveink szerint a Kanizsa Hetilap új rovatot
indít „Elsõkézbõl Cseresnyés Péter polgár-

mestertõl” címmel. A városvezetõ maga vilá-
gít rá arra, miért volt szükség bizonyos dön-
tések meghozatalára a nagykanizsaiakat leg-

inkább érintõ kérdésekben.

Gondolatok az
ebrendészeti

hozzájárulásról

Legyen rend 
a város 

utcáin, terein!
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2012. szeptember 20.

Az elmúlt néhány hónapban
is állampolgársági eskük hely-
színe volt a kanizsai Házasság-
kötõ Terem, ahol Cseresnyés Pé-
ter polgármester elõtt legutóbb
öten tették le új otthonukra, ha-
zájukra fogadalmukat. 

Dr. Herman László Miklós, dr. Zava-
da Mária Magdolna, Veress Róbert
Károly, Kovács Barbara és Kovács
Jázmin Amanda annak idején Románi-
ából és Szerbiából érkezvén döntöttek
úgy az eltelt évek folyamán, hogy az
anyaországra tesznek esküt Nagykani-
zsa elsõ emberének szavaival élve egy
„büszke, történelmi városban”.

A polgármester egyebek mellett
még hozzátette: „A magyar nemzet
megmaradt, lélekben nem sikerült
szétszakítani. Isten hozta önöket
magyarokat magyarok között!”

Nemrégiben egy partiumi hölgy
is esküt tett városunk polgármeste-
re, Cseresnyés Péter elõtt. Csete
Edith (képünkön balról) a gyorsí-
tott honosítási eljárás alapján kapta
meg a magyar állampolgárságot
úgy, hogy már jó néhány esztende-
je Nagykanizsán él.

Tanulmányai egy részét is már
Magyarországon végezte, s ahogy
azt honosítási kérelmében taglalta,
családja révén az anyaországi terüle-
tekhez szorosan kötõdik – nagysza-
lontai születésûként. Edith a pénz-
ügyi szektorban tevékenykedik Ma-
gyarországon, de emellett számos te-
rületen otthonosan mozog, így az
autósportnak is nagy szerelmese.

P.L.

Kanizsán 
lettek mmagyar 
állampolgárokA Magyar Vöröskereszt

(MVK) októberben tartja
XIII. kongresszusát. Az orszá-
gos értekezletet helyi és me-
gyei szintû küldöttértekezle-
tek elõzik meg. A helyi érte-
kezletre a minap került sor
városunkban. 

A MVK Nagykanizsai Városi
Szervezete tisztújító küldöttérte-
kezletén megválasztották az új
városi vezetõséget, a megyei kül-
döttértekezlet küldöttjeit és javas-
latot tettek arra, ki kerüljön a me-
gyei vezetés tagjainak sorába. A
küldöttgyûlésen megjelent Kará-
di Ferenc alpolgármester, és Dr.
Baracskai Józsefné, a MVK Zala
Megyei Szervezetének igazgató-
ja. A küldöttgyûlés programját
Szõlõsi Márta területi elnök is-
mertette, majd Dr. Nemesvári
Márta városi elnök beszámolt a
XII. kongresszus óta végzett
munkáról.

Az országban, Zala megyében
mûködik az egyik legnagyobb
létszámmal és legszélesebb tevé-
kenységi körrel rendelkezõ vö-
röskeresztes szervezet. A Nagy-
kanizsai Területi Szervezet a me-
gye legnagyobb létszámú szerve-
zeti egysége. Feladatkörükhöz
tartozik a szociális szolgáltatá-
soktól kezdve a véradásszerve-
zés, az elsõsegélynyújtás-képzés
és vizsgáztatás, az adománygyûj-
tés és elosztás, a gyógyászati se-
gédeszköz kölcsönzés és a jóté-
konysági akciók szervezése a
Nagykanizsai és Zalakarosi Kis-
térségek területén. Kiemelt fon-
tosságú feladatnak tartják a fiata-
lok körében a humanitárius esz-
mék terjesztését és az ifjúsági vö-
röskeresztes mozgalom szervezé-
sét. A szervezet szolgáltatásai kö-
zé tartozik többek között a haj-
léktalan ellátás, a Családok Át-
meneti Otthonának mûködtetése,
ahol átmeneti idõre 40 fõ részére
biztosítanak bentlakásos elhelye-
zést az otthontalanná vált csalá-
dok, illetve gyermeküket egyedül
nevelõk számára. Továbbá a házi-
, és a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás, a szenvedélybetegek
ellátása, az egészségvédelem, az
adománygyûjtés és elosztás, va-
lamint az ifjúsági programok
szervezése.

A beszámolóban a Vöröskereszt
új szolgáltatásaira, illetve a jövõ-

beni feladatok bõvítésére is tettek
javaslatokat. Például idõbank léte-
sítésére, önkéntesek felkérésére a
szakterületük önkéntes hasznosítá-
sa céljából, asztalos, lakatos és
egyéb házkörüli munkák, zárcsere,
bútorjavítás elvégzésére, esetleg
beszélgetésre, felolvasásra. Továb-
bá családpatronálási önkéntes cso-
port kialakítására, hátrányos hely-
zetû egyének, családok közvetlen
segítésére szükségletfelmérés
alapján. Ugyancsak a jövõbeni fel-
adatok között szerepel vöröske-
resztes garázsvásár, kórházi vörös-
keresztes önkéntes ápolók, látoga-
tók csoportjának megszervezése,
társalkodó szolgálat létesítése elõ-
zetes képzéssel, önkéntes szerzõ-
déssel. A terveik közt szerepel az
ifjúsági vöröskeresztesek bevoná-
sa a hagyományos vöröskeresztes
tevékenységbe utánpótlás céljából.
Továbbá képzések, továbbképzé-
sek szervezése a vöröskeresztes al-
kalmazottak részére, és ismereteik
bõvítése a speciális vöröskeresztes
témákban.

A Városi Ellenõrzõ Bizottság
beszámolóját Dr. Baracskai Jó-
zsefné igazgató ismertette.

Elöljáróban kiemelte: Nagyka-
nizsán és Zalaegerszegen mûköd-
nek a hajléktalanok ellátását,
gondozását ellátó intézmények.
Mindkét városban mûködik Haj-
léktalan Szálló, Családok Átme-
neti Otthona, Nappali melegedõ,
Éjjeli Menedékhely, Utcai szoci-
ális szolgálat és szociális étkezte-
tés. A szociális szolgálatok a fo-
gyatékkal élõ, szenvedélybeteg-
séggel és pszichiátriai gondokkal
küzdõknek nyújtanak segítséget.

