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Az idei Jazzland világsztár
vendége Randy Brecker, a Hol-
landiában élõ, Nagykanizsán
született Kém Sándor zenekará-
nak vendégszólistája volt. Kém
Sándor röviddel az érettségi
vizsgája után Hollandiában te-
lepedett le, így aztán ritka ven-
dég itthon. A nagysikerû kon-
cert után beszélgettünk az ígé-
retes tehetségû bõgõssel.

– Zenész családból származik.
Tudjuk, hogy édesapja a város
jazzéletében meghatározó szere-
pet játszott, mint zongorista. Szü-
lõi hatásra lett zenész?

– Nem csak édesapám, de a
nagyapám is muzsikus ember. He-
gedül, citerázik és mindenféle
hangszeren játszik, ami a keze
ügyébe kerül. Szülõi nyomásról,
kényszerrõl nem beszélhetek. A
gyermekkoromat önfeledt
legózással töltöttem. Késõbb el-
vitt édesapám különbözõ rendez-
vényekre, ahol zenélt. Többnyire
a hangszerek pakolásában jeles-
kedtem. Ezek a bulik élményként
megmaradtak, de nem képezték
alapját semmiféle zenei tanul-
mánynak. Ami nagy szerencsém,
hogy otthon volt egy zongoránk.
Különös vonzalmam támadt irán-
ta, annyira, hogy még reggel is-
kolába menet elõtt is leültem mel-
lé egy rövid idõre, számomra is-
mert gyermekdalokat és más me-
lódiákat életre kelteni. A billen-
tyûk sokáig lefoglaltak, mígnem a
zongora mögött felfedeztem egy
akusztikus gitárt. Felhúroztam,

behangoltam és már ezen a hang-
szeren próbálgattam az ismert
dallamokat. Volt az általános is-
kolában egy osztálytársam, aki
már valamilyen szinten gitáro-
zott. Aztán kipróbáltuk a közös
zenét, azt hiszem ez volt az a pont
ami meghatározó volt a komo-
lyabb zenetanulást illetõen. Visz-
szatérve a szülõkre, nem ösztö-
nöztek, de támogattak minden-

ben. Bár így utólag bánom, hogy
nem fogtak szigorúbban.

– Már általános iskolás korában
elhatározta, hogy zenész lesz?

– Sok minden más érdekelt. Elsõ-
sorban a híradástechnika, a számí-
tógép. Általános iskola után a Cser-
háti Szakközépiskolában elektro-
technikusként végeztem. Az itt szer-
zett tanulmányaimnak nagy hasznát
vettem, hiszen tudtam magamnak
erõsítõt és más egyebeket is készíte-
ni. Volt egy olyan gondolatom is,
hogy ezen a vonalon tanulok to-
vább. A számítógép azonban kóro-
san lekötött, szinte a rabjává vál-
tam. Hamar rájöttem, hogy nem
mehet ez így tovább, szinte mindent
elhanyagoltam, még a zenélést is.
Aztán megalakult az elsõ zeneka-
runk. Édesapám beiratott a zeneis-
kolába, ott egykori zenésztársa,
Murka László tanítványa lettem. In-
nen már ment minden a maga útján.
Késõbb kaptam egy bõgõt, és több-
ször kijöttem ide Cserfõre Tiborcz
Ivánhoz zenélni.

– Cserfõrõl vezetett az út Hol-
landiába?

– Igen. Egy Jazzland alkalmával

néhány zenészbarátom kérdõre
vont, ha így játszol mért nem ta-
nulsz tovább valahol külföldön?
Megfontoltam felvetésüket és jelent-
keztem Hollandiába egy zenei fõis-
kolára, ahol tavaly diplomáztam.
Most mesterfokon tanulok tovább.

– Milyen volt a beilleszkedés?
– Nagyon nehéz. Bár hivatalo-

san majd nyolc évig tanultam an-
golt, úgy éreztem, egy szót sem

tudok. Így elõször elõkészítõ isko-
lába kerültem. A kezdeti idõszak
nehéz volt, de ez természetes.

– Kikkel zenélt kezdetben? Ho-
gyan állt össze az elsõ zenekar?

– Egy évfolyamra jártam a do-
bosunkkal Benoit Martiny-vel.
Elõször az õ zenekarában játszot-
tam. Velük sokfelé jártam, többek
között itt, Magyarországon is. Ta-
valy félévig Amerikában voltunk
egy csereprogram keretében. Be-
jártuk az egész keleti partot, még
tanulni is volt idõm. Sikerült pél-
dául Ron Cartertõl, a világhírû
mestertõl is órákat vennem. Visz-
szatérve a zenekarokra, nekem
van egy önálló zenekarom a gitá-
ros Ratko Zjacával és egy hege-
dûssel, ahol különbözõ népzené-

ket ötvözünk a jazzmuzsikával.
Stan Mitrovic szaxofonossal is
több formációban játszom. A fesz-
tiválra egy horvátországi turnéról
érkeztünk.

