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Vértanúink, akik életüket áldozva
elültették a hit magját bennünk
Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hõsi halottaira
emlékeztünk az Aradi Udvarban. Az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából a vértanúk
tiszteletére rendezett ünnepségen immár hagyományosan, a
Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai adtak ünnepi mûsort.
Ünnepi beszédet Dénes Sándor
polgármester mondott. Beszédét
egy Kányádi Sándor idézettel
kezdte a városvezetõ:
Nagy ember a tenger,( ) /
Nem békül, / csak a maga szabta
renddel. / A partja, amilyennek õ
akarja. / -Nem a hajókért van, / a
hajók születtek érte, / s belevész,
ki másképpen remélte.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt emlékezõk!
Mi magyarok olyan nemzet vagyunk, Kányádi Sándor e lírai sorait visszhangozva, akár a tenger.
Történelmünk és sorsunk végtelen

hullámai örökkön változnak; hol a
feszített víz felszínén az égbolt kékje tükrözõdik, hol pedig fergeteg
áradat tépázza a múltunk eseményeinek hajóit. Néha békésen elcsendesedünk, hol pedig szilajul
föltámadunk. És amint a tengernél,
úgy a mi lelkületünkben is e kettõsség él, mert sokszor nem látható,
hogy a szelíd felszín alatt milyen
áramlatok szabdalják a mélységeinket. E mérhetetlen nagyság okán,
Kányádi Sándor szavaival, mi magyarok csak az általunk megszabott
renddel békülünk, csak a mélyben
születõ, a magunk erkölcse által elfogadott igazságot tarjuk mértéknek, akár a végtelen tenger  hangsúlyozta a városvezetõ, majd a hõseink példájával folytatta:
 Mert hõseink, ezer évünk
nagyjai, az aradi Vértanuk is ezt a
példát hagyták ránk örökül. Soha
nem békültek meg az ellennel, nem
engedték, hogy a forrongó mélységet a lágy felszín susogó hazugsá-

gaival elfedjék. Kiálltak a szabadságért, a függetlenségért, hazánk és
nemzetünk önállóságának megtartásáért, még akkor is, ha a halál fellege borult is rájuk. Õk azok  a
hõseink, államférfiaink, a példaképeink , akik minden reménytelenség közepette is bátran vállalták elveiket és cselekedeteiket, azok következményeit. Nem hátráltak meg
még a kivégzõosztag és a bitófa
elõtt sem, ahogy a német származású Aulich Lajos sem, akinek
utolsó szavai is mondják:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.
 A Vértanúink õk, akik életüket
áldozva elültették a hit magját bennünk, hogy dönthetünk életünk és
jövõnk alakulásáról. Elültették
nemzetünk lelkében annak lehetõségét, hogy beleszólhatunk a világ
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
sorsának menetébe, és megvédhetjük nemzeti létünk és hagyományunk értékeit  emlékeztetett az
ünnepi szónok, majd e gondolatokkal folytatta:
 De, tisztelt ünneplõk, lelkületünkben mégis kettõség él, akár a
tenger hullámai alatt. Mert mindig
voltak olyanok közöttünk, akik
egyéni érdekbõl, személyes haszonból léket vertek nemzetünk egységén, és ádáz módon eladták lelküket.
Ezért érezzük sokszor, hogy vitában
állunk önmagunkkal, hogy szétfeszít
minket az örökös küzdelem. Mert
minden nagyságunk ellenére kevésnek érezzük magunkat a világban.
Elhisszük olykor, hogy a mi hõseink, a mi hagyományaink és történelmünk csupán másodlagos, mert
veszteségek sokaságát élte át.
Mert vannak szerencsés sorsú
nemzetek a körülöttünk lévõ világban, akik múltjukkal való találkozá-

sukkor, a történelmükre való rátekintésükkel olyan eseményekre tudnak emlékezni, amelyek számukra
gyõzelmet és dicsõséget, szabadságot és fölemelkedést jelentettek.
Mi, magyarok nem tartozunk
ezen szerencsés nemzetek közé 
fogalmazott.  A mi történelmi
múltunk számos kiemelkedõ fordulópontja legyõzettetéssel, a szuverenitásunk elvesztésével járt. És
emiatt mások szabták meg mit is
gondoljunk a múltunkról, önmagunkról és a lehetõségeinkrõl. Úgy
kellett megõriznünk önmagunkat,
hogy közben mások próbálták diktálni nekünk a történelmünk és az
életünk menetét.
Talán ez a tradíció körvonalazza
töredezett kettõsségünket. Mert valóban lehetséges meglátni a múltunk
felszínes és hazug tükrében a vereségek elfogadását is, hiszen ez a könynyebb út. Könnyebb magunkat kisebbnek és erõtlenebbnek látni, hi-

2016. október 13.
szen nagy csatáink legtöbbje súlyos
áldozatokkal és elbukással jártak.
Ám, vannak gyõzteseink, és vannak
hõseink is, akik megmutatták, hogy
a szabadság szeretete, a saját múltunkhoz és hagyományainkhoz való
ragaszkodásunk, karakánságunk és
igazságérzetünk hangsúlyosabb másokénál. Azáltal váltak nemzetet
szolgáló hõssé, igaz emberré az aradi tizenhármak és Batthyány Lajos
miniszterelnök, hogy a mindennel
szembeszálló kemény dac, a szirtfok
erõsségû morál bennük munkálva
halhatatlanná tette õket a jövõnek,
vagyis nekünk és gyermekeinknek
az emlékezés által. Keménnyé és ellenállóvá vált általuk hazánk, ahol a
szuverenitásunkért kiállunk, ha kell,
a teljes világgal szemben is, mert hiszünk az igazunkban és a szabadságban. Hiszünk általuk a jövõben,
mely méltó módon naggyá és büszkévé teheti nemzetünket. Csak a hõseink, szabadságharcunk vértanúi le-

hetnek az egyedüliek számunkra,
akik megszabják identitásunkat, hitünket és az életünk rendjét. Ahogy
Kányádi Sándor is megfogalmazza:
Nagy ember a tenger, nem békül,
csak a maga szabta renddel.
Ez a bátorság és tisztelet legyen a
XXI. század Magyarországának és
városunk közösségének is a mértékadó  jelentette ki a polgármester. 
Ezért emlékezzünk méltón hõseinkre, mert erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való
tartozás kötelessége, és a hûség. És,
legfõképp, erre tanít minket emberségünk ténye és igazsága, a hõseink
iránti elkötelezettség és tisztelet.
A megemlékezés zárásaként a
pártok, intézmények, hivatalok vezetõi a Hagyományõrzõ Huszárok
kíséretében elhelyezték a megemlékezés koszorúit Batthyány Lajos
mellszobránál.

Ma nem csak a 13 aradi vértanúra, a pesti Újépületben kivégzett
Batthyány Lajos miniszterelnökre,
hanem a megtorlás valamennyi áldozatára, még elõtte az önvédelmi
háború csatáiban elesett honvédekre, nemzetõrökre és a császárhû zendülõk által lemészárolt magyar lakosságra is emlékezünk. 
egy diáklány pontosította október
6. tartalmát a megemlékezés közepén, azt követõen, hogy az énekkar
a Kossuth nóta dallamára elénekelte a tábornokok névsorát.
Gábor Áront vers és dal idézte
meg. A lehetetlent nem ismerõ hazaszeretet példaképe õ. Fegyver
híján már a megadásról tanakodtak
a háromszékiek, de õ kijelentette:
Lészen ágyú! És lett: összefogás-

ból. Szó szerint a semmibõl vágták
ki magukat.
Sohsem látott népek salakja/
Szállong nyugat felül,  Tompa Mihály nem láthatta elõre a kényszer
betelepítés veszélyét. Õ a Bach-korszak komor éveiben írta:  Napunk
hanyatlik... ah de nem, nem!/ Bár
vérzik kebelünk:/ E nemzetnél erõs
az élet,/ Mi el nem veszhetünk!
Befejezésül az énekkar az Ismerõs Arcok dalát  Nélküled  szólaltatta meg megindítóan: S bár a
lényeget még nem értheted/ Amíg
nem éltél nehéz éveket/ Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk/ Mi egy vérbõl valók vagyunk!