A házi segítségnyújtó szociális
gondozók 512 idõs ember házi
gondozását végzik Nagykanizsa,
Zalakaros, Zalaszentgrót és a

környezetükben lévõ települése-
ken.

Kanizsán nagyobb a szociális
ellátó rendszer, mint a megye más
területén, az erre fordított pénzösz-
szeg 65 százalékban Kanizsán je-
lenik meg.

Jövõre az egész szociális ellátó
paletta át fog alakulni a kistérségi
társulások megszûnésével, és telje-
sen új helyzetbõl kell tárgyalni
majd az önkormányzatokkal a fi-
nanszírozásról. Ismertetõje végén a
megyei igazgató mindenkinek
megköszönte a munkáját, mellyel
hozzájárultak ahhoz, hogy a me-
gyei szervezetnek egy pillanatig
sem volt köztartozása, stabil gaz-
dálkodást folytat, fejlesztéseket tud
végezni, és az új nyilvántartási
rendszer bevezetésével naponta le-
het ellenõrizni az ellátottak létszá-
mát, a velük kapcsolatos teendõ-
ket. A városvezetést képviselõ
Karádi Ferenc alpolgármesternek
pedig megköszönte az önkormány-
zat támogatását, hiszen mindig
megtalálták azt a megoldást, ami
az ügyeket tovább vitte.

A szavazatok alapján a városi
vezetõség elnöke ismét Dr.
Nemesvári Márta, az Egészséges
Városok Koordinációs Bizottsá-
gának koordinátora, alelnöke:
Dr. Nagy Árpádné lett. Tagjai:
Adorján Árpádné, Ácsné Schein
Zsuzsanna, Bácsai Attiláné,
Goór Violetta, Horváth Gézáné,
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya,
Markó Julianna, Simánné Mile
Éve és Vukics Józsefné. A me-
gyei vezetõségbe Bácsai Atti-
lánét, Dr. Borsos Ferencet, Dr.
Nemesvári Mártát és Simánné
Mile Évát javasolta a küldöttér-
tekezlet. 

B.E.

TTiisszzttúújjííttóó kküüllddööttttggyyûûllééss aa VVöörröösskkeerreesszzttnnééll

TURIZMUS VILÁGNAPJA
2012. szeptember 27.

A Tourinform iroda idén is megmozdul a Turizmus Világnapja
alkalmából. Keressen bennünket az Erzsébet téren

szeptember 27-én 10 és 13 óra között.

Valami készül, valami lesz...

Tel.: 0620 298 2618, 0693 313 285, E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu
http://tourinform.nagykanizsa.hu
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SZILÁNKOK - Ferkovics
József képzõmûvész kiállítása
Megnyitja: 
Kardos Ferenc költõ,
könyvtáros
Megtekinthetõ: október 9-ig

Szeptember 21. 19 óra
ÉLETÜNK DALAI
DUETTKONCERT
Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán elõadása
Belépõdíj: I. hely 3 300 Ft, 
II. hely 2 800 Ft

Szeptember 22.
A SZÍV VILÁGNAPJA

Szeptember 29. 14.30 óra
KULTÚRSZÜRET
rendezvény a szüret és a
kultúra jegyében
A kanizsai közmûvelõdési
intézmények (KKK, HEMO,
KODÁLY, MINDENKI
HÁZA) közös rendezvénye
Miklósfán. 
Helyszín: 
Mindenki Háza Miklósfa
Program:
14.30-tól szüreti felvonulás,
15.00 órától az intézmények
mûvészeti csoportjainak fel-
lépése, közben fõzõverseny.
19.00 órától bál. 
Báli belépõjegy és tombola: 
500 Ft
A részletes program a
szórólapokon és a sajtóban

ALKONYI ELÉGIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: 
szeptember 30-ig

DREAM OF BRUNNERS -
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában
festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 1-ig

Szeptember 29. 18 óra
CANTILENA LEÁNYKAR -
tíz éves jubileumi koncert

Szeptember 22. 17 óra
KATONA GYÖRGY
festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: 
október 15-ig

Bálits Károly sportvezetõt, a
megyei vívó szövetség örökös
tiszteletbeli elnökét, a nagykani-
zsai vívócsarnok „atyját” szep-
tember 7-én búcsúztatták a
nagykanizsai temetõben. Teme-
tésén az alábbi búcsúbeszéd
hangzott el:

„Tisztelt Gyászoló Család, vég-
tisztességet tévõ Gyülekezet!

Minden eltávozottat megillet,
hogy a búcsú percei sorsának ezen
az utolsó, szomorú állomásán õt
idézzék, róla szóljanak. Hiszen
mindannyian – jól vagy rosszul –
végigjárunk a számunkra kijelölt
úton. Talán hibázunk is, hiszen
senki sem bûntelen. De ha nem fu-
tamodunk meg az élet kihívásai
elõl, ha felelõsséget vállalunk sze-
retteinkért és azokért, akiket a sors
ránk bízott, s ha az életünket éljük,
ahelyett, hogy csak eltöltenénk,
már sokat tettünk azért, hogy nyo-
mot hagyjunk ezen a világon.
Hogy elmondhassák rólunk: nem
éltünk hiába. S ha ennek igazságá-
ra talán csak szerettünk elvesztése
ébreszt rá minket, akkor sincs ké-
sõ: ezzel újabb értelmet nyer az Õ
élete és halála is.

A pallérozott elme számára a ha-
lál nem más, mint egy új kaland
kezdete… Akiket igazán szere-
tünk, azok haláluk után sem hagy-
nak magunkra minket. Õk az el-
sõk, akik segítségünkre sietnek
életünk nehéz pillanataiban. Ott él-
nek bennünk, s meg is mutatkoz-
nak, valahányszor szükségünk van
rájuk.

Tisztelt Gyászoló Család, Bará-
tok, Ismerõsök!

