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Kanizsa

Városunkban immáron ha-
gyomány, hogy együtt köszöntik
a pályán eltöltött évek, a kiemel-
kedõ munka elismeréseként
díszoklevélben részesülõ peda-
gógusokat és a pályakezdõ fiata-
lokat. Tisztelegve ezzel azok
elõtt, akik gyermekeink tudását
gyarapítják és ismeretekben
gazdag embert nevelnek belõlük. 

– Tanárnak lenni az egyik legcso-
dálatosabb foglalkozás – és az
egyik legellentmondásosabb is. A
pedagógusok életünk meghatározó
alakjai, tanításuk, jellemük egy
életre elkísér bennünket. Számtalan
alkalommal emlékszünk vissza rá-
juk, tanításukból gyakran csak utó-
lag értünk meg sok mindent, és
sokszor az igazi hálát is csak utólag
érezzük – kezdte Cseresnyés Péter
polgármester köszöntõ beszédét az
önkormányzat és a Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központ Tanke-
rülete együttmûködésében megva-
lósuló rendezvényen a Medgyaszay
Ház nagytermében. 

Ahogy elmondta, városunkban
régi hagyomány már, hogy a tanév-
kezdés után nem sokkal azokat kö-
szöntik, akik generációkat neveltek
fel az iskolákban és az óvodákban,
és akik hivatásuknak szentelték
életüket. A pedagógus nemzedékek
találkozása azt fejezi ki, a múlt ér-
tékeire, hagyományaira alapozva
kell dolgoznunk, elõre haladnunk. 

– Ez a kormány a pedagóguso-
kat a társadalom pillérének tekinti,
olyan pillérnek, akikkel szövetség-
ben dolgozni lehet és érdemes a
megújuló Magyarországért, a fel-
növekvõ generációkért – emelte ki
Cseresnyés Péter. Hozzátette, az
ország teherbíró képessége meg-
engedte, így komoly és pozitív
változások történtek. Az oktatás

területén építkezés kezdõdött Ma-
gyarországon. És ebben az esetben
is, mint minden építkezést, az új
alapok lerakásával kell elkezdeni. 

A korábbi rendezetlenség és szét-
szórtság után rend költözött az okta-
tás világába. Példaként az osztályzást
említette a város elsõ embere, továb-
bá azt, hogy sok egyéb mellett a
Büntetõ törvénykönyv szigorításával
a pedagógusokat fokozottabban vé-
dik. Ahogy jelezte, az életpálya mo-
dell bevezetése egy folyamat kezde-
te, amely anyagi és erkölcsi értelem-
ben is támogatja a pedagógusokat. 

Ezt követõen a pályakezdõ pe-
dagógusok tettek fogadalmat Pá-
csony Imre, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Zalaeger-
szegi Tankerülete igazgatójának
segédletével, hogy munkájukat az
elõdökhöz méltóan lelkiismerete-
sen, legjobb tudásuk szerint

(folytatás a 2. oldalon)
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

(folytatás a címlapról)
végzik. Az idei évben Szelei Anita,
Bergman Hajnalka, Krihó Éva Vi-
rág, Kern Melinda, Lõczi Bettina
és Szekeres Alma Lúcia pedagógu-
sok kezdték meg oktatói tevékeny-
ségüket városunkban. 

Rábavölgyi Attila, a Pedagógus
Szakszervezet területi vezetõjének kö-
szöntõjét követõen Cseresnyés Péter
adta át az emléklapokat és szolgálati
emlékérmeket a nyugdíjba vonuló pe-
dagógusoknak és közmûvelõdési dol-
gozóknak. Elsõként a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda négy óvoda-
pedagógusának, Török Györgynének,
Kondákor Zoltánnénak, Kunics
Lászlónénak és Szeitli Györgynének
a munkáját köszönték meg. A
Kiskanizsai Általános Iskola két pe-
dagógusa, Hackler Jánosné és Ihász
Lajosné is ebben az esztendõben vo-
nult nyugállományba. A Palini Álta-
lános Iskolából Kalmár Lajosnét kö-
szöntötték, majd a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy Tag-
intézményének pedagógusát Tóthné
Pataki Erikát. A Zrínyi Miklós – Bo-
lyai János Általános Iskolából hár-
man, Kardos Ferencné, Kovács
Lajosné és Palotai Ferencné vonul-
tak nyugdíjba. A Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és Szak-
képzõ Iskola Thúry Tagintézménye
két pedagógusától Halasiné Sziva
Mariannától és Pálfi Zsuzsannától
köszönt el. A Kanizsa Kulturális
Központ közmûvelõdési dolgozóját
Tóthné Hegedüs Erzsébet népmûve-
lõt is köszöntötték.

Ezt követõen a pedagógus díszdip-
lomák átadására került sor, melyeket a
polgármester és Tomity Mária, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Tankerületének igazgatója nyúj-
tottak át. A diploma szerzésük 50. ju-
bileumát ünnepelve arany díszdiplo-
mát vehetett át Czinderics Györgyné,
Csizmadia Miklósné, Hegedûs Mik-
lósné, Huszárné Mosonyi Éva, Kúti
Lászlóné, Lukácsa Lászlóné, Dr.
Stimecz Jánosné és Tulok József. 

Diploma szerzésük 60. jubileu-
mát ünnepelve gyémánt díszdiplo-
mában részesült Biskopics Már-
ton, Harkány Lászlóné, Horváth
Ilona és Dr. Horváth Józsefné,
Szatmári Lászlóné. 

Az ünnepséget követõen állófo-
gadásra várták a vendégeket, ahol
Balogh László, az Oktatási-, Kul-
turális-, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke mondott pohárköszöntõt. 

V.M.

A bográcsokban rotyogó fi-
nom ételek és a zenés, énekes,
táncos mûsorok mellett még a
vénasszonyok nyarát idézõ idõ-
járás is hozzájárult az immár
másodízben Miklósfán megren-
dezett Kanizsai Kultúrszüret és
falunap sikeréhez.

A kakastöke pörkölt, a halászlé és
a babgulyás illata már szombat kora
délután az eseménynek otthont adó
Mindenki Házába csalogatta a helyi-
ek és (persze) a környékbeliek apra-
ját, nagyját. Természetesen – a régi
idõk szüreti hagyományaihoz hason-
lóan – nem maradhatott el a szüreti
felvonulás sem, melynek résztvevõi
nótázva invitálták egy jó kis mulat-
ságra a miklósfaiakat. Egy olyan
kultúrszüretre, ami a Kanizsai Kultu-
rális Központ, a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Ház, a Honvéd Ka-
szinó, a Mindenki Háza valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Alapfokú Mûvészeti Iskola kö-
zös szervezésében valósult meg.

Idén azonban az esemény rende-
zõi úgy gondolták, „két legyet üt-
nek egy csapásra” és a kultúrmurit
megspékelik még egy falunappal
is, hogy ne csak a közmûvelõdési
intézmények, hanem a miklósfaiak
együtt ünnepelhessenek.

A Közmûvelõdési és Városszé-

pítõ Egyesület elnöke, Dömötörffy
Sándor és Kámánné Szép Terézia,
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház vezetõje szerint egy ilyen
rendezvény remek alkalom arra,
hogy különbözõ generációk talál-
kozzanak, s mindemellett az sem
elhanyagolható, hogy oldott han-
gulatban, színvonalas mûsorok
mellett még mûvelõdhetnek is.

– A kulturális intézmények dol-
gozói igazán összetartanak, közös
kultúrmissziónkat még munkaidõn
kívül is önzetlenül végezzük. Per-
sze, nekünk is kell egy olyan nap,
ami nemcsak a munkáról szól – er-
re remek alkalom a kultúrszüret és
a falunap is – hangsúlyozták.

Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere is e gondolatokkal
egyetértésben nyitotta meg a ren-
dezvényt, beszédében a hagyo-
mányápolás fontosságáról is szólt.

– A szüret ugyan a munkáról szól,
mindehhez elengedhetetlen egy ösz-
szetartó társaság, ebbõl pedig a ren-
dezvényen nincs hiány. Ha már a
népszokásoknál tartunk – a dologidõt
mindig a mulatság követte, melynek
során a munka fáradalmait – csakúgy,
mint ezúttal – pihenték ki a résztve-
võk – szólt városunk elsõ embere,
akinek beszédét követõen a szervezõ
kulturális intézmények berkein belül
mûködõ hagyományõrzõ-mûvészeti
csoportok szórakoztatták a nagyérde-
mût, többek között a Miklósfai Sziré-
nek, a Pántlika Néptáncegyüttes, a
VOKE Mamik is színpadra léptek. A
mûsorokkal egy idõben pedig a ren-
dezvényre látogatók megízlelhették a
hat fõzõcsapat által készített falusi
étel remekeket, a miklósfai asszo-
nyok réteseit, sós stangliját, és ha már
szüretrõl van szó, nem maradhattak
el a jóféle, kísérõ nedûk sem: a helyi
ágyaspálinkák és a borok. Az egyik
„hobbiszakácsnak”, Németh Gézá-
nak, „Lelkibéke” nevû itala kiváló ki-
egészítõje volt – sok más mellett- a
fajszi „Duna csapat” készítette ha-
lászlének – bár a többi étek is hamar
a korgó gyomrokba került, amiket az-
tán a rendezvényt megkoronázó szü-
reti mulatságon „le is mozgott magá-
ról” mindenki.

Szombat délután a palini
sportpályára igyekezett a telepü-
lésrész apraja-nagyja, hogy ré-
szese lehessen az 5. palini szüreti
mulatságnak. Míg a rendezésben

VVáárroossrréésszzeekk öörröömmeeii
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2013. október 17.

közremûködõ hölgyek nemzeti
színû szalagokkal díszítették a
kocsikat, lovakat, lovasokat, a
férfiak lelkesen kínálgatták ó- és
újborral az érkezõket.

A megjelent nagyszámú nézõse-
reget, valamint Cseresnyés Péter
polgármestert és a szüreti mulatság
díszvendégét, a 104 éves Leveli
Pali bácsit, Kuti László, a Palini
Sport és Kulturális Egyesület elnö-
ke köszöntötte.