B.E.

a haza nem eladó
A Hevesi Sándor Általános Iskola tanulóinak különlegesen szoros a kötõdésük október hatodikához. Akárcsak a gyökerei azoknak a fenyõknek, melyeket diák
elõdeik ültettek a Székely kertben
az 1849. augusztusi nyergestetõi
csata szabadságharcosainak tiszteletére. Tizedik alkalom immár,
hogy Nagykanizsa beemelte az
emléknap rendezvényei sorába
ezt a Keleti városrészbeli eseményt. Idén nem gyönyörködhettek a 600 gyerekben és a lovas huszárokban a Munkás utca és a
Kazanlak körút lakói, a délelõtt
még csöpörgõs idõ a tornaterembe szorította a délutáni megemlékezést. Bevezetõ beszédében Tóth
Nándor alpolgármester is megnevezte a Polgári Kanizsáért Alapítványt, amely 2007-ben az emlékfenyves létrehozására hívott.
A 7. osztály diákjai  felkészítõik Dervalitsné Barczi Ágnes és Halász Katalin tanárnõk  az iskola
énekkarával  karnagyuk Dóróné
Kónya Zsuzsanna  mutatták be iskolatársaiknak a délelõtti Aradi
udvari mûsort. Jó kiállású fiúk,
üde leányok ajkán csendült a sza-

badságharc hõseinek dicsérete. Indítóul a hazaszeretethez szólott a
vers: Az elesett hõsök végsõ mosolygása /Te voltál, te voltál!...
Meglehet, nem csak száz éve volt
idõszerû: Áldjon meg az Isten,
hogy nem sajnáltátok/ Fölvenni
mára az ünneplõ ruhátok!/ Hogy
legalább néha a közömbösségbõl/
Még föl-fölriadtok.../ S legalább
ilyenkor eszetekbe jut még,/ Hogy
magyarok vagytok!
Mert a haza nem eladó!  a kórus a kárpátaljai Credo együttes és
Horváth Sándor dalát különleges
finomsággal énekelte.  Hiába tiporták hadak, él!  ismételték.
 Voltál-e honvéd te is jó apám?
 kérdezte osztálytársát a fiú.
Apja hálásan vallotta: - Igen, az
voltam, édes gyermekem,/ Hogy
én is védhessem a nemzetet,/
Megengedé a jó Isten nekem./ Mert
férfinek, a hon védésinél/ Nagyobb
kegyet nem adhat már az ég.
Miért érezzük ma olyan idõszerûnek Kossuth mondatát? A haza
örök, s nemcsak az iránt tartozunk
kötelességgel, amely van, hanem
az iránt is, amely lehet, s lesz. Az
ünnepség után is továbbkavaroghat szívünkben.
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Díszdiplomások, nyugdíjba
vonuló és pályakezdõ
pedagógusok köszöntése

Városunkban szép és nemes
hagyomány, hogy együtt köszöntik a díszoklevéllel kitüntetett
nyugdíjas pedagógusainkat, a
nyugdíjba vonulókat és a pályakezdõ fiatalokat. A Medgyaszay
Házban megrendezett ünnepségen Kovácsné Mikola Mária, a
házigazda KKK igazgatója üdvözölte a vendégeket.
 Ezen a napon a jelenkor, a hétköznapok hõseit is köszöntjük.
Tisztelgünk azok elõtt, akik munkájukkal szolgálják nemzetünket,
gyermekeink tudását gyarapítják,
erkölcseit csiszolják, tisztességes,
becsületes, ismeretekben gazdag
embert nevelnek belõlük.
A mai nap híd a tegnap és a holnap között, egy idõutazás, hiszen az itt jelenlévõ pedagógusok
egy egész életutat fognak össze 
hangsúlyozta.
A jó tanár nemcsak pedagógus,
hanem kertész, filozófus, esztéta,
lélekbúvár, mûvész és mesterember is egy személyben, s nemcsak
tudását közvetíti  bár az sem kevés  hanem példát ad, jellemet
formál, ültet, gyomlál, olt, szemez,
mint a kertész, életet visz a könyvekbe. Hidat épít az esemény és a
mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.
Az igazgatónõ szavait követõen
Dénes Sándor polgármester mondta el a köszöntõjét:
 A mai napon olyan, évtizedekkel ezelõtt végzett diplomásokat is
köszönthetünk magunk között,
akik számos generációt felneveltek, s nemzedékrõl nemzedékre
megtanítottak bennünket írni, ol-

vasni, számolni és gondolkodni.
Életünk kezdeteitõl, elsõ pillanataitól támogatnak és hozzásegítenek
bennünket ahhoz, hogy képesek
legyünk az életet értelemmel megtölteni, megtanították, hogyan alkossunk újat, és építsük a jövõt az
elkövetkezõ generációk számára.
Nekik köszönöm meg elsõként
mindazt mindannyiunk nevében,
amit évtizedek alatt tettek értünk
és az egész közösségünkért. Nem
lennénk ma az a város, az a szellemiség, amely a sajátunk, ha az õ
munkájuk és nevelõtevékenységük
nem létezett volna.
Önök mind egy olyan szakmát
választottak hivatásul, amely pótolhatatlan és megfizethetetlen,
amely a világunk egyik örök értéke. Hiszen az évszázadok, évezredek során rengeteget változtak az
elvárások, a szokások és a módszerek a pedagógiában, sõt maga a
környezet, és a történelem is. De
egy valami a szüntelen változás
során mégis állandó maradt: a nevelõ, az oktató, a tanárember, vagyis a pedagógus személye, személyisége.
Egy pedagógus így örök kihívásként arra teszi fel az életét,
hogy mások emberré válásának
küzdelmes lépcsõfokainál méltó
módon, azaz mesterként helyt tudjon állni  fogalmazott a városvezetõ, arra bíztatva tanítványait,
hogy e lépcsõfokok megtétele a saját és egész közösségük jövõjét
szolgálja. Bíztatva és serkentve
õket arra, hogy a tanítványok is
mesterré váljanak.
Az oktatásban és a nevelésben találkoznak össze egymással a gene-
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Megújult
a tornaterem
a Péterfyben

rációk, egy nagy közösség összes
tapasztalata, tudása és szeretete 
folytatta. És itt találkozik mester és
tanítványa is, a múlt, a jelen és a jövõ. Hiszen nincs olyan ember, aki
ne gondolna vissza tisztelettel a pályáját elindító nevelõjére, példaként
tisztelt pedagógusára, és ne lenne
büszke kibocsátó iskolájára, és ne
érezné évek múltán is, hogy szíve
még mindig ahhoz az egykori nagy
családhoz húzza. Ahogy Carl William Buehner püspök is hangoztatta: Lehet, hogy elfelejtik, amit
mondtál nekik, de soha nem fogják
elfelejteni, hogy hogyan érezték
magukat a szavaidtól.
A polgármestert követõen Magyar Ferenc, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének igazgatója
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Beszédében kiemelte, az
eltelt több mint 30 évben, amióta a
pedagógus pályán van, változtak a
körülmények, a módszerek, a törvények, és ahogy a polgármester
úr is említette, egy valami nem
változott: a pedagógus embersége,
hivatástudta, gyermekszeretete. A
pályakezdõ pedagógusoknak a
tankerületi igazgató azt kívánta,
valósítsák meg elképzeléseiket,
maradjanak a pályán és váljanak a
hivatásuk mestereivé. A köszöntõk után kilenc pályakezdõ pedagógus tett fogadalmat Bagarus
Ágnes, a Polgármesteri Hivatal
Humán és Hatósági Osztályának
vezetõje elõtt. Tizenhét nyugdíjba
vonuló pedagógus vehetett át emléklapot és emlékérmet. Diplomaszerzésük 50. jubileuma alkalmából 10 pedagógus kapott arany
díszdiplomát. A 60. jubileum alkalmából 14-en kaptak gyémánt
diplomát, míg Baranyai Kornélné,
Fentõs Ferencné és Horváth Vilmos vas diplomát vehetett át. Õk
65 évvel ezelõtt szerezték meg a
bizonyítványukat.
Az ünnepséget a Kõrösi CsomaPéterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Tagintézményének tanulói
és a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának óvodásai színesítették mûsorukkal.
B.E.

A Péterfy-tagintézmény
csaknem 40 éves tornaterme
újult meg önkormányzati támogatással.
Az iskola diákjai 39 éve
ugyanazt a linóleumot koptatták
a tornateremben, ami mostanra
veszélyessé vált. Horváth
Tiborné, a Péterfy tagintézmény
vezetõje azt mondta: Megkaptuk a szükséges támogatást, és
közel 5 millió 100 ezer Ft-ból
kicseréltük egy korszerû sport
linóleumra, újrafestettük a tornatermet, a radiátorokat, és úgy
gondolom, most már egy méltó
környezetben, balesetmentesen
tudnak a gyerekek tornázni.
Ami  most már biztonságos
körülmények között  kizökkenti
õket a mindennapok rutinjából.
Kókainé Hámorszki Éva a Kõrösi
Csoma Sándor  Péterfy Sándor
Általános Iskola igazgatója szerint: A gyerekek rengeteget ülnek. Ma már a televízió, az internet  nem kell mondani sem felnõttnek, sem a szülõknek  hogy
mennyit töltenek a gyerekek azzal,
hogy folyamatosan bent vannak a
szobában. Mi szeretnénk ebbõl kimozdítani. Ehhez kellenek természetesen a megfelelõ sporteszközök, sportpályák. Az utóbbi években nagyon sokat tett azért a város,
hogy több sportpálya jöjjön létre.
Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a fiatalok sportolási lehetõségeinek biztosítását, bõvítését. Ezt a pénzt akár el lehetett volna költeni sporteszközök
vásárlására is, de úgy ítéltük meg,
az iskolavezetéssel együtt, hogy
fontosabb ennek a tornateremnek
a felújítása. Annál is inkább, mert
nagyon elhasználódott, rossz állapotban volt, egyfelõl. Másrészt,
jövõre fogja ünnepelni az iskola a
40 éves jubileumát, és meglátszik
rajta ez a 40 év  mondta Tóth
Nándor alpolgármester. A sport
tagozatos intézmény csatlakozott
a Magyar Diáksport Napjának országos programsorozatához. A
tornaterem-avatóval egybekötve
2016 métert futottak a diákok.
A sportos ünnep vendége
Molnár Flóra úszó olimpikon
volt.
Kanizsa Médiaház
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emberhez jutott el hírként, közülük
közel 14300 fõ az, aki konkrétan
kertmûveléssel vett részt benne és
közel 5400 fõ, aki az õ hatásukra
kezdett el konyhakertet mûvelni.
A program kiemelt célja a gyermekek bevonása a kertmûvelésbe,
megszerettetni velük a kerti munkát. Ennek megvalósítása érdekében ez az év a  Többgenerációs
kert  éveként a közös munkára és
a generációk közötti átöröklõdõ tudásátadásra fordította a figyelmet.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kertek harmadában ez
meg is valósult. Továbbra is ki-

