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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Összefogással a klímaés környezetvédelemért
A Hálózat Európában: helyi
önkormányzatok találkozója a
millenniumi fejlesztési célok
megvalósítása érdekében elnevezésû Európai Uniós projekt
Fenntarthatóság a globalizált világban zárókonferenciáját tartották a Medgyaszay Házban, melyen ismertették az eddigi eredményeket és új, horvát partnerek
is csatlakoztak a szövetséghez.
– Városunk, a magyar települések közül 2004-ben elsõként csatlakozott Európa egyik legnagyobb
környezetvédelmi szervezetéhez,
az Európai Klímaszövetséghez.
Nagykanizsa kiemelten kezeli a
klíma- és a környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdéseket, különös
hangsúlyt fektetve a fenntartható
fejlõdés oktatására, a bölcsõdétõl
egészen az egyetemig – ezekkel a
szavakkal köszöntötte Cseresnyés
Péter polgármester a konferencia
résztvevõit.
Nagykanizsa a szövetség hívására és támogatásával csatlakozott
a Hálózat Európában: helyi önkor-

mányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében projekthez, mely uniós források felhasználásával
igyekszik helyi szinten fejleszteni
a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés ügyét. Ahogy a polgármester elmondta, településünk
legfontosabb feladata az oktatás
területén volt, hiszen a fiatalok
szemléletformálása, mely a legfontosabb közös érdek, az alapja
annak a folyamatnak, amely során
a fenntartható fejlõdést építjük. A
város hazai és nemzetközi kapcsolatai jó lehetõséget biztosítanak arra, hogy mások is átvegyék a módszereket, a pozitív példákat. A fejlõdés nyomon követhetõ a város
elsõ embere szerint, hiszen, amikor megjelentek az elsõ szelektív
gyûjtõedények hazánkban, sokáig
kihasználatlanok voltak, de az oktatási programok, akciók, szemléletformáló kampányok segítségével a mindennapok részévé váltak.
A rendezvényen városunk horvát
partnertelepülései, Csáktornya,
Kapronca és Daruvár is képvisel-
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tették magukat, és csatlakoztak az
európai szövetséghez, ahhoz a
munkához, melyet a környezet
megóvásáért, a települések adottságaink arányában tenni tud az 1700
tagot számláló szövetség. Stefan
Wagner, a nemzetközi kapcsolatok
felelõse pedig hangsúlyozta, reméli, a három éves együttmûködés a
jövõben is folytatódik.
Ezt követõen Biczó Imre László,
a Nemzeti Környezetügyi Intézet
fõigazgatója tett említést arról,
hogy október 8-11-ig Budapesten
szervezik meg a vízügyi csúcstalálkozót, melyen többek között bemutatják a már bevált gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egészséges ivóvízzel ellátni az embereket és azt, miként
kezelhetjük a szennyvizet. Ahogy
hangsúlyozta, Magyarországon
1990-ben a háztartások csupán 20
százaléka fért hozzá egészséges
ivóvízhez, azonban 10 évvel késõbb már ez az arány a városokban
96,8 százalékra emelkedett. A
szennyvíztisztítás esetében is hasonló változás tapasztalható, hiszen az 1990-es évek elején az otthonok 41,6 százaléka számára volt
megoldott, 2011-re viszont már 72
százalék feletti értéket ért el.
V.M.
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Érdemes figyelni a megújuló, fejlõdõ Nagykanizsára
–10. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál

Verõfényes napsütés fogadta
péntek délben a dödölle fesztivál
megnyitójának helyszínére, az
Erzsébet térre érkezõket. Az immár 10. fesztivált Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ nyitotta meg ünnepélyesen a téren felállított nagyszínpadon.
– Kétség sem férhet hozzá:
Nagykanizsa a „dödölle fõvárosa”.
És ezt nem csak én állítom, hanem
számos honlapon, fórumon, sajtótermékben így emlegetnek bennünket, többek között a tíz évvel
ezelõtt megálmodott fesztiválnak
is köszönhetõen – hangsúlyozta

elöljáróban, majd felidézte e közkedvelt étek történetét.
– Ez az egyszerû zalai étel régen a szegények eledele volt,
hisz’ minden hozzávalót megtermeltek a kertben, így szinte korlátlan mennyiségben készíthették – sokszor kiváltva vele a
húsételeket. De része volt az ün-

nepi fogásoknak is, pörköltek
kísérõjeként vagy különlegesen
elkészítve önálló étekként. A dödölle a magyar konyha egyik
tájjellegû remeke, amelyet mi itt
Zalában, különös becsben tartunk.
A hagyományápolásról így vélekedett a polgármester:
– Ma óriási verseny folyik a települések között. És nemcsak a pályázati pénzek megszerzéséért, a
fejlesztési lehetõségekért, hanem a
hagyományok ápolása vagy éppen
megteremtése terén is. Mindenki
igyekszik lefoglalni valamit a magyar gasztronómiából, felkutatni
olyan momentumot a múltból,

amely segít erõsíteni az identitást,
összekovácsolni a közösséget.

Szerencsére Nagykanizsa történelme olyan gazdag, hogy nekünk
nem kell nagyon kutatni jeles napokat, nem kell ünnepeket kreálnunk;
õseink és a hagyományok tisztelete
szinte tálcán kínálja a lehetõségeket. És mi élünk is ezekkel.
Ezen a két napon a jó bort, a finom ételeket ünnepeljük, és persze
egy kicsit magunkat is. A közösséget és városunkat, Nagykanizsát –
tért vissza a rendezvény helyszínére és a hamarosan következõ rekordkísérletre a szónok.
– Az idei, a jubileumi fesztivál
különleges, hiszen minden korábbinál nagyobb területen várjuk a
vendégeket. A központi helyszín a
felújított Erzsébet tér, amelynek
egyik feladata pontosan az, hogy
rendezvénytérként, ideális helyszínként szolgálja Nagykanizsa
polgárait és a messzebbrõl érkezett
érdeklõdõket.

Sokszor elmondtam már, de talán nem árt újra és újra megismételni: az elmúlt években Nagykanizsa egy pezsgõ, mindig mozgásban lévõ településsé vált, ahol –
mindig történik valami. Olyan rendezvények fûszerezik mindennapjainkat, amelyek számot tartanak
az itt élõk érdeklõdésére, és meszsze viszik Nagykanizsa hírét.
Különösen fontosnak tartom,
hogy ezek közül jónéhányat civil
közösségek szerveznek, a város támogatásával, aktív közremûködésével.
Így teremtünk közösen értéket,
így szolgáljuk a kanizsaiakat, a
hozzánk érkezõ vendégeket, és így
üzenünk országnak-világnak: érdemes figyelni a megújuló, fejlõdõ
Nagykanizsára.
Pont ez a sokszínûség, a változatosság a legnagyobb értéke a város minõségi programkínálatának.
És ebbõl a munkából egyre többen
kiveszik a részüket, hozzáteszik
elképzeléseiket, és így, együtt, kö-

A megújult belváros méltó és
illõ hátteret biztosít a város
programjainak, így a bor- és
dödöllefesztiválnak is. Ebben
az évben két rekordkísérlettel
is magunkra irányítjuk a figyelmet. 26 órán át pirul majd
a dödölle, és ezzel remélhetõleg felállítjuk az egyéni és a
csoportos csúcsot is. Nagykanizsa neve tehát a dödölle kapcsán is bekerülhet a rekordok
könyvébe.

zösen teremtünk értéket. Mert csak
így érdemes.
Remélem, e két nap során kegyes lesz hozzánk az idõjárás, és
így minél többen átadhatják magukat az önfeledt szórakozásnak.
Cseresnyés Péter jó szórakozást
kívánva e szavakkal fejezte be
megnyitó beszédét:
– Dödöllébõl és borból biztosan
nem lesz hiány, és akkor járunk el
helyesen, ha megfogadjuk Márai
Sándor tanácsát:
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„A bor férfidolog, csendesen
kell beszélni róla. Leghelyesebb
egy pohár bor mellett.”
A megnyitót követõen a Guiness
rekord fõszponzorának, a Pensio
Minõségi Közétkeztetés Kft. képviseletében Tárkányi Kinga és
Varga Ildikó felkötötte a szalagot a
fõzõversenyt jelképezõ hatalmas
fakanálra. Ezt követõen a jelenlévõk gólyalábasokkal az élen a Guiness rekord kísérlet helyszínére, a
Fõ út és az Ady út keresztezõdéséhez indultak, ahol 26 órán keresztül pirította a 10 fõs csapat a 412,5
kilogramm alapanyagot.

Dödöllében, jó
hangulatban nem
volt hiány
Színes szüreti felvonulással indult a jubileumi X. Kanizsai Borés Dödölle Fesztivál második
napja a HSMK elõtti térrõl az
Erzsébet térre. A kanizsaiak a Fõ
út mindkét oldaláról nagy tapssal fogadták a felvonulók – közöttük a Nagykanizsai Fúvószenekar, a SWANS mazsorettek, a
Nagykanizsai Gólyalábasok, a
Tüttõ János Nótaklub, a Kiskanizsai Óvodás Nagycsoportosok, a Barantások, valamint a
zalakarosi-, a Kanizsa-, és a Rozmaring táncegyüttes mûsorát.
A fõzõversenyt Krivács András,
a Magyar Nemzeti Gasztronómia
Szövetség elnöke nyitotta meg.
A megnyitó közben a Fõ úton
felállított sátraknál a csapatok
már pirították a híres zalai népi
ételt, a dödöllét, a bográcsokban
fõtt a finomabbnál finomabb étel.
A gasztronómiai ínyencségek, a
sütemények mellett számtalan
kulturális programból is válogathattak a fiatalok és a felnõttek
egyaránt.