– Egy kicsit örülni, kikapcsolód-
ni jöttünk – hangzott el a házigaz-
dától. Megjegyezte, az idei termés,
ha gazdagodást nem is, de megél-
hetést talán biztosít a következõ
szüretig. A vigasságot Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Beszédében visszautalt a Kuti
László által elmondottakra, a kö-
zösségre, a munkára, a szórakozás-
ra, és felhívta a figyelmet a ma-
gyar szüreti hagyományokra.

Az egyesület mintegy 15 tagja idõt
és fáradságot nem kímélve minden év-
ben kiveszi részét a szervezõmunká-
ból, a régi szüreti hagyomány feleleve-
nítése, megõrzése érdekében. Heted-
héthatáron, sõt még azon túl sem lehe-
tett annyi lovaskocsit, lovast, traktort,
és egyéb, felvonulókat szállító alkal-
matosságot látni, mint most Palinban.
Pali bácsi is kocsira ült, István fia és
Ádám ükunokája kíséretében. A két
egyetemista barátnõ, Svélecz Barbara
és Bali Zsófia is hazautazott e nagy
napra. Zsófi belenõtt édesanyja me-
nyecske ruhájába, melyhez büszkén
viselte a nagymamája blúzát.

Ahogyan Kuti László elnök el-
mondta, régen a házak elõtt várakozó
lakosság borral várta és kínálta a fel-
vonulókat. Ezt Pali bácsi is igazolni
tudja, hiszen 90 évvel ezelõtt õ is ezt
látta, tapasztalta. Most még azonban
fordítva van, a felvonulók kínálják a
nézõközönséget. Hogy ez a szokás
immár változóban van, azt Kuti
László a játszótéri megállónál öröm-

mel tapasztalhatta. A régi szokás úgy
látszik újraéled, ugyanis Bécsi Gá-
bor, a bázakerettyei születésû fiatal-
ember, egy üveg vörösborral és
üvegpoharakkal érkezett a térre a
családjával, s szívest-örömest kínálta
a bázakerettyei dombokon termett
nedûvel az egyesületi elnököt és a
környezetében lévõket. A néptáncos
ruhába öltözött kisfia is ismerkedett
már a hagyományokkal.

Jó, követendõ példát mutatott az if-
júságnak Dániel László, a városrész
Nyugdíjas Klubjának vezetõje, az
Idõsügyi Tanács tagja. Lóháton ülve
vezette be a nyugdíjas nótakör tagjait a
játszótér jelképes színpadára. S míg a
Rozmaring táncegyüttes, a Bojtár
Népzenei Együttes és a palini iskolá-
sok dallal, tánccal szórakoztatták a kö-
zönséget, addig Dániel László készsé-
gesen teljesítette az ifjúság szûnni nem
akaró kívánságát. Lóra pattant, aki na-
gyon akart, s a daliás lovasba kapasz-
kodva megtehetett néhány kört a téren.

Megújul Kiskanizsa városrész
központja, a Templom tér. A te-
rület teljes felújítása közel 40
millió forintba kerül. Dénes Sán-
dor alpolgármester, a lakókörzet
önkormányzati képviselõje el-
mondta: 

– Ahogyan egy város esetében
fontos, hogy szép legyen a fõtere,
ugyanez az elvárás érvényes egy
városrészre nézve is. A tér jelenleg
állapota nem méltó a környezeté-
hez, hiszen kívül-belül megújult a
templom, és itt áll a Polgári Olva-
sókör épülete, igaz, külsõleg az is
rekonstrukcióra szorul.

A beruházás elsõ ütemében –
melynek kivitelezését egy kiska-
nizsai vállalkozás nyerte el –,
megtörtént a három méter széles,
mintegy 80 méter hosszú járdasza-

kasz alapozása, és hamarosan le-
rakják a térkõburkolatot is. Pado-
kat, biciklitárolót, szemétgyûjtõket
helyeznek el, és felfrissítik a zöld-
övezetet is. Ha az idõjárás engedi,
novemberre elkészülnek a munká-
latokkal, az alpolgármester bízik
benne, mindenki megelégedésére. 

A folytatásra a költségvetés
függvényében kerülhet sor – je-
gyezte meg Dénes Sándor, s hoz-
zátette: Tóth Nándorral, a kiska-
nizsai városrész másik önkor-
mányzati képviselõjével további
utak kialakítását, cserjék telepíté-
sét, s a tér közepére egy Kiska-
nizsához köthetõ szobor elhelye-
zését vették tervbe, de ezen kívül
fel kell még újítani a parkolókat is.
A tervek megvannak, a megvalósí-
tásukhoz azonban sok pénz kell. 

A „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisz-
tító telep fejlesztése” elnevezésû
projekt részeként, egy speciális
kotróval kitisztították a város
burkolt területeirõl érkezõ csapa-
dékcsatorna vizeit befogadó Ör-
dög-árkot a Kalmár utcai transz-
formátorállomás szomszédságá-
ban.

A városban több záporkiömlõ
csatorna is mûködik, melyek befo-
gadója minden esetben egy nyílt
árok. A képünkön látható Ördög-
árokba ömlik a Rákóczi utcából ér-
kezõ gyûjtõcsatorna is, melynek
vize a vasút alatt a Lazsnak-, majd
a Principális-csatornába jut – tud-
tuk meg Fitos István projektmene-
dzser vezetõtõl.

B.E. - Sz.Zs.

MMeeggsszzééppüüll 
aa TTeemmpplloomm ttéérr

KKiittaakkaarrííttoottttáákk aazz
ÖÖrrddöögg-áárrkkoott

A nagykanizsai H-Turul Mo-
toros Klub idén ünnepli 15.
születésnapját, ez alkalomból
pedig – dr. Károly Attila önkor-
mányzati képviselõvel közösen-
õk maguk szeretnének adni a
városnak. Mégpedig, Nagyka-
nizsa bevezetõ útjait rovásírás-
sal ellátott helységnév táblák-
kal látnák el. 

– Ahogy jártuk az országot,
több helyütt is láttuk, hogy nagy-
városokban a fõbb csomóponto-
kon és a be-, valamint kivezetõ
utakon, a települések neve mel-
lett a régi õsmagyar írással is
szerepel az adott helység neve.
Ezt szeretnénk Nagykanizsán is
megvalósítani – mondta Bolla
Ferenc, a H-Turul Motoros Klub
elnöke a szombati sajtótájékozta-
tón, melyet az apropóból hívott
össze a motoros csapat, hogy dr.
Károlyi Attilával együtt – mind-
ehhez – a város lakóinak segítsé-
gét is kérjék. 

– Öt táblát szeretnénk felsze-
relni legkésõbb a jövõ évben,
melyek egyenként, 80 ezer fo-
rintba kerülnek. Természetesen a
H-Turul Motoros Klub is hozzá-
járul mindehhez saját kasszájából
50 ezer forinttal, a többihez pe-
dig egyesületek, magánszemé-
lyek, kanizsaiak hozzájárulását
várjuk. 

Bárki, aki anyagi és morális tá-
mogatásával hozzájárulna a kez-
deményezésünkhöz, megteheti
adománypontjainkon és a Robin-
son Étteremben. 

Sz.Zs.
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„Horvát Hét” címmel  egy he-
tes ünnepségsorozattal emléke-
zett megalakulásának 15. évfor-
dulójára Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata. 

Az eseménysorozat záróren-
dezvénye horvát nyelvû szent-
misével kezdõdött a Jézus Szí-
ve templomban, melyet Blaz
Horvat varasdi kanonok celeb-
rált. A szentmisét követõen a
résztvevõk – élükön a csáktor-
nyai Zrínyi Gárda, a Mackove-
ci Néptáncegyüttes és Letenye
Város Fúvószenekarának tag-
jaival –, az Erzsébet térre vo-
nultak, ahol zenével és tánccal
köszöntötték a nagykanizsaia-
kat. 

Az ünnepi közgyûlést – me-
lyen részt vett dr. Gordan Grlic
Radman, a Horvát Köztársaság
magyarországi nagykövete, Szol-
ga József, az Országos Horvát
Önkormányzat hivatalvezetõje és
Karagic Mihály tiszteletbeli kon-
zul –, Cseresnyés Péter polgár-
mester, országgyûlési képviselõ
nyitotta meg a Medgyaszay Ház-
ban. A város elsõ embere megkö-
szönte azt a munkát, melyet az el-
múlt 15 évben végeztek, hiszen
ezzel egy olyan közösséget fog-
tak össze, melynek hatása, ereje
nemcsak a város közigazgatási
területén belül, hanem a távolab-
bi térségben is érzõdik. Vélemé-
nye szerint a horvátok, és a ma-
gyarok közti barátság már a kö-
zépkortól megvan, s ha néha-né-
ha összevontabb szemöldökkel is
nézett egymásra a két nép, a ro-
konszenv, a barátság mindig

megmaradt.  Végül azt kívánta,
maradjon meg továbbra is ez a jó
kapcsolat, melyre a HNÖ mûkö-
dése garancia. 

Dr. Gordan Grlic Radman nagy-
követ magyar nyelven kezdte el
köszöntõ szavait, melyben kiemel-
te, már háromszor járt Nagykani-
zsán. A napokban találkozott Or-
bán Viktor miniszterelnökkel, aki-
nek elmondta azt is, hogy Nagyka-
nizsára utazik. Hangsúlyozta, a két
nép számára biztosítani kell a kö-
zelséget, a kapcsolattartást, s meg-
említette, a 15 éve tartó folyama-
tos munkát az is mutatja, hogy el-
jöttek az ünnepségre a város egy-
kori polgármesterei is.

Szolga József hivatalvezetõ is
gratulált a horvát önkormányzat-
nak, mely biztosította a kulturális
autonómia megteremtésének poli-
tikai hátterét városunkban. Mint
mondta, az országos önkormány-
zat támogatja a Zalai Önkormány-
zatok Társulását, és ezen belül a
helyieket is. 