Szeretett halottunk, Bálits Ká-
roly búcsúztatására jöttünk össze.
A búcsú mindig azt jelenti, hogy

valami véget ért, lezárult, elmúlt.
Véget ért egy élet, 81 év összes
örömére, ürömére tett pontot a ha-
lál, mely kegyetlenül ragadott el. A
hirtelen keletkezett, elfogadhatat-
lant, visszafordíthatatlant próbál-
juk elfogadni. Nehéz… Még ha
tudjuk is, idézve a költõt, hogy: „a
halál csak az élõknek büntetés”.
Ha szólhatnál, te vígasztalnál ben-
nünket. Te már megtapasztaltad,
milyen az öröklét mosolyával ar-
codon, együtt lenni égi szeretteid-
del. 

Tisztelt Gyászolók! Szeretett
Karcsi bátyánk 1931-ben született
Diszelen, értelmiségi családban.
Édesanyja tanítónõ, édesapja jegy-
zõ volt. Két testvére született, La-
jos és Kálmán. Iskoláit Diszelen és
Nagykanizsán végezte a gépipari
technikumban. Az iskola elvégzé-
se után a MAORT-nál dolgozott
mint autóvillamossági mûszerész. 

Az 1956-os események után
nehezen talált munkát. Elõször
Nagykanizsán, majd Keszthelyen
dolgozott, majd visszakerült
Nagykanizsára és a Finommecha-
nikai vállalatnál lett mûszerész
motortekercselõ. Késõbb csoport-
vezetõ, majd kereskedelmi osz-
tályvezetõ. A vívás nagy szerel-
mese volt. 1948-ban került szoro-
sabb kapcsolatba a vívással. Más-
fél évig párbajtõrözött. A
MAORT megszûnésével a vívás
is megszûnt. Újra 1961-ben került
kapcsolatba a vívással, szülõi fel-
kérésre versenyzõ kísérõként te-
vékenykedett, és ez a haláláig tar-
tott. Kiváló szervezõ képességé-
rõl tett tanúbizonyságot, amikor
Zalaegerszegen is megalakította a
vívószakosztályt. Ezután létre-
hozta a Zala Megyei Vívószövet-
séget, melynek elõször elnöke,

késõbb tiszteletbeli elnöke lett.
Tagja lett a Magyar Vívószövet-
ség Vidék Bizottságának. Hosszú
szervezés után létrehozója lett
egy nagy gyermek verseny soro-
zatnak. Létrehozta a nagykanizsai
gyermek vívást segítõ Vivere Ala-
pítványt, melynek 10 évig kuráto-
ra volt. 

Karcsi bácsinak saját gyermeke
nem volt, de a víváson keresztül
nagyon sokan, mondhatni rengete-
gen lettek a gyermekei. Kiváló
szervezõ és fáradhatatlan ember
volt. Munkáját több kitûntetéssel
ismerték el. 1970-ben Testnevelés
és Sport Érdemes Dolgozó, 1975-
ben Magyar Népköztársaság
Sportérdemérem bronz fokozat,
1983-ban Magyar Népköztársaság
Sportérdemérem ezüst fokozat,
1993-ban Eszterházy Miksa Em-
lékérem, 1995-ben Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért, 1998-ban
Zala Megye Sportjáért kitüntetést
kapott. 

Nagyban Karcsi bácsinak kö-
szönhetõ a Vívócsarnok felépítése,
valamint a gyermek vívóverseny
sorozatból kialakult Kadét Európa-
illetve Világbajnokság. Tette a dol-
gát, amíg tehette. De az élet egyszer
csak megálljt parancsolt. Dacolt a
halállal, de ezt az asszót nem tudta
megnyerni. És Karcsi bácsi most
búcsúzik egy idézettel: „Egy hang-
szer voltam az Isten kezében / Ki
játszott rajtam néhány dallamot. /
Ábrándját a boldog szenvedésnek, /
Aztán összetört és elhagyott. / Most
az enyészet kezében vagyok, / De
fölöttem égnek a csillagok.”

Kedves Karcsi bácsi!
Most búcsúznak tõled a család

tagjai. Unokaöcséd, Lajos és csa-
ládja. Búcsúzik sógornõd, Irén.
Búcsúzik tõled a Magyar Vívószö-
vetség elnöksége. A Zala Megyei
Vívószövetség. Búcsúzik a Nagy-
kanizsai Torna Egylet. A Vivere
Alapítvány kuratóriuma és vala-
mennyi fiatal és öreg vívó, akik
valaha is ismerték. Búcsúznak a
barátok, ismerõsök, szomszédok,
és volt munkatársaid.

Karcsi bácsi! Emléked szívünk-
ben örökké élni fog. Béke veled.”

***
A Batthyány Lajos Gimnázium

és Egészségügyi Szakközépiskola
által készített interjú az alábbi
linken érhetõ el: http://emlekpon-
tok.hu/hu/vetito/balits-karoly-
interju.

EEllbbúúccssúúzzttaattttáákk BBáálliittss KKáárroollyytt
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2012. szeptember 20.

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

A Nagykanizsai Szociális Fog-
lalkoztatóban jelentõs változá-
sok, fejlesztések történtek az
utóbbi idõben. 

A tavasz folyamán sikeresen pá-
lyázott a Foglalkoztató, melynek
eredményeként 4 millió Ft értékben
tudtak új varrógépeket, számítógé-
peket, munkaeszközöket és munka-
védelmi felszereléseket vásárolni.
A nyár folyamán pedig saját erõbõl
egy aranyozó készletet sikerült
megvásárolni. Ez utóbbi beszerzés
nagy jelentõségû, ugyanis a könyv-
kötészetben ennek segítségével már
diplomamunkák, szakdolgozatok
kötését is tudják vállalni. Szeptem-
bertõl pedig egy színes digitális
nyomdagép állt ugyanitt munkába.
Erre a gépre azért volt szükség,
mert a piaci igények a színes, kis

példányszámú termékek irányába
mozdultak el, s ezáltal vált lehetõ-
vé, hogy a foglalkoztató nyomdája
ebben a szegmensben is versenyké-
pes árakkal tudjon jelen lenni. Az
elsõ hetek tapasztalatai nagyon
kedvezõek, szinte folyamatos mun-
kával látják el a megrendelõk õket,
melyeket már ezen a gépen tudnak
elvégezni.

A vegyes részlegben - ahol kizá-
rólag csak megváltozott munkaké-
pességû munkavállalókat foglal-
koztatnak – a legnehezebb a mun-
ka biztosítása. Szerencsére az idei
évben két új partnerrel tudtak bér-
munkára szerzõdést kötni, ezáltal
biztosítottá vált a folyamatos mun-
kaellátása ennek a részlegnek is. 