A fesztivál nedûi
Idén immáron hatodik alkalommal rendezték meg a borversenyt és választották meg a fesztivál nedûit. A rendezvényen
megjelent borászatok által nevezett nedûket bírálták el a zsûri
tagjai. A bíráló bizottság huszonkét mintát kóstolt, ebbõl kilenc
fehérbort, két rozét és tizenegy
vöröset. Az ítészek egyöntetûen
megállapították, a Zalában termõ borok jó minõségûek, és
akár nemzetközi versenyeken is
megállnák a helyüket.
A fehérek közül bronzérmet
négy, ezüstöt három, aranyat pedig
kettõ kapott. A két rozé közül
egyik bronzérmet a másik aranyat
ért. A vörösboroknál egy nyert
bronzot, három ezüstöt és két
aranyérmet. A fesztivál fehérbora a
garabonci Kránicz Borház cserszegi fûszerese, míg a vörösbora a
nagyradai Cezar Winery Merlot
Extraordinarii-je lett.

Megszületett
a dödöllefesztivál
kettõs rekordja

óránként csupán 15 percnyi pihenõt tarthatott.
A pénteken kora délután indult,
s egész éjszakán át a belvárosban,
érdeklõdõk sokasága elõtt zajló
mindkét rekordkísérlet szombat
délutánra sikerrel zárult. A csoportos rekord csapattagjai és a civilben általános iskolai tanító Czimmermann József egyaránt elérte a
kitûzött célját, a csúcsidõ elérését
hatalmas tapssal fogadta a több
száz érdeklõdõ.
A Kanizsai Kulturális Központ,
a Kanizsa és Környéke Gasztronómia Egyesület, valamint a Kanizsa
Turizmusáért Egyesült által 10. alkalommal megrendezett kétnapos
dödöllefesztiválon több mint fél
tonna nyersanyagot áldoztak fel a
rekordokért. Prikryl József, a
gasztronómiai egyesület elnöke az
MTI-nek elmondta: 300 kilogramm burgonyát, 120 kilogramm
lisztet, 60 liter tejfölt, 30 kilogramm hagymát, 25 kilogramm
zsírt és 12 kilogramm sót használtak fel, amelybõl összesen több
mint kétezer adag finomságot készítettek a fesztivál hosszú sorokban kígyózó látogatóinak.

„… Mert enni jó, jót
enni pedig élvezet”
Prikryl József könyve, amely –
érthetõ módon a dödöllérõl kapta nevét –, nem pusztán receptgyûjtemény: olyan érdekességeket is tár az olvasók elé, melyek
jóvoltából a hagyományos zalai,
népi ételek világa illetve a dödölle-kultusza is feltérképezhetõvé
válik.

3

ízvilágát magában foglaló Zalába,
olyan ételekkel is találkozik, melyekrõl korábban még csak nem is
hallott. Ilyen volt például a dödölle
is, mely – ahogy Prikryl József fogalmazott a könyvbemutatón –
azonnal belopta magát a szívébe
hamisítatlan egyszerûségével. Egy
zalakarosi szálloda konyhafõnökeként viszont nap, mint nap találkozott ezzel az étellel, szakácskollégái
jóvoltából pedig a dödölle készítésének csínját-bínját is elsajátította,
tudását pedig – tökélyre – a dödöllefesztiválok során fejlesztette.
– Amikor megnyertük az elsõ
ilyen rendezvény fõzõversenyét,
döntöttem úgy, hogy a dödöllét,
mint autentikus értéket képviselõ
ételt, tovább kell adnom a jövõ
nemzedékei számára. Nemcsak
helyi értékként kezelve, hanem
mint a magyar konyhamûvészet
egyik ragyogó gyöngyszemét –
mondta Prikryl József.

A fõzõverseny
díjazottjai
A 10. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál fõzõversenyén a szakavatott zsûri értékelése alapján a
Dödölle kategória abszolút I. helyezettje a Régi Mozi Étterem”
(Nagykanizsa), míg a tájjellegû
ételek kategória abszolút elsõ helyezettje a Rend Dödölle (Nagykanizsa) lett. A Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
külön díját a legszebb portálért
a Nagyrécsei Pöttyös Dödik vehették át. A Magyar Nemzeti
Gasztronómia Szövetség különdíját a Bölcsõdei Menyecskék
(Nagykanizsa) kapták.

Pedig talán még maga a szerzõ, a
Venesz-díjas mesterszakács sem
gondolta volna másfél évtizeddel

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara díját a legjobb kani-

ezelõtt, amikor a sors és a munkája
Tolna megyébõl szólította, hogy
megérkezvén a több tájegység

zsai csapat, a Régi Mozi Étterem
szakácsai érdemelték ki.
(folytatás a 4. oldalon)

Több mint fél tonna nyersanyag
felhasználásával kettõs, 26 órán át
tartó dödöllepirítási rekordot állítottak fel a dödöllefesztiválon.
A jubileumi, 10. Kanizsai
Bor- és Dödöllefesztivál keretében egy tízfõs csapat, valamint
egyéni rekordvárományosként
Czimmermann József arra vállalkozott, hogy 26 órán keresztül folyamatosan készítik a jellegzetes zalai-vasi burgonyás finomságot. A csapat tagjai egymást váltva, megszakítás nélkül
álltak a sütõk elõtt, míg az egyéni kísérlet végrehajtója nyolc

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 3. oldalról)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város serlegét a Tájjellegû ételek kategóriában a Jobbik csapata
(Nagykanizsa), míg a Dödölle ételek kategóriában „Ivanovics István, Joys Cafe” csapata nyerte el
(Fityeháza).

Kultúrából (is) jeles
„Jó ebédhez szólt a nóta”, így
a fesztiválon a finom ételeket és
a jóféle nedûket igazán kellemes
hangulatban ízlelgethette a
nagyérdemû. Az Erzsébet téri –
Fõ úti rendezvényforgatagban
két színpadon egymást váltották
a helyi- és környékbeli vendégfellépõk, valamint országosan ismert elõadók.

Zenés, énekes, táncos mûsorokból pedig valóban nem volt
hiány a két napos fesztiválon. A
kulturális kavalkád szervezõi
törekedtek arra, hogy minden
korosztályt a tartalmas kikapcsolódás lehetõségével invitálják a programokra, ezért a legkisebbektõl a legnagyobbakig
senki sem unatkozott a rendezvényen. Pénteken az Erzsébet
téri színpadon – a Kanizsa Tu-

rizmusáért Egyesület jóvoltából
– többek között a Brumi Bandi
Band gyermekmûsora, Orosz
Zoltán harmonikamûvész és barátainak fellépése, valamint az
est fõ attrakciója, a több ezres
nézõközönséget vonzó Nagy
Feró és a Beatrice élõkoncertje
aranyozta be a monstre fesztivál (és a fesztiválozók) nyitónapját. Megalapozva és megadva a jó hangulatot szombatra,
amikor már délelõtt elkezdõdtek mindkét helyszínen a kulturális-mûvészeti mûsorok. Sok
más mellett a Felsõrajki Népdalkör, a Kanizsa-Rozmaring
Táncegyüttes, a tótszentmártoni tamburások és a Kakaó Zenekar is a pódiumra lépett, este
pedig a Belmondo együttes és a

Back II Black zenekar nagyszabású koncertjével – végül pedig
tûzijátékkal – zárult a jubileumi
bor- és dödölle fesztivál.

V. Kanizsa
Kupa Bridzs
Csapatverseny
A bor- és dödölle fesztivál társrendezvényeként az 5. alkalommal megrendezett bridzs csapat-
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versenyen a Kanizsa Kupát ismét
a házigazda, a Nagykanizsa
Bridzsegyesület – Minarik Attila,
Marczona Marianna, Fenyves
Jenõ és Gõcze Gyula – összeállítású csapata vihette haza.
A három napos versenyt mindvégig szoros küzdelem jellemezte, a

gyõzelem annál inkább értékes, hiszen a versenyzõk hazánk, s a környezõ országok különbözõ pontjairól
érkeztek. A jó hangulatú versengést
megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter, városunk polgármestere
is, aki egy parti erejéig részt is vett
a játékban. A 9 fordulós verseny feszültségét a fesztivál programjai oldották, melyen nagy kedvvel vettek
részt a bridzsjátékosok.

meri el – szól a határozati javaslat.

Templomok éjszakája

Nos, a mindössze 20 esztendõs
pólós nyáron tette át a székhelyét a
bajnok ZF-Eger csapatához, vagyis elmondhatjuk, a világbajnok
immár Bajnokok Ligája-induló is
lesz az egri legénységgel. Így a

Nyitni kívánnak minden jóakaratú ember felé

Barcelona vendégeként az õsz folyamán vissza is térhet a számára
vb-aranyat tartogató katalán városba, ahol emlékezetes góljai között
például a magyar vízilabda-történet 1000. világbajnoki találatát is
jegyezte.