Magyarország legszebb konyhakertjei:
mindenki nyert a versengésben
Kihirdették az eredményeket
a Legszebb konyhakertek 
Magyarország legszebb konyhakertjei országos program nagykanizsai záró rendezvényén. Az
ünnepélyes eseménynek helyet
adó Vasemberház Dísztermében
Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgármestere, a program ötletgazdája, Dénes Sándor polgármester, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ és
Háda Attila, az FM agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkárságának
fõosztályvezetõje adta át a díjakat.
A vendégeket Dénes Sándor polgármester köszöntötte. Versengtünk, de mindenki nyert, aki részt
vett  hangsúlyozta, majd ismertette a 2016-ban meghirdetett verseny
A legszebb konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei
országos program eredményeit.
Idén is sikeresen zárult  mondta, 
hiszen több mint 80 kertet neveztek
be a nagykanizsai kertmûvelõk.
Külön örömmel töltött el minket,
hogy egyre több az újként jelentkezõ kertmûvelõ  közöttük az óvodások , akik szebbnél-szebb kertekkel ejtették ámulatba az elmúlt
hónapokban a Kálovics Andrea,
Nemes Anna, Konrád  Németh
Cecília és Dr. Szabados Gyula alkotta zsûrit.
A rendezvényen Háda Attila arról osztotta meg a gondolatait,
hogy miért is fontos az FM számára a Legszebb konyhakertmozgalom, és miért fontos számunkra,
hogy a jelenlévõk részt vesznek
benne.

Az FM számára rendkívül fontos, hogy minden talpalatnyi földet megmûveljünk. Ebben a célkitûzésben rendkívül nagy segítséget nyújt ez a mozgalom. Amikor
a kertet mûveljük, nemcsak a földet mûveljük, hanem saját magunkat is tápláljuk, saját magunkat is
mûveljük. Sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen kincset jelentenek számunkra
a konyhakertekben, zártkertekben
található õshonos, tájfajta növényeink. Ezek megõrizését génbankokkal, pályázatokkal, EU-s forrásokkal próbálják segíteni, hiszen
a fõ cél a génmanipuláció mentes
termelés.
Idén 5. alkalommal hirdette meg
A legszebb konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei
programot Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere. A 2016. évi eredményeikrõl Kovács Szilvia ötletgazda
adott tájékoztatást:
Az alulról jövõ kezdeményezés
évek óta nemzetközi programként
mûködik, 5 országból, valamint
Magyarország mind a 19 megyéjébõl és határon túlról, 318 településrõl összesen 2082 kertnevezés történt, ami a csoportok rézvételét is tekintve közel 14300
kertmûvelõt jelent. A csatlakozó
települések között van 26 határon
túli település is Romániából erdélyi, Szerbiából a vajdasági települések, valamint Ukrajna és Anglia
egy-egy városa is kapcsolódott a
programhoz.
A program közel 3,65 millió
(ezek a csatlakozó települések adatai, vagy az összes település, ahonnan van jelentkezõnk: 4675023)

emelt téma maradt a Gyógy- és
fûszernövények a konyhakertben
és a Madárbarát kert is, hiszen a
környezettudatosság és a természetvédelem mellet jelentõsen segítik a kertmûvelõk munkáját és a
kártevõk elleni védekezést.
Nem utolsó sorban a mottó
2016-ban is: legyen zöldséges kert
Magyarország minden balkonján,
udvarán és kertjében!
Ezután Dr. Szabados Gyula
programkoordinátor Nagykanizsa a
legszebb magyarországi konyhakertek városa címmel tartott elõadást bemutatva az önkormányzat
legújabb, nagykanizsaikertek.hu
honlapját is. Generációk a konyhakertben címmel a mini kategória
gyõztese, Szalai-Gaál Mónika, valamint a zártkerti zöldséges kategória gyõztese, Salamon József elõadását hallgatták meg a résztvevõk.
A rendezvény zárásaként az ünnepélyes eredményhirdetésre, az
egyes kategóriák díjainak átadására kerül sor.
Díjazottak: Balkon kategória: I.
helyezett: Prikryl Zoé, Nagykanizsa, Király u. 31/e. II.  III. helyezés nem került megállapításra. Mini kategória: I. Szalai-Gaál Mónika, Nagykanizsa, Bába u. 40. II.
helyezett: Szabados Józsefné és
unokái, Gréta és Petra, Nagykanizsa, Törökvári u. 1/1. III. helyezett: Kantóné Lukács Nárcisz,
Nagykanizsa, Árpád u. 25.
Normál zöldséges kategória: I.
Mikocsics Györgyné és Mikocsics
György, Nagykanizsa, Vöröshegyi
u. 30. II. Mátés László Nagykanizsa, Szentgyörgyvári u. 28. III. Tihanyi Jánosné Nagykanizsa, Törökvári u. 124. Bányai Ferencné

Nagykanizsa, Törökvári u. 148.
Horváth Attila, Nagykanizsa, Malomkert u. 7. valamint Lakatos
Józsefné, Nagykanizsa, Arany János u. 18.
Zártkert  zöldséges kategória:
I. Salamon József és családja,
Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/B.
II. Göntér Ferencné Nagykanizsa,
Szabadhegyi út 153. III. hely nem
került megállapításra.
Zártkert  gyümölcsös kategória: I. Hegedûs Györgyné, Nagykanizsa, Attila u.14/D. II. Trojkó Tamás Nagykanizsa, Levente u. 15.
III. Németh Sándor, Nagykanizsa,
Parkerdõ u. 7.
Zártkert  vegyes kategória: I.
Lakatos József és felesége Nagykanizsa, Gárdonyi u. 43. II. Bercsi
Ádám, Nagykanizsa, Kodály Z.
4/D. III. Tóth Ferenc és Tóth
Ferencné Nagykanizsa, Haladás u.
25. és Vukics József Nagykanizsa,
Fõ u. 8.
Közösségi kategória: I. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Pipitér Tagóvoda Nagykanizsa Bajcsy
Zs.u. 67. II. Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda, Miklósfai Tagóvoda,
Nagykanizsa Gárdonyi u. 10. III.
helyezett: Boldog Donáti Celesztina Piarista Óvoda, Nagykanizsa,
Sugár u. 11-13.
Különdíjak: Legidõsebb önálló
kertmûvelõ: Mlinarics Józsefné
(84 éves), Nagykanizsa, Törökvári u. 111. A legsokoldalúbb kert 
Halasi Pál és családja Nagykanizsa, Nagyváthy u. 3/A. Legszebb
konyhakertek Nagykanizsa Közönség Díj: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Pipitér Tagóvoda. A Legszebb konyhakertek
Nagykanizsa Közönség Díj közönségszavazásában a szakmai
zsûri által legszebbnek tartott 26
nagykanizsai kert vett részt. A
nyertes az NKRO Pipitér Tagóvoda lett 489 szavazattal. Még egy
eredményhirdetéssel volt adós
Kovács Szilvia. Az országos zsûri
döntése alapján öt nagykanizsai
kert nyert díjat az országos versenyben. A díjat október 11-én
Budapesten veszik a versenyzõk.
Örömmel jegyezte meg, hogy
büszke lehet Nagykanizsa arra,
hogy ennyi kertészkedõ ember
van a városban, és fõleg arra, hogy
a zártkertjei, a települést övezõ
kertek szépen gondozottak, egy
kis paradicsom mindegyik, melyeket látott még ma reggel. Úgy
gondolja, boldogság és öröm itt
élni!
B.E.
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Mária a kis Jézussal 
Az oltárképet városunkban is bemutatnák

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány közeli terveirõl számolt be
sajtótájékoztatóján dr. Polay József, az alapítvány elnöke. A sajtótájékoztatón részt vett Uzsoki
Lászlóné kuratóriumi tag és Száraz Csilla igazgató, régész.
Az elnök elöljáróban ismertette
egy különleges, az egykori kanizsai
várból származó tárgyi emlék, a
Mária oltárkép kalandos történetét.
A Kanizsa vár visszafoglalásakor, 1690-ben a várkastély kápolnájának oltáránál a jezsuita szerzetesek egy Mária oltárképet helyeztek
el. Van forrás, mely török-korabeli-

ként szól a képrõl, de ennek a török
idõkbõl nincs irásbeli nyoma.
A várat  benne a kápolnával ,
1702-ben lerombolták. A kanizsai
templomban szolgáló szerzetest
Marosvásárhelyre helyezték. Körmendi Imre atya az oltárképet,
emellett egy másik képet és több
egyházi relikviát is magával vitte az
új állomáshelyére. Ezt rögzítette a
jezsuiták 1703. évi Historia Domus
elsõ kötet 7. oldalának bejegyzése.
Ezt a tényt Barbarits Lajos,
1929-ben, a város történetét feldolgozó monográfiában közölte.
1942-ben Bentzik Katalin Marosvásárhelyen látta is a képet, ahol

Ügyfélfogadás változás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2016. október 14. (péntek) munkanap (hétfõi munkarend szerint 7.30 16.00 óráig) - ügyfélfogadás 8.00 - 12.00 óra között,
2016. október 15. (szombat) munkanap (pénteki munkarend szerint 7.30 12.30 óráig) - ügyfélfogadás szünetel.