– Randy Brecker-el hogyan si-
került egy zenekarba kerülni?

– Európában turnézott, ha jól tu-
dom, Stuttgartból érkezett erre az
alkalomra és Frankfurtban folytat-
ja a koncertezést. Egy ilyen világ-

sztárral nagyon nehéz fellépni, de
nagy megtiszteltetés vele játszani.

– Legközelebb hol lépnek fel?
Milyen gyakoriak a koncert lehe-
tõségek? 

– A közeljövõben Rotterdam-
ban koncertezünk, utána jövünk
vissza Magyarországra. A gyako-
riság? Bõgõs létemre, mivel több
formációban is játszom, mondha-
tom minden napra esik egy, de
van úgy, hogy kettõ is. Nemrég
Hollandiában volt egy három na-
pos jazzfesztivál, ahol volt olyan
nap, hogy háromszor is felléptem.
Ez elég kimerítõ, mert mindenhol,
minden produkcióban a lehetõ
legjobbat kell nyújtani.

Czene Csaba

KKéémm SSáánnddoorr:: MMiinnddeennbbeenn aa lleeggjjoobbbbaatt kkeellll nnyyúújjttaannii

Az egész világ súlyos erkölcsi válságtól szenved, amelytõl csak határozott,
pozitív lépések menthetnek meg minket, vallják a Krisna-tudatú hívõk, akik-
nek egy csoportja ezért a lelki felemelkedés mantráját énekelve Gyõr-Sopron-
Kõszeg-Szombathely-Sárvár-Pápa-Keszthely-Zalagerszeg-Nagykanizsa-Kris-
na-völgy útvonalon kilencven nap alatt nyolcszáz kilométert tesznek meg gya-
logszerrel. A zarándokok, akik példát mutatnak arra is, hogy alkohol, drog és
erõszak nélkül is lehet boldogan élni, kedden érkeztek városunkba.

Az új kenyér és Szent István
tiszteletére rendezett városi ün-
nepség keretében adták át a
nagyközönségnek a címzett tá-
mogatás révén megújult Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központot.

A városi ünnepség alaphangját
az Olajbányász Fúvószenekar De-
ák téri zenéje adta meg, majd há-
romnegyed tízkor került sor a ha-
gyományos zászlófelvonásra. Ezt
követõen a felújított Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központhoz vo-
nultak az ünneplõk, ahol meghall-
gatták Marton István polgármester
köszöntõjét. A város elsõ embere
méltatta elsõ királyunk, Szent Ist-
ván államépítõ tevékenységét, s
kárhoztatta napjaink kormányzati
politikáját, amely szerinte inkább
romboló, semmint építõ. 

– Szent István igazi politikai
nagysága abban nyilvánult meg,
hogy éles szemmel meglátta a vál-
tás szükségességét, és volt ereje
változtatni – hangsúlyozta Marton
István. – Vajkból, a pogánynak

született ifjú fejedelembõl nem kis
vívódás után lett István, a keresz-
tény király, aki mintául szolgált
valamennyi, soron következõ ma-
gyar államférfi számára. Az õ re-
formjai jelölték ki számunkra azt
az irányt, amelyet –leszámítva az
idegen hódítások idejét- már több
mint ezer esztendeje követünk. A
magyar nemzet a kereszténység
felvételének, s az õ életmûvének
köszönhetõen vált azzá, ami ma
is, európai magyar nemzetté. 

A polgármester – áttérve a napi
politikai vonatkozásokra – hozzá-
tette: a mai reformokról lesújtó a
véleménye, ugyanis azok ellenté-
tesek a társadalom érdekeivel,
mert miközben az emberek igye-
keznek helytállni a létfenntartás-
ért vívott mindennapi küzdelem-
ben, a politika gyenge teljesít-
ményt nyújt.  

Marton István ünnepi beszéde
után Kovács Szilvia népdal-éne-
kes nyújtott át az ünneplõknek
egy csokorra valót repertoárjából,
majd Fliszár Károly esperes-plé-

bános megáldotta az új kenyeret,
amelyet Marton István polgár-
mester szegett meg. 

Az ünnep azonban ezúttal nem
ért véget itt, ugyanis e napon ad-
ták át a felújított Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központot is. 

Ismét a polgármester lépett a
mikrofonhoz, elõször megköszönte
a tervezõ, a beruházó, valamint a ki-
vitelezõ ZÁÉV Zrt. szakemberei és
mindazok munkáját, segítségét, akik
hozzájárultak a kulturális centrum
több mint hétszázmillió forintos fel-
újításához, amely címzett támoga-
tásból valósulhatott meg. Emlékez-
tetett arra, hogy az átalakítást
ugyanaz a vezetõ tervezõ, a pécsi
Erdélyi Zoltán tervei alapján végez-
ték el, aki annak idején, az építést
megelõzõen megálmodta a jellegze-
tes épületet. Szomorú aktualitásként
említette a polgármester, hogy a
szakember sajnos, már nem érhette
meg az avatást, ugyanis a közel-
múltban elhunyt. 