Elismerés a dödölle
népszerûsítéséért

Nagykanizsa város szülötte, a
pályafutását is Nagykanizsán
kezdõ Bedõ Krisztián vízilab-

A fesztivál során ajándékcsomaggal köszönte meg Cseresnyés Péter polgármester Pölcz
Lászlóné (Irma néni) azon
munkáját, melynek keretében
ápolja a dödöllekészítés hagyományát és országos szinten is
népszerûsíti tájjelegû ételünket.

dázónak, az augusztusban Barcelonában világbajnoki címet
szerzõ válogatott centerének
kiemelkedõ sportteljesítményét
oklevéllel és emlékplakettel is-

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

Vízilabda: elismerés
a világbajnok
centernek
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Szeptember 14-én, a Templomok éjszakája program keretében nagy ferences szentekkel is
„találkozhatunk” középkori környezetben, sejtelmes gyertyafénynél az Alsóvárosi templomban. A
Szakrális Mûvészetek Hete elnevezésû országos rendezvénysorozat programjaihoz csatlakozott a
Szent József Templom is.
A templom új plébánosa, Váron
István plébániai kormányzó elmondta, az õ bemutatkozása egyben
a templom bemutatása is. Nyitni
szeretnének a világ, a város és az
emberek felé, ezért olyan programokat választottak, amelyek a nem
vallásos emberek számára is érdekesek lehetnek. Este 20 órától várják
a hívõket és a nem hívõket egyaránt.
– Ezen az estén bepillantást szeretnénk nyújtani ferences örökségünkbe, ismertetjük a templom és a kolostor történetét, és fiatalok közremûködésével felidézzük a leghíresebb ferences szentek – Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Kapisztrán Szent Já-

nos, Szent Bonaventura és Szent
Klára – életét egy kolostortúra keretében. Az üresen álló épület erre az
éjszakára újra életre kel, hogy felidézze a régi idõk szellemiségét. A
sötét kerengõben, melyet csak mécsesek fénye világít meg, mindenki
átérezheti, milyen lehetett itt az élet
évszázadokkal ezelõtt. A 3-5 percenként induló csoportok a templomtérben megtekinthetik az „Angyalok
gyermekszemmel” gyermekrajz-kiállítást, mely a Családháló kezdeményezésére megrendezett pályázat alkotásaiból készül – mondta a
plébános. – Mindemellett hallgathatjuk és énekelhetjük a gitáros
csoport énekeit, az egyik oldalkápolnában pedig beszélgethetünk a
homokkomáromi szerzetesekkel.
Séta közben megnézhetjük a templom festményeit és szobrait is szakavatott ismertetõkkel.
Az éjszakai programot 22.30
órától agapé, közös étkezés zárja a
ferences egyszerûség jegyében.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

29.qxd

29.qxd

2013.09.11.

6

12:03

Page 6

Kanizsa – Ajánló

2013. szeptember 12.

Fotó: Szabó Zsófia

Közeledik a sör és a fúvószene ünnepe

Bõ egy hét múlva, szeptember
20-21-én rendezi meg a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület a II. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozót. A kétnapos
program még a tavalyinál is jóval sokszínûbb kulturális-gasztronómiai érdekességekkel invitálja az érdeklõdõket az Erzsébet téren tartandó immár tradicionális helyi sör- és fúvószenei
ünnepre – a részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak be.
A kezdeti sikereken felbuzdulva a szervezõk úgy döntöttek,
hogy – nemcsak látogatottságában – hanem még a program kavalkád tekintetében is felülmúlják
a 2012-es sörfesztivált és fúvószenekari találkozót. Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület elnöke kihangsúlyozta,
hogy a rendezvény alapkoncepciója idén is az, hogy a rendkívül
nagy kulturális értékkel bíró fúvószenére, s nem utolsó sorban a
fúvósok munkájára felhívják az
emberek figyelmét. Ehhez kap-

csolódóan Tatár Csaba, a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetõje
örömét fejezte ki az iránt, hogy
azokat a zenekarokat láthatják
vendégül városunkban, akikkel
már évek óta szoros baráti-zenei
kapcsolatban állnak.
A fesztiválra szûkebb-tágabb
pátriánkból, sõt a határon túli Gorican-ból is érkeznek fúvósok,
amatõrök és profik egyaránt színpadra lépnek.
– Sok olyan zenekar is pódiumra áll, akikkel már tavaly is találkozhattak a látogatók, ám több új,
nívós formáció is „örömzenél”
majd – bocsátotta elõre Tatár Csaba. Hozzátéve, hogy (sok más mellett) a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola ifjú növendékeinek nemrégiben alakult fúvószenekara, a Kaposvári
Helyõrségi Zenekar, a szombathelyi, a balatonmáriai, a zalakarosi
fúvósok és a Brass Dance rézfúvós
ötös is szórakoztatja a nagyérdemût, szombaton például „reggeli”
ébresztõként a város 2-2 pontján is
muzsikálnak zenekarok, akikhez

csatlakoznak majd még többen –
így csalogatva a helyieket fesztiválozni.
– Természetesen a koncertek
után az összes fellépõ zenekar közös koncertet ad – árulta el a
nagykanizsai fúvósok vezetõje.
Azonban nemcsak többféle stílusú fúvósmuzsika hangzik fel a
rendezvényen, hanem más mûfajokat is hallhat a közönség.
– A fesztivál nyitónapján este a
Loud and Black együttes valamint
Tátrai Tibor és a Magyar Atom
koncertezik, szombaton pedig a
United zenekar – mondta Magyar
Ferenc.
Az esemény gasztronómiai részét a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnökségi tagja, Lánczos Attila vázolta.
– Arra törekedtünk, hogy az
idei rendezvénynek tartalmi és
egyedi értéke is legyen. Sörkínálat tekintetében is felül szeretnénk múlni a tavalyit, idén például több mint 60 féle sörrel, hazai
és nemzetközi márkájúakkal egyaránt találkozhatnak a standokon
a fesztiválra érkezõk. Szintén kuriózum, hogy az idén 100. születésnapját ünneplõ Centrál Hotelben kiállítás nyílik, mely bemutatja a sörgyártás múltját különbözõ, akár 100 éves relikviák révén. A tárlatvezetésben szintén
szakember mûködik közre, Bajnóczi Sándor, az egykori Kanizsai Sörgyár sörfõzõ mestere érdekes sztorikat, történeteket oszt
meg a látogatókkal.
Dr. Koncz Zsolt – szintén a Kanizsa Turizmusáért Egyesület részérõl – elmondta, a fedett sörsátorban egymást váltják majd a fellépõk, a teljesség igényével még

sramli (s)örömzenével, eredeti
skót dudás muzsikával és különbözõ, éjszakába nyúló programokkal
is készülnek. Míg a felnõttek mulatnak, a legfiatalabb korosztálynak sem kell unatkoznia, õket „játékszigettel” várják a fesztivál-kavalkádra.
A Sörfesztivál és Fúvószenekari
Találkozó értékközvetítõ és hagyományõrzõ szerepérõl, ennek fontosságáról városunk polgármestere
szólt a sajtótájékoztatón. Cseresnyés Péter a fesztivál kezdeteire
utalva elmondta, hogy egy évvel
ezelõtt a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület kereste fel a városvezetést egy hasonló jellegû rendezvény ötletével, amelynek célja – a
már említetteken kívül – hogy
Nagykanizsa célpontja legyen a turistáknak, s meg lehessen mutatni
másoknak is azt, hogy lakóhelyünk újra a beruházások célpontja
lett.
– Az önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvény tehát
nem kidobott pénz, hanem a nívós
programok révén a város vonzerejét növeljük – szögezte le a polgármester.
A gépjármûvel közlekedõkre is
gondoltak a fesztivál szervezõi,
ugyanis az Erzsébet tér keletinyugati oldalán kapnak majd helyet a fellépõk, így a Fõ út – a
dödöllefesztivállal ellentétben –
nem lesz lezárva. A Rozgonyi utca felõl a Magyar utca irányába
is lehet majd autóval haladni,
melyrõl – ahogy a fesztivál részletes programjairól is – honlapunkról tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Sz.Zs.
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Beilleszkedésüket
segítve
„Szepetnek Nektek Lesz” címû TÁMOP-5.3.6-11/1-20120006 projekt elsõ félévérõl tartott ismertetõt Tóth-Bagó Mónika projektmenedzser. Fõpályázó
Szepetnek Községi Önkormányzat, konzorciumi partner Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft., valamint a
Türr István Képzõ és Kutató Intézet. A projekt idõtartama pedig 2013.02.01. – 2015.05.31. közötti idõintervallum.
A tájékoztatóból kiderült, hogy a
projekt támogatott elszámolható
költsége 149.749.600 forint, célja
pedig Szepetnek község szegregátumaiban a hátrányok felszámolása,
szociális, egészségügyi, közösségfejlesztési, oktatási, képzési, foglalkoztatási és hagyományõrzõ szolgáltatások keretében lakhatási körülmények javítása, felzárkóztatás és a
település életébe történõ integráció.
Mint megtudtuk, eddig 120 fõt
vontak be a projektbe és 72 lesz a
pozitív eredménnyel kikerülõ személyek száma. Kilencvenen a képzési programban vesznek részt, 54
fõ a képzést eredményesen el is
végzi remélhetõleg, míg 36 fõ gyakorlati képzést szerezhet munkahelyi körülmények között a képzés
ideje alatt a Csillag Szolgáltatópont épületének felújítása és
parkosítása keretében. A szolgáltatópontban egyben kialakításra
kerül 1-1 férfi és nõi vizesblokk,
egy mosóhelyiség mosógépekkel
ellátva, iroda valamint a tanoda és
játszóház mûködéséhez szükséges
helyiség is.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 20 kerti munkás, 16 betanított kõmûves és festõ képzése, a
különbözõ fejlesztõ tréningeken
pedig 75 fõ vehetett részt, illetve a
résztvevõknek a képzési napokra
étkezési csomag kerül átadásra
1500 Ft/fõ értékben, mellyel a motivációt kívánják erõsíteni.
Jelenleg az IKSZT épületében
tájékoztató iroda mûködik, melynek keretében 8 fõ szociális munkás és 1 mentor együttmûködésével a célcsoport igényeit mérik fel
folyamatosan.
A szolgáltatóházban kerülnek
megvalósításra a különbözõ programok, valamint a célcsoport itt
mûködik együtt a szakmai megvalósítókkal és szakemberekkel.