Végül Vargovics Józsefné, a
HNÖ elnöke megköszönte a város
és a polgármesterek segítségét,
anyagi támogatását, és megjegyez-
te, büszkék az elért eredményeikre
is. 

Délután Tamburafesztivál része-
sei lehettek az érdeklõdõk a
Medgyaszay Házban. Közremûkö-
dött a Varasdi, a Lendvai Horvát-,
a Mackoveci, a Kópházi, a Tót-
szentmártoni és a Kanizsai Horvát
Tamburazenekar.

B.E.

TTiizzeennöött éévveess aa HHoorrvváátt
NNeemmzzeettiissééggii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt

„A bûnnek nincs színe, szár-
mazása, vallása” – hangzott el az
„Egy hétvége a másság jegyé-
ben” elnevezésû szakmai konfe-
rencián, melyet immár 1997 óta
szervez meg minden évben a
Nagykanizsai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság. Az idei
kétnapos eseményen a résztve-
võk elõadások, illetve tényleges
törekvések révén, közösen tettek
azért, hogy a romákkal szembe-
ni elõítéleteket felváltsa a kölcsö-
nös tisztelet és becsület. 

Ugyanis – a rendezvény alap-
gondolataként szolgáló idézet sze-
rint – „alázattal kell megállnunk a
másik ember egyénisége, szemé-
lyisége elõtt, és el kell tudnunk fo-
gadni azt, hogy az sok tekintetben
más, mint mi.” Azonban, mint
Cseresnyés Péter Nagykanizsa
polgármestere köszöntõjében rá-
mutatott, valójában „másság” és
különbség nem létezik egyes em-
berek között, csakis az esetleges
ellenérzések generálják mindezt,
amiket – a városvezetõ szerint –
mielõbb meg kell szüntetni. 

– Ez történhet különbözõ ren-
dezvényekkel, többek között a je-
len szakmai konferenciához ha-
sonló programok révén, ugyanis
érzékelhetõ, hogy a szociális kér-
désekre fogékony a magyar társa-
dalom. A legfontosabb azonban a
közös akarat és az összefogás –
szólt városunk elsõ embere, külön
kiemelve Nagykanizsán a rendõr-
ség és az önkormányzat közti jó
együttmûködést, illetve, hogy szû-
kebb-tágabb térségünk országos
tekintetben is a „béke szigete”,
ugyanis Zalában kevesebb erõsza-
kos bûncselekmény történik, mint
másutt. Cseresnyés Péter szerint
az is fontos, hogy a roma fiatalokat
a rendõri pálya felé orientálják, hi-
szen ez is elõsegítené az emberek
esetleges negatív véleményét a ro-
mákkal szemben. 

Dr. Fülöp Valter leszögezte: a
bûnt, a bûnözést nem szabad és

nem is lehet összekötni azzal,
hogy ki honnét jött, vagy – egysze-
rû szóhasználattal élve – hova tar-
tozik. – A legfontosabb megismer-
ni a másikat – hangsúlyozta a me-
gyei rendõrfõkapitány. 

Majd a Nagykanizsai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Teleki László osztotta meg
gondolatait, tapasztalatait a megje-
lentekkel, miszerint a romák hisz-
nek a társadalmi összefogásban és
tesznek is azért, hogy ne viseltes-
senek irántuk elõítéletekkel. Pél-
daként hozta fel a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Házban folyó
oktatást, ahol romák, nem romák
együtt tanulnak. 

Ezen felül köszönetét is kifejez-
te Dr. Horváth Istvánnak, egykor
városunk, jelenleg pedig Keszthely
rendõrkapitányának azért, hogy az
„Egy hétvége a másság jegyében”
rendezvényt még 16 évvel ezelõtt
tetõ alá hozta, valamint Dr. Molnár
Józsefnek, Nagykanizsa rendõrka-
pitányának a bûnmegelõzésért
folytatott tevékenységéért. 

A rendõrség és a kisebbségi ön-
kormányzatok közös, bûnözés el-
leni harcának adott hangot Vajda
László, a Zala Megyei Közgyûlés
Nemzetiségi Bizottságának elnöke
és Lakatos Tibor, az ORFK köz-
rendvédelmi fõosztályvezetõje is. 

A köszöntõk után elõadásokat
hallgathattak meg a résztvevõk,
többek között arról, hogy az elõíté-
letek leküzdése gyakorlatban ho-
gyan nyilvánul s mutatkozik meg. 

Szintén a rendezvény részeként,
szombaton, a Mindenki Sportpá-
lyájára várták az érdeklõdõket, sok
más mellett ügyességi versenyek-
re, fõzõversenyre és kulturális
programokra. 

A Vakok és Gyengénlátók Za-
la Megyei Egyesülete idén is
nagyszabású ünnepséget szerve-
zett a Fehér Bot Nemzetközi
Napja alkalmából. A Med-
gyaszay Házban tartott összejö-
vetelre a megye szûkebb-tágabb
térségébõl érkeztek látássérült
emberek, akik a nap folyamán
olyan eszközökkel, „támaszok-
kal” is megismerkedtek, melyek
nagy segítséget nyújtanak a min-
dennapokban. 

Legyen az egy olvasó, informa-
tikai vívmány, vagy éppen egy „te-
rápiás kutya” – mint az eseményen
megjelent 3 éves Labrador, Mad-

AAzz eellõõííttéélleetteekk 
mmeeggsszzüünntteettéésséééérrtt 

AAkkiikknneekk aa ffeehhéérr bboott
nneemmccssaakk eeggyy jjeellkkéépp
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ness, aki – habár nem vakvezetõ-
nek lett kiképezve – mégis segítsé-
get nyújt a sérülteknek, puszta je-
lentével. 

– A vak és gyengénlátó embe-
reknek minden lehetõséget meg
kell ragadniuk, hogy egészséges
társaikhoz hasonlóan teljesebb
életük legyen. Szerencsére szá-
mos olyan technikai eszköz léte-
zik, ami úgymond „bekapcsol
bennünket a normális kerékvá-
gásba”, hiszen mi is, mint bárki
más, önálló életet akarunk élni. –
mondta Molnár Béla, a Vakok és

Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesületének elnöke. Köszön-
tõjében a „Fehér Bot Nemzetközi
Napjának” történetét is feleleve-
nítette, majd arra kérte az egész-
séges embereket, forduljanak
több türelemmel, empátiával lá-
tássérült társaikhoz. Ugyancsak
erre hívta fel a figyelmet Cseres-
nyés Péter, városunk polgármes-
tere az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által is támogatott
ünnepségen. 

– A mai világban sajnos vannak
olyanok, akik nehézséggel élik
hétköznapjaikat. Nekik sajnos nem
természetes, ami az átlag emberek-
nek igen. Így nekünk kötelessé-
günk, hogy segítsünk rajtuk. 

A megnyitó után kulturális mû-
sorok szórakoztatták a megjelente-
ket, ezt követõen pedig segédesz-
közök széleskörû bemutatója zárta
a napot. 

Az egyesület legközelebb, no-
vember 15-én, Zalaegerszegen tart
egészségnapot, decemberben pe-
dig Keszthelyen karácsonyi ün-
nepséget. 

A Piarista Általános Iskola,
Gimnázium, Diákotthon és Bol-
dog Donáti Celesztina Óvoda a
hagyományoknak megfelelõen
idén is elindítja a Tevékeny Sze-
retet Iskolája (TESZI) önkéntes-
ségi szolgálatot a 10. évfolyamo-
sok számára.

A programsorozat nyitórendez-
vényét a Szent Pompiliusz kápol-

nában tartották, ahol Nyeste Pál
igazgató atya Szent Máté evangéli-
umából olvasott fel részletet, majd
a 35 piarista diákhoz szólva ki-
emelte: kell, hogy szemünk legyen
arra, hogy észrevegyük, ha mellet-
tünk valaki gondokkal küzd! Arra
kérte õket, azzal a gondolattal in-
duljanak el a helyszínekre, hogy
jót akarnak tenni, és valóban jók
akarnak lenni. A kudarc ne szegje
kedvüket, erõsítsék egymást,
mondják el egymásnak a tapaszta-
lataikat, ami átsegíti õket a nehéz-
ségeken. 

Steinhardt Tamásné pedagó-
gus elmondta, minden diák sza-
badidejében végzi a tevékenysé-
gét heti egy alkalommal, egy
órában. A közösségi szolgálat
nemcsak lehetõség, hanem köte-
lezõ feladat az iskolában, hiszen
2016-ban az érettségi követel-
mény része lesz. A karitatív
munka során megismerkedhet-
nek nehéz sorsú hátrányos hely-
zetû felnõttekkel, szociálisan rá-
szoruló emberekkel, az õ min-
dennapi életükkel, illetve az in-
tézmények mûködésével is.
Olyan területeken próbálhatják
ki magukat, amelyek merõben
eltérnek a 16-17 évesek világá-
tól. Olyan környezetbe kerülhet-
nek, ami korábban ismeretlen
volt számukra, és szokatlan élet-
helyzetekbe nyerhetnek betekin-
tést. Ebben a korban jó, ha az
ember a tanulás melletti szabad-
idejét önmaga megismerésére,
illetve személyiségének kibon-
takoztatására használja fel. A

szeretetszolgálatba indulni nem
könnyû, egy piarista idõbeosztá-
sába sem egyszerû beilleszteni,
de mindezekben segítõik lesz-
nek tanáraik, illetve az intézmé-
nyek kapcsolattartói. 

E héten rendezte meg a Nagy-
kanizsai Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ a bûnmeg-
elõzési, a segítõ és az egészség-
ügyi szakterületen tevékenyke-
dõ szervezetek közremûködésé-
vel az „Útvesztõk-útkeresõk”,

Egy hét a gyermekeink bizton-
ságáért elnevezésû vetélkedõt
városunk 9-10. évfolyamos di-
ákjainak.

