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SZEPTEMBER 2. PÉNTEK

14.00 A fesztivál ünnepélyes megnyitása
14.30 Magyar népmesék - a PeTimi 

Színház elõadása 
gyermekeknek

15.30 Csillag Citerazenekar
16.00 Vajda Mária 2010. bordalnoka
16.30 Népzenei tagozat 

és a Lippentõs Tánccsoport 
17.00 Árvácska Dalkör
17.30 "Kettecskén" - Kollár Judith és 

Bálint Csaba operett-musical mûsora
18.00 A borverseny eredményhirdetése
18.30 Zalaapáti Harmónika Zenekar
19.15 SolymiConga Show
20.00 Balkán Fanatik koncert
21.30 Utcabál a Magton 

Tánczenekarral

Kísérõ programok (14 órától):
Kézmûves kirakodóvásár
Borházak kínálata
Dödölleház
"Zalai betyárvilág ízei"
Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
Városnézõ kisbusz
Lelki betérõ
Játszósátor a 1301. Cserkészcsapattal
Pöttöm Kuckó -játszóház kicsiknek
Egészségügyi szaktanácsadás 

(vérnyomás, vércukor-, testzsírmérés) az 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
közremûködésével (14-17 óráig)

Véradás a Vöröskereszt szervezésében 
a HSMK-ban (15-19 óráig)

Kézmûves játszóház és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Körének kézmûves bemutatója (15-
19 óráig)

SZEPTEMBER 3. SZOMBAT

10.00 Szüreti felvonulás Cser György 
kisbíró vezetésével (Fõ út - HSMK)

11.00 A fõzõverseny megnyitása
11.30 Oromhegyesi Citerazenekar 

(Szerbia)
12.00 Zalaszentbalázsi Pávakör
12.30 Gyöngyvirág Nyugdíjas 

Tánccsoport
13.00 Petesházi Népdalkör (Szlovénia)
13.30 Csáktornyaiak mûsora 

(Horvátország)
14.00 Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes
14.30 Dalvetélkedõ a Kanizsa Bordalnoka 

2011. címért
15.00 Nagykanizsai Fúvószenekar
16.00 Tüttõ János Nótaklub
16.30 Bogdán Norbert ének - gitár
17.00 A fõzõverseny eredményhirdetése
17.30 Szabó Leslie koncert (Megasztár 1.)
18.15 Kanizsai Gólyalábasok és a hévízi 

Musica Atiqua
19.00 Az autós bortúra eredményhirdetése
19.30 Chili Salsa bemutató és tánc
20.30 MobilMánia koncert
22.00 Tûzijáték a Kaposballoon 

támogatásával
22.10 Tûzzsonglõr bemutató

Kísérõ programok (10 órától):
Dödölle és tájjellegû étkek országos 

fõzõversenye (kóstolás bonokért)
Kézmûves kirakodóvásár
Borházak kínálata
Dödölleház

"Zalai betyárvilág ízei"
Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
Városnézõ kisbusz

A HSMK hímzõ és szövõ mûhelyének, va-
lamint a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének
kézmûves bemutatója (12-18 óráig)

Pöttöm Kuckó - játszóház kicsiknek (10-18
óráig)

Vabababa Társulat - Timi néni Bábszínháza:
A félig nyúzott bakkecske - bábelõadás (11 és
16 órakor)

A Vöröskereszt szervezésében a HSMK-
ban: véradás, vérnyomás, vércukor és testzsír-
mérés (15-19 óráig)

Baranta és Íjászbemutató - NTE 1866 Egye-
sület Íjász Szakosztálya. Vezetõ: Vörös András
(11-16 óráig)

Kiállítások a HSMK-ban mindkét napon
(11-19 óráig):

Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál relikviái
2004-2010

"Hagyományaink nyomában" - Kerekes
Endréné népi iparmûvész kiállítása

"50 év a Kanizsa Fotóklubban" - Zágon
László fotókiállítása

Társrendezvények: 
Zalai Bor-tour a Kanizsai Autó- és MotorS-

port Egyesület szervezésében (szeptember 3.
Deák tér)

Országos Bridzs Verseny (szeptember 2-3.
Hotel Centrál)

Vargha Ildikó: "Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század derekán" köny-
vének dedikálása (szeptember 2-3, Tourinform
sátor)

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

VVIIIIII.. KKaanniizzssaaii BBoorr- ééss DDööddööllllee FFeesszzttiivvááll

Egy központi projekt része-
ként az Okmányiroda illeték, va-
lamint díjfizetése bankkártyás
móddal történõ fizetésre áll át,
tájékoztatta lapunkat Deák Ta-
más, a szóban forgó hivatal veze-
tõje.

A dolog lényege, hogy az irodá-
ban üzemelõ posta megszûnése
után 2008-tól házi pénztár mûkö-
dött az illetékek megfizetésének
lehetõsége végett.

– A házi pénztáros rendszerünk
többletköltségét számolja fel a
nyáron kiépített lehetõség – mond-
ta Deák Tamás. – Egyelõre (au-
gusztus 31-ig) a bankkártyás mel-

lett mûködik a pénztár is, de szep-
tember 1-tõl már csupán az elõbbi
lesz elérhetõ. A terminálok telepí-
tése a múlt héten megtörtént, s a
héten beüzemelésre is kerültek.

Az Okmányiroda vezetõje hoz-
zátette, akik mégsem élnek a bank-
kártyás fizetési móddal, azok az
ügyfeleik csekket kapnak, melyet
a postán adhatnak fel az ügyinté-
zés során.

P.L.

Az elmúlt napokban az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságok és az úgynevezett látvány-
csapatsportágak kanizsai egyesü-
leteinek vezetõivel találkozott
Cseresnyés Péter polgármester. A
megbeszélések fókuszában a meg-

változott sporttámogatással össze-
függõ törvény, valamint az oszta-
lékadóról és a társasági adóról szó-
ló, szintén módosult jogszabály
állt. Ezek ugyanis lehetõséget biz-
tosítanak arra, hogy a cégek, vál-
lalkozások közvetlenül a sport-
egyesületeket támogassák úgy,
hogy a kifizetett összeget költség-
ként elszámolhatják.

Az öt látvány-csapatsportág
(labdarúgás, kézilabda, kosárlab-
da, vízilabda, jégkorong) klubjait a
társasági adójuk 70 százalékáig tá-
mogathatják a vállalkozások. Cse-
resnyés Péter polgármester arra
hívta fel a nagykanizsai, önkor-
mányzati tulajdonú cégek vezetõi-
nek figyelmét, hogy éljenek ezzel
a lehetõséggel, segítsék a kanizsai
sportegyesületek munkáját, mûkö-
dését, terveik megvalósítását. A
sportegyesületi vezetõknek pedig

azt ajánlotta a városvezetõ, hogy
az önkormányzat szívesen koordi-
nál, támogatja a kapcsolatfelvételt.
Ennek érdekében a jövõ héten ta-
lálkozót rendeznek, amelyen az
önkormányzati társaságok és a
sportegyesületek vezetõi vesznek
részt.

A vállalkozások a nyereségük
után fizetendõ társasági adójuk 70
százalékáig nyújthatnak támoga-
tást, és ezt az összeget költségként
is elszámolhatják. A klubok után-
pótlás-nevelésre, versenyeztetésre,
személyi jellegû kiadásokra, kép-
zésre, tárgyi eszközök beszerzésé-
re és beruházásra fordíthatják a ka-
pott összeget. Ehhez azonban egy
fejlesztési programot kell összeál-
lítaniuk, amelyet az országos szak-
szövetség bírál el. Amikor ez az
igazolás rendelkezésre áll, akkor
utalhatja a támogató vállalkozás a
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