Az egyes közösségi programok
lebonyolítását több együttmûködõ
partnerrel közösen végzik, illetve a
településen lévõ szolgáltatások jelenlétét (pl. orvos, védõnõ), is erõsítik a célcsoport körében.

Ismét adományozott
a zalai cigányok
civil szervezete
A Zala Megyei Cigány Civil
Szervezet több millió forint értékben adományozott gyógyászati segédeszközöket, textíliákat
és munkaruhákat a Kanizsai
Dorottya Kórháznak. A roma
szervezet már több alkalommal
segítette – osztrák partnerszervezete jóvoltából – az intézményben folyó gyógyító munkát.
Legutóbb májusban, akkor szintén a gyógyító-ápoló tevékenységet segítõ kellékekkel, eszközökkel gazdagodott a kórház a Zala
Megyei Cigány Civil Szervezetnek (ZMCCSZ) köszönhetõen. A
roma szervezet már több éve rendelkezik nemzetközi és külföldi
partnerkapcsolatokkal, különösen
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezeteivel és az osztrák Volkshilfe
Wien-nel ápol jó viszont. Ez utóbbi jutatta el adományát a ZMCCSZ-en keresztül, az elmúlt idõszakban összesen 10 millió forint
összegben érkeztek gyógyászatban
használatos eszközök Bécsbõl a
Kanizsai Dorottya Kórháznak –
mondta a pénteki átadó ünnepségen dr. Brünner Szilveszter, a kórház fõigazgató fõorvosa. Egyben
köszönetét is kifejezte a karitatívés a roma szervezetnek is a nagyértékû adományért, amely – mint a
kórházvezetõ kihangsúlyozta –
nagyban segíti a betegek ellátását,
s nem utolsósorban a morális megítélést.

A ZMCCSZ munkájáról az elnök Szolnok Ferenc szólt. Elmondta, hogy kapcsolatuk a bécsi székhelyû Volkshilfe-vel már több éves
múltra tekint vissza, csakúgy, mint
a Magyar Vöröskereszttel – ezért
háláját fejezte ki az adományátadó
eseményen szintén részt vett

Szõlõsi Mártának, a szervezet területi vezetõjének. Szolnok Ferenc
ígéretet tett arra is, hogy a jövõben
több alkalommal adományoznak a
kórháznak, ezért együttmûködési
megállapodás aláírására is sor került pénteken a ZMCCSZ és a Kanizsai Dorottya Kórház között.

Speciális futtató
izgága ebeknek

Vasárnap került sor a menhely legújabb „létesítményének”
ünnepélyes avatójára. Cseresnyés Péter polgármester finanszírozásával ugyanis egy speciális futtató készülhetett el szökõs,
mászós ebeknek, amelyet a polgármester jelenlétében adtak át
az árva lakóknak használatra.
Varga Károlyné, az állatotthont
üzemeltetõ Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület elnöke elmondta:
egy évek óta húzódó probléma oldódhatott meg végre a polgármester
segítségével. „Hosszú ideje küszködtünk azzal a gonddal, hogy a szökõs,
mászós kutyáknak miként elégíthessük ki a mozgásigényét. Ugyanis eddig csak pórázon vezetve lehetett
õket még a futtatóba is beengedni,
hiszen ezeknek a kutyusoknak a két
méteres kerítés sem jelentett akadályt, ahogy lekerült róluk a „fék”,
rögtön a szökésen gondolkoztak,
könnyedén átmásztak a vasrácson, és
volt, hogy csak hosszú órák kergetõzése után sikerült õket ismét befogni.
Persze állandóan tele voltak energiával, mert nem tudták megfelelõen lefárasztani, kiszaladgálni magukat.
Ezért megkerestük Cseresnyés Péter
polgármester urat, és megkértük, segítsen átalakítani a középsõ, legnagyobb futtatónkat. Városunk vezetõje rögtön a jó ügy mellé állt, és segített: közel 100 ezer forintot adott az
állatotthonnak azért, hogy végre elkészülhessen a szökésbiztos futtató.
Tulajdonképpen a laktanyakerítések
mintájára alakítottuk át a „védvonalat”: egy befelé – majdnem derékszögben – visszahajló, majd egyméteres drótkerítést szereltünk fel többszáz méter hosszúságban. Így végre
teljes biztonságban lehet már szabadjára engedni a mászós lakóinkat is,
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hiszen a kerítés tetejére szerelt alkalmatosság megakadályozza, hogy kiszökjenek. Érdemes eljönni, és megnézni, hogy milyen örömmel szaladgálnak a kutyusok az 500 négyzetméteres, hatalmas területen.”
Varga Károlyné a továbbiakban
kifejtette, hogy a beruházások
folytatódnak, már megvásárolták,
és néhány napon belül be is szerelik a térfigyelõ kamerarendszert,
illetve nemsokára megújulnak a
dolgozók kényelmét szolgáló egységek is. Végül az elnök büszkén
újságolta el azt is, hogy elsõ szereplésük a dödöllefesztiválon rögvest dobogós helyezést hozott: az
állatotthon színeiben fakanalat ragadó állatbarát, Faggyas Ferenc és
családja bronzérmes ételt készített.
P.L. - Sz.Zs. - P.A.

Köszönet
minden kedves
adományozónak
A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak a
kedves adományozóknak, akik tanszer felajánlásaikkal segítették az
otthonban élõ gyermekek iskolakezdését. A gyûjtés során nagy
mennyiségû adomány gyûlt össze,
így valamennyi iskolát kezdõ gyermeknek jutott iskolatáska és soksok minden, ami a táskát megtöltötte, füzetek, színes ceruzák, vonalzók, zsírkréták, stb. Nagyon nagy
segítség volt ez valamennyi gyermeknek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Hit Gyülekezetének az
összegyûjtött tanszer adományért.

A gyûjtésen és az iskolakezdésre való felkészülésen kívül számtalan egyéb esemény is zajlott az
otthonban. A Remény program keretén belül a bikali kirándulásról
színes tabló készült, amely az otthont színesíti, de sor került ismét
sütés-fõzésre is. A Kanizsa Újság
által felajánlott cirkuszjegyeknek
köszönhetõen pedig igazi nyárvégi programon vehettek részt a gyerekek.
Turi Renáta
intézményvezetõ
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Én így láttam: A vándor (t)
Végy egy csapatnyi ifjú titánt,
akik az élet rejtélyeire keresik a
választ, utaztasd el õket távoli dimenziókba, adj a történethez szívszorító zenéket, no meg a hollywoodi sztorik sikerkulcsát, két
kutyát, és máris egy moziban
érezheted magad. Akár a Kurta
Lilla vezette Harmónia Társulat
legújabb filmje, „A vándor” premierjén, ahol a már jól összeszokott csapat kiegészülve néhány új
„stábtaggal” egy fantasy, Twilight
Saga-szerû (és szagú) világban
próbál boldogulni, felnõtté válni,
minden felesleges duma nélkül…
Ugyanis a film egyik sajátossága,
hogy mindössze négy mondat hangzik el benne a közel 20 perces játékidõ során. Ráadásul ezek is „amazónia”(kitalált) nyelven, épp csak az
„azért mondok valamit, mert ezt
most nem tudom máshogy az értésedre adni, pedig nagyon fontos”
helyzet okán. Inkább rábízom a gondolataidra és a zene beszédességére,
hogy kitaláld mindazt, ami a történetben következik – ehhez pedig
nem kellenek szavak. Vélhetõen így

állhatott neki alig néhány hónappal
ezelõtt Kurta Lilla immár mások
filmje sztorijának összekovácsolásához. Persze, alapos munkát akart végezni, ezért egy Amerikában élõ színész barátjának segítségét kérte, aki
a kezdõ lökést – és az instrukciókat
– megadta neki, majd a szárnypróbálgató színész-rendezõ-mûvelõdésszervezõ palánta nekiveselkedett
a történet keretbe foglalásának.
Ahogy õ mondta, még a premiert
megelõzõen, valami újat akart, valami mást, mint amit naponta az ember képébe tolnak, ezért nagy fába
vágta a fejszéjét. Ami persze nem jelentett éjszakába nyúló munkát, hanem – ahogy a filmben is látni – csupán kicsi gondolatcsoportok képbeli
összefûzését. Amik mind egységében, mind pedig egészében egyaránt
keretes – na és veretes – történetet
adnak, s amit – kortól, nemtõl függetlenül- mindenki ért. Ehhez hívta
segítségül Lilla Harmónia Társulatbeli barátait, Honvéd Kaszinós kollégáját, néhány rokonlelkû filmes ismerõsét, és a helyi televízió operatõrét, hogy az általa megálmodott, kidolgozott történethez adják tudásu-

Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szívesen venne rész helyi értékmegõrzõ kulturális és környezetvédelmi programokban?
Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetõsége a közfoglalkoztatásban részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekû önkéntes munka révén nyílik
lehetõsége megtartani támogatását.
Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeretnél csinálni igazán? Most fejezted be az iskolát és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdõk szempontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gyakorlatukat segítõ környezetben végzik.