A varrodai részlegben is megfe-
lelõ a munkaellátottság. Folyama-
tosan készülnek a saját értékesítés-

re szánt, a város vásárlói körében
már jól ismert termékek: ágyne-
mûk, asztalterítõk, konyharuhák,
törölközõk, nõi blúzok, matróz-
blúzok, táskák. Számos éve itt
varrnak egy német megrendelõ
számára bérmunkában népviseleti
blúzokat, az idei nyáron pedig a
Zalakarosi Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
részére készítettek munkaköpe-
nyeket. A nyár végén volt egy na-
gyon különleges munkájuk is,
melynek során a Müncheni Sport-
aréna nézõtere VIP részlegének
üléshuzatai készültek itt.

Mindezeknek és a feszes gazdál-
kodásnak köszönhetõ, hogy az elsõ
félévet a támogatások folyamatos
csökkenése ellenére pozitív mérleg-
gel zárta a foglalkoztató. Astabil mû-
ködés nagyon fontos, hiszen itt olyan
embereknek biztosítanak munkát,
akik a nyílt munkaerõpiacon – speci-
ális helyzetükbõl következõen – csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán
nem tudnának elhelyezkedni. Ezek
az emberek bár csökkent munkatem-
póval, de ugyanolyan minõségû
munkát végeznek, mint egészséges
embertársaik. Ezért sokkal több fi-
gyelmet, megértést és empátiát igé-
nyel a foglakoztatásuk, melyet a ve-
zetõség teljes mértékben biztosít
ezen munkavállalók számára.

K.H.

FFeejjllõõddééss úúttjjáánn aa SSzzoocciiáálliiss FFooggllaallkkoozzttaattóó
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Ismét segített Cseresnyés Pé-
ter polgármester a nagykanizsai
vasútállomás alatt mûködõ men-
helynek – tudta meg a Kanizsa
Hetilap dr. Papp Attilától, az
üzemeltetõ Élettér Állat- és Ter-
mészetvédõ Egyesület sajtórefe-
rensétõl.

Ugyanis, a nagykanizsai
Camping úton, a meteorológiai
állomás mellett található terüle-
ten százöt darab beton-kerítés-
oszlop került leselejtezésre.
Nagykanizsa polgármestere pe-
dig, tapasztalva a menhely szû-
kös anyagi lehetõségeit, felaján-
lotta a „megkopott” és leselejte-
zett, de még használható álla-
potban lévõ oszlopokat, hogy
azok a várható, õsz végi állat-

menhely bõvítésnél beépítésre
kerülhessenek.

Az egyesület pedig rögtön
megkezdte – állandó aktivistái
segítségével – a betonoszlopok
kiemelését, a munka jelenleg is
zajlik. Nagy segítség ez, hiszen
a beton-kerítésoszlopok megvá-
sárlására a menhelynek biztos
nem lett volna anyagi lehetõsé-
ge, de mégis nagy szükség lesz
rájuk az új kennelek megépíté-
sénél – mondta a sajtóreferens,
majd hozzátette, hogy az állat-
menhely bõvítése elkerülhetet-
len, azonban a nagykanizsai vá-
rosvezetés pozitív hozzáállásá-
nak, illetve az irányukból érke-
zõ nagymértékû erkölcsi és
anyagi támogatásnak köszönhe-
tõen a menhely vezetõsége nagy

bizalommal tekint a közeljövõ
kiemelkedõ munkálatai, terve-
zett menhelyfejlesztése elé.

K.H. 

ÚÚjjaabbbb sseeggííttsséégg aa kkaanniizzssaaii mmeennhheellyynneekk,,
bboonnttjjáákk aazz oosszzllooppookkaatt
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Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

Felhívás
„A nagykanizsai NOTRE DAME LÍCEUM és általános iskola

története” címû könyv megírásához kérem azok segítségét, 
akik szívesen emlékeznek vissza az alma mater falai közt

eltöltött idõre és adatok, fényképek 
esetleg tárgyi emlékek birtokában vannak.

A segítõ szándékot elõre is köszönöm, Miha Tamásné
Elérhetõségem: 93-313-801, 06-30-9397-877,

mihasarolta@gmail.com, tapet007@freemail.hu

Meghívó
A NAGYKANIZSAI 
CUKORBETEGEK

EGYESÜLETE
szeptember 28-án 

pénteken 15.30-kor
a Kanizsai Dorottya

Kórház tanácstermében 
klubfoglalkozást tart,

amelyen 
Dr. Késmárki Nóra fõorvos 

asszony tart elõadást 
a Vesebetegség 
a diabetesben 

és a szem károsodása 
a diabetesben

témákban. 

Szeretettel várunk 
minden érdeklõdõt.
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Értesítjük a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése 44/2012.(IX.12.) önkormányzati rendeletével a környezet
megóvása, a közterületek rendeltetésszerû használata érdekében módosította
az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012.(VI.07.) rende-
letét.

A módosítások a következõk:
- A rendelet személyi hatálya 14 évre módosult, tehát csak a 14. életévet betöltött
személyekre vonatkozik.
-  A módosítás szankcionálja a hulladéktároló környéke tisztántartásának elmu-
lasztását, elhanyagolását.
- Tilos közterületen és a többlakásos társasházak közös udvarán póráz nélkül ku-
tyát vezetni, sétáltatni.
- A szabályozás megtiltja eb bevitelét szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális
intézmények területére, épületébe, és a temetõ területére. Intézmények esetében a
tiltás nem vonatkozik a terápiás, segítõ vakvezetõ, szolgálati és jelzõ kutyákra. Te-
metõnél a tiltás a vakvezetõ, segítõ, szolgálati és jelzõ kutyákra nem vonatkozik.
- A lakókörnyezet nyugalma, a zavaró zajhatások mérséklése érdekében Nagyka-
nizsa belterületén megtiltásra került vasárnap és munkaszüneti napon a robbanó-
motoros eszközzel végzett fûnyírás, kaszálás és fûrészelés.
- Tilos a játszótér nem rendeltetésszerû használata vagy a zárt játszótér meghatá-
rozott nyitvatartási idõn kívüli használata. 
- Tilos a közterületen lévõ utcai bútorok, berendezések rendeltetésellenes haszná-
lata, így különösen padon fekvés, padok felállítási helyükrõl elmozdítása.
- Tilos a szökõkutakba, díszkutakba belemenni, abban fürdeni, mosakodni, mosni,
állatot fürdetni, itatni.
- Az Erzsébet térnek, Deák térnek, Széchenyi térnek és Eötvös térnek a rendelet 1.
mellékletében meghatározott területén tilos:

- dohányozni az arra kijelölt hely kivételével, 
- kerékpáron közlekedni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, gépjármûvel, motor-
kerékpárral, segédmotoros kerékpárral behajtani, parkolni;
-  kutyát vagy más állatot a vakvezetõ és mozgáskorlátozottat segítõ, kikép-
zett szolgálati kutya kivételével sétáltatni, bevinni,
- másoktól pénzt kéregetni, illetve elfogadni, e célból kiállni vagy kiülni.