A lapzártánkig tartó bûnmeg-
elõzési akadályverseny célja el-
sõsorban az, hogy játékos for-
mában készítsék fel a fiatalokat
az élet „buktatóira, útvesztõire”
s felvilágosítsák õket arról, ha
bajban vannak, kihez, mely
szervezethez fordulhatnak. A
Családsegítõn kívül a Gyámhi-
vatal, a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság, az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Technika Kft., az Áldozatsegítõ
Szolgálat, a Pártfogó Felügye-
lõk és a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársai vesznek
részt az immár 10. alkalommal
megtartandó megmérettetés le-
bonyolításában. 

A hétfõi ünnepélyes megnyi-
tón Dr. Kaszás Gizella,
Stimeczné dr. György Bernadette
és Dr. Molnár József szólt a fia-
talokhoz, beszédükben a verseny
célkitûzéseirõl adtak közelképet.
Arról a vetélkedõrõl, melynek a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont ad otthont. Az intézmény-
ben 9 ponton várják a már emlí-
tett szervezetek megoldandó fel-
adatokkal a gyermekeket. A csü-
törtöki gálamûsorral egybekötött
eredményhirdetésen pedig kide-
rült, mely osztályok érdemelték
ki tudásukkal, ügyességükkel,
rátermettségükkel az önkor-
mányzat által biztosított jelentõs
pénznyereményt – amit aztán a
diákok osztálykirándulásra, kö-
zösségi programokra fordíthat-
nak.

AA nnyyáárr eemmlléékkeeii

Hol egy festmény, hol pedig
egy dísztárgyacska idézi fel a
nyarat a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Élet-Stílus táborában
részt vett fiatalok jóvoltából. A
középiskolás diákok munkáiból
minap kiállítás is nyílt a szak-
képzõ központ Erzsébet téri, Al-
kotó Ifjúság Galéria és Kávéhá-
zában. 

Csendéletek, ékszerek, álom-
fogók – habár a tárlaton fellelhe-
tõ tárgyak több „alkotó” keze
munkáját dicsérik, egy dolog
azonban közös bennük: mind-
egyik a sármelléki „Tüskevár”
táborban készült, ahol – csakúgy,
mint tavaly – idén is nagy hang-
súlyt fektettek a gyermekek el-
méleti-gyakorlati mûvészeti ori-
entálására. Arról pedig, hogy a
szünidõs program igazán tartal-
mas idõtöltés volt a fiataloknak,
tanúbizonyságot adnak kiállított
képek, tárgyak – e gondolatokkal
köszöntötte a tárlat ünnepélyes
megnyitójára érkezõket Mérksz
Andor, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezetõ igazgatója, aki
elmondta azt is, hogy a Merre
visz az út? projektje jóvoltából
táborozhattak-alkothattak a fiata-
lok. A sármelléki vakáció min-
dennapjairól pedig Bali Judit pe-
dagógus beszélt. Megtudhattuk,
a kézmûves foglalkozások nép-
szerûek voltak a gyermekek kö-

rében, tekintve, hogy újabbnál
újabb technikákkal ismerkedtek
meg: a különbözõ grafikai eljárá-
soktól kezdve egészen a gyöngy-
szövésig. 

– Osztatlan sikert aratott az „én-
doboz” készítése is, ami nem kéz-
mûves, hanem egy önismereti, én-
feltáró gyakorlat terméke. Lénye-
ge leginkább abban rejlik, hogy a
táborozók mondhatni, szívükkel-
lelkükkel, belsõ kis világukkal kel-
tették életre a papírdobozt, mégpe-
dig a mûvészet segítségével. Így
ezek a tárgyak mesélnek szerelem-
rõl, barátságról, boldogságról is –
összegezte Bali Judit táborvezetõ,
majd megköszönte Lukács Judit
pedagógustársa segítségét, aki
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a
gyermekek nyara – az évszakhoz
méltóan – sokszínûen és élmény-
dúsan teljen. 

Bánfai Enikõ, Béri István, Bog-
dán Eszter, Farkas Rebeka, Fábián
Adrienn, Kuzsner Sára, Vadász
Izabella, Vadász Laura, Vass
Anasztázia és Varga Klaudia mun-
káit november 4-ig tekinthetik
meg mindazok, akik az õszi hóna-
pokban egy kis „napsütésre”, fel-
töltõdésre vágynak.

EElliinndduulltt aa TTeevvéékkeennyy
SSzzeerreetteett IIsskkoolláájjaa

TTööbbbb,, mmiinntt 11550000
„„úúttkkeerreessõõ”” ffiiaattaall
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Ezen felül pedig meg kell talál-
ni azt a dolgot, amihez jobban
értünk, mint mások – hangzott el
a városunkban pénteken megtar-
tott Horvát-Magyar Infokom-
munikációs Konferencián. A
rendezvény – melyet a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi-és Iparka-
mara szervezett a Nemzetgazda-
sági Minisztérium és az országos
iparkamara testületének támo-
gatásával – elsõsorban az infor-
matikai-, ám emellett a kis- és
középvállalkozásoknak is feltár-
ta – nemzetközileg elismert cég-
vezetõk elõadásai révén – a kül-
piacra jutás lehetõségeit, a hatá-
ron túli kapcsolatépítést, vala-
mint a konferencia témájából
adódóan szorgalmazta a vállal-
kozások egymás közti tapaszta-
latcseréjét.

Köztudott, hogy a határ közel-
sége révén a horvát-magyar kap-
csolatok minél szélesebb körû ki-
építését térségünkben számos
kezdeményezés, többek között
nagy volumenû rendezvények,
különbözõ pályázatok segítik.
Elég csak a tavalyi évre visszate-
kinteni, amikor városunk önkor-
mányzatának és a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Köz-
pontnak is volt olyan projektje,
ami a már említett horvát-magyar
kapcsolatrendszert erõsítette. Ez
utóbbi a NAKKIK jelenlegi, pá-
lyázati támogatásból megvalósí-
tott rendezvényében partnerként
is közremûködött, ahogy a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
pusza is. Mindkét szervezet több
éve foglalkozik a vállalkozások
tevékenységének fejlesztésével és
a nemzetközi színtérre lépés lehe-
tõségeivel.

Határ menti elhelyezkedésük-
nek köszönhetõen pedig nem meg-
foghatatlan a nemzetközi kapcso-
latépítés gondolata, különösen,
hogy effajta tevékenységek illetve
tényleges törekvések már történtek
az PEN és az Inkubátorház részé-

rõl is – mondta dr. Polay József, a
NAKKIK elnöke. Konferencia kö-
szöntõ beszédében üdvözölte az
ország számos pontjáról, a határ-
térségbõl és a Zágrábból érkezett
vendégeket-elõadókat, majd kitért
a rendezvény céljára, miszerint si-
keres vállalkozások példáját meg-
ismerve a legdinamikusabban fej-
lõdõ szektorban, az infokommu-
nikáció területén, külföldön is si-
kereket érhet el egy magyar vállal-
kozás.

Halász Gyula, a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Köz-
pont marketing-menedzsere la-
punknak gyakorlati példán keresz-
tül vázolta a Horvát-Magyar
Infokommunikációs Konferencia
lényegét.

– Az innovatív gondolkodásmód
elengedhetetlen ahhoz, hogy egy
kisebb cég – akár a divatos szó-
használattal élve egy úgynevezett
„garázscég” – kinõje magát. Az
Egyesült Államokban és Európa-
szerte az induló kisvállalkozások
(a startup-cégek) jobbára az
infokommunikáció területén, le-
gyen az például informatika, táv-
közlés, tudták kinõni kicsibõl
nagyba – piacvezetõvé, világhírû-
vé – magukat.

Cserti Csilla, az Inkubátorház
vezetõje szerint ezeket a jó, külföl-
di mintákat a magyar vállalkozá-
soknak is látniuk kell, elõrejutásuk
érdekében fontos, hogy minél job-
ban feltérképezzék a számukra kí-
nált lehetõségeket.

Az egyik elõadó, a Graphisoft
SE Zrt. társalapítója, Bojár Gá-
bor gondolataival alátámasztotta,
hogy tapasztalatok, példák, takti-
kák megismertetése és a tévhitek
eloszlatása után, s nem utolsó-
sorban kitartó munkával – világ-
szinten elismert céget is létre-
hozhatnak a kis- és középvállal-
kozások. Ugyanakkor a szakem-
ber szerint mindehhez elõször
Magyarországon kell kiépíteni a
piacot.

Gépek és szoftverek beszerzé-
sét, valamint ingatlanfejlesztést
tett lehetõvé a gázipari berende-
zések gyártásával foglalkozó
Heat-Gázgép Kft.-nél 220 millió
forintos támogatással lezárult
fejlesztés – közölte a nagykani-
zsai társaság az MTI-vel.

A komplex vállalati technoló-
giafejlesztésre szolgáló pályázati
kiíráson, az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív
Programjának keretébõl elnyert tá-
mogatással együtt több mint 550
millió forintot költött a cég a beru-
házásra.

A fejlesztés révén hegesztõgé-
pekkel, hegesztõpisztolyokkal, tö-
mörségvizsgálóval, élhajlítóval, il-
letve alumíniumöntéshez szolgáló
olvasztókemencékkel gyarapodott
a vállalat. Modern raktárkezelést
elõsegítõ korszerû polcrendszerek,
továbbá új szoftverek beszerzésén
kívül ingatlanfejlesztést is végre-
hajtottak, amelynek során több
száz négyzetméterrel bõvült a cég
lakatosmûhelye, ahol az újonnan
kialakított gyártási terület mellett
csõ- és lemezraktárat is kialakítot-
tak.

A több mint 30 éve gázipari be-
rendezések gyártásával foglalkozó
Heat-Gázgép Kft. hazai és külföldi
energiaszolgáltatókat szolgál ki
háztartási és ipari gáznyomás-sza-
bályzókkal, valamint nagy-, kö-
zép- és kisnyomású állomásokkal
és más alkatrészekkel. A cég hõ-
cserélõk és különféle ipari beren-
dezések gyártásával és tervezésé-
vel is foglalkozik.

A Heat-Gázgép Kft. árbevételé-
nek 45 százaléka exportból szár-
mazik, többek között Románia,
Bulgária, Németország, Ausztria,
Lengyelország és Ukrajna piacaira
szállít – olvasható a közlemény-
ben.