2013. szeptember 12.
kat, munkájukat. Ami persze – Lillát
ismerve – nem volt kis feladat, hiszen a Harmóniások prominens
alakja nem szövegkönyvet, hanem
kimért mozdulatsorokat kívánt életre kelteni, kitalált korban klasszikus
zenékre barangoló fõhõssel. Aki ellenségekkel és barátokkal is találkozik a felnõtté váláshoz vezetõ izgalmas útja során, s elvarratlan szálakkal, amik /talán?/ happy endhez vezetnek, sok feltevés és rengeteg kaland után. A filmforgatásnak otthont
adó Csónakázó-tó zegzugos, erdõs
környékén vívott egymással a jó és a
rossz, itt talált egymásra a szeretõ és
a barát, akik útját – mint a történetben is látni – sokszor a gonosz képében fellépõ „nem várt váratlan” keresztezte. Persze – brutalitás nélkül –
a felnõtté váló fõhõs és segítõi megküzdöttek a vérüket szívó ellenségekkel – mint a való életben, ahol
sajnos pont, vesszõ nélkül naponta
jön az arculcsapás. De ahogy Lilla is
mondta (azaz inkább elmutogatta)
ez kell a felnõtté váláshoz, legalább
megacélosodik az ember – nyilván
mindezt, a folyamatos harcokat is
épp ezért szõtte a filmbe. Ez a küzdelem korántsem teszi gusztustalanná, horrorisztikussá a történetet,
csak éppen éles kontrasztot ad a „jó
után rossz jön” (vagy épp fordítva)

Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági közösségi szolgálatot? A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet elsõ alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkezõ tanulóknak kell igazolniuk. Keresd fel az Önkéntes Pontot!
Csatlakozzon közösségfejlesztõ értékteremtõ és megõrzõ vagy városszépítõ
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet.
 Jótékonysági gyermektábor
 A kanizsai gõzõs felújítása
 Kórházi önkéntes segítõ szolgálat
 Térségi bûnmegelõzési program
 Adományközpont
 Amatõr színjátszócsoport
 Mûvészeti galéria
 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát önkéntesként!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetõen gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti ismeretségi körét és
gyakran ennek köszönhetõen juthat

életigazságnak. Ehhez passzol a
filmben látható fekete-fehér képkockák tömege, az operatõr, Jancsi
László átgondolt rögzítései, amiket
jócskán megspékelt a tõle már megszokott ötletességgel, és persze az ire pontot feltevõ vágással, ami a
színtelen – mondhatni halott – helyszínbõl is élettelit, valóságosat varázsolt a vászonra. Ezért megdolgozott
a stáb „színészcsapata” is, akik alakításukkal végigkísérték a fõhõs felnõtté válását. Ahogy Cerka és Samu,
a két négylábú sztár is valóban mûvészi alázattal közremûködött a forgatáson…
De ha el akarnám mesélni az
egész történetet, akkor lelõném az
októberi, premier utáni elsõ bemutató „poénját”, melynek során szintén
ingyen lehet megtekinteni „A vándor”-t a Kanizsa Plaza multiplexében, Lilla elsõ filmjével, a Loki lázadásával együtt. Aki még nem látta, egy hónap múlva is megnézheti,
vajon sikerül-e felnõniük a szereplõknek a nézõkhöz (vagy épp fordítva) és a meglepetéseket tartogató
élethez. Jó tanács: zsebkendõ legyen kéznél, aztán mozizás után
(netán közben) mindenki szabadon
eldöntheti, mire is használja…
Szabó Zsófia

késõbb fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes Pont
a Halis István Városi Könyvtár alagsorában, vagy a civiliroda.eu honlapon, és
most a II. Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenekari Találkozón szeptember 2021-én az Erzsébet téren.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, fõként-önként.
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Kustár Zsuzsa világa

Fotók: Szabó Zsófia

Ahogy arról is, miképp tudta a
néphagyomány által megõrzött
motívumkincset átörökíteni a 21.
század díszítõmûvészetébe Kustár
Zsuzsa. Lehet ez egy mesefigura,
balladahõs vagy épp bibliai alak –
az iparmûvész „olvasatában” új
köntösben, ám eredetiségüket mégis megõrizve kerültek „kis kere-

tet árad, amely a hagyomány szerint élõk õserejét is magával hordozza, átplántálva mindezt a jelenbe.
– Mély szimbólumokban és jelekben gazdag látásmód az övé,
mely gyakran közösségi terekben
bontakozik ki igazán. Számomra is
nagy érték mûveiben, hogy „továbbéltet egy minden magyar számára értéket jelentõ, identitásalapul
szolgáló hagyományt”, sõt ezt aktualizálni is tudja. Nem evilági mûvek
ezek, hanem a mûvészet legtisztább
magasságaiból valók… Egy indiai
mondás szerint a „nõk ereje a megvalósított álom”. Belsõ világunk így
válhat külsõvé, megfogható széppé
– méltatta az iparmûvész munkássá-

Nagykanizsa, a mi
városunk – a
fotóklubosok
szemével

Fotó: archív

„Mesére hajló költészet” alkotásokban megjelenítve – e gondolattal lehet leginkább leírni
azt a tárlatot, amely Kustár Zsuzsa iparmûvész munkáiból nyílt
a Magyar Plakát Házban, Univerzum kis keretben címmel. A
kiállítás közelképet ad az alkotó
teljes életpályájáról.

tekbe”, rézkarcok, rajzok, festmények, nemezek, tûzzománcok, plakátok, színes szõttesek vagy gobelinszõnyegek formájában megfogalmazva.
Az álomszerû világ és a szemmel
látható valóság kettõse keveredik a
kiállított, mintegy 47 mûben, ám
Kustár Zsuzsa „kézzel fogható”
mûvészetérõl is ismert. Keze munkáját dicséri és õrzi – többek között
– a nagykanizsai vagy a letenyei
Házasságkötõ teremben található
gobelin vagy az Ady utca 11-ben
lévõ ház falán látható mozaikfal, a
Halis István Városi Könyvtár üvegablakai, de megemlíthetnénk a
Kiskanizsai Általános Iskolában
megtalálható kompozícióját is. Az
50 egyéni és számtalan csoportos
kiállítással is büszkélkedhetõ mûvész életmû-kiállításának megnyitóján is ezt a sokoldalú alkotói tevékenységet emelte ki köszöntõ szavaiban Balogh László. Az Oktatási,
Kulturális, Ifjúság és Sportbizottság (OKISB) elnöke szerint Kustár
Zsuzsa alkotásaiból jótékony szere-

gát Balogh László. Hozzátéve, õ valóban elmondhatja magáról, hogy
képzelete olyan, mint a mesére hajló költészet.
– Ugyanakkor örökké az örökérvényût keresi, nála a „felhõk felett

mindig kék az ég”, ezért boldog
mûvészet az övé – ismerte el az
OKISB elnöke.
A Kustár Zsuzsa mûalkotásaiban megjelenõ szkíta, hun, avar

9

valamint magyar formai és szellemi örökségrõl Kõfalvi Csilla, a
Magyar Plakát Ház vezetõje szólt
tárlatnyitó-beszédében, kiemelve
azt a sokféle alkotói technikát, melyek mindegyikében egyaránt otthon van az iparmûvész.
– Munkái – így együtt – az egységes, élõ világnak megjelenítõi,
ugyanakkor vízióit a keresztény
vallásban és a magyar népmesékben is megtalálhatjuk. Kustár Zsuzsa mûvészete zárt láncú, súlyos
szimbólumokkal megrakott világ,
képei idõutazásra invitálnak. Elmondható, hogy kísérletezõ kedvvel megáldott alkotó, képein harmónia, derû, lelkünket megérintõ
nyugalom mutatkozik. Munkáinak
világa pedig képes felemelni bennünket a hétköznapok terhei mellõl, mivel mûvészete misztériumjáték, történeti karnevál, lélekemelõ forgatag. Azonban alkotásainak
teljes szimbolikáját felsorolni képtelenség, így hát minden látogató
próbálja meg saját felfedezõ útján
szemrevételezni Kustár Zsuzsa
mûveinek sokszínûségét – invitálta a mûvészetszeretõ közönséget a

A Magyar Fotográfia Napja
alkalmából Nagykanizsa, a mi
városunk címmel nyílt kiállítás a
Kanizsa Fotóklub alkotóinak
munkáiból a HSMK színházi
elõcsarnokában. A klub azzal a
céllal szervezte a kiállítást, hogy
a sok-sok elkészült felvételbõl
válogatva megmutassák, õk hogyan látják városunkat, Nagykanizsát. A megjelenteket Kovácsné Mikola Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, a kiállítást
Dénes Sándor alpolgármester
ajánlotta a fotózás iránt érdeklõdõk figyelmébe.

retrospektív kiállítás megtekintésére Kõfalvi Csilla. A tárlat október 31-ig látogatható.