A rendelet 1. számú mellékletében szabályozott területek a következõk:
Erzsébet tér: A szabályozott terület határvonala a központi felújított tér körül ta-
lálható gyalog- és kerékpárút, vagy a járda belsõ szegélye. A tér körül gyalog- és
kerékpárút, vagy járda húzódik, amelyet a kerékpárosok is természetesen használ-
hatnak a közlekedési szabályok megtartásával. A térre kerékpárral érkezõk számá-
ra kialakításra kerültek kerékpártárolók, tehát aki kerékpárral közlekedik, kerék-
párját lerakhatja, vagy bármelyik pad mellé is állíthatja, de a tér rendeletben meg-
határozott területén csak tolhatja a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedõ szemé-
lyek biztonsága érdekében.
Eötvös tér: A szabályozott terület a tér központi területe, amely körül szintén gya-
log- és kerékpárút, vagy járda húzódik. A szabályozás alól a kerékpárral közleke-
dõk érdekeinek figyelembevételével kikerült a szabályozott terület északi és déli
járdaszakaszát összekötõ földes, kavicsos út, mivel a kerékpárosok többsége a
gyorsabb haladás érdekében ezen az a területen közlekedik.
Deák tér: A szabályozott terület a tér központi helyén található füves, kavicsos,
bokros, fásított megemelt szegélykõvel határolt terület.
Széchenyi tér: A szabályozott terület a Felsõtemplomtól keletre esõ füvesített, fá-
sított, közhasználatú zöldterület, amelynek határa a kiemelt szegély vagy a szabá-
lyozott terület körül húzódó úttest, terület felé esõ széle.

TTáájjéékkoozzttaattóó aa kköözzöössssééggeelllleenneess 
mmaaggaattaarrttáássrróóll sszzóóllóó rreennddeelleett mmóóddoossííttáássáárróóll

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 biztosította 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 kö-
telezettek figyelmét arra, hogy a nem teljesítés esetén állatvédelmi bírsággal
sújtható a mulasztó ebtartó. 

EEbbeekk öösssszzeeíírráássaa

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2012. szeptember 27-én
(Csütörtök) 16.30 órára közmeghallgatás céljából összehívom. Az ülés helye:
Medgyaszay Ház, Nagykanizsa, Sugár u. 5. A közgyûlésre tisztelettel
meghívom. 

Cseresnyés Péter polgármester

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss

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 tár-
sadalomhoz, 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, tele-
fonszáma, 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  Taná-
csa által felkért zsûri dönt. A díjátadás és kiállítás, 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
megnyitó: 2012. október 12. Érdeklödni: 73molnar@gmail.com. 

„„GGeenneerráácciióókk eeggyyüütttt”” ffoottóóppáállyyáázzaatt
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A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 azonosítószámú, „Elsõ
lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel ren-
delkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt elõ-
segítõ programjai támogatására kiírásra be-
nyújtott pályázata támogatást nyert. Pályázati
azonosítószámunk: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-
2010-0041. A 2011.02.01-2012.09.30-ig tartó 20
hónapos projekt támogatását 100%-ban az
ESZA Nonprofit Kft. biztosítja. A támogatás
összege 76.002.000 Ft. 

A Nonprofit Kft. a 20 hónap idõtartamú, kompe-
tenciafejlesztéssel egybekötött, szakmát adó
képzési programjait, 5 helyszínen, összesen
10 település lakóinak bevonásával valósította
meg. Surd (a projekt fõ helyszíne), Sormás,
Nagykanizsa, Hahót és Felsõrajk települése-
ken. A képzésbe vont célcsoport nagysága 88
fõ. A tanfolyamon regisztrált munkanélküliek és
olyan inaktív személyek vettek részt, akik már
nem szerepeltek nyilvántartó adatbázisban se-
hol. 
Az elsõdleges munkaerõ-piacon való elhelyezke-
déshez 3 különbözõ szakmacsoportban szerez-
hettek új képesítést a résztvevõk: motor fûrész-
kezelõ szakképzettséget 2 helyszínen 32 fõ férfi
bevonásával, számítógépes adatrögzítõ szak-
képzettséget 2 helyszínen 40 fõ nõ és 1 férfi be-
vonásával, raktárkezelõ-targoncavezetõ szak-
képzettséget 1 településen 15 fõ férfi bevonásá-
val. Sikeresen megszerezte az OKJ -s bizonyít-
ványt 81 fõ. 
A képzések óraszámai, melyek mind az 5 képzé-
sen megegyeztek: 30 óra Önismereti tréning, 50
óra Kommunikációs-konfliktuskezelõ tréning, 40

óra Digitális írástudás, 30 óra Álláskeresési tré-
ning. A különbözõ szakma területek sajátossága-
ihoz tartozó elméleti és gyakorlati óraszámok az
elvárásoknak megfelelõen változtak.
A teljes projekt idõtartam alatt 3 fõ szociális
munkás biztosította a folyamatos kapcsolattar-
tást, tájékoztatást, információnyújtást és ügyin-
tézést. Támogatást nyújtottak az órai feladat-
megoldás alatt, valamint a külön foglalkozáson
való részvételt biztosítottak a felzárkózás érde-
kében. Minden egyén számára egyéni fejleszté-
si tervet készítettek, melynek megvalósulását
folyamatosan nyomon követték és motiválták az
elmaradást mutató ügyfeleket. A 6 hónapos kép-
zés elején az órai anyag jegyzeteléséhez 2000
Ft értékû írószercsomagot kaptak, melybõl az
eszközök 80 %-a újrahasznosított anyagból ké-
szült. A környezettudatosság alappillére volt a
projektnek. Részt vettek hulladékgyûjtésen,
mellyel egy alkalommal az Ady utcát tisztították
meg a vasútállomásig, szerveztek egészségna-
pot, ökonapot. 
A képzés ideje alatt minden résztvevõ összesen
48 alkalommal kapott; 1.000 Ft-os élelmiszercso-
magot, mellyel mindennapi kiadásaikat szerették
volna csökkenteni. A csomag tartalmi összeválo-
gatásakor a szociális munkások nagy hangsúlyt
fektettek az egészséges és minõségi táplálkozás
biztosítására. 
Szakembereink bíznak abban, hogy a 81 fõ, ha
felkínálkozik a munkavállalás lehetõsége, felké-
szülten áll a munkaerõ-piac aktív résztvevõi sorá-
ba. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával
valósul meg.  