A tavaly mintegy 250 dolgozót
alkalmazó, osztrák tulajdonú
nagykanizsai vállalkozás a nyilvá-
nos cégbeszámolók szerint 3,4
milliárd forintot meghaladó árbe-
vételt és mintegy 100 millió forint
adózott eredményt ért el a múlt év-
ben.

B.E. - MTI - Sz.Zs. 

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2013. október 17.6

AA jjóó ööttlleett kkeevvééss,, 
aa mmeeggvvaallóóssííttááss aa
ffoonnttooss

TTööbbbb mmiinntt 
ffééllmmiilllliiáárrddooss
ffeejjlleesszzttééss ffeejjeezzõõddöötttt
bbee aa GGáázzggééppnnééll

Minden nap használjuk õket
beszédünkben, de fogalmunk
sincs róla, hogy néznek ki a va-
lóságban. Ha meg szeretnénk
tekinteni a láthatóvá vált, tár-
gyiasult fogalmakat, látogas-
sunk el a Kanizsa Plazaba,
ahol október 21-ig tekinthetõk
meg az alkotások: a radai ros-
seb, a fába szorult féreg, a hal-
vány lila dunszt, a sárga irigy-
ség, a fészkes fene, a kezes bá-
rány, az ízlésficam, a fûzfán fü-
tyülõ rézangyal és társaik. 

A Nem létezõ dolgok tárlatá-
nak sajtó-nyilvános megnyitó-
ján Vámos Zsolt igazgató és a
két megjelent fõvárosi alkotó ar-
ra kérte a látogatókat, a kanizsa-
iakat, fogalmazzák meg ötletei-
ket, igényeiket, hogy bõvüljön a
szoborba öntött fogalmak tára.  

A mosolyt fakasztó tárgyakat
Thúri Erzsébet díszlet- és jel-
meztervezõ, Zugmann Zoltán „a
magyar degeneratív grammati-
ka korintoszi oszlopfõje”, színi-
direktor, a Bab Társulat óriásbá-
bos utcaszínház vezetõje és
Buzás Mihály „ötletgazda”,
filmrendezõ-forgatókönyvíró-
zenész-színész készítette.

AA kkoocckkaa eell vvaann vveettvvee:: 
RRooaaddsshhooww-nn eeggyy
mmoossoollyytt ffaakkaasszzttóó
kkiiáállllííttááss
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A Szívbetegekért Egyesület
„Nem lehet elég korán elkezde-
ni” 0484 azonosítószámú szak-
mai programja a Nemzeti
Együttmûködési Alap Társadal-
mi Felelõsségvállalás Kollégiu-
mának támogatását nyerte el.

Egyesületünk fenti elnevezé-
sû prevenciós programjával a
város és városkörnyéki 5-6 éves
óvodásokat célozta meg, mivel
az egészséges életmódot, az
egészségtudatos magatartásfor-
mát és táplálkozást minél fiata-
labb korban el kell már kezdeni.

Programsorozatunk fontossá-
gát indokolja, hogy Magyaror-
szágon sok embert érint a szív-
és érrendszeri betegség, minden
második ember halálát ez a be-
tegségcsoport okozza.

A program részeként szülõk-
nek szóló elõadásokra, idényjel-
legû egészséges zöldség-gyü-
mölcs és ivólé kóstolókra kerül
sor, és nem utolsósorban fontos
játékos módon megtanítani a
gyerekeket egészségünk, ezen
belül is szívünk fontosságára.

Elérhetõségek: 
Hegedûs Györgyné Márti elnök
Tel.: 0036-70-364-6278
E-mail: hegedus.gyorgyne7@gmail.com
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DEÁK TTÉR
8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi 
térzenéje 
Vezényel Tatár Csaba karnagy
8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek: A Kanizsa Lovas Klub Hagyomány-
õrzõ Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség

56-OOS EEMLÉKKERT
9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hõseinek emlékmûvénél
A kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál

HEVESI SSÁNDOR MMûVELõDÉSI KKÖZPONT
10.00 Emlékmûsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc 57. évfordulója alkalmából

Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter pol-
gármester, országgyûlési képviselõ. Szerepel-
nek: a Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Is-
kola Bolyai János Tagintézményének diákjai.
Az emlékmûsor rendezõje: dr. Kupóné Gasz-
tonyi Edit

KOSSUTH TTÉR
18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Kórház-kápolna, 56-os emlékkert, 
Erzsébet tér, Deák tér

Kérjük koszorúzási szándékukat 2013. október 22-
én (kedd) 14 óráig szíveskedjenek jelezni a +36
93/311-468-as vagy a +36 93/311-465-ös telefonszá-
mon (Az a szervezet, amely nem jelenti be elõre ko-
szorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén
helyezheti el a kegyelet virágait).

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a 2013. október
23-án, az 1956-os forradalom 27. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre.

Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

ÜÜnnnneeppii pprrooggrraamm –– 22001133.. ookkttóóbbeerr 2233..

Kedves eegykori oolajos éés vvegyész,
Zsigmondys éés WWinkleres iiskolatársak,

tanárok éés ttanítványok!

Iskolánk névadóira emlékezünk: 150 esztendõvel ezelõtt született Winkler
Lajos, aki hírnevet hozott a hazai tudománynak, hisz európai hírû analiti-
kus volt. 125 éve halt meg Zsigmondy Vilmos, aki a magyarországi geo-
termikus kutatás úttörõje, tevékeny tudós és gyakorlati szakember volt. Ez
adta az ötletet, hogy találkozót szervezzünk, ahol összegyûlhetünk egyko-
ri iskolánkra emlékezni, egy jót beszélgetni, nosztalgiázni, felidézni a di-
ákéveket. A találkozó idõpontja: 2013. október 26. 17 óra

Program: 17 órakor emléktábla koszorúzása egykori iskolánkban. 17.30 óra a
Medgyaszay Ház elõcsarnokában iskolatörténeti kiállítás megnyitása és megtekin-
tése. 18.15 órától zenés, vidám mûsor. 19 órától svédasztalos vacsora a Honvéd
Kaszinó kínálatából. Nosztalgiázó együttlét zenei kísérettel, amíg a jókedv tart.

A találkozóra jelentkezni, és belépõt igényelni: Csõgörné Kenese Máriánál
(Nagykanizsa, Sugár út 38/a.; tel.: 06-30-572-4804; e-mail: kenesem@freemail.hu)
illetve az utódiskola portáján (Hunyadi u. 18.)lehet. A belépõ ára: 2900 Ft/fõ, mely
átutalandó a következõ számlaszámra: MKB Nagykanizsa Csõgörné 10300002-
87101742-11103280

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2013. október 19.
Várunk Benneteket párotokkal, barátaitokkal, osztálytársaitokkal
együtt. Kérjük, adjátok tovább az információkat!

EECCOO-HHUUBB MMoottiivváácciióóss 
SSzzeemmiinnáárriiuumm

Kamaránk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 keretében az ECO-
HUB projekt részeként, október 17-én Motivációs Szeminá-
riumot szervez Zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Fõ-
iskola Gazdálkodási Karán. 

A rendezvény célja: a KKV-k érdeklõdésének felkeltése a környe-
zetvédelmi innováció iránt, „zöld gondolkodásuk” elõsegítése az
ECO-HUB projekt kínálta lehetõségek bemutatásával. A szemináriu-
mon röviden bemutatkoznak a projektpartnerek, egy környezetirá-
nyítási rendszerrel mûködõ vállalkozás prezentálja a legjobb gyakor-
latát. A résztvevõk tájékoztatást kapnak a képzések tematikájáról, a
Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemmel kapcsolatos in-
tézkedéseirõl. 

A rendezvényre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! 

Az ECO-HUB hálózat honlapja: www.eco-hub.eu
A szeminárium a SI-HU-2-2-012 pályázati támogatással 
valósul meg.
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(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)

Köszönet 
a ssegítségért

A Szívbetegekért Egyesület köszönetet mond a Szív Világnapja
alkalmából az „Egészségünk mindannyiunk közös ügye” címû
rendezvény programjai lebonyolításában való közremûködésért a
következõ segítõknek:

Cseresnyés Péter polgármester (a saját keretébõl juttatott pénzösz-
szegért), Balogh László OKISB-elnök, Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság, Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa Területi Szervezet, Boda
László kereskedõ (Palin), Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egye-
sület, Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György SZKI tanárai és tanulói, kani-
zsai Családsegítõ Központ munkatársai, Dr. Kopeczky Ildikó, Dr. Ka-
szás Gizella, Dr. Bálint Tünde, Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ,
Kanizsa Dorottya Kórház kardiológusai, Gyeneséné Kertész Mária
mezõgazdasági vállalkozó, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa
Tv, Szuperinfo, és a Szívbetegekért Egyesület minden tagja.

Külön köszönetet mond: Böjti Istvánné vezetõ óvónõnek és az ál-
tala irányított kilenc óvoda vezetõjének, akik 269 kisgyermekkel részt
vettek és színesítették a kézmûves foglalkozásokat, mely értük szerve-
zõdött az egészséges életmódra nevelés jegyében.

Zeneiskolások kkoncerteznek 
aa ppsszziicchhiiááttrriiaaii oosszzttáállyy jjaavváárraa

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Is-
kola szervezésében „Tehetségeink Nyomában” címmel hangver-
seny lesz a kórház pszichiátriai osztálya javára 2013. október 18-
án, pénteken 18 órakor a zeneiskola nagytermében.

A hangversenyen közremûködnek Dr. Erdõs Lászlóné zongora szakos
növendékei: Felméri Bettina, Felméri Lilla, Kosztric Ákos, Klaszán Bar-
nabás, Kovács Marcell, Reizner Dóra, Vida Ágnes, valamint Horváth
Krisztina, a Liszt Ferenc Zeneakadémia másodéves hallgatója.

Mûsoron klasszikus és romantikus mûvek.

A belépés díjtalan! Az elhangzó mûvek oktatási célt szolgálnak!