– A tárlat anyagát végignézve
megerõsíthetjük, amit eddig is tudtunk, csak esetleg nem mondtunk
ki: Nagykanizsa minden évszakban, minden látószögbõl csodálatos. Egy olyan város a mi otthonunk, amely nemcsak hagyományaiban, szellemi értékeiben, mûemlékeiben jelentõs, hanem apró
csodákat kínál a mindennapokban
is. De ahogyan ez lenni szokott,
ezeket az apró csodákat már anynyira megszokta a szemünk, hogy
a napi rohanásban észre sem veszszük, pontosabban fogalmazva
természetesnek fogjuk fel – hangsúlyozta. A Kanizsa Fotóklub nem
egy tematikát követ, nem csupán
természetfotózással vagy csendélettel foglalkoznak a tagjai, hanem jószerivel a fotózás minden
mûfajában alkotnak – tért rá az
1956-ban alakult fotóklub tagjainak tevékenységére az alpolgármester. – Természetesen mindenkinek megvan a maga kedvenc területe, amelyben igyekszik fejlõdni, illetve vannak olyanok is, akik
még keresik az egyéni utat. Szerencsés ez a sokrétûség, mert így
színesebb a paletta, változatosabbak a kiállítások.
Az alpolgármester Korniss Péter
fotómûvész e gondolatával ajánlotta a tárlatlátogatók figyelmébe a
kiállítást: „Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenbõl a
gombnyomás pillanatában múlt
lesz. A képen annak lenyomatát
õrizzük – ami volt.”
A kiállítás szeptember 20-ig tekinthetõ meg.

Sz.Zs.

B.E.
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Kanizsa – Városháza
Pályázat Zalai Gyermekekért
Közösségi Díjra

Pályázat ZALAI GYERMEKEKÉRT KÖZÖSSÉGI DÍJRA, a gyermekekért, fiatalokért tevékenykedõ közösségek részére.
Pályázhat: diák-, és ifjúsági önkormányzat, intézmény, öntevékeny faluközösség, egyesület, kör, alapítvány, egyéb közösség, amely mûködési területén a fiatal korosztály érdekében maradandót alkot, felelõsen tevékenykedik.
Zalai Gyermekekért Közösségi Díj évente adományozható. Zalai Gyermekekért Közösségi Díj: Oklevél és 150.000 Ft.
Feltételek: A pályázónak ismertetnie kell a gyermekek érdekében végzett
tevékenységet, elsõsorban a gyermekekért végzett munkát, akciókat, rendezvényeket, karitatív segítséget. A bemutatást hiteles dokumentumokkal,
írással, fényképpel, hanganyaggal, képanyaggal vagy más egyéb módon
kell eszközölni. Elõnyt jelenthet ajánlások felmutatása, támogató, szponzorok ajánlása és segítsége. A díj éves, folyamatos munkát vesz figyelembe.
A javaslat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 17. (postabélyegzõ dátuma), formája: formanyomtatvány, helye: Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A díj odaítélésérõl a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A díj átadásának tervezett idõpontja: 2013. év októberében.
További felvilágosítás a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Irodájában
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47 - 51. II. em. 208. Tel.: 92/312-770, 30/8248-348) kérhetõ.

Pályázat Zalai Gyermekekért Díjra
Pályázat ZALAI GYERMEKEKÉRT DÍJRA a gyermekekért, fiatalokért
tevékenykedõ egyének részére.
Zalai Gyermekekért Díj adományozható azon személynek, aki a megyében élõ
gyermekek ügyét hosszabb idõ óta odaadással szolgálja, illetve értük kiemelkedõt alkotott vagy cselekedett. A kitüntetõ díj évente adható. A díj összege: nettó 30.000 Ft.
A díjra javaslatot tehetnek a települési önkormányzatok, a megyei közgyûlés
tagjai, gyermekekkel foglalkozó intézmények, egyházak, karitatív szervezetek,
egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok vezetõségei, képviselõi, zalai polgárok.
A javaslat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 17. (postabélyegzõ dátuma), formája: formanyomtatvány, helye: Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.).
A díj odaítélésérõl a Közalapítvány Kuratóriuma dönt.
A díj átadásának tervezett idõpontja: 2013. év októberében.
További felvilágosítás a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Irodájában
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47 - 51. II. 208. Tel.: 92/312-770, 30/8-248348) kérhetõ.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni
kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148.
hrsz.-ú, 2539 m 2 területû, „beépítetlen terület” megnevezésû
ingatlan.
Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013.
szeptember 17-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay
u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet
jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu
valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116
mellék.

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.09.17. KEDD 10:30 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.09.17. KEDD 14:00 – 16:30 Hétszínvirág Óvoda, Nk. Corvin u. 2.

2013. szeptember 12.

Polgármesteri fogadónap
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. szeptember 18-án
tartja 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Esti ügyelet a Közterület-ffelügyeletnél
Az elmúlt idõszakban a Közterület-felügyeletre érkezõ szabályszegésekkel
(hulladék vagy avar égetés, hulladéklerakás, szemetelés) kapcsolatos lakossági
bejelentések azonnali kivizsgálása érdekében az esti órákban is a
0620/8492485 telefonszámon elérhetõk lesznek a felügyelõk.

Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 3
2. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. fsz. 2.
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz. 8.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 6.
7. Nagykanizsa, Babóchay u. 3. fsz. 7.
8. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. II. em. 2.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. I. em. 9.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 36. fsz. 4.
11. Nagykanizsa, Rózsa u. 18/C. IV. em. 14.
12. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
13. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. IV. lh. II. em. 2.
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4.
15. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. III. em. 18.
II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25. (szerda).
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A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
"Nagykanizsa a mi városunk" - a
Kanizsa Fotóklub alkotóinak kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig.
Szeptember 13. 17 óra
"FÉNYSZÜLETÉS" - AVAGY
HOGYAN TEREMTETTE A
VARÁZSLÓ A FÉNYT
Kõvári Elvira fotókiállítása. Megnyitja: Zágon László fotómûvész
Megtekinthetõ október 2-ig.
Szeptember 20.. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu

A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthetõ: szeptember
30-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 30-ig.
„HER STORY” - Zaneta Gelevska Veljanovska macedón
képzõmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 28-ig.

UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megõrzött
motívumkincs átörökítése a 21.
század díszítõmûvészetébe.
KUSTÁR ZSUZSA
ÉLETMÛVÉT BEMUTATÓ
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: október 31-ig.
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN fotókiállítás.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.

Szeptember 12. 9-12 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!KLUB - Évadnyitó foglalkozás
Szeptember 16. 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI! SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM
NYUGDÍJASOKNAK
Szeptember 21.
NÉPEK TÁNCA - Nyugdíjas Ki
Mit Tud?
Szeptember 24.
ANGOL NYELVI KÉPZÉS A
TÁMOP 2.1.2 PROGRAM
KERETÉBEN
Információ: 06-93-319-202
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Töltõállomás kezelõ
PHP- fejlesztõ
Fuvarszervezõ
Kézi befejezõ varró
CNC gépkezelõ
Mûszaki - lakáskultúra eladó
Hegesztõ, AWI, CO
Esztergályos, forgácsoló
Szerkezetlakatos, géplakatos
Lemezhajlító
Kárpitos
Kárpitozásban jártas
betanított munka
Gyártósori összeszerelõ
Autószerelõ
Autóbusz vezetõ

középfokú
felsõfokú
szakirányú
8 általános
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
középfokú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A fantáziájával nem lesz semmi gondja a
hétvégén. Ha vendégségbe hívják, fogadja el nyugodtan a meghívást, mert jól fogja érezni magát. Az is megtörténhet, hogy
összefut egy régi, kedves ismerõsével.

IV.20.–V.20. Bika
Nem számíthat túlságosan könnyû hétvégére. A családja olyan feladatok elé állítja,
amelyeket nehezen tud megoldani. Sétáljon, szaladjon többet, mert a mozgás jót
tesz az alakjának, és oldja a feszültségét.

V.21.–VI.21. Ikrek
Egy baráti meghívásnak köszönhetõn romantikus hangulatba kerülhet a hétvégén.
Ne szaladjon el a lehetõség elõl, ha bátortalan, kössön kompromisszumot, és élvezze
a kellemes nyárvégi napokat.

VI.22.–VII.22. Rák
Már a hétvégén fesztiválhangulat lesz úrrá
otthonában, pedig még egy hetet aludnia
kell addig. A fúvós hangszerek kavalkádja,
a zene ritmusa és egy váratlan találkozás a
téren, egy-kettõre lángra lobbanthatja.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Máris újabb eseményre készülhet. Alig
múlt el a dödölle fesztivál, egy újabb nagy
találkozás részese lehet. Jön a sör és a fúvószenekari találkozó, minden meglepetésével. Készüljön rá testileg-lelkileg.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Minden jó, ha a vége jó – tartja a mondás,
de önnek egész hétre jót ígérnek a csillagok. Kiváló alkalma mutatkozik ingóság
vásárlására, de a szép ruháknak is nehezen tud ellenállni ebben az idõszakban.