8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 
Tel./fax: (06 93) 516 796
E-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

„Új szakma, új esély” 
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2012. szeptember 20.

Horoszkóp

Ha túlságosan kritikusan szemléli a kör-
nyezetében zajló eseményeket, elõbb-
utóbb kifárad, és megnõhet a rosszakaró-
inak a száma is. Jobb és kifizetõdõbb len-
ne megtalálnia a középutat mindenben. 

Célszerû lenne, ha komolyabban venné
az ön körül zajló eseményeket, hiszen a
családja is kárát láthatja a lezserségének.
Egyszerûsítse le a mindennapos teendõit,
és hódoljon a szenvedélyének.

A Jupiter bolygó ezekben a napokban in-
kább a szerelem terén lesz a segítségére,
mint az egészsége megõrzésében. Ne tö-
rõdjön ezzel, inkább tegye túl magát a
berögzült rossz szokásain.

Erõfölénnyel nem tudja minden problé-
máját megoldani, és minden rosszakaró-
ját legyõzni. Ön is tudja, hiába tolakodik
be hosszú idõre a felhõ a Nap elé, azért
mégsem gyõzhet a fény felett. 

Rossz híreket kaphat ezekben a napok-
ban, de ne essen mindjárt pánikba, mert
irigységbõl is adódhatnak mindezek. Jó
hír viszont, hogy találkozhat egy régi
kedves ismerõsével. 

AJupiter bolygó szerint egy váratlan telefon-
hívás jókedvre deríti. Szervezze át a hétvégi
programjait, és lazán oldja meg a feladatait.
Ha egészségügyi problémái adódnak, fordul-
jon a legszimpatikusabb orvosához.

Érzelmi hullámvölgyek okozhatnak
hosszabb-rövidebb ideig nehézségeket a
társkapcsolatában. Kerülje a feszültsége-
ket, és keressen kiutat, harmóniát a hét-
köznapokban.

A csillagok állása szerint új feladatokat
kaphat a munkahelyén. Mielõtt azonban
elfogadná, gondolkodjon el azon, hogy
anyagilag megéri-e. Hogyha nem, akkor
ajánljon be valaki mást ön helyett.

Ha eddig egyedül élt, szeptembertõl
olyan társaságba csöppenhet, ahol rátalál
a szerelemre. Bimbódzó kapcsolatukat
kezelje eleinte bizalmasan, és a gondjait
egyelõre ne ossza meg a kedvesével. 

Ha nem akarja, hogy prózaivá, rideggé vál-
janak a mindennapjai, merjen szépeket ter-
vezni a hétvégére. Ön is tudja, az álmok
elõbb-utóbb valóra válnak, de az emberis-
meret terén még van mit tanulnia.

Ha teheti, kerülje a boldogtalan emberek tár-
saságát, mert a példa ragadós, könnyen bol-
dogtalanná válhat közöttük. Idõnként tart-
son önvizsgálatot, frissüljön fel, és minden
mehet tovább a régi kerékvágásban.

Még a karrierjét is képes lesz háttérbe
szorítani a családi harmónia érdekében.
Bár hét közben teljesen munkamániás,
egy kis segítséggel le fogja gyõzni ezt a
fajta szenvedélybetegségét.

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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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)

Szakképzett kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ vállalkozó vállal
mûkörömépítést 3000 Ft-tól, gyó-
gypedikûrt 3000 Ft-ért. Tel.: 0630/270-
8592 (7520K)

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
parasztbútorokat 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 kemen-
ce, grillsütõ építést és egyéb kõmûves
munkát. Érd.: 0630/425-4252 (7527K)

Ápolást, gondozást - akár éjszaka is -
vállalok. Érd.: 0620/382-3085 (7528K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. szeptember 20.14

Könnyû fizikai munkára 
(címkézés, készletezés), 
keresünk diákokat, fiatalo-
kat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig,
délelõttös, délutános ill. éjszakás mû-
szakban. Kulturált, tiszta munkakö-
rülmények, 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.

2012.09.25. Kedd 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
14:30 – 17:30 Rózsa Óvoda, Rózsa u. 7.
2012.09.29. Szombat 13:00 – 18:00 Murakeresztúr - Falunap

Véradás Magyar VVöröskereszt

Gyakorlatilag zárult a jet-
skisek hazai versenysorozata, s
mint ismert, a nagykanizsai Da-
ra Roland is az itthoni (él)me-
zõnyhöz tartozik. Nos, a KAM-
SE versenyzõje is rajtolt a ma-
gyar bajnokság utolsó fordulójá-
ban, az ikrényi Rába Kupán,
mely egyben az Alpok Adria Ku-
pa sorozat része is volt.

Roland végül az ötödik helyet
szerezte meg a kategóriáiban és ez
a 2012-es pontvadászatban is ha-
sonló a pozíciókat jelentett a dél-
zalai jet-skis számára. Viszont
ahogy fogalmazott a kezdeti csaló-
dottsága után: „Jövõre nincs mese,
még jobban belehúzunk, fõleg ak-
kor, ha meglesz az új gép!”

Jantos Gabor (szintén KAM-
SE-igazolás – képünkön) vi-
szont Dara Roland gépével a
novice runabaut F1 kategóriá-

ban magyar bajnoki címet szer-
zett.

P.L.

JJöövvõõrree mmáárr úújj ggééppppeell hhaassíítthhaatt DDaarraa

Aquaprofit-NTSK (1.) –
MLTC (10.) 10:2

NB I sakk csapatbajnokság, 1.
forduló. Nagykanizsa.

Rajtolt a hétvégén a sakk NB I-
es csapatbajnokság, melynek kere-
tében az Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub a fõvárosi
MLTC együttesét fogadta. Nos, a
bajnoki címvédõ kanizsaiak nem
ismertek kegyelmet, az ötszörös
bajnok 10:2-re gyõzte le ellenlába-
sát.