AA ccuukkoorrbbeetteeggeekk ggoonnddoozzáássaa,, 
aalltteerrnnaattíívv ggyyóóggyymmóóddookk

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete október 25-én, pén-
teken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart. Témák: A cukorbetegek gondozása; Alter-
natív gyógymódok lehetõségeirõl elõadás. 

Minden érdeklõdõt várunk!

Meghívó
A Thúry György Múzeum szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját, barátait 
2013. október 24-én 16.30 órára a Múzeumok Õszi Fesztiválja

keretében nyíló Rögzített pillanatok - Egyesületi élet Kiskanizsán
a 19-20. században címû kiállítás megnyitójára.

(Válogatás az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Thúry György
Múzeum gyûjteményeibõl.)

A vendégeket köszönti: Száraz Csilla múzeumigazgató. 
A kiállítást megnyitja: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú

Város alpolgármestere.
Helyszín: Nagykanizsa, Fõ út 5.

34.qxd  2013.10.16.  12:26  Page 8



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 92013. október 17.

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

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagyka-
nizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadására

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21.
9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra 30.

2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra
40. Megjegyzés: volt patika.

3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. októ-
ber 22. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra 50.
Megjegyzés: volt kisposta.

4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA =    635
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21. 8.00-8.30. A versenytár-
gyalás ideje: 2013. október 24. 9 óra. Megjegyzés: volt használt ruha üzlet.

5. Csengery u. 4. 
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9 óra
10. Megjegyzés: volt OTP Garancia  Biztosító iroda.

6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 11.00-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9
óra 20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. október 24. 9
óra 30. Megjegyzés: volt festékbolt.

8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9
óra 40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.

9. Fõ u. 2. 
Üzlet. 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Raktár. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63,5 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2013. október 21. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje
2013. október 24. 9 óra 50. Megjegyzés: volt kínai üzlet. 

10. Fõ u. 8. 
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 10.00-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 10
óra. Megjegyzés: volt kávézó. 

11. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000Ft/m2/hó+ÁFA
= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2

raktár galéria. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21. 10.30-11.00. A verseny-
tárgyalás ideje: 2013. október 24. 10 óra 10. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.

12. Petõfi u. 5. 
545 m2. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 10 óra
20 perc. Megjegyzés: volt leánykollégium konyha, étkezõ. 

13. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen:  34
m2. Abérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21. 14.00-14.30. Averseny-
tárgyalás ideje: 2013. október 24. 10 óra 30.

14. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =    572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21. 14.00-14.30. A versenytár-
gyalás ideje: 2013. október 24. 10 óra 40. 

15. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10
óra 50. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.

16. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. október
21. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11 óra. Meg-
jegyzés: volt élelmiszer bolt.

17. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
október 21. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11
óra 10 perc. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

18. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2

alapterületû üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500

Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek
várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. október 21. 8.00-9.00. A
versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11 óra 20. 

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodá-
si és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I.
emelet. Érdeklõdni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefon-
számokon.
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TTáájjéékkoozzttaattóó aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll,, aa 22001122.. éévvii
CCLLXXXXXXVV.. ttvv 9911..§§-aa aallaappjjáánn aaddóóddóó kköötteelleezzeettttsséégg
tteelljjeessííttéésséérrõõll ((tteerrmméésszzeetteess sszzeemmééllyy)) 

TTáájjéékkoozzttaattóó aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll,, aa 22001122.. éévvii
CCLLXXXXXXVV.. ttvv 9911..§§-aa aallaappjjáánn aaddóóddóó kköötteelleezzeettttsséégg
tteelljjeessííttéésséérrõõll ((ttáárrssaasshháázz,, llaakkáásssszzöövveettkkeezzeett))  

BBeeééppüülltt aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééss aa sszzeemmééttddííjjaakkbbaa iiss - úújj sszzeemmééttddííjjaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA -
NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. (székhelye: Nagyka-
nizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetõi tisztsé-
gének betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése pályázatot hirdet.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûr-
hajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) álláshelyének teljes munkaidõ-
ben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére. 

A részletes pályázati kiírások megtalálhatóak a www.nagykanizsa.hu honla-
pon/Felhívások menüpontban. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk
Értesítjük Önöket, hogy a 2014-es évben az 1989-ben megvásárolt sírhelyek 25
éves bérlete lejár a nagykanizsai, kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, mik-
lósfai, palini, korpavári temetõkben.Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy ebben az
évben a 2004-ben megvásárolt urnafülkék 10 éves bérlete is lejár. Kérjük, hogy az
újraváltásról szíveskedjenek gondoskodni. 
Elérhetõségeink: Temetõgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3., tel:
0693/311-530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.

LLeejjáárr aa ssíírrhheellyyeekk ééss uurrnnaaffüüllkkéékk bbéérrlleettee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagyka-
nizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöl-
tésére. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Állás-
kínálat/Önkormányzati intézmények menüpontban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk 22.. 
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2013. október 17.

A Szívbetegekért Egyesület köszönetét fejezi ki a
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlóknak.

A befolyt összeget az alapszabályban rögzítetteknek
megfelelõen használtuk fel. 

Adószám: 19284008-1-20

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2013. évi kulturális keret felhasználására

A pályázat célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támoga-
tása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az ön-
kormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati
rendelete alapján.
A támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtá-
ri, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekinteté-
ben a részletes kiírásban megfogalmazott célokra lehet nyújtani.
A részletes pályázati kiírás és a letölthetõ pályázati adatlap a
www.nagykanizsa.hu honlapon /Felhívások menüpontban tekinthetõ meg.
A benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mû-
velõdési és Sportosztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ).
A benyújtás határideje: 2013. október 25.

KKuullttuurráálliiss kkeerreett 22001133..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatá-
si intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj idõtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi fél-
év. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„BB””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmá-
nyi félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„AA””

Felhívás!
December elején jelenik meg Deregi László: PÉK PÁL címû
könyve, mely a kanizsai költõ, tanár életét, pályafutását mutat-
ja be. A kiadványt megjelentetõ Informatika Kiadó várja
azok jelentkezését, akiknek birtokában van még Pék Pál
egyedi jellegû kézirata, fotója, melynek megjelentéséhez
hozzájárulnak. 
Az anyagok leadhatók Miklós Ildi néni tanárnõnél, telefon: 0630-591-2899. 

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Felejthetetlen élményben volt
része a Tüttõ Nótakórus néhány
tagjának, akik a Da Bibere Zalai
Borlovagrend Svéd Konzulátu-
sának meghívására egy hetet
tölthettek Stockholmban.

– Utazásunk elõzményeként –
kezdte Jakab Zoltán, a Tüttõ Nó-
takórus és a Da Bibere Borlovag-
rend tagja – ez év tavaszán
Homokkomáromban, egy borva-
csora keretében mûsort adtunk a
borrendbe belépõknek, s már ek-
kor körvonalazódott egy esetle-
ges meghívás lehetõsége. Erre
került sor szeptember második
felében, melynek keretében elõ-
ször a központi Karolinszka kór-
ház magyar parkjában, egy gu-
lyásparti keretében adtunk mû-
sort, zömében svéd vendégek-

nek. Nem csak az elõadásunknak
volt sikere, hanem az általunk
készített 50 liter igazi magyaros
bográcsgulyásnak is – szinte
mindenki kétszer evett belõle,
amíg el nem fogyott.

A kórustagok a vendéglátók jó-
voltából részt vehettek egy csodá-
latos egynapos hajóúton, egy ti-
zenkét szintes komphajó fedélze-
tén. Szabadidejükben megismer-
kedhettek a gyönyörû város neve-
zetességeivel, az óvárossal, jártak
az olimpiai stadionban, megtekin-
tettek egy hatalmas kórházépítke-
zést és a város egyéb nevezetessé-
geit is.

– Utazásunk csúcspontját a
Magyar Házban rendezett borva-
csorán való fellépésünk jelentet-
te, ahol elõször egyórás mûsort
adtunk ismert népdalainkból, nó-

táinkból, operettekbõl, mintegy
nyolcvan résztvevõ elõtt. A tap-
sok alapján nem csak a magyar
vendégek körében arattunk si-
kert, hanem a mintegy fele arány-
ban jelen lévõ svéd résztvevõ is
lelkesen fogadta elõadásunkat.
Ez csak fokozódott, amikor har-
monikásunk, Major Lajos egy
gyönyörû svéd népdalt énekelt és
játszott nagy sikerrel – vele
együtt énekelt a publikum is. A
vacsorát követõen nagy sikere
volt az asztaloknál, borozgatás
közben, a vendégek által kért nó-
ták közös éneklésének harmonika

kísérlettel. Már-már lakodalmi
hangulat kerekedett, ami hajnalig
tartott. Találkoztunk kint élõ és
dolgozó magyar orvosokkal, egy
erdélyi magyar hegedûmûvész
hölggyel – aki a pekingi olimpia
megnyitóján játszott –, egy kard-
vívó olimpikon hölggyel és sok
nagyszerû emberrel, akik talán
egyszer hazatérnek. 

Városvezetésünk jóvoltából
vendéglátóinknak átadhattuk
Nagykanizsa ajándékait, amit ez-
úton is megköszönünk, hiszen nem
csak kórusunkat képviseltük
Stockholmban, hanem városunkat
és nem utolsósorban Magyarorszá-
got is, és a fogadtatásból ítélve úgy
gondolom, újabb barátokat szerez-
tünk hazánknak.