IX.23.–X.22. Mérleg
Anyagiak terén nem lesz semmi oka sem a
panaszra. Mivel a nyári forróságban nem tervezett nagy utazást, most többet megengedhet magának. Újítsa fel baráti kapcsolatait, és
keressék fel közösen a fúvós fesztivált.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha rátalált a boldogságra, vigyázzon rá,
nehogy a hétköznapok sodrában elillanjon. Ha nem úgy alakulnak a dolgok a
hétvégén, bátran bontakoztassa ki vitakészségét a környezetében.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A hétvégén jó alkalma nyílik egy külföldi utazásra. Készülõdés közben lehetõleg
ne bonyolódjon senkivel sem vitába,
mert a puskaporos hangulat a kedvét szegi, és otthon marad.

XII.22.–I.20. Bak
Minden rosszban van valami jó. Ha nem
tudja rövidtávon megoldani a gondjait,
majd megoldja hosszabb idõ alatt. Tehát
tervezzen hosszabb távra, és mindig a
legkézenfekvõbb megoldást válassza.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha szükségét érzi, fordítson a sorsán minél elõbb. Ha anyagi problémái adódnak,
számíthat a barátai segítségére, nem kell
mindjárt elköltöznie hazulról. A Fortuna
hamarosan kegyeibe fogadja.

II.20.–III.20. Halak
Ha felhõtlen boldogságra vágyakozik,
nem kell mindjárt nagy távlatokban gondolkodnia. Ne legyen türelmetlen, mert
kedvezõen alakulnak ön körül az események.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Az élcsoportra pályáznak – jobb folytatás után
Hétvégén rajtoltak a különbözõ asztalitenisz bajnokságok,
melyek keretében a Kanizsa Sörgyár SE nõi egyes csapata az NB
I-ben, míg a férfi együttes NB
III-as bajnokként az NB II-ben
startolhatott.
A hölgyeknél túlnyomórészt
nagykanizsaiakkal szállhat versenybe a szezon során a KSSE. Ladányi Dóra, Bicsák Bettina, Mógor
Evelin, Újházi Csilla és a Szombathelyrõl visszatért Nagy Réka alkotja a keretet, s ahogy Jakabfi Imre
csapatvezetõ fogalmazott: az extraligás visszalépés után az NB I-ben
az 1-3. hely megszerzése a cél.
A férfiak NB II-es legénységéhez visszatért Kahotek Kristóf, s a
negyedik vonalban bajnokságot
nyert gárdánál a fõszerepet továbbra is a rutinos Berdár Norbert
és Szuhanyik József játszhatja, természetesen a fiatalabbakkal kiegészülve. S ami a leglényegesebb, az
idény elõtti elképzelések a bajnoki
címrõl szólnak...
Statisztika PSC II – GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE 16:2
Nõi NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkõzés, 1. forduló. Budapest. Kanizsai gyõztes: Ladányi 2.
Az elmúlt szezonban még az
Extra ligában szereplõ kanizsai

csapat (nem vállalva az Extra ligás
szereplést) az NB I B és az NB I A
összevonásából létrejött NB I-ben,
annak is Nyugati csoportjában rajtolt. A leginkább hazai, saját nevelésû játékosokra építõ csapat a dobogót célozta meg, de az elsõ találkozón nem a legjobb felállásában
szerepelhetett, mivel a hiányzó Újházi Csilla helyett Nagy Réka kapott szerepet a kanizsaiaknál.
A mérkõzésen csak Ladányi Dóra tudta felvenni a lépést a fõvárosi
asztaliteniszezõkkel. Mógor Evelin
az utolsó két meccsét rosszullét mi-

Újszász városa adott otthont a
Hungarian Open-Nyílt Magyar
Nemzetközi Lábtoll-labda Bajnokságnak. A tornára 8 ország
16 egyesületének 215 versenyzõje nevezett, köztük a kínai
Shanghai Second Polytechnic
University (SPU) válogatottja. A
nagykanizsai Zemplén SE férfi
és nõi csapata is ezüstérmet szerzett színvonalas mezõnyt tömörítõ versenyen.
A 36 csapatot számláló fõtábla
alsó ágán kezdett a ZSE férfi hármasa Takács Endre irányításával.
Arany Bálint pontos és eredmé-

ELVESZETT

Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/5422272 (7581K)
Eladó 1110 m2-es közmûvesített telek, bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló 30 m2-es kis házzal (Kiskanizsa, Pápai út 22/A.). Ajánlatokat a
„Megegyezés” jeligére kérem a Szerkesztõségbe.
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési
terület. Érd.: 0630-227-3294, 0630448-6072. (7608K)
Vásárolnék olcsó családi házat a
belvároshoz közel, saját részre. Tel.:
0630-988-5957 (7609K)

Elveszett kisméretû, fekete kandúrunk, fekete bolhanyakörvvel a nyakán, három hete a Tungsram környéki
városrészbõl. A megtalálót jutalomban részesítjük. Érd.: a Kanizsa Újság
Szerkesztõségének telefonszámán:
06-93-312-305. (7603K)

SZOLGÁLTATÁS

denképp pontért, mi több, gyõzelemért utaztak ellenfelükhöz. A várakozásoknak megfelelõen magas
színvonalú, izgalmas, egyben szoros
mérkõzést hozott az összecsapás. A
KSSE két elsõ játékosa, Berdár Norbert és Szuhanyik József összesen
hét mérkõzést nyert, viszont a két fiatal közül csak Kahotek Kristóf tudott meccset nyerni. Végig nyílt volt
a találkozó, de az utolsó négy mérkõzésbõl hármat a hazaiak nyertek,
ezzel meg is szerezték a gyõzelmet.
P.L.

Kínai egyetemisták elleni siker

INGATLAN

Nyugdíjas kõmûves vállalja kemence, grillsütõ építését, illetve egyéb kõmûves munkát. Tel.: 0630-425-4252
(7602K)
Televízió javítása az otthonában!
Villámcsapott Tv-k javítása, szakvélemény kiállítása. Tel.: 0630-5971530 Balaskó István. (7610K)

att feladta, de ez már nem volt érdemi „hatással” a meccs végeredményére. Lehet, egy-két gyõzelem
még belefért volna, de pontszerzésre nem volt esély.
KSI SE I – Gejzír-Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE 10:8
Férfi NB II Dél-Nyugati csoport
asztalitenisz-mérkõzés, 1. forduló.
Budapest. Kanizsai gyõztesek:
Berdár 3, Szuhanyik 3, Kahotek 1
és a Berdár-Szuhanyik páros
Elsõ bajnokiján az egyik legerõsebb vetélytárs otthonába látogatott
a kanizsai újonc legénység, de min-

SEGÍTSÉG
Rokkantnyugdíjas házaspár vagyunk. Betörtek a lakásunkba, levágták
a gázcsöveket és mindent elvittek.
Nem tudunk fõzni, és a késõbbiekben

nyes ütõjátékával lepte meg az ellenfeleket, Farkas Balázs remekül
látta el a fogadó, feladó szerepkört,
míg Takács mint Európa legjobb
irányító játékosa szervezte az
összjátékot. Elõbb a Lengyel Open
gyõztesét – a német Flying Feet
Haspe legénységét –, majd
Újszász I-et, a következõ körben
pedig a Shanghai SPU-t legyõzve
kerültek a döntõbe. A fináléban három szettre kényszerítették Borjád
hármasát, amivel a dobogó második fokán végeztek.
A nõi mezõnyben 22 csapat küzdött az elsõségért. A nagy visszatérõ Prukker-Gozdán Ágota vezette

ZSE csapata (Kunics Réka, Morvai
Noémi, Végh Dóra), a 8 közé a kínai Shanghai SPU-t, a 4 közé Borjád SE-t, az elõdöntõben a Lengyel
Open gyõztes szlovákiai Királyhelmec hármasát verték. A döntõben a házigazda újszásziak legyõzték a kanizsaiakat.
A 18. Hungarian Openen adatott
meg másodszor a Zemplén SE játékosainak, hogy kínai játékosokat
utasítsanak maguk mögé. Legelõször 2005-ben az 5. Lábtoll-labda
Világbajnokságon (GuangzhouKína), a Barócsi Andor-Hartai Attila párosnak sikerült legyõzni távol-keleti ellenfelüket.

fûteni. Kérjük szépen segítsenek! Tel.:
0630/209-8279 (7606K)

ség védelem, állatszeretet, és hisz a faktum
emberileg megmagyarázhatatlan jelenségeiben. Keresi hasonló érdeklõdésû és tulajdonságú, valóban õszinte, minden téren
valóban megbízható, kitartó, türelmes, határozott, erõs jellemû férfit. Egyelõre csak
barátnak! Minden testi kontaktus nélkül.
Jelige: „Csak barátság”. (7605K)
57 éves, független, magas, jól szituált
vidám, természetet szeretõ és társaságot
kedvelõ férfi keresi szintén független,
hasonló természetû, csinos, arányos
testalkatú, korban hozzáillõ hölgy ismeretségét, akár tartós kapcsolatra. Jelige:
„Jázmin”. (7607K)

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

TÁRS
55/173/48 éves fiatalos megjelenésû,
egyszerû, kedves, de komoly gondolkodású, õszinte, minden téren megbízható nõ,
kinek érdeklõdési témakörei: asztronómia,
asztrozófia, orvostudomány, élet- és egész-
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Gondban voltak ez elsõ három táblán...
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (2.) – Dunaharaszti MTK
(9.) 7,5:4,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 1. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Jefimenko - Gonda 0:1, Balogh
Cs. - Jovanovics döntetlen, Ivanisevics - Faragó 0:1, Lenic - Hoang
1:0, Márkus - Nguyen döntetlen,
Ribli - Popovics Á. 1:0, Prohászka
- Bérczes Cs. 1:0, dr. Flumbort Tompa 1:0, Galyas - Loránd döntetlen, Kántor - Végh E. 1:0, Bodó
- Becskei döntetlen, Gara T. Szõllõsi döntetlen

Két haraszti játékosnak talán még
„BEK-döntõnek” is beillõ lehetett a
találkozó, hiszen Gonda László és Faragó Iván az egyes és hármas asztalnál kezdett, s ugyan már a tavalyi szezonban sem kanizsai színekben mérkõztek, a presztízs csak-csak nyomott
náluk a latban... S mi az hogy pikánsak voltak partijaik? Gonda és Faragó
is nyert, elõbbi Zahar Jefimenko,
utóbbi Ivan Ivanisevics ellen.
A találkozó után Ribli Zoltán csapatkapitány nem véletlenül tért ki erre
is, illetve a statisztikák szerint az elsõ
táblákon tizenegynéhány esztendeje
nem kezdtek mindössze fél ponttal.