SPORTIKONOK
RIO 2016
ZALAIAK A PARALIMPIÁN
Méltán lehetünk büszkék a nagykanizsai paralimpikonjainkra, sportszakembereinkre. A mérleg
egy bronzérem és megfizethetetlen élmények Rióban, melyet szeretnének egy beszélgetés keretében megosztani a látogatókkal. A paralimpia atmoszféráját most közelrõl tapasztalhatjuk meg október 21-én, 18.00 órától.
Résztvevõk:
Dr. Horváth Patrícia - a Magyar Paralimpiai Bizottság sportmunkatársa
Piecs Adrienn - az NTE 1866 vívószakosztályának vezetõje, paralimpiai vívóbíró. Tunkel Nándor - erõemelõ, paralimpiai bronzérmes.
Zborai Gyula - asztaliteniszezõ, paralimpikon

az akkori plébános megerõsítette a
kanizsai eredetét.
1978-ban egy nagykanizsai lakos,
Dénes Gyula is járt a Marosvásárhely fõterén álló Keresztelõ Szent
János-templomban, és látta a képet,
melynek a kanizsai várbeli származásáról említést tett neki Lestyán
plébános úr. 2016-ban Uzsoki Lászlóné, a kuratórium tagja megkereste
Oláh Dénes fõesperest, aki megismételte a történteket és küldött másolatot a Historia Domus bejegyzésérõl valamint az oltárképrõl.
Polay József érdeklõdõsére a
fõesperes jelezte, hogy a kép
ugyan a fõoltár része, de abban
nem meghatározó, viszont a fõoltár megbontása az összkép miatt
vitatható lenne. A 100 x 120 cm-es
barokkos kép jó állapotban van, és
Máriát ábrázolja a kis Jézussal.
Az illetékesekkel felvették a
kapcsolatot  mondta az elnök.
Megindultak az egyeztetések,
hogy miként lehetne Kanizsán is
bemutatni az oltárképet. Keresik
azt a megoldást, amiben a plébánia érdeke is megmaradna, és a
nagykanizsai érdek is érvényesül.
De az is elképzelhetõ, hogy kormányközi egyeztetésekre is szükség lesz.

Ennek kapcsán Polay József elmondta, igazából nincsen komoly
tárgyi emlékünk a várról. Éppen
ezért szívesen fogadják a várhoz
fûzõdõ történeteket, vagy ötleteket
a lakosságtól.
Egy újabb jó hírként említette
meg, hogy sikerül a Kórházi kápolna rossz állapotban lévõ harmadik ablakát is felújítani. A munkálatok mintegy fél millió forintba
kerülnek. Ezúton is kérik a vállalkozókat és a lakosokat, aki teheti,
járuljon hozzá, és fizessen be egy
bizonyos összeget a Múzeumért
Alapítvány javára.
A szeptember 21-én kezdõdött
Múzeumok Õszi Fesztiváljának
programjait Száraz Csilla igazgató
ismertette. Többek között október
11-én 16.30 órától Történelmi látképek  Légi régészet a Marostól a
Zaláig címmel 60 légi-fotóból öszszeállított kiállítás nyílik a Magyar
Plakát Házban. A ház konferenciatermében október 18-án 16.30 órától 1956  címmel tudományos ismeretterjesztõ elõadások hangzanak el. Míg október 21-én az iskolásokat várják a múzeumba,
múzempedagógiai foglalkozásokra.
B.E.

Kismama Klub programja

2016.10.17-2016.12.05.

1. 2016.10.17. 17:00 A terhesség élettana, szülésre felkészítés.
Terhesség alatti élettani változásokról, szülésrõl, gyermekágyas
idõszakról. Elõadó: Dr. Oláh Orsolya szülész szakorvos.
2. 2016.10.24. 17:00 Szülõi szerepre felkészítés. Szülõi szerepvállalásról, gyermeknevelésrõl. Elõadó: Lõrincz Ildikó pszichológus.
3. 2016.11.07. 17:00 Szoptatásra felkészítés, csecsemõgondozás.
Szoptatásról, kelengyekészítés, fürdetés bemutatása. Elõadó: Heizlerné Horváth Mária védõnõ.
4. 2016.11.14. 17:00 Családtámogatási rendszerrõl. Tájékoztatás szociális ellátások igénybevételérõl. Elõadó: társadalombiztosítási szakember.
5. 2016.11.21. 17:00 A szülés mint trauma. Lelki változások szülés
után. Elõadó: Ábrahám Angéla klinikai gyermek szakpszichológus.
6. 2016.11.28. 17:00 Táplálkozás a várandósság idején. Csecsemõ
újraélesztés. Elõadó: Szûcs Petra dietetikus szakember Kanizsai
Dorottya Kórház, Dömötör Balázs Magyar Vöröskereszt munkatársa.
7. 2016.12.05. 17:00 A megújult szülõszoba bemutatása. Szülõszoba megtekintése. Elõadó: szülésznõk.
Helyszín: Református Egyházközösség különterme, Nagykanizsa,
Kálvin tér 1.
RÉSZVÉTEL INGYENES!
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Kanizsa  Hirdetés
Bursa Hungarica A

2016. október 13.

Bursa Hungarica B

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév elsõ féléve).

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj idõtartama
3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a
regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes
büntetõjogi felelõsséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN
KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT
PÁLYÁZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
a 2016/2017-es tanév elsõ félévérõl.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását
is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány
másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az
egy fõre jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja

FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a
regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes
büntetõjogi felelõsséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN
KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT
PÁLYÁZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását
is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány
másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az
egy fõre jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.

A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás:
H: 8-12, 13 - 16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12)

A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás:
H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12)

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.

A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
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AtlasProfilax

Állások

Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja
alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?

A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
- 2 fõ határozatlan idejû esetmenedzser
- 2 fõ határozatlan idejû családsegítõ
- 1 fõ határozott idejû családsegítõ
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 25.
Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu, www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu; www.surd.hu, www.nkcsgyjk.hu

A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg
lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert.
A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ
panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.

Elérhetõség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
A Halis István Könyvtár közössége, a Vöröskereszt és a Civil Központ
2014-tõl, évi két alkalommal szervez sikeres VÉRADÓ NAPOKAT Nagykanizsán. A tavaszin például 42-en adtak vért, ami kiemelkedik a hasonló térségi események közül. LEGKÖZELEBB OKTÓBER 14-ÉN, PÉNTEKEN VÁRJÁK A
VÉRADÓKAT 12:30-TÓL 16-ÓRÁIG A HALIS ISTVÁN KÖNYVTÁR KISELÕADÓ TEREMÉBE.
A szervezõk nevében: Nikolics Zsanna, Czupi Gyula és Antal Istvánné

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától. w Deszkák különbözõ méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.

Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

Októberi fogadóórák
Polgármester, alpolgármesterek
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. október 26-án (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Képviselõk
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. október 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.

Kanizsa Antológia 17.
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
irodalmi és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 17. számú
kötetében történõ megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák.
Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint nagykanizsai születésû alkotók pályázhatnak. Egy
pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70
leütés, 45 sor 12-es betûnagyság) terjedelemben.
Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályamûveket az alábbi két
e-mail címre egyidejûleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 17. számában, 2016 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 5 db
tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2016. október 26. (szerda) 17. 00 óráig.

26 éve képezzük a vezetõket!