A város elsõ embere kitért a beru-
házás számszaki, mûszaki és tartal-

mi jellemzõire is. Elmondta, hogy
mintegy 591 millió forintos címzett
támogatás érkezett a város kasszájá-
ba a felújításhoz, amihez mintegy
hatvannyolc millió forintos önrészt
tett hozzá a város. Új, akadálymen-
tes feljáró, beépített lift készült a
mozgáskorlátozottak számára, meg-
újult a teljes gépészet, a villamoshá-
lózat, a színpad és a színháztechni-
ka. Mivel azonban mindez az épü-
letbelsõ látványában nem jelentett
volna szembeötlõ változást, ezért az
október elsején megalakult új önkor-
mányzat további hetvenmillió forin-
tot csoportosított át a belsõ terek fal-
burkolatainak, kárpitjainak cseréjére,
a felnõtt klub és a kamaraterem kli-
matizálásának megvalósítására.

A polgármester után a címzett tá-
mogatást biztosító Oktatási és Kul-
turális Minisztérium közmûvelõdési
fõosztályvezetõ-helyettese, Kovács-
né Bíró Ágnes is méltatta a beruhá-
zás jelentõségét, kiemelve azt, hogy
manapság kevés önkormányzat vál-
lalkozik arra, hogy ekkora beruhá-
zást hajtson végre a kultúra terüle-
tén. Véleménye szerint a kanizsai
példa hitet és erõt adhat azoknak,
akik elkötelezetten dolgoznak a
közmûvelõdés ügyében, s még bíz-
nak az értelmes emberi cselekvés
maradandó értékeiben. 

Az ünnepi beszédek után a törté-
nelmi egyházak képviselõi megál-
dották a megújult mûvelõdési köz-
pontot, majd Göndör István ország-

gyûlési képviselõ, Kovácsné Bíró
Ágnes, Marton István és Cseresnyés
Péter alpolgármester együtt vágta
át a nemzeti színû szalagot.

Az ünnepélyes pillanatok után
már a megszépült intézmény falai
között került sor „50 fényév” cím-
mel a Kanizsa Fotóklub jubileumi
könyvbemutató és kiállítására. 

Ezt követõen a Pécsi Balett
mûvészeinek ünnepi díszelõadá-
sát tekinthették meg az érdeklõ-
dõk. 

A délutáni és esti programok
közt a Habakuk Bábszínház elõ-
adása, játszóház, az Alma Zene-
kar gyermekmûsora, nemzetközi
néptánc-gála, Vikidál Gyula mû-
sora, valamint a hagyományos
ünnepi tûzijáték szerepelt. Este
hat órakor az alsóvárosi temp-
lomban tartott Szent István-napi
szentmisén Kajtár Edvárd, a pécsi
Püspöki Hittudományi Fõiskola
liturgia-teológia tanára mondott
szentbeszédet. 

Horváth Attila

Göndör István, Kovácsné Bíró Ágnes, Marton István és Cseresnyés Péter együtt vágta át a nemzeti színû szalagot
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Ezüstérmet szerzett a július el-
sõ felében rendezett országos sza-
badfogású ifjúsági birkózó-baj-
nokságon a Zsigmondy-Winkler
DSE sportolója, Tóth Árpád. A 17
esztendõs versenyzõ három gyõ-
zelemmel és egy vereséggel zárt
a Szombathelyen rendezett viada-
lon, s nem véletlenül volt boldog
edzõje, Szatmári Zsolt is, hiszen
mint azt a tréner mondotta, a ki-
tartó felkészülés meghozta ered-
ményét a fiatal tehetségnél. Tóth
a vesztes meccsén is jól tartotta
magát a házigazdák ifi-Eb harma-
dikjával, Csercsics Rolanddal
szemben.

P.L.

Az úszók országos korosztályos
nyári versenyein a Dél-zalai Víz-
mû SE is számos versenyzõvel
képviseltette magát. A Béka-Delfin
seregszemlén Zámodics Márk (az
1997-es születésûeknél) 100 méter
gyorsúszásban bronzot nyert, s az
egyesület 4x50 méter gyorsváltója
(Metzger Dániel, Zámodics, Gayer
Márton, Poszavecz Tamás) is har-
madikként zárt. A cápa-korosztály
(1996-os születésûek) bajnokságá-
ban 400 méter gyorson Abay Ne-
mes Anna végzett a harmadik he-
lyen. A kaposvári vidékbajnoksá-
gon aztán Szabadics Adrienn egy-
egy ezüstöt és bronzot, Karanc
Aliz egy ezüstöt, míg Abay Nemes
Anna két bronzot tehetett gyûjte-
ményébe. 