– Nyolc és kilenc pont között terveztünk, ennek fényében született
meg a 7,5 pont – értékelt 1978 sakkolimpiai bajnoka. – Az egyes, kettes,
hármas táblán nagyon szerencsétlen
módon alakultak a dolgok, súlyos hibák után vesztettünk két pontot. De
hogy ne csupán a negatívumokról essen szó, el kell ismerni, a többiek remekül teljesítettek. Akik hozták a
gyõzelmeket, valóban fölényben
voltak és közülük is ki kell emelni dr.
Flumbort András teljesítményét, aki
remek gyõzelmet aratott.
P.L.

A honi mezõny legjobbjaival
A motokrosszosok országos
bajnokságának utolsó fordulóját
rendezték a dél-zalai városban,
ebbõl eredõen a honi (él)mezõnybõl gyakorlatilag mindenki
a kanizsai krosszpályán töltötte
hétvégéjét. A házigazda Kanizsa
Motocross SE színeiben versenyzõ Andróczi Barnabás a II. osztályú meghívásos verseny kategóriájában a negyedik, míg Czigány Gergely a hatodik helyen
végzett.
A nagykanizsai versenynap végére a papírformának megfelelõen
az egyes kategóriák élén az addig
is fõ esélyesként elkönyveltek zártak, elég ennek kapcsán csak Szvo-

boda Bence (aki hetedik obelsõségét gyûjtötte be) és Németh
Kornél nevét említeni, de a 85
ccm-eseknél is a Nagykanizsán elsõ Kiss Márk hódította el a bajnoki címet.
Eredmények. MX1 Open: 1.
Németh Kornél (HTS-KTM Team;
KTM), 2. Szõke Márk (HTS-KTM
Team; KTM), Császár Tamás
(Center MSC; KTM).
II. osztály MX1: Szekeres Zsolt
(1WD MSE; KTM), Szabó Zoltán
(Hell-KTM Team Kecskemét;
KTM), Vörös Zoltán (Center
MSC; KTM).
MX2 Open: 1. Szvoboda Bence
(HTS-KTM Team; KTM), 2. Firtosvári Gábor (MotomaX-OKR

Eredményre vezetett Sneff Ferenc
edzõ taktikai húzása, hiszen az idei
szezonban támadóként szerepeltetett
Piecs László kétszer is beköszönt a
vendégektõl, közte az elsõ félidõ
utolsó pillanataiban még Szabó István találata adta vissza az NLE-nek a
reményt. A Kiskanizsa viszont akkor
már ismét vezetett, amikor talán az
év góljával (Németh Richárd jó 35
méterrõl ballal egybõl a bal felsõbe
bombázva) biztosította be elõnyét a
Sáskák a városi rangadón. A találat
után érezhetõen fáradtak ugyan
Kálcsics Ferencék, de a hazaiak már
nem tudtak az álláson módosítani,
vagyis a „Sáska” nyerte a városi
rangadót a megyei elsõ osztályban.
Nagy volt a szomorúság a vasárnapi Nagykanizsa LE – Kiskanizsai
Sáskák mérkõzést követõen hazai

Sportlövészet:
kanizsaiak
a csapatverseny élén

Befejezõdött a sportlövészek
Szlovén–Magyar MK Liga 2013.
évi versenysorozata. Az utolsó,
hatodik forduló Szlovéniában,
Dobronakon (Dobrovnik) került
megrendezésre. A Liga 2013. évi
gyõztese – az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen – a
Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet csapata (Horváth
Károly, Szobolics János, Horváth
Szilárd és Varga Ottó) lett.

Team; KTM), 3. Zsigovits Norbert
(Full-Gas MSE; Kawasaki).
II. o. MX2: 1. Zsigovits Norbert, 2. Kruss Károly (MAMI TEAM; Kawasaki), 3. Balásy Csaba
(MAMI TEAM; Yamaha).
85 ccm: 1. Kiss Márk (1WD MSE;
KTM), 2. Horváth Kristóf (DSF Extrém SE; KTM), 3. Cservenka Róbert
(Pécsi MSE; Kawasaki).
Meghívásos II. o.: 1. Takács Attila (Yamaha), 2. Kádár Martin
(MAMI TEAM; Honda), 3. Kis
Kevin (DSF Extrém SE; Yamaha),
4. Andróczi Barnabás (Kanizsa
MSE, Suzuki), ...6. Czigány Gergely (Kanizsa MSE; Yamaha).

Az egyéni versenyben a zalaegerszegi Havasi Ferenc bizonyult
a bajnokság legjobbjának, második
lett Horváth Károly, harmadikként
pedig Szobolics János zárt.
Az utolsó fordulót is egyéniben
Havasi nyerte, õt követte Horváth,
harmadik helyen pedig Varga Ottó
végzett (képünkön a dobogósok).
Mivel Szlovéniában a verseny nagyon népszerû (a résztvevõ tíz
csapatból nyolc volt szlovén, kettõ
magyar), ezért is értékesek a megszerzett elõkelõ végsõ helyezések.

P.L.

P.L.

Sáska-g
gyõzelem a Bányász-p
pályán
Nagykanizsai LE (14.) – Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
(13.) 1-3 (1-1)
Megyei labdarúgó I. osztály, 4.
forduló. Nagykanizsa, 200 nézõ.
Vezette: Földszin A. (Mentes, Földszin B.). G.: Szabó I. (44.), illetve
Piecs (20., 47.), Németh R. (65.)
NLE: Gyulai A. - Hollender,
Pozsgai, Kocsis D., Szép D., Nagy
M. (Zsirai A., 55.), Völgyi D.
(Anger, 70.), Turóczi, Schuller,
Szabó I. (Gyuranecz, 75.), Kovács
P. Edzõ: Visnovics László.
Kiskanizsa: Munkácsi - Csordás,
Horváth G. (Bunczom, 82.), Németh R., Dolmányos, Kovács B.,
Zborai (Kálovics Á., 51.), Kálcsics
F. (Somogyi, 85.), Ganzer, Piecs
(Gerencsér A., 88.), Földesi. Edzõ:
Sneff Ferenc.
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oldalon, s a meccs után még a vasárnap este is tartogatott fordulatot, hiszen ahogy azt megkeresésünkre az
NLE edzõje, Visnovics László elmondta: a találkozó után lemondott.
– Igen, lemondtam, de ebbe számos szakmai tényezõ játszott bele –
fogalmazott a szakember. – Gyakorlatilag a mérkõzéseinken mindig
ugyanazokat a hibákat követtük el,
nagyon sok gólt kaptunk, támadójátékunk pedig vérszegény volt, részben
azért is, mert szinte támadói is alig
vannak a csapatnak. Amúgy is kevesen vagyunk, voltunk és úgy érzem, a
játékosok sem érezték át azt, hogy ebben az együttesben játszhatnak.
Pécsi VSK (7.) – Nagykanizsai
TE 1866 (5.) 1-2 (1-1)
Nõi NB II Nyugati csoport, 2. forduló. Pécs, 50 nézõ. Vezette: Albert (Job-

bágy, Kovács Zs.). G.: Gellén (25.), illetve Hozlár (4.), Somogyi Zs. (52.)
NTE 1866: Balassa Sz - Hozlár
(Balogh E. 67.), Halász (Bársony,
89.), Tarsoly K, Szollár, Kanizsai D.,
Horváth E., Lampert (Tarsoly A.,
59.), Balassa D, Somogyi Zs., Uber,
Balogh K. Edzõ: Benedek József.
A Videoton FC ellen elszenvedett
nyitófordulóbeli hazai vereség után a
kanizsaiak Pécsre utaztak nem kisebb
céllal, mint a három pont megszerzésének reményében. A végig küzdelmes mérkõzésen több helyzetet kialakítva és sikerült nyerni a kanizsaiaknak, akik hozzáállására most nem lehetett panasza edzõjüknek, Benedek
Józsefnek. Az NTE egy-egy gyõzelemmel és vereséggel várhatja a ZTE
FC elleni megyei rangadót szombaton
hazai környezetben, 15 órától a Mindenki Sportpályáján.
P.L.
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Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. szeptember 30-ig érvényes.