Véradás - Vöröskereszt
Következõ véradások Nagykanizsán:
2016.10.13. (csütörtök) 15:00  17:00 óra Vöröskereszt,
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
2016.10.14. (péntek) 12:30 - 16:00 óra
Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár

Kedvezményes * személygépkocsi vezetõ és moped vezetõ KRESZ
tanfolyamainkra jelentkezési idõpont:
október 19. (szerda) 16.00 órától, október 26. (szerda) 16.00 órától
Következõ GKI vizsga idõpontja: november 19. (szombat)
Jelentkezési határidõ: november 9-ig
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat.2016-2 né. VSM: "B" E: 70,18, F: 52,86% - "C"E: 75,44%
ÁKÓ: "B" Gy: 175,79% "C" Gy: 100,86% / KK: "B"179.600.-Ft/fõ. "C":160.000 Ft/fõ)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A 21. század bolsevizmusa megérkezett

A kommunista hitvány ember. Ha magyar is, ellensége a
magyarnak.  a délvidéki magyarirtásban, a Tito-partizánok
vérengzésében részt vevõkrõl írta naplójában a kalocsai érsek.
Grõsz Józsefnek a kiállítás tablóin szereplõ sorait jól megjegyezték a fiatalok, a feladatlapon is idézték.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület immár 10. középiskolás vetélkedõjének eredményhirdetésével folytatódott a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve  a Gulág
emlékév  rendezvénysorozata városunkban. A könyvtár kiselõadójában elõször Dénes Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Fiatalok!
Ha megszakad az emlékezés,
akkor nem fogunk összetartozni,
nem tudunk erõt meríteni a múltból ahhoz, hogy a jelen nehézségeit át tudjuk élni.
Az elsõ szabadon választott kormány fejének, Antall Józsefnek egy
mindannyiunk számára fontos gondolatával köszöntöm Önöket a mai
találkozásunkon. Ahol is egy olyan
 József Attila kifejezésével szólva
 szörnyállamra, a Szovjetunióra,
annak milliókat megnyomorító és
elpusztító tábor-rendszerére emlékezünk, amelyet szerencsére a mai
fiatal generációk már nem ismerhetnek. Kelet-Európa népei, az idõsebb
korosztályok viszont saját keserves
történetükbõl tanulták meg, mit jelent az ázsiai zsákutca, vagyis a
zsarnokság, mit jelent a nemzetköziség fogalma, vagy éppen a keresztényüldözés szörnyûsége.
A történelem azonban, tisztelt
hölgyeim és uraim, nagy örö-

münkre úgy változott, hogy Olofsson Placid, a már 100. évében járó,
a Gulágot megjárt bencés szerzetes
szavai váltak szállóigévé, idézem:
Én még itt vagyok, de hol van
már a Szovjetunió?
A Szovjetunió valóban felbomlott, és vele mindazon szörnyûség,
mely a legsötétebb történelmi idõket jelentette. De az áldozatok
méltósága megköveteli tõlünk,
hogy, Antall József idézett szavaira utalva, az emlékezet megõrizze
sorsukat és történeteiket.
Mert emlékezni szükséges, hogy a
jelen nehézségeit is meg tudjuk oldani, túl tudjuk élni. Ami sajnálatos
módon aktuális kérdés, hiszen egy
újabb történelmi kihívás elõtt áll kultúránk, és a jövõ nemzedékei. Elsõ
miniszterelnökünk profétikus módon
megjövendölte már a 90-es évek elején az Észak-Dél szembenállás kapcsán a terrorizmus veszélyét, hangsúlyozva, hogy a fundamentalizmus
lehet a 21. század bolsevizmusa.
Szavai itt visszhangoznak a jelenben,
rámutatva, hogy az idõsek tapasztalata és történelmi tudása elévülhetetlen a jövõ megtartásához.
Ez a mai nap is errõl szól, errõl
tesz tanúságot. Arra kér minket,
hogy az emlékezet által legyünk
erõsek, mert Nyugat-Európa már a
világháborút követõ hidegháborúban is gyengének bizonyult a szovjet terjeszkedéssel szemben. Kiürültek templomai, kiürültek bölcsõi. Nem szuronyok, nem lágerek
kényszerítették õket a materializmusra, önként hajtották alá fejüket. Mára pedig az iszlám fundamentalizmus magát Európa egészét sodorja végzetes veszélybe.
Ennek megoldását pedig csak a
történelmi tapasztalat és a józanság, a gyökereink megerõsítése adhatja meg. Ahogy megtette sok ál-

dozat árán a Gulág rendszerével és
a Szovjetunióval is.
Ma egy olyan középiskolás vetélkedõ eredményhirdetésén veszünk részt, amelynek ez a Gulág
kiállítás adta az alapját. Kelet-Európa népei saját történetükbõl tanulták meg, milyen drága kincs
európaiságunk, demokráciánk,
nemzeti függetlenségünk és keresztény gyökereink. Ezeket kell
megvédenünk a jövõben is, erõsítve a fiatalokban az emlékezés kultúráját, a hagyományaink és értékeink megõrzésének a vágyát.
Segítse ez a mai esemény is ezt
a folyamatot, erõsítse meg annak
tudatosságát, hogy ne kelljen újra
átélnünk mindazt, amit eleink évtizedeken keresztül áldozatok árán
megtapasztaltak.
Ezután Szakály Sándor profeszszor, a VERITAS Történetkutató
Intézet fõigazgatója osztotta meg
hallgatóságával a korszakhoz kapcsolódó tényeket:
1944 decemberétõl 1945 februárjáig tartott Budapest ostroma  melyet egy idõben felszabadításnak

metõbe vagy a Gulágra. Egy kicsiny
közösség, széllel szemben hozott ott
létre emlékparkot az áldozatoknak.
Mert a többség sosem emlékszik
vissza szívesen a bûneire. A gyõztesek igazsága
Ugyanaz a tett a
vesztesnél bûn, a gyõztesnél dicsõség. Amirõl évtizedekig nem lehetett beszélni
Úgy engedték el,
jobb, ha nem beszél errõl. De ha egy
nemzet nem beszéli ki a történelmét! Visszautalt a polgármesterünk
által idézett Antall-sorra: Ha megszakad az emlékezés, akkor nem fogunk összetartozni. A kollégák a tanúim: a történelemkönyvekben
mindössze néhány sor
Dicsérte Kanizsát, mert városunkban  akár e vetélkedõ által is
 fontosnak tartják az ifjúság bevonását az emlékezésbe. Ez itt a reklám helye  fûzte hozzá: érdemes
figyelni a VERITAS honlapját,
mert nem soká országos versenyt
indítanak 3 fõs csapatoknak. Az itt
ülõ fiatalok már elõnnyel indulnak
 vélekedett. Gratulált a felkészítõ
tanároknak is, megbecsülését az intézet évkönyvével fejezte ki.

kellett mondani. Valamivel meg kellett magyarázni Sztálinnak, miért
tartott ennyi ideig. A védõk száma
 füllentették a marsallok. Akkor
miért csak ennyi a hadifogoly?  A
kérdést megelõzendõ az utcákon
fogdosták a pestieket. Munkába
igyekvõ munkásokat is. Õket nehéz
lett volna a nép ellenségének állítani.
Munkába értek, munkatáborba. Egy
idõ után már elbújtak, lesbe álltak a
szovjet katonák. Az üzlethelyiségbõl
kirohantak, berántották a foglyot, lehúzták a bolt redõnyét. Hogy meglegyen a létszám.
Beszélt a kõpostáról is. Kavics
köré göngyölt papír, rajta üzenet az
otthoniaknak: Visznek! Nem volt
olyan, hogy ilyen, vagonból kidobált levél ne ért volna célba. Ez is a
magyarok összetartozását mutatja.
Több mondatánál érzékelte, többségében középiskolás hallgatósága
számára ismerõs, amit hall: találkozott vele a kiállításon, a feladatlapon. Szolyva kárpátaljai község, fogolytáborából két út vezetett: a te-

Hét középiskolás csapat vett részt
a vetélkedõn, a dobogósok az alábbiak. A BLG-bõl Németh Ferenc tanár
úr lányai: Ceiner Annamária, Dani Luca, Komárovics Zsófia, Lõrincz
Jázmin Fanni, Mikó Vivien a harmadik helyezést, Dósai Attila piarista
szerzetes-tanár csapata: Kamenár
Orsolya, Klepács Eszter, Lovrencsics
Dóra, Paulik Flóra, Tóth Gabriella
az ezüstérmet érték el munkájukkal.
A Cserháti Sándor Szakgimnázium
legénysége (Borovics Levente, Buni
Roland István, Czigány Marcell, Huszár Krisztián, Török Milán) pedig 
felkészítõjük Farkas Tünde tanárnõ
 a dobogó legfelsõ fokára léphetett
képletesen. Mindhárom csapat jutalma a Polgári Kanizsáért Alapítvány
jóvoltából szép összegû könyvutalvány lett.
Köszönjük a GULAG Emlékbizottság, a VERITAS Történetkutató Intézet és a Bethlen Gábor Alapkezelõ segítségét.
Kanizsa
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Újra indul az idõsek képzése!
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - KEZDÕ
ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra

A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................................

2016. október 13.
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az
önkormányzat, valamint a két gimnázium támogatásával valósul meg heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

Leánykori neve: ......................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:....................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:..................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................
Szakmai végzettsége: ...............................................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, szerda, mindegy (a beosztás megkönnyítése érdekében célszerû 2 megfelelõ napot megjelölni aláhúzással). Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október 26. (szerda) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a
csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr.Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósulnak meg, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ
Ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................................
Leánykori neve: ......................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:....................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:..................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................
Szakmai végzettsége: ...............................................................................................................
A tanfolyam idõpontja: minden szerda 15.00 órától. Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október
26.(szerda) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium, valamint a dr.Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósulnak meg.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................................

Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE-HALADÓ
ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................................
Leánykori neve: ......................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:....................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:..................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................
Szakmai végzettsége: ...............................................................................................................
A tanfolyam idõpontja: minden kedd 15.00 órától. Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október
26.(szerda) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr.Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - "EZÜSTNET KANIZSA" - KEZDÕ
heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................................
Leánykori neve: ......................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:....................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:..................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................
Szakmai végzettsége: ...............................................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, mindegy (a beosztás
megkönnyítése érdekében legalább két napot kérünk megjelölni!). Ünnepélyes tanévnyitó:
2016. október 26. (szerda) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón
ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés
kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények támogatásával valósulnak meg,
heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi
elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak
személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

Leánykori neve: ......................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:....................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:..................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................
Szakmai végzettsége: ...............................................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, kedd, mindegy (a beosztás megkönnyítése érdekében célszerû 2 megfelelõ napot megjelölni aláhúzással). Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október 26. (szerda) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme.

Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...................................................

A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.
Bõvebb információ:
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó,
Telefon: 0620 8492309 Email: idosugyitanacs@gmail.com
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanács
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 20/8492309

2016.10.11.
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2016. október 13.

11

Újra indul az idõsek képzése!
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - "EZÜSTNET KANIZSA" - KEZDÕ
heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ...............................................................................................
Leánykori neve: .................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:................................................
Lakcíme: ............................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:............................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: .....................................................................................
Szakmai végzettsége: .........................................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, mindegy (a beosztás
megkönnyítése érdekében legalább két napot kérünk megjelölni!).
Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október 26. (szerda) 15.00 óra.
Helye: Medgyaszay Ház nagyterme.
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a
megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények támogatásával valósulnak meg,
heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8 nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való
indokolatlan hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és
csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:.............................................

JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA - EZÜSTNET HALADÓ
Ingyenes, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. október 14. (péntek) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ...............................................................................................
Leánykori neve: .................................................................................................................
Születési helye: ...................................................Szül. idõ:................................................
Lakcíme: ............................................................................................................................
Telefonszáma:....................................E-mail címe:............................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: .....................................................................................
Szakmai végzettsége: .........................................................................................................
Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. október 26. ( szerda) 15.00 óra.
Helye: Medgyaszay Ház nagyterme.
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a
megjelenés kötelezõ! A tanfolyamok novemberben kezdõdnek!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a nagykanizsai gimnáziumok támogatásával valósul meg.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8 nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való
indokolatlan hiányzás nem megengedett!
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és
csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2016.

......................

Aláírás:...............................................

A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István Városi
Könyvtárban.
Bõvebb információ:
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó,
Telefon: 0620 8492309 Email: idosugyitanacs@gmail.com
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanács
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 20/8492309

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Október 13. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA
Négybetûs Szavak - Aranyosi Péter
önálló estje. Belépõdíj: 2 900 Ft. A jegyek elõvételben megvásárolhatók az
Alexandra Könyvesboltban és a
dumaszínhaz.jegy.hu oldalon.
Október 14. 11 óra
"BÁRHOGY LESZ -NE LEGYEN
AKÁRHOGY" - dokumentum és fotókiállítás az 1956-os nagykanizsai eseményekrõl. Megtekinthetõ: november 5-ig,
a HSMK elõcsarnokában. Találkozás és
beszélgetés a helyi események résztvevõivel és tanúival. A kiállítás ideje alatt
elõzetes bejelentkezés esetén a tárlatvezetést biztosítjuk! Szakmai segítõ:
Thúry György Múzeum munkatársai
Október 14. 19 óra
FERGETEGES OPERETT ÉS MUSICAL GÁLA
Közremûködik: Mahó Andrea színésznõ, énekesnõ; Szász Kati; Birinyi
Mónika; Bálint Csaba, az Orfeum
Vándorszínpad mûvészei. Belépõdíj:
I. hely 3 500 Ft, II. hely 2 900 Ft.
Október 18. 11 óra
AZ 1956-OS ESEMÉNYEK TÖRTÉNÉSEI NAGYKANIZSÁN ÉS ZALA
MEGYÉBEN - rendhagyó történelemóra középiskolásoknak. Elõadó:
Csomor Erzsébet és Kapiller Imre levéltárosok.

Október 18. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
Út Rioig - Molnár Flóra úszó elõadása
Egy nagyon tehetséges kanizsai úszólány lesz a vendégünk.
Október 20. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
BEST of BEATLES - emlékest a The
Bits zenekarral. A The Bits "Magyarország legnépszerûbb autentikus - azaz eredeti, négy fõs felállásban játszó Beatles emlék zenekara" - (Magyar
Nemzet). A legszélesebb körben ismert Best of válogatásukat hozzák el,
mely a Beatles zenei sokszínûségét
leginkább reprezentálja ízléstõl, kortól függetlenül megérinti a hallgatóságot. Meghitt, gyertyafényes kávéházi
hangulatban, különleges kávé-, tea- és
italfogyasztási lehetõséggel
Belépõdíj: elõvételben: 1 400,-Ft, a
helyszínen: 1 800,-Ft
Jegyinformáció: 93/510-011

Október 20. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat TÁNCBEMUTATÓ
A honvéd Kaszinó SZKES csoportja.
Belépõ: 800 Ft
Október 21. 18 óra
CSAKODA NAP KISKANIZSÁN
18 óra: Csakoda mûtárgylista megnyitó
20 óra: Disc Jockey Szakkör Splatterrel és Dj Suhaiddal.

2016. október 13.

Lõpor, szikra és füst

Kovás, csappantyús, kanócos
vagy keréklakatos. Fegyverek,
amelyek egy sportág, egy hobbi,
egy hadtörténeti utazás kellékei.
Október 15-én a Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egyesület minõsítõ versennyel egybekötött lövésztalálkozót szervez. Történelmi lövészek érkeznek, többek között elöltöltõ fegyverekkel: pisztolyokkal,
revolverekkel, hadi puskákkal.
Az egyesület elnöke Törõcsik
Pál nemrég szervezõje és versenyzõje volt a 27. MLAIC Elöltöltõ
Fegyveres Világbajnokságnak. Ezt
nyolcvan év után ismét Magyarországon rendezték. De mik is azok
az elöltöltõ fegyverek?
 Az elöltöltõ fegyverek Magyarországon a 18. életévüket betöltött
személyek számára szabadon tarthatók  kezdte Törõcsik Pál.  Jelenleg hazánkban sportlövészetre
és hagyományõrzésre használhatók
ezek a muzeális fegyverek, illetve
már évek óta napirenden van, hogy
korlátozásokkal ugyan, de vadászni
is lehessen ezekkel.
 Tulajdonképpen mi ez a sportág?
 Káldi Gabi bácsinak, a hazai
elöltöltõ fegyveres lövészet egyik
atyjának mondását kell idéznem,
miszerint a történelmi lõfegyverekkel való lövészet a kultúra, a mûszaki ismeretek és a sportlövészet
szerencsés találkozása. Az elöltöltõ
fegyveres lövész így sportlövész,
történész és fegyvermester egyben.
A sportlövészet ezen ága legalább
annyira szól a fegyverekkel kapcsolatos történelmi ismeretekrõl, mint
magáról a lövésrõl.
 Akkor ez másfajta hozzáállást,
felkészülést igényel, mint mondjuk
a biatlon vagy éppen a precíziós és
szituációs lövészet?
 Tulajdonképpen ennek a mûfajnak az adja a szépségét, hogy itt nem
a kapkodásról és a lövés mennyiségérõl szól a dolog, hanem a hozzátartozó rituálékról. Az apró technikai

megoldások azok, amik széppé és
kerekké teszik a történetet. Nem felgyorsítjuk, hanem inkább lelassítjuk
a lövést, ezért minden egyes másodperce csodálatossá tehetõ. A mai
sportfegyverekhez képest igaz lassabb és körülményesebb a történelmi fegyverek használata, a pontosságuk sok esetben azonban vetekszik modern társaikéval.
 Milyen fegyvereket használnak
a történelmi lövészek?
 A legkülönfélébb technikával készült fekete lõporos fegyverek megtalálhatóak a legtöbb korszakokból. A
világbajnokságon például az 1850-es
évekig visszamenõleg versenyeztek
fegyverekkel. A történelmi lövészek

eredeti fegyvereket, valamint replikákat, vagyis másolatokat is használnak.
Mivel a fegyverek együtt fejlõdtek a
tudománnyal, számos kategória megtalálható az ilyen versenyeken. Vannak autentikus  felszerelések és kiegészítõk nélküli számok, és vannak
olyanok is, amelyeknél megengedettek a modern kiegészítõk.
 Ön hol, mikor találkozott a
történelmi fegyverekkel?
 A fegyverek ismeretét, a vadászatot a családból hoztam. Aztán a
sport szeretete, a fegyverek történelme, kultúrája is vonzott, így lettem
mintegy nyolc éve történelmi pontlövõ. Az augusztusban Tatárszentgyörgy mellett megrendezett világbajnokságon olyan történt, ami a hazai történelmi lövészek életében még nem
Igen, csapat és egyéni aranyérmeket
is sikerült szerezni. S erre még tényleg nem volt példa. A Magyar Elöltöltõ Fegyveres Lövészek Szövetsége és
a Magyar Sportlövõk Szövetsége közösen szervezte meg a 27. világbajnokságot, amelyen 3 egyéni és 2 csapat világbajnoki címet, valamint egy
csapat bronzérmet szereztek a magyarok. A korong- és a pontlövészet
különbözõ kategóriáiban 26 ország
350 versenyzõje indult.
Vuk Anita
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Minõségellenõr
Irodai adminisztrátor
Motorfûrész kezelõ
Ács
Autóvillamossági szerelõ
Autófényezõ
Szakács
Asztalos
Vasbetonszerelõ
Kõmûves
Kamionsofõr

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakirányú

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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a www.munka.hu
oldalon.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Ne vágyakozzon elkérhetetlen dolgok
után. Hogyha hibátlanul elvégzi a feladatait, akkor így is, úgy is elõbbre
jut, s nem lesznek anyagi gondjai.