P.L.

A Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s férfi kosárlabda-csapatának
élérõl tizenkét esztendõ után tá-
vozott Mádé Károly, s helyét
Horváth Balázs foglalta el az el-
nöki székben. Az elöljáró elkép-
zelései szerint a csapat remélhe-
tõleg látványos játékot tud produ-
kálni az elõttünk álló szezonban,
s ebben kiemelt feladat jut Ko-

vács Nándor régi-új edzõnek is.
A célok (egyelõre) nagy mérték-
ben nem változtak, vagyis a múlt
idénybeli 12. hely körüli ered-
ményben gondolkodnak, igaz, az
ettõl történõ eltérés felfelé nem
lenne „megbocsáthatatlan bûn”.
A gárda augusztus közepén el is
kezdte a felkészülést a következõ
versenyévadra jó néhány új (no
meg régi) arccal a soraiban…

P.L.

Júliusban ismét megrendezésre
került a kiskanizsai utcák, terek
kispályás labdarúgó tornája, a
XXXIV. Móricz Kupa. Az elõzõ
év(tized)ekhez képest eltérés volt
a helyszín tekintetében, hiszen ez-
úttal nem a kiskanizsai Sportkert,
hanem a Nagyrác utcai salakos pá-
lya adott otthont a kupa résztvevõ-
inek Bár sajnálatosan a nevezõ
csapatok létszáma stagnáló hely-
zetet mutat, küzdelmeben nem
volt hiány, s a serdülõknél és az if-

júságiaknál a Nagyrác gyõzött, a
felnõtteknél pedig a Szepetneki ut-
ca bizonyult a legjobbnak, legyõz-
ve a Jakabkuti legénységét. Az
utóbbi utca neve is felkerült azon-
ban a gyõztesek közé, hiszen az
öregfiúk mezõnyében õk bizo-
nyultak a legjobbnak. A díjakat a
MÁV NTE egykori nevelése, a
Ferencváros középpályása, a
kiskanizsai kötõdésû Deme Imre
adta át, aki érdekes párhuzamot
említett: „Amikor én itt a serdü-

lõkkel megnyertem a kupát, Telek
András, a Fradi akkori védõje adta
át a díjakat, ezért is öröm szá-
momra, hogy itt lehettem.”

Ehhez már csupán mi tennénk
hozzá, hogy Deme Imre már a
második ferencvárosi labdarúgó,
aki egykor a Móricz Kupán is
nyert serleget. Az elsõ Keller Jó-
zsef, a zöld-fehérek késõbbi ne-
ves labdarúgója volt…

P.L.

Több mint öt esztendõ, egészen
pontosan hatvanhárom hónap
után ismét NB-s mérkõzést ját-
szottak Nagykanizsán, hiszen a
Nagykanizsai Torna Egylet 1866
MÁV gárdája az NTE-pályán a
Balatonlelle együttesét fogadta a
hazai labdarúgás harmadik vona-
lában. Érthetõ, hogy fokozottabb
volt az érdeklõdés a találkozó
iránt, s a kanizsaiak kíváncsiak
voltak újdonsült NB III-as csapa-
tukra, s ellenfelük az a Balaton-
parti legénység volt, akiknek

edzõje mostanság Keszei Ferenc.
Õ nem is oly rég még az NTE el-
nöki tisztét töltötte be, pikantériá-
ja tehát ezért is volt az összecsa-
pásnak. A hazaiaknál új edzõ,
Tóth Attila látott munkához más-
fél hónapja, így a pacsai focikol-
légium szakemberének is ez volt
a debütálása a kanizsai csapat
élén. A mérkõzés kiegyenlített
küzdelmet hozott, s a vendégek
végül elvitték a három pontot Ka-
nizsáról, mivel 2-1-re megnyerték
a mérkõzést. Érzõdött, hogy az

újoncoknak még fel kell venni az
NB III ritmusát, mindenesetre ab-
szolút csalódottságról nem érde-
mes beszélni, hiszen Horváth Gá-
bor fejesbõl szerzett szépítõ talá-
latával gólt már jegyeznek Boros
Zoltánék a harmadosztályban.
Kesergésre tehát nincs idõ, hiszen
a kanizsaiak számára rögtön a
hétvégén következik egy bara-
nyai kirándulás, mivel a Bogád
együttesével játszanak.