Kanizsa
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Október 21. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Richard Baer: HITTED
VOLNA? - vígjáték. Az Orlai Produk-
ció (Budapest) elõadása. Fõbb szerep-
lõk: Kern András, Hernádi Judit. Rende-
zõ: Verebes István. Belépõdíj: 3500 Ft.
Október 22. 17.30 óra
„20 ÉVES A HSMK SZÖVÕ MÛ-
HELYE” - jubileumi kiállítás.
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi, a
zalaegerszegi Kézmûvesek Háza veze-
tõje. Közremûködnek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola népzene szakos növendékei. Meg-
tekinthetõ: november 3-ig.
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMÛSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 57. ÉVFOR-
DULÓJA ALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Zrínyi Miklós - Bolyai Já-
nos Általános Iskola Bolyai János Tagin-
tézménye diákjai. A mûsort szerkesztette
és rendezte: Dr. Kupóné Gasztonyi Edit.
Október 24. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet. Harsányi Gábor - Gyar-
mati István - Siliga Miklós: PESTI
SRÁCOK - musical két részben.Abu-
dapesti Fogi Színház elõadása. Fõbb sze-
replõk: Pászthy Viktória, Zádori Szilárd,
Ondrik János, Harsányi Gábor, Márton
Fruzsina. Rendezõ: Harsányi Gábor érde-
mes mûvész. Belépõdíj (pótszék): 1200 Ft

Október 17-18.
KANIZSA KULTURÁLIS KIN-
CSEI - Tehetségkutató verseny fel-
nõtteknek korhatár nélkül.
Belépõdíj a döntõre: 300 Ft
Október 22. 18 óra
JÁTÉKBOLT - dráma 1 felvonás-
ban. A Honvéd Kaszinó Színtársulatá-
nak jótékonysági elõadása.
Írta és rendezte: Kurta Lilla és a Har-
mónia Társulat tagjai. Belépõdíj: fel-
nõtt 500 Ft, diák 200 Ft.

Október 19. 18 óra
„VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA
BIG BAND-NÉL” - KANIZSA BIG
BAND KONCERT
Vendég: Misurák Tünde, színmûvész
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg).

Október 17. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB. Téma: Gmail újdonságai
Október 18. 17.30 óra
ÁLOM ÉS VALÓSÁG - Galam-
bosné Godinek Sarolta kiállítása
Október 19. 18 óra
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS
TALÁLKOZÓ
Október 22. 17 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM is-
mertetõ elõadása. A belépés ingyenes
Október 24. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
A SZÉKELY MENYECSKE MEG
AZ ÖRDÖG. Belépõdíj: 800 Ft

SSvvééddoorrsszzáággbbaann jjáárrttaakk aa TTüüttttõõssöökk
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2013. október 17.

Horoszkóp

Ha állást szeretne változtatni, ebben az idõ-
szakban sikerrel járhat. Sõt, olyan munka-
helyre találhat, amilyenrõl már rég lemon-
dott. Ha nem tudják közös jövõjüket megfo-
galmazni a párjával, szakítsanak most.

Ha teheti, fordítson több idõt családi kap-
csolatainak felelevenítésére, ápolására. Bár
minden nap hamarabb sötétedik, ne zárkóz-
zon be otthon a négy fal közé. Legyen nyi-
tottabb az ön körül zajló eseményekre.

Figyelmesség és kedvesség lesz önre a
jellemzõ ezekben a napokban. A hétvé-
gén jelentkezõ negatív gondolatai a leg-
közvetlenebb barátai segítségével vil-
lámgyorsan pozitívvá változnak.

Ne akarjon semmit sem kikövetelni pár-
jától a hétvégén, mert nem fog sikerülni.
Közelítsen hozzá visszafogottabban, ak-
kor hamarabb érhet el eredményt. Akár
süteménnyel is leveheti a lábáról.

Ha nem tudta teljesen kipihenni magát a nyá-
ron, tervezzen be egy rövidebb távú utazást.
Így teljesen feloldhatja minden nézeteltéré-
sét a párjával. Csupán arra kell figyelnie,
hogy ne szedjen fel néhány kilót örömében.

Kommunikációs problémái nem lesznek
a hétvégén. Félreérthetetlenül el tudja
magyarázni elképzeléseit a hozzátartozó-
inak. Sõt, még a megvalósításba is köny-
nyedén bevonhatja õket.

A bolygóállások szerint pénzügyeit érintõ
kedvezõ híreket kap hamarosan. Akár elõre
örülhet a sikernek, hiszen így könnyebben
megvalósíthatja régi tervét, az autóvásárlást.
Már csak az úti célokat kell eldöntenie.

Bõségben és boldogságban lehet része eb-
ben az idõszakban. Élvezze ezt a helyzetet,
akárcsak a napsütéses délutánokat. A hétvé-
gére se tervezzen be túlságosan sok elfog-
laltságot, a pihenés most fontosabb.

Ha még nem gondolkodott el azon, hogy
nemcsak a családja kényeztetését élvezi,
hanem Isten is a tenyerén hordozza önt, ak-
kor most tegye meg. Élénk fantáziáját is be-
vetheti esténként a kedvenc törzshelyén.

Tegye kissé színesebbé a mindennapjait.
Néha az sem árt, ha elrugaszkodik kissé
a valóságtól. Az ismerõseitõl kapott ígér-
getéseket ne vegye komolyan, tegye a
dolgát a saját meggyõzõdése szerint.

A nézeteltéréseket egy ideig palástolhatja
kegyes hazugságokkal otthon, de rá kell
jönnie, hogy nem mehet így sokáig. Meg
kell mondania az igazat szeretteinek, még
akkor is, ha kellemetlenül érinti õket. 

Ha nem szeretné, hogy csalódás érje, gondolja át,
kinek mit mond el magánéletérõl. Ez nem csak a
munkatársai esetében érvényes, hanem a szom-
szédjaira is vonatkozik. Anyagi helyzetének javí-
tására kedvezõ alkalma nyílik a közeljövõben.

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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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parko-
lóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)

Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-
227-3294, 0630-448-6072. (7608K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7590K)

Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyûjteményt, régebbi bizsukat,
új és régi festményeket, kerámia és
porcelán falitálakat. Tel.: 0630-332-
8422 (7612K)

Weber 8601 Saint Gobain perlit bázi-
sú hõszigetelt  vakoló, 17 zsák, áron alul,
valamint 2000 db nagyméretû, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294 (7600K)

55/173/48 éves fiatalos megjelenésû, egy-
szerû, kedves, de komoly gondolkodású,
õszinte, minden téren megbízható nõ, kinek
érdeklõdési témakörei: asztronómia, orvostu-

domány, élet- és egészség védelem, állatsze-
retet. Keresi hasonló érdeklõdésû férfi isme-
retségét. Kizárólag komoly kapcsolatot kere-

sek! Leveleket „Fehér rózsa” jeligére a szer-
kesztõségbe, vagy a faktumok@gmail.com
e-mail címre kérek. (7605K)

2013.10.22. KEDD 11:00 – 13:30 Kanizsai Dorottya Kórház – Központi la-
bor, Nk. Szekeres J. u. 2. 2013.10.22. KEDD  15:00 – 17:00 Tótszentmárton
– Faluház, Felszabadulás u. 5. 2013.10.24. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 Ha-
hót – Ikszt., Deák F. u. 5. 2013.10.24. CSÜTÖRTÖK  14:00 – 16:30 Magyar
Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii

VVEEGGYYEESS

Ökölvívó Öregfiúk találkozója
Az Ökölvívó Szakszövetség az idén is megrendezi az ökölvívó öregfiúk

nosztalgia találkozóját 2013.10.22-én (kedden) 12.00 órakor a Látóhegyen.
Jelentkezni lehet Dolmányos József nemzetközi bírónál október 18-ig 1500 Ft
befizetésével. Telefon: 06-70-335-5327. Öregfiúk, várjuk jelentkezéseteket! 

A szakszövetség nevében: Ferincz Jenõ örökös nemzetközi bíró

Tolnán és Sukorón indultak a
Kanizsa Kajak-kenu Klub kaja-
kos növendékei (képünkön) sze-
zonzárás gyanánt. 

A Tolna megyei helyszínen ke-
rült megrendezésre a kajak-kenu

dél-dunántúli régió utánpótlás ver-
senye. Az öt egyesület (Paks, Tol-
na, Szekszárd, Kaposvár, Kanizsa
Kajak-kenu Klub) 170 sportolója
különbözõ korosztályokban, 2000
m-es távon mérte össze tudását.
Sári Nándor tanítványai kitettek

magukért és gyakorlatilag minden
kategóriában végeztek érmes he-
lyen.

Kanizsai érmes eredmények.
MK-1 2000 m gyermek fiú I-II.
korcsoport, 2003-as születésûek:
2. hely Kurucz Levente. 2002: 3.
Süle Tamás. MK-2  2000 m gyer-
mek fiú kezdõ (2001-2004): 1.
Kuzsner Mátyás-Németh Dávid, ...
3. Simon Barnabás - Nagybata Bá-
lint. MK-1 2000 m gyermek I-II.
korcsoport lány: 3. Kálovics Adél.
MK-1 kezdõ fiú 2000 m (2001-
2005) 2004: 1. Baranya Dominik,
... 3. Kassa K. Kolos. 2001-2003:
2. Kuzsner Mátyás, 3. hely Né-
meth Dávid. MK-2 2000 m gyer-
mek fiú I-II. kcs.: 2. Kurucz Le-
vente - Süle Tamás. MK-1 2000 m
kezdõ lány (2000-2005), 2003-
2005: 1. Varga Lili, ... 3. Riczu Nó-
ra. K-1 2000 m serdüló lány V-VI.
kcs.: 3. Bednyák Boglárka. K-2

2000 m kezdõ lány 2001-2004: 1.
Varga Lili - Kém Veronika. MK-1
2000 m kölyök fiú III. kcs.: 3.
Káldi Levente.

A Velencei-tónál, Sukorón az
Országos Keretfeltöltõ Dunai Ist-
ván Emlékversenyt rendezték a ka-
jak-kenus fiatalok részére és a Ka-
nizsa Kajak-kenu Klubtól Sári
Nándor növendékei az 50 egyesü-
let közel 600 versenyzõjét felvo-
nultató mezõnyében értek el bizta-
tó eredményeket. Az eseményen a
honi kajak-kenu utánpótlás leg-
jobb versenyzõi vehettek részt, mi-
vel az eseményen egyben a kor-
osztályos válogatott keretbe kerü-
lésért is küzdhettek a fiatal palán-
ták.

A kanizsai jobb eredmények.
MK-1 kölyök lány II. korcsoport
2000 m (56 induló): 5. Varga Vik-
tória, ... 11. Gerencsér Adrienn.
MK-1 kölyök lány III. korcsoport
2000 m (25): 12. Ács Gabriella.