Kövessen minket a
facebook-on!

IV.20.V.20. Bika
Ha továbbra is meg akarja õrizni a
kapcsolatát, ne töprengjen miatta sokat. Azokat pedig, akik a boldogsága
útjába akarnak állni, kerülje el.
V.21.VI.21. Ikrek
Nem lesz új nézõpontra szüksége ahhoz, hogy az elmúlt idõszak eseményeit rendszerezze. A környezetében
mindenki elfogadja a barátságát.
VI.22.VII.22. Rák
Ha lesz elég ereje, és a pénzügyeit is
rendbe hozza, idejében megerõsítheti
a partnerkapcsolatát is. Egyelõre verje ki a fejébõl a válás gondolatát.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha nem akar félreértésekbe bonyolódni, ne foglalkozzon a múltbéli
sérelmeivel. Törekedjen a mindennapjai szebbé tételére.
VIII.23.IX.22. Szûz
Valamit változtatni szeretne a környezetében, de egyelõre nem tudja, mivel
is kezdje el. Ehhez nem kell a múltba
visszalépnie, csak haladjon elõre.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha gondok vannak a partnerkapcsolatában, kérdezze meg a párját, hogy valójában milyennek is látja önt. Ha kell,
a cél érdekében formálja át magát.
X.23.XI.22. Skorpió
Ha a munkájában nyugalomra lel,
meglátja, a magánéletében is jelentõs változásokra számíthat. Gondolkodjon továbbra is pozitívan.
XI.23.XII.21. Nyilas
Kedvezõ napokra számíthat. Teljesül
az a vágya is, hogy barátai felnéznek
önre a környezetében. Érzelmi életén
azonban van mit finomítani.
XII.22.I.20. Bak
Ha jól szeretné érezni magát a hétvégén, akkor több fantáziával szervezze
meg a programjait. Akár az események menetét is befolyásolhatja.
I.21.II.19. Vízöntõ
Most különösen ügyeljen arra, hogy ne
mondja ki meggondolatlanul a másokról
alkotott véleményét. Rossz kedélyállapota a munkavégzésén is meglátszik.
II.20.III.20. Halak
Számíthat a párjára. Mint mindig,
most is átsegíti a fáradságos munkája miatti nehéz napokon. Sõt, a vállalkozásában is támogatja.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Már négybõl négy

A tabella élére ugrott a Kanizsa Sörgyár SE nõi NB I-es asztalitenisz együttese (képünkön),
hiszen négy bajnokiját is hozta a
Nyugati csoportban.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE  Gyõri Elektromos
Vasas SK 15:3

NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Madacki
Mirella 4, Horváth Anna 3, Salamon Sára 3, Végh Zsuzsanna 2,
Tóthné Szász Kinga 1 és a
Madacki-Horváth, Végh-Salamon
páros

Európa Kupa-gyõztes
csapatban
Az elmúlt hétvégén Gödöllõn
rendezték a kadet korú (15-16
évesek) kardozók Európa Kupáját, melyen a Nagykanizsai TE
1866 vívói is versenyeztek.
A férfi kardozóknál egyéniben
Milassin Mór a 13. helyen fejezte
be a versenyt.
Kard férfi csapatban a kanizsai
Milassin Mór a válogatott csapat
tagjaként lépett pástra a 41
együttest felvonultató mezõnyben.

INGATLAN
Sandon két családi ház haláleset
miatt eladó. Érd.: 0630-398-3132
(7790K)
Miháldon építési telek (600
négyszögöl) eladó. (Kút van).
Irányár: 900 ezer Ft. Érd.: 0630621-3947 (7794K)
Miháldon szõlõbirtok pincével,
teljes felszereléssel eladó. Érd.:
0630-621-3947 (7795K)
Nk-i belvárosi, 40 m2-es, egy
szobás, félkomfortos, önkormányzati lakásomat elcserélném hasonló önkormányzatira. Megtekinthetõ: Nk, Király u. 21., fsz 3. ajtó.
Tel.: 06-30-958-7390 (7796K)

A magyar válogatott eredményei.
A legjobb 16 közé: Magyarország Japán II 45:17. Nyolcaddöntõ: Magyarország - Lengyelország II 45:17.
Negyeddöntõ: Magyarország Oroszország IV 45:29. Elõdöntõ:
Magyarország - Japán I 45:37. Döntõ: Magyarország - Nagy-Britannia
45:33.
Végeredmény: 1. Magyarország
(Milassin Mór, Baaken Mátyás,
Kaiser Balázs, Noseda Szabolcs),
2. Nagy-Britannia, 3. Japán I.
Nagykanizsán a belvárosban,
közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére
is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294
(7759K)
Letenyén tulajdonostól eladó
egy egyszintes, 135 m2-es + tágas
garázs, háromszobás, két fürdõszobás luxusház háztartási helyiséggel,
1497 m2-es szép, parkosított kerttel,
teljes berendezéssel, áron alul. Tel.:
0630-929-2622 7797K)

BÉRLET
Nk-án Maort utcában egyszobás, egyedi fûtéses, alacsony közös költségû, berendezett lakás
azonnal költözhetõ állapotban ki-

2016. október 13.
A vártnál biztosabb, fölényes
gyõzelmet aratott a kanizsai csapat
a szezon nyitó fordulójában. A gyõriek rutinos játékosokat is bevethettek, míg a hazaiaknál Horváth Anna
és Salamon Sára személyében két
fiatal kapott egyéniben és párosban
is lehetõséget, mellettük Madacki
Mirella és Tóthné Szász Kinga is
kezdett. Végh Zsuzsanna egyéniben csere volt. A két nagykanizsai
fiatal remekül játszott, mindketten
három egyéni mérkõzést nyertek és
hozták a két párost is. Madacki
Mirella egyéniben és párosban is
veretlen maradt. Tóthné hosszú idõ
után tért vissza, a helyette beálló
Végh párosban és egyéniben is veretlen maradt.
Kanizsa Sörgyár SE (1.) 
Szekszárd AC III (7.) 11:7
Nõi NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Madacki 4,
Végh 3, Tóthné 2, és Madacki -Horváth
Anna, Végh-Salamon Sára páros.
Második meccsét is nyerte a kanizsai nõi ping-pong együttes az

NB I-ben, a felnõtt éljátékosok sikerei végül hozták a gyõzelmet.
Szombathelyi Asztalitenisz
Kör (6.)  Kanizsa Sörgyár SE
(1.) 8:10
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 3. forduló.
Szombathely.
Kanizsai gyõztesek: Madacki 4,
Végh 4, Újházi Csilla 2.
Folytatta gyõztes sorozatát a kanizsai nõi NB I-es asztalitenisz
csapat, tulajdonképpen a három
éljátékos hozta a találkozót.
Kaposvári AC (7.)  Kanizsa
Sörgyár SE (1.) 6:12
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 5. forduló. Kaposvár.
Kanizsai gyõztesek: Madacki 4,
Végh 4, Horváth A. 1, Újházi 1 és
a Madacki-Horváth A., Végh-Salamon páros.
A kanizsai hölgyek úgy állnak a
csoport élén százszázalékos teljesítménnyel, hogy még egy halasztott találkozójuk is van.
P.L.