Polgár László

Szent István királyunk szemé-
lyérõl, illetve uralkodásáról au-
gusztus 20-i állami ünnepünk al-
kalmával számtalan szó esett, s
mint államalapító, a magyar, il-
letve az egyetemes történelem
korszakalkotó jellemévé vált.
Több mint ezer év távlatából
azonban számunkra felbecsülhe-
tetlen azon tevékenysége, mely-
lyel egy, a kalandozásokkal ép-
pen csak felhagyó néppel egy
államot szárba szökkenthetett.
Ehhez a felelõsségteljes próbál-
kozáshoz ugyanakkor megfelelõ
alapok kellettek, s ezért sem vé-
letlen, hogy már Géza fejedelem
elkezdte a X. század második
harmadában a betagozódó politi-
kát. Az õ idejében érkeztek a
nyugati keresztény egyház által
küldött elsõ térítõ szerzetesek a
Kárpát-medencébe, s ezzel el-
kezdõdhetett a „rendezõdés” a
keresztény kultúrkörû Európá-
hoz, melynek híján a történelem
tudományának jeles kutatói sze-
rint maradása, pontosabban jö-
võje nem nagyon lehetett volna
a magyar törzseknek. Fõképp a
962-ben császársággá szervezõ-
dött Német-római Birodalom ré-
szérõl érzõdhetett a fenyegetett-
ség, s ezért volt Géza idejében
fontos, hogy a magyarság kife-
jezze, a keresztény Európához
akar tartozni. Ennek egyik jele
volt sok egyéb mellett, hogy a
fejedelem építtetni kezdte a pan-
nonhalmi apátságot.

Ebben a korszakban, 970 körül
született Géza és Sarolta gyerme-
ke, Vajk, aki késõbb az István ne-
vet a keresztségben a nagyobb
István-legenda alapján Szent
Adalbert prágai püspöktõl nyerte.
Fia házastársául Géza a bajor her-
cegi udvarból a mélyen vallásos
szellemben nevelkedett Gizellát
választotta, ami aztán késõbb kül-
politikai szempontból sem volt
hátrányos. A nyugati határ mond-
hatni ezzel biztosítva lett, ráadá-
sul Gizellával magyar földre ér-
keztek azok a német lovagok is,
kiknek segítsége Istvánnak jól
jött majd az elkövetkezendõ esz-
tendõkben.

Géza fejedelem 997-ben be-
következett halála után a no-
mád keleti szokások alapján
Koppány követelte magának a
hatalmat, s ekkor élezõdött ki
az István – Koppány szemben-
állás, melynek következménye-
ként a somogyi vezér testét in-
tõ, (még barbár) példaként

Gyõr, Veszprém, Esztergom és
Gyulafehérvár kapujára tûzték.
A hatalmi ellentétek nagy ré-
szének „leszerelése” után Ist-
vánt 1000 karácsonyán koro-
názták királlyá a II. Szilveszter
pápától (vagy éppen III. Ottó
császártól) kapott koronával.
István politikai elõrelátásával
és ügyességével a továbbiak-
ban képes volt megõrizni or-
szága függetlenségét, miköz-
ben állam-, és egyházszervezõ
tevékenységét folytatta. Az
egyes országrészek fokozato-
san István kezében egyesültek,
bár ehhez hozzátartozik, hogy
nem egy esetben kellett ezért
sereget gyûjtenie elsõ Árpád-
házi uralkodónknak… Kiemelt
figyelmet kapott aztán a püs-
pökségek alapítása István ré-
szérõl, melynek nyomán a salz-
burgi, valamint a passaui német
fõpapok hatáskörén kívül ma-
radt a magyar egyház, hiszen
Esztergom és Kalocsa az érseki
rangot is elnyerte. Megszerve-
zõdött frank mintára a várme-
gyék rendszere, mely évszázad-
okig a magyar területi és köz-
igazgatási szervezõdés alapja
maradt. A társadalmi rétegzõ-
dés folyamata is elindult, s a
berendezkedési piramis tetején
a hatalmukat és befolyásukat
az államszervezés után is meg-

tartó nemzetségfõk, a beköltö-
zött lovagok, a várispánok és a
fõpapok álltak.

Legalább ennyire fontos volt
Szent István király uralkodásá-
ban külpolitikája. A nyugati ori-
entáltság már korábban hang-
súlyt kapott mind az állam-,
mind az egyházpolitikában. Né-
met szövetségese erõs volt, a
lengyel uralkodót, Boleszlávot
sikerült megfékeznie, de nem le-
hetett figyelmen kívül hagyni a
másik nagy birodalmat, Bizáncot
sem. A bolgár állam 1018-as
összeomlásakor már a görög csá-
szárnak, vagyis Bizáncnak is a
szövetségese lett István. Ennek
egyik „megpecsételését” jelen-
tette, hogy örökösének, Imre
hercegnek a bizánci hercegnõt
választotta feleségül.  I. István
politikájának az volt az egyik
legzseniálisabban kivitelezett tö-
rekvése, hogy a nyugati és a ke-
leti császárhoz is jó viszony fûz-
te, ami egyben azt is jelentette,
hogy országán keresztül egyre
inkább kiépülhettek a Szentföld-
re vezetõ zarándok- és kereske-
delmi utak. A Kárpát-medencén
átvezetõ egyik zarándoklat veze-
tõjeként maradt itt például a ké-
sõbbi Szent Gellért püspök, aki
idõvel István legfõbb támaszává
vált, s emellett fiának, Imrének
is nevelõje lett.