Ahogy a nagykönyvben meg
van írva. Elõzõ nap egy bankett
keretében még az elmúlt szezon
bajnoki címét ünnepelték hivata-

los éremátadóval a dél-zalaiak-
nál, majd a korai nyugovóra té-
rés után már csak az ellenfél já-
téka járhatott a fejekben. Nem
véletlenül, hiszen az MLTC leg-
utóbb a negyedik helyen végzett
a pontvadászatban. Nos, a házi-
gazdák nem hagytak kétséget
afelõl, hogy a szûkített mezõnyû
bajnokságban bejelentkeztek a
hatodik, zsinórban az ötödik el-
sõségükre.

Amit már a jelek szerint a
Nemzet Sportolója, Portisch La-
jos nélkül szerezhetnek meg, hi-
szen 1978 sakk olimpiai bajnoka
szombaton este jelentette be, a jö-

võben nem kíván csapatbajnoki
mérkõzéseken asztalhoz ülni.
Rajta kívül a kanizsai keretbõl tá-
vozott még Faragó Iván, Gonda
László és Héra Imre, nos, ahogy
az elsõ fordulóbeli eredménybõl
kitûnik, pótlásuk alighanem meg-
oldott.

Az NTSK sikerével egy gyõze-
lemre került egy újabb mérföldkõ-
tõl, nevezetesen a következõ for-
dulóban sorozatbani 50. gyõzelmét
arathatja legfelsõ bajnoki szinten.
Egyre inkább Guinness rekord
gyanús szereplés...

P.L.

EEggyyrree aazz ööttvveenneeddiikkttõõll - PPoorrttiisscchh bbeeffeejjeezzttee

Képzett nyelvtanár vagy 
és tanítani szeretnél?
Olyan angol szakos tanári végzett-
séggel rendelkezõ, lelkes kollégák je-
lentkezését várjuk, akik hosszú távú
együttmûködés keretében, a Nagyka-
nizsán induló intenzív képzéseinknél
tudnak csoportokat vállalni. Az órák
reggeli/ késõ délutáni kezdéssel ke-
rülnek megszervezésre. Önéletrajzo-
kat a  badovszky.aniko@tudomany-
nyelviskola.hu címre várunk.   

A 21 éves Tudomány 
Nyelviskola csapata 

Szeptember 18-23. között ren-
dezik a kötött- és szabadfogású
veterán férfi birkózó-világbajnok-
ságot a Budaörsi Városi Uszoda és
Sportcsarnok-komplexumban. A
szabadidõsport rendezvényen
(több) tucatnyi országot képvisel-
nek az indulók, s a magyar váloga-
tottnak két kanizsai tagja is van. A
Kanizsai Birkózó Sportegyesület-
bõl Fata József 69 kg-ban a B ka-
tegória kötöttfogásában, Ladányi
István pedig az F kategória 74 kg-
os, szintén kötöttfogású mezõnyé-
ben lépett szõnyegre, elõbbi har-
madik helyezést ért el.

Szeptember 25-én viszont már a
jelen sportolója lesz a slágertéma
Nagykanizsán, hiszen a Kanizsai
Birkózó SE és a Zsigmondy-Win-
kler DSE meghívására Nagykani-
zsán tart élménybeszámolót
Lõrincz Tamás, olimpiai ezüstér-
mes kötöttfogású birkózó. A ceglé-
di fiatalember a 66 kg-osoknál áll-
hatott Londonban a dobogó máso-
dik fokára, s kedden 17 órától a
Zsigmondy-Széchenyi Tagintéz-
mény kis tornatermében mesél
angliai tapasztalatairól remélhetõ-
leg a mind népesebb érdeklõdõk tá-
bora elõtt. Természetesen a birkózó
a nagy becsben tartott érmét is hoz-
za majd magával a beszélgetésre.

P.L.

VVeetteerráánnookk
BBuuddaaöörrssöönn,, LLõõrriinncczz
TTaammááss oolliimmppiiaaii
eezzüüssttéérrmmeess
NNaaggyykkaanniizzssáánn
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2012. szeptember 20.

Szombaton rendezték a VII. Ka-
nizsai Futófesztivált, melynek ke-
retében az 50 km távja egyben or-
szágos bajnokság is volt az indu-
lók számára. Ezen kívül még 25 és
10 km-en is rajtolhattak a futók. 

A verseny szlogenje „Legyen a
Te napod!” volt, legalább is Ru-
dolf Tamásnak és Lubics Szilviá-
nak biztosan, hiszen az 50 kilomé-
teres erõpróbákat megnyerve sze-
reztek bajnoki címet.

A Kanizsa Futóklub hölgytagja 3
óra 43 perces teljesítménnyel lett
elsõ, ami egyben azt is jelenti, hogy
az ultrafutó tovább is kerülhetett az
olaszországi Világkupa-döntõre,
melyet októberben bonyolítanak le.

A vízilabda sportágának rajon-
gói mellett akkor kedvezzünk
egyben a hölgyeknek is egy elõ-
zetessel: szeptember 22-23-án
(vagyis most szombaton és vasár-
nap) Nagykanizsa ad otthont a
férfi vízilabda Theodora Magyar
Kupa egyik selejtezõ-csoportjá-
nak. A Kanizsa VSE OB I B-s
együttese házigazdaként olyan el-
lenfeleket köszönthet, mint az A-

Híd Szeged Beton VE, a Ferenc-
városi TC, és a Kaposvári VK.
(Idõközben az A jelû csoportból
kikerült az Újpest.)

A szegediek (képünkön) akár az
olimpiai bajnok Molnár Tamással
is felállhatnak, érkezhet a váloga-
tott Szivós Márton is velük, s az el-
múlt idényben a bajnoki tabella
harmadik helyén zártak. (Koránt-
sem mellékesen Bajnokok Ligája

induló is a Tisza-parti legénység.)
A klub 2011-ben elhódította a Ma-
gyar Kupát, míg 2009-bõl LEN
Kupa gyõztesnek is vallhatja ma-
gát. Edzõje az a Vincze Balázs, aki
a maga idejében (no, nem volt az
olyan rég...) szintén korszakos
csillaga volt a hazai vízilabda
sportnak. Egyébként az elsõ osz-
tályban pólózó csapatként érkezik
a tornára a Ferencváros és a Ka-
posvár is. A mérkõzés-sorozat
mindkét napon, már a délelõtti
órákban rajtol, s a vízilabdás hét-
végén körmérkõzéses rendszerben
játszanak egymással a csapatok,
hogy aztán az elsõ két helyezett
jusson tovább a következõ fázisba.