P.L.

SSzzeezzoonnzzáárráássrraa kkaajjaakkooss éérrmmeekk

Tóth-Hús Pókaszepetk SE (15.)
– Nagykanizsai LE (9.) 1-2 (0-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-mér-
kõzés, 9. forduló. Pókaszepetk, 80 né-
zõ. Vezette: Dencs (Matyi, Beke). G.:
Csécs (87.), illetve Kocsis D. (78.),
Völgyi (89.). NLE: Gyulai A. -
Schuller, Hollender, Pozsgai, Szép
D., Völgyi, Kocsis D., Szabó I. (Ko-
vács P., 66.), Turóczi (Zsirai A., 87.),
Nagy M. (Gyuranecz, 89.), Anger
(Mulasics, 74.). Edzõ: Gyulai Csaba.

A nagykanizsaiak ezzel a gyõ-
zelemmel gyakorlatilag csatla-
koztak a tabella középmezõnyé-
hez, Pókaszepetkrõl hozva el a
három bajnoki pontot. Inkább
küzdelmes, mint jó meccs kere-
kedett a találkozóból, melyen
ami lehetõség adódott, azt érté-
kesítették is a felek. Szöglet után
szerzett vezetést az NLE, s a ha-
zaiak egyenlítése után pedig egy
szép támadásból szerzett góllal

nyerte meg a meccset a piros-kék
legénység.

Szerszámsziget-Zalalövõi TK
(13.) – Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (12.) 0-0

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 9. forduló. Zalalövõ,
150 nézõ. Vezette: Kiss N. (Vizi,
Rózsás).

Kiskanizsa: Munkácsi - Csor-
dás, Kálovics Á., Ganzer, Horváth
G., Zborai (Póka, 79.), Dolmá-

nyos, Kovács B., Földesi, Kálcsics
F., Piecs (Cserfõ H., 92.). Edzõ:
Sneff Ferenc.

Gól nem esett a találkozón, ez-
zel gyõztest sem „hirdettek”, a
Zalalövõ pedig nem tudta átugrani
a táblázaton a kiskanizsaiakat, rá-
adásul így tabellaszomszéddá is
vált a két együttes. A Sáskáknak
nyolc, a lövõieknek hét pontja van.

P.L.

KKeevvééssbbéé iizzggaallmmaassaann,, ddee ppoonnttookkkkaall ggaazzddaaggaabbbbaann
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Kóstolj velünk! 
Ebbõl nem érdemes kimaradni…
Pogácsák, stanglik íz kavalkádja 
a Kanizsa Centrumban!

Pogácsa Mulatság, ahol a látogatók kóstolnak, a kiállítók nem
csak kínálnak, hanem versenyeznek is az elismerésekért, mind-
ezt édes, sós és reform kategóriákban. A bevált módon, szak-
avatott zsûri kóstolja és bírálja a finomságokat, miközben min-
den látogató megízlelheti a kínálatot.

A helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárló központ
Az idõpont: 2013. október 19. 14:00-18:00
Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Pogácsa Mulatság

elnevezésû rendezvény a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban. Cé-
gek családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák akár több kategóri-
ában indulhatnak, az édes, sós ízektõl a reform ízeken át az újdonság-
ként pedig a paleolit étkezési elvek alapján készített finomságokkal is
nevezhetnek.

Gyere és kóstold meg a különlegesebbnél különlegesebb pogácsákat
és stanglikat! Tavaly a megszokott sós, sajtos pogácsákon túl a nagy-
közönség megkóstolhatta a chilis-csokis, spenótos, túrós tricolor (piros-
fehér-zöld), csokis-narancsos, fügés pogácsákat is. Stangliból is ké-
szültek újdonságok, mint a pityókás sajtos stangli, részeges szezámma-
gos stangli vagy a mákos stangli. A látogatók kóstolójegyet az informá-
ciós pultnál vásárolhatnak melyeket a csapatok standjánál válthatnak
pogácsákra és stanglikra. 

A bevásárlóközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés- tán-
cos-énekes produkciók, bemutatók minden korosztály érdeklõdését meg-
célzó kísérõ programok gondoskodnak. Mindenkit szeretettel várunk! 

Heat Group Kanizsa VSE (3) -
Debreceni Cívis Póló Vízilabda
SE (6) 26-10 (7-4, 6-0, 4-3, 9-3)

OB I B, B-csoport vízilabda-mér-
kõzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 20
nézõ. Vezette: Pagács, Hangay.

KVSE: Kiss Cs. - Bakó 2, Szil-
vasán 3, Cserdi 3, Gulyás 4,
Kaszper G. 2, Kéri 3. Csere: Virt
M. 1, Ahmed Abbas 2, Klie, Kis
Zs. 1, Fábry 1, Kádár 4. Edzõ: Né-
meth Zsolt.

Hát, ebben az esetben akár azt is
gondolhatnánk, szegény debrece-
niek, ekkora verésért ennyit utaz-
ni, no, de ezt hessegessük is rögtön
el az amszterdami labdarúgó éj-
szaka ismeretében... Maradjunk
inkább csak a találkozó krónikájá-
nál, melyen belül azt jegyezhettük
le, az elsõ percekben 2-2-ig a csa-
patok között érdemi különbség
nem mutatkozott. Aztán a hazaiak
más fokozatba kapcsoltak, aminek
eredménye a második negyedben

csúcsosodott egy 6-0-s nyolc perc
keretében.

Tulajdonképpen a továbbiak
már csupán arról szóltak, hogy a
Hódmezõvásárhely után a másik
„keleti” ellenfél vajon megúsz-
sza-e húsz kapott gól alatt. Ez
mindössze a negyedik negyed
harmadik percéig volt kérdés,
akkor fordult át az eredmény 20-
7-re...

P.L.

KKiijjuuttootttt aa kkaappootttt ggóóllookkbbóóll aazz eelllleennffééllnneekk

Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Simontornyai KK (12.) 37- 34
(19-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 3,
Zsigmond G. 4, Tompek 1, Kiss G.
3, Békési 10, Senger 11. Csere:
Dencs (kapus), Horváth B. 2, Ko-
vács B. 1, Korcsmáros 1, Beck G. 1,
Nagy B. Játékos-edzõ: Kiss Gergely.

Ismét egy kettõs igazolással sze-
replõ ifjúság korú (18 éves) játé-
kos mutatkozott be Békési Bence
személyében a hazaiaknál, aki rop-
pant eredményesen helyettesítette
Szabó Gergelyt. A 3. percben 3-1,
a 18.-ben 12-5, a 45.-ben pedig 32-
22 volt az állás.

Szólt is a „Tíz, tíz”-rigmus, a
biztos vezetés tudatában pedig jö-
hettek a cserék. Onnantól három
saját nevelésû fiatal játékos, Dencs
Balázs, Beck Gábor és Korcsmá-

ros Barna is több lehetõséget kap-
hatott a mérkõzésen.

Kiss Gergely: „Az eredménnyel
elégedettek lehetünk, ugyanakkor
a második félidei könnyelmûskö-
dések mellett nem mehettem el szó
nélkül.”

A következõ fordulóban a kani-
zsaiak ismét egy verhetõ ellenféllel,
a Kiskõrösi KSK-val mérkõznek
szombaton – igaz, idegenben.

P.L.

AA vvééggéérree cciiffrráázznnii pprróóbbáállttáákk......

Lakiteleken rendezték meg a
duatlon diákolimpia országos dön-
tõjét. Aversenyzõk hat korcsoport-
ban (A (igazolt) és B (nem igazolt)
kategóriában) álltak rajthoz. A
versenyen több mint 1100 célba ér-
kezõt regisztráltak, köztük termé-
szetesen számos nagykanizsait.

Az I. (2005) korcsoport (500 m
futás, 2 km kerékpározás, 250 m
futás) B kategóriájában a lányok-
nál Kertész Noémi (Rozgonyi) ötö-
dik lett. A II. (2003-2004) korcso-
port (1 km-4 km-500 m) szintén B
kategóriájában a fiúknál Kurucz
Levente (Kõrösi-Péterfy) elsõ he-
lyen ért célba, a lányoknál Varga
Laura (Rozgonyi) második, Ko-
vács Dóra (Rozgonyi) pedig tize-
dik lett. A III. korcsoport (2001-
2002; 1 km-4 km-500 m) B kate-
góriájának fiú mezõnyében Süle
Tamás (Rozgonyi) ötödikként ért
célba.

A csapatversenyek során a kani-
zsai Rozgonyi iskola lány együtte-
se (Varga Laura, Kovács Dóra,
Kálovics Adél, Bakonyi Blanka) a
dobogó legfelsõ fokára állhatott.

EEggyyéénnii ééss 
ccssaappaatteellssõõsséégg iiss jjuuttootttt
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja Önt
és kedves ismerõseit, 2013. október 19-én 10 órai kezdettel „A
rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programunkra”,
amely az „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogra-
mok – lokális színterek” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012.-0915. Európai
Uniós Pályázat keretében jön létre.

Az elõadó, és program vezetõ: Varga  Zoltánné pedagógus. Az elõ-
adás témái: A sport hatása mindennapjainkra – mi történik, ha ke-
veset sportolunk? Hogyan fejlõdik a személyiségünk a sport által?

Közös bemelegítésként gyaloglás a Mindenki Sportpályára, ahol kö-
zös edzés, labdajátékok, csapatjátékok, tenisz várja az érdeklõdõket.
Az elõadás helyszíne: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, 8800
Nagykanizsa Csengery u. 67. (Tel: +36 30-945-5915, 0693-311-195, e-
mail: kodalymk@chello.hu, web: www.kodalymk.hu.). Sport program
helyszíne: Mindenki Sportpálya (8800 Nagykanizsa, Kaán Károly u. 1/1.). 
Az elõadás után a résztvevõket egészséges ételek kóstolására várjuk!
A belépés díjtalan.
CSATLAKOZZ HOZZÁNK, tedd meg az elsõ lépést az egészséges
életmód útján!
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