István az apja idejében indult
átalakulási folyamatokat erõsítve
gyakorlatilag betagolta országát
Európába, amely ezzel a feudális
fejlõdés útjára léphetett. Ez a
lépcsõfok elkerülhetetlen volt a
majdani további lépések megté-
telében, s a nyugati típusú ke-
reszténység felvételével a ma-
gyarságot óvta meg attól, hogy
az európai kereszténység össze-
foghasson ellene, s kivesse ma-
gából. Az elsõ királyunk által
alapított monarchia szinte egy
évezredig, vagyis 1918-ig fenn-
maradt, ugyanakkor ami a ma-
gyar állam felépítésében meg-
nyugtatóan sikerült, az csupán
félig sikerülhetett Szent István
számára a hatalom átörökítésé-
nek kérdésében.

Mivel idén Szent Imre-év
van, ezért sem lehet mellékes Ist-
ván utódláskérdése. Imre herceg
(bár a különbözõ források több
évszámra is hivatkoznak) ezer
éve született, s az uralkodó egyet-
len, a nagykorúságot megért fia
volt. Az elsõ Árpád-házi uralko-
dónk benne méltó követõjét látta
a legmagasabb államféfiúi sze-
repben, a trónörökös azonban egy
vadkan vadászaton 1031-ben el-
hunyt. István még gyermeke éle-
tében (lényegében fiának irány-
mutatóként) megfogalmazta azon
tételeit, hogy mik szükségeltet-
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

IInntteellmmeeiinneekk mmaa iiss üüzzeenneettee vvaann

A hagyományos Szent Ist-
ván-napi ünnepi szentmisére
az Alsótemplomban került sor.
A szentbeszédet Kajtár Edvárd,
a pécsi Püspöki Hittudományi
Fõiskola liturgia-teológia taná-
ra mondta a bensõséges isten-
tiszteleten, amelyre a határain-
kon túli magyarlakta terüle-
tekrõl is érkeztek egyházi sze-
mélyiségek. 

Kajtár Edvárd a manapság a
fiatalok körében egyre nagyobb

népszerûségnek örvendõ, sokak
szerint a magyarság õsvallásá-
nak tekintett sámán-hitrõl be-
szélt, s méltatta István király
nagyságát, aki azzal, hogy az
õsi hit helyett a kereszténységet
választotta, szilárd alapra, szik-
lára, kõre építette országát.
Ugyanis a kõ maga Krisztus, ál-
tala jöhetett létre a szilárd, sta-
bil magyar állam, amely máig
fennmaradt a történelem viharai
közepette is. Mint mondta: Ist-
ván nagysága nem abban rejlik,

hogy volt egy ideája az állam-
ról, hanem abban, hogy volt egy
képe Istenrõl, amit az emberek-
ben talált meg. István Krisztust
„faragta” bele a magyarokba,
pontosabban valamennyi, a Kár-
pát-medencében élõ náció tagja-
iba. Felismerte a munka, a fo-
lyamatos építkezés jelentõségét,
a hit mellett ez volt a másik
nagy ajándéka a magyarság szá-
mára. Megjegyezte: ahol a nyo-
morúságban is dolgoznak, s re-
ménykednek egy szebb jövõ-
ben, ott megértették Szent Ist-
ván üzenetét. 

Horváth Attila

AA vváárrooss sszzeennttmmiissééjjee

Nagy reményekkel utazott ki
Mihovics Szabina, az NTE 1866
cselgáncsozója a júliusban rende-
zett máltai ifjúsági Európa-bajnok-
ságra. Az 57 kilogrammosok küz-
delmeiben végül a hetedik helyet
szerezte meg az ellenfeleinél fiata-
labb versenyzõ úgy, hogy meccse-
ibõl kettõt megnyert, kettõt pedig
elveszített. A hetedik hely minden-
esetre már pontszerzõ volt, s
ahogy azt korábban lapunknak is

elmondta, az õ ideje majd igazán
jövõre jöhet el, hiszen akkor nõ
bele igazán korosztálya mezõnyé-
be. Amennyiben tehát az elkövet-
kezendõ válogatókon is olyan
eredményes lesz, mint az idei kon-
tinensviadal elõtt, Szabina ismét
irány az ifi Eb-n bizonyíthat majd.
Az ifjú sportoló hölgy magabiz-
tosságából kiindulva, biztosak
lehetünk abban, hogy tehetsége
még kamatozni fog, s ezt akár EB
érmekben is mérhetik.