Az MK-selejtezõ nagykanizsai
programja: szombat 10.30: Kani-
zsa VSE - Szeged Beton, 12.00:
Ferencvárosi TC - Kaposvári VK,
14.30: FTC - Szeged, 16.00: Kani-
zsa - FTC. Vasárnap 10.00: Kapos-
vár - Kanizsa, 11.30: Szeged -
FTC.

P.L.
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XXIV. Batthyány – Kanizsa
Kupa – III. Bagonyai Attila em-
lékverseny – Nemzetközi Ifjúsági
Sakk és Csapatverseny 2012. évi
versenyét szeptember 21-23. kö-
zött rendezik meg a Batthyány La-
jos Gimnáziumban.

A csoportok hat mezõnyt alkot-
nak, és a mezõnyben elért eredmé-
nyek alapján történik a leány ver-
senyzõk helyezéseinek külön
megállapítása. A versenyt kilenc-
fordulós svájci rendszerben rende-
zik meg egyéni versenyként,
melynek játékideje 45 - 45 perc. A
csapatversenyeket három fõvel
bonyolítják le.

SSaakkkkvveerrsseennyy 
aa BBLLGG-bbeenn

Futura Mosonmagyorvári TE
1904 (5.) – Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (11.) 2-0 (1-
0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 5. forduló. Moson-
magyaróvár, 250 nézõ. Vezette:
Vass I. (Magyar P., Németh T.). G.:
Schmatovich (18., 75.)

A középmezõny elsõ feléhez
tartozó óváriak ellen lépett pályára
legutóbb a Nagykanizsai TE lab-
darúgó együttese. Nos, ahogy az
elmúlt szezon 28. fordulójának
elõrehozott találkozóján (május 5-
én), úgy most is Schmatovich Gá-
bor döntötte el duplájával a mér-
kõzést. Öt meccs után két hazai
gyõzelem és három idegenbeli ve-
reség a kanizsai mérleg. Szomba-
ton a sereghajtó Komárom követ-
kezik – itthoni környezetben...

A megyei labdarúgó bajnokság
különbözõ osztályaiban túlzottan
sok sikerélménye nem volt a kani-
zsaiaknak.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Bagola VSE (14.) – Gelse Termál
SE (13.) 1-2. Bagolai g.: Rácz K.
Bagola: Cser D. - Kovács K., Ko-
vács Balázs (Szigeti), Kocsis R.
(Popovics L., Takács P.), Kishar-

madás G., Kalamász, Hilcz M.,
Rácz K., Kovács Bálint, Csöndör,
Böröcz. Játékos-edzõ: Popovics
Lajos.

Palin FC (12.) – Zalakomár
ESE (2.) 1-3. Palini g.: Millei Z.
Palin: Bársony L. - Kiss M.
(Hompó), Kuti B. (Bársony S.),
Csetei, Schindlberger, Buda, Hor-
váth Zs. (Berke B.), Zborai Gy.,
Horváth Gábor, Millei Z., Takács
A. Játékos-edzõ: Buda Péter.

Sava-Borsfa SE (9.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (6.) 2-1.
Kiskanizsai g.: Kálcsics F. A talál-
kozó két piros lapot hozott, a ven-
dégektõl két sárga után kapta meg
az egyiket Horváth Gergõ.
Kiskanizsa: Munkácsi Zs. - Ganz-
er Sz., Piecs L., Csordás M., Hor-
váth Gergõ, Németh R., Visnovics

I. (Gerencsér A.), Korpics K., Far-
kas M., Kálcsics F., Pécsi A.
(Földesi). Edzõ: Sneff Ferenc.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Miklósfa SE (5.) – Báza-
kerettye SE (9.) 2-1. Miklósfai g.:
Farkas R., Gombos. Emberhát-
rányban fordították a maguk javá-
ra a mérkõzést a hazaiak. Miklós-
fa: Benkõ B. - Verebélyi N., Koller
Z., Verebélyi J., Ladeczky, Völgyi
M., Panka, Farkas R., Kozári D.
(Gombos), Halajkó (Balázs),
Sebesi (Müller). Edzõ: Gerencsér
Lajos.

Belezna SE (10.) – Bajcsa SE
(12.) 8-1. Bajcsai g.: Zelkó. Bajc-
sa: Zsigmond - Zelkó, Marczin
(Novretics), Erdélyi (Székelyhidi),
Farkas Cs. (Horváth R.), Cziráki
(Orsós J.), Bíró Zs., Lovretics,
Hóbár L., Farkas T., Tóth Gy.

P.L.

VViisssszzaa aa jjöövvõõbbee...... 

Egri ÁFÉSZ SC I (3.) – Gej-
zír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sör-
gyár SE I (8.) 8:2

Nõi Extra liga asztalitenisz-
mérkõzés, találkozó az 1. forduló-
ból. Eger. A kanizsai gyõztes:
Végh Zsuzsanna 2

Az alaposan megerõsödött Eger
otthonában vendégeskedett a kanizsai
elsõ számú csapat idénybeli harmadik
meccsén. Ahazaiak leigazolták a BSE
már "magyarrá" lett klasszisát, Iszaje-
va-Petró Annát, mellette pedig Fülöp
Szilvia és Angyal Marietta alkotta az
Egri SC-t. A kanizsai együttesben a
Végh Zsuzsanna, Újházi Csilla,
Mógor Evelin trió szerepelt, és a mér-
kõzésnek a vendéglátó csapat volt az
abszolút esélyese. Sajnos, a találkozó
ennek fényében is alakult...

MMáárr aazz EEggeerr iiss
eellllééppeetttt mmeellllõõllüükk

JJöönn aazz õõsszzii dduuaattlloonnoozzááss

A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 29-én rendezi meg
hagyományos Õszi Duatlon versenyét, melynek helyszíne a
Tungsram Sporttelep lesz. A különbözõ korosztályok versenyei
15 órától indulnak, s 14.20-tól lehet nevezni a helyszínen. A
korcsoportok 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. A ren-
dezõk korlátozott mennyiségben sisakot biztosítani tudnak a
résztvevõk számára.
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. szeptember 30-ig érvényes
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