Jókor jött siker
Nagykanizsai Izzó SE (8.) 
Szigetvári KSE (12.) 28-26 (1613)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Felhõ, Öcsi. Izzó SE: Dencs Balázs Füle, Jónás 7, Vadász M. 8, Tompek
2, Kiss G. 4, Bátor 2. Csere: Zsobrák
(kapus), Babati 2, Simon B. 3, Szakály, Lassú. Edzõ: Takács Balázs.
Jól kezdtek a hazaiak, el is léptek
négy góllal, azt követõen viszont
megtorpantak és a hazai kapusok

sem fogtak ki túlzottan jó napot. A
vendégek 18-18-nál ugyan beérték
az Izzót, de a megtorpanás nem csapott át fordulatba, a Nagykanizsa ismét megszerezte a vezetést. Az
elõnyt már sikerült is megõrizniük,
így fontos sikert jegyeztek a kanizsaiak.
Az NB II Dél-nyugati csoport
2. fordulójában: Hõgyészi SC 
Nagykanizsai Izzó SE 27-21.
A 3. fordulóban: Nagykanizsai
Izzó SE - Dunaújvárosi AC 24-34
P.L.

adó. Két havi kaució szükséges.
Érd.: 06-30-3104-153 (esti órákban). (7798K)

kat, régi postai, vasutas, termelõszövetkezeti, stb. bélyegzõket, valamint régi mûszereket készpénzért vásárolok. Érd.: 06-30-3328422 (7793K)

JÁRMÛ
Suzuki Wagon R + vonóhorog,
tetõcsomagtartó, klíma, jó állapotban eladó. Érd.: 06-30-3104-153
(7799K)

SZOLGÁLTATÁS

Papír régiségeket (fotók, újságok, térképek, stb.), pecsétnyomóDajka tanfolyam indul
Nagykanizsán részletfizetéssel.
Tel.: 0630-637-4083,
0620-423-7877.

VEGYES
Lucfenyõ gally és tuja nagy tételben eladó. Érd.: 06-30-7011628 (7801)
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A kanizsai galambászok idei
versenyszezonja 13 versenyútból
állt, ezek közül elsõként  még a
tavasszal  indult egy az ausztriai Mödlingbõl rendezett versennyel 190 km-rõl, és egy
Magdeburgból rendezett versennyel zárult, amely 750 km távolságra van légvonalban Nagykanizsától.
A versenyszezonban ausztriai, csehországi valamint németországi feleresztési helyekrõl
lettek a galambok versenyeztetve. Az idõjárás összességében nem kedvezett a repüléshez
az idei szezonban, mert túlnyomóan szembeszélben és melegben kellett fõleg a hosszabb
utakat megrepülniük a galamboknak.
A mostoha idõjárási viszonyok
dacára a versenyek jól sikerültek, a
galambok jól alkalmazkodtak a
körülményekhez: a nehéz utakon

1050 m/perc, a könnyebb utakon
1500 m/perc sebességgel repülve,
kis veszteségekkel lezajlott a bajnokság.
 A J02 Postagalamb Sportegyesületben rövid, közép és hosszú távon, illetve általános távon hirdetnek bajnokot, amelyekbõl az általános 13 utas bajnokság gyõztesét
övezi a legnagyobb megbecsülés,
mivel azt a legnehezebb elhódítani, emellett itt az egész szezonban
szinte hiba nélkül kell a madaraknak és a tenyésztõjüknek folyamatosan hétrõl-hétre teljesíteni  fogalmazott Liplin László, a kanizsai
klub elnöke.
A 2016. évi kanizsai egyesületi bajnokság eredményei.
Rövid távú bajnokság: Feleresztési helyek - Mödling, Drasenhoffen, Velka Bites, Havlicku Brod, 4
verseny: 1. hely Keller Sándor
484,04 pont, 2. Liplin László
433,59, 3. Csanádi János 228,54.
Közép távú bajnokság: Fel-

eresztési helyek - Prága, Cinovec,
Prága, Prága, Prága, 5 verseny: 1.
Liplin László 739,95, 2. Keller
Sándor 649,38, 3. Gáspár Gábor
513,85.
Hosszú távú bajnokság: Feleresztési helyek - Grimma, Grimma, Dessau, Magdeburg, 4 verseny: 1. Keller
Sándor 650,26, 2. Liplin László
614,82, 3. Gáspár Gábor 353,83
Általános bajnokság (13 versenyút alapján): 1. Liplin László
1788,36 pont, 2. Keller Sándor
1783,68, 3. Gáspár Gábor 1086,03
Országos és régiós élhelyezésekkel is büszkélkedhetnek a
kanizsai galambászok az idei esztendõben. Egyegy esetben Liplin
László és Anek József galambja
lett a Nyugat-dunántúli versenykerület Déli régiójának a bajnoka.
Anek József (képünkön) a
Magdeburgból rendezett országos
versenyen egyéniben és csapatban
zóna, valamint egyben országos
elsõ díjat nyert, míg Gáspár Gá-

bor csapatban zóna második, míg
Liplin László csapatban zóna ötödik helyezést ért el.
P.L.

MEGHÍVÓ

NYÍLT NAP

Tisztelt Cégvezetõ!

A PIARISTA GIMNÁZIUM nyílt napot tartoktóber 14-én, pénteken 8-11
óráig a középiskolába jelentkezõ hatodikos és nyolcadikos diákok és szüleik számára.
Bemutatjuk a hat és négy évfolyamos gimnáziumi képzéseinket: a dráma, informatika, matematika, nyelvi tagozatainkat,bejárjuk az iskolát. A programban
lesznek még szakmai- és mûvészeti bemutatók, élménybeszámolók is.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
INFORMÁCIÓS NAP

Engedje meg, hogy ezúton meghívjuk a Modern Vállalkozások Programja
- Vállalkozz Digitálisan! projekt információs napjára.
A hazai kkv-k jelentõs lemaradásban vannak a digitális eszközök használatában európai versenytársaikkal szemben. A projekt célja, hogy olyan
szemléletformáló tevékenységet végezzen, amelynek eredményeként a
kkv-k megszabadulnak az informatikai eszközökkel szembeni fenntartásaiktól, meggyõzõdhetnek arról, hogy a vállalkozás életében a korszerû eszközök bevezetése a gazdaságosabb mûködést szolgálja, és ezáltal ledolgozzák a digitalizáció területén lévõ hátrányukat, fokozzák versenyképességüket. Továbbá segítséget kapjanak ahhoz, hogy milyen pályázati források
bevonásával tudnak elindulni a fejlõdés irányába.
A gyakorlatban ez olyan fizikai eszközök, szoftverek vagy módszerek meghonosítását jelenti egy cég életében, amelyek kiváltják a hagyományos papíralapú feladatvégzést, vagy a meglévõ - korszerûtlenné vált - informatikai
megoldások cseréjét eredményezi.
A rendezvény helyszíne: Nagykanizsa, Vasemberház Dísz terem, 8800
Nagykaniza, Erzsébet tér 1.
Idõpontja: 2016. október 20.
Regisztráció: 9:00 órától.
Elsõ elõadás kezdete: 10:00 órától
Vegyen részt Ön is a Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz digitálisan! projekt információs napján!
A rendezvény díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb regisztráljon, mivel a helyszín
befogadóképességének elérésekor a
regisztráció lezárul!
Részletes program és jelentkezés a
www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.
Számítunk megtisztelõ részvételére!
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara

MIÉRT VAN SZÜKSÉG NYÍLT NAPOKRA?
Azért, mert egy iskola élete, szellemisége itt mutatkozik meg igazán! Errõl
árulkodik az iskolába járó gyerekek beszédstílusa, az osztálytermek rendje, a
tanárok lelkülete, stb.
A nagykanizsai Piarista Gimnáziumoktóber 14-én - pénteken - 8-tól 11
óráig nyitja meg a kapuit a hatodikos és a nyolcadikos diákok és szüleik
elõtt.
Mit fogunk megmutatni?
Mindenekelõtt a 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzéseinket:dráma, informatika, matematika, idegen nyelvi és általános tagozatainkat; szó lesz arról, melyiket kinek ajánljuk, és hogy miért érdemes azt a képzést választani? Bejárjuk
az iskolát, hogy közvetlen benyomásokat szerezzünk nemcsak az osztály- és
szaktantermekrõl, hanem a benne folyó munkáról és lelkületrõl is. Megmutatjuk a tanórán kívüli oktatási és nevelési lehetõségeket is.
Ezzel az élmény- és információ anyaggal segítjük a szülõket és a diákokat,
hogy felelõs döntést tudjanak hozni a középiskola-választás cseppet sem könynyû kérdésében.

SEGÍTÜNK KÖZÉPISKOLÁT VÁLASZTANI!

Nyolcadikos vagy, és nem tudod, merre indulj? Hatodikos vagy és szeretnél egy
erõsebb képzést? Túl sokféle képzést kínálnak, s nem tudod, melyiket válaszd?
Szeretnél drámát tanulni, netán informatikát vagy matematikát, idegen nyelveket? Nem tudod, hogy neked való-e? Nem tudod, mi van az elnevezés mögött?
Mindezekre választ kapsz, ha eljössz a PIARISTA GIMNÁZIUM NYÍLT
NAPJÁRA, amelyet október 14-én pénteken 8 és 11 óra között tartunk a középiskolába jelentkezõ hatodikos és nyolcadikos diákokés szüleik számára.

GYERE!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Repültek Mödlingbõl, Prágából, Magdeburgból
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Nagykanizsa
2016. október 17.
(hétfõ)
9-11 óra
Kanizsai Kulturális
Központ
Széchenyi tér 5-9.
(Kisterem)

2016. október 13.