P.L.

A Nagykanizsától nem is oly
távoli Zágrábban rendezték meg
július második felében a B-
kategóriás softball Európa-baj-
nokságot, s a magyar válogatott
színeiben számos kanizsai csa-
pattag (Balassa Nóra, Balog Zsu-
zsa, Gyimes Magdolna, Poprádi
Eszter és Radics Sára) is játszott
a másodosztályú kontinensviada-
lon. Az impozáns és remekül elõ-
készített környezetben nemzeti
csapatunk végül a kilencedik he-
lyen végzett, legyõzve a bolgá-
rok, dánok és szlovénok együtte-
sét. Az öt kanizsai közül Balassa
Nóra ugyan bokasérülést szenve-
dett, de a közeljövõben folytató-
dó hazai softball bajnokságban
egyesülete, a Röntgen Kanizsa
Ants már számíthat játékára.

P.L.

A középtávú triatlon országos
bajnokságot idén Kiskörén ren-
dezték meg, ahol rajthoz állt a
szenior korosztályban a nemrég
sérülésébõl felépült Ács László is.
A TRI-CO Nagykanizsa színei-
ben versenyzõ triatlonos a 2250
méter úszás, 80 kilométer kerék-
pározás és 20 kilométer futás
után 5:03 órás idõeredménnyel a
harmadik helyen ért célba.

P.L.

HHoorrvváátthh GGáábboorréé aazz eellssõõ ttaalláállaatt

DDeemmee IImmrree eezzúúttttaall aa kkuuppáátt ááttaaddttaa

ÚÚjj eellnnöökk AA zzáággrráábbii
EEBB-nn 
jjááttsszzoottttaakk

BBrroonnzzookk
ssoorroozzaattbbaann

VVééggüüll ppoonnttsszzeerrzzõõkkéénntt
vvééggzzeetttt

VVaassii eezzüüsstt

HHaarrmmaaddiikk
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Hamarosan betemetik az elõ-
zõ ciklusban indított mélyga-
rázs-beruházás Erzsébet téri
torzóit, s felbontják az idõköz-
ben köddé vált beruházóval, a
Silóparkinggal kötött megálla-
podást.  

A város elsõ embere, Marton
István arról tájékoztatta lapunkat,

hogy bár a cég képviselõi közül
senkit nem sikerül elérniük, ha-
marosan felbontják a Silópark-
inggal kötött kivitelezõi megálla-
podást, s megteszik a szükséges
jogi lépéseket is. A cég ugyanis
jelentõs összegû közterület-hasz-
nálati díjjal tartozik az önkor-
mányzatnak.

Amúgy nem az önkormányzat

az egyetlen, aki fut a pénze után.
Mint azt Frankovics Tibortól, a
Zala Megyei Múzeumok Igazga-
tósága osztályvezetõjétõl meg-
tudtuk, a Silóparking nekik is tar-
tozik az elvégzett megelõzõ régé-
szeti feltárás ellenértékével, mint-
egy kétmillió forinttal. A szakem-
ber azt mondja, ilyesmire még
nem volt példa, s az ügyben õk is
jogi lépéseket fontolgatnak. 

Öröm az ürömben, hogy Mar-
ton István polgármester úgy dön-
tött, a szerzõdésbontás után el-
bontják a palánkot és betemetik a
gödröket, a területet pedig vissza-
adják az autósoknak. 

Kérdésünkre a korábban újabb
befektetõkkel megkezdett tárgya-
lások állásáról a város elsõ embe-
re úgy nyilatkozott, amíg a ko-
rábbi megállapodást nem bontják
fel, addig nincs értelme folytatni
az egyeztetéseket, így azok most
szünetelnek, adandó alkalommal
azonban folytatódhatnak. 

H.A.

VVEEGGYYEESS
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

BBÉÉRRLLEETT

INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terü-

let eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án a Bõsze Kálmán közben

(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszo-
ba) komfortos, önkormányzati tulaj-
donú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)

Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, köz-
ponti fûtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)

Nk-án a Városkapu krt.-on máso-
dik emeleti, egyszobás lakás eladó.
Érd.: 30/937-1133 (6072K)

Nk-án csendes, szép környezetben (Ma-
dách utca) három szobás családi ház garázs-
zsal, 590 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/284-9481 (6071K)

Nk-án a Szõlõskert Fogadónál
hétvégi ház 1000 m2-es telekkel eladó.
Érd.: 30/9975-375 (6075K)

Üzlet, iroda a Mészáros Lázár u. Pe-
tõfi útra nyíló saroképületében garázs-
zsal, egyben vagy külön-külön bérbe-
adó, elcserélhetõ vagy eladó. Tel.:

93/313-271, 30/2044-556, 30/4540-
529 (6076K)

Nk-án, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözés-
sel. Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt te-
tõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, két-
szobás lakás 9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-9013
(6078K)

Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdõ, spájz, elõszoba), egyedi fû-

téses udvari lakás maximum 8 fõs
brigádoknak, vidéki  munkások-
nak kiadó. Érd.: 30/227-3294
(6063K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakorlat-
tal rendelkezõ felszolgáló hölgyet
vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)

Morzsolt kukoricát házhoz szállítok.
Tel.: 93/315-559 (este)

Vörös borszõlõ (Zweigelt) eladó.
Érd.: 93/312-479 (6080K)

Túra
Augusztus 26. Ágneslak
Indulás: 7.10 autóbusz 
pályaudvar
Érkezés: 17.25 autóbusz 
pályaudvar
Gyalogtúra útvonala:
Liszó – Sági erdõ – Hidegkút
– Medves – Ágneslak –
Pogányszentpéter
Táv: 16 km
Részvételi díj: Volán díjszabás

A tavalyi elismerés után az idén ismét díjazták a Kõbányai Sört.
Magyarország negyedik legnagyobb márkája elnyerte a nemzetközi
Monde Selection-ezüstérmet. Az Európai Unió által elismert brüsz-
szeli Nemzetközi Minõsítõ Intézet a söripar egyik legrangosabb díját
ítéli oda a világ legjobb minõségû söreinek. A Kõbányai sikere azért
egyedülálló, mert arra korábban nem volt példa, hogy egy kedvezõ
árú hazai sör ilyen elismerésben részesüljön. A talán legismertebb
magyar sörmárka nagy utat tett meg: az elsõ ilyen címkéjû ital 1948-
ban került le a gyártósorról, 2006-ban pedig a gyártó számításai sze-
rint már több mint 80 millió alkalommal választották a sörkedvelõk
országszerte, és ennek a fogyasztásnak majdnem 10%-a a dél-nyu-
gati országrészben valósult meg. A márka nagykanizsai népszerûség-
ét jól mutatja, hogy városunkban a gyártó becslése szerint tavaly
több tízezer liter fogyott belõle. 

Kanizsán iis nnépszerû 
az eezüstérmes KKõbányai

A Batthyány Lajos 
Gimnázium és Egészségügyi

Szakközépiskola 

nappali tagozatos 
ápolóképzést 

(OKJ 54501201)

indít, amely felsõfokú 
szakképesítést nyújt. 

A jelentkezés feltétele: 
érettségi bizonyítvány, 

maximum 22 éves életkor.

Érdeklõdni és jelentkezni az 
iskola titkárságán lehet 
2007. augusztus 27-ig. 

DDuuggáábbaa ddõõlltt mmééllyyggaarráázzss

Rövid idõn belül visszakapják az autósok a lassan egy éve lezárt 
felszíni parkolót

BBoottttaall üütthheettjjüükk aa SSiillóóppaarrkkiinngg nnyyoommáátt??
nek ahhoz, hogy a király jó ural-
kodó is legyen, igaz, mindezek
mellett a legtöbbször idézett gon-
dolata a latinból történt fordítás
alapján így hangzik: „Mert az
egynyelvû és egyszokású ország
gyenge és esendõ”. Intelmei való-
ban az istváni elveket tükrözték
az uralkodásról, melyben több té-
tel hatványozottan is kiemelt sze-
repet kapott. Az Intelmekben a
katolikus hit megtartását, az egy-
házi rend tiszteletét hangsúlyozta,
valamint az igazság, a türelem, a
jámborság és a könyörületesség
erényeinek gyakorlását tanácsol-
ta. Továbbá fontosnak ítélte, hogy
fia éljen harmonikusan a hatalmát
támogató fõurakkal, fõpapokkal,
ispánokkal, hiszen a gõgös, bé-
kétlen királyt elõbb-utóbb meg-
buktatják.

István az 1038-ban bekövetke-
zett halála elõtt végül nõvére fiát
Orseolo Pétert jelölte utódjának,
s az elsõ Árpád-házi uralkodón-
kat I. Szent László idején, 1083-
ban avatták szentté. Gondolatai
azonban örökérvényûek, s nem
véletlenül ma is vezérlõelvként
szolgálhatnak.

Polgár László

Érettségizettek 
figyelem!
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A volt Thury-laktanya 184
ezer négyzetméteres darabja vált
tehermentessé Marton István pol-
gármester kezdeményezésére és
Göndör István szocialista ország-
gyûlési képviselõ közbenjárására
– az örvendetes tényt maguk az
érintettek jelentették be (képün-
kön) minapi, közös sajtótájékoz-
tatójukon. Ugyan a laktanya már
korábban az önkormányzat bir-
tokába került, ám az állam javá-
ra elidegenítési és elõvásárlási
jog volt bejegyezve a mintegy
másfél-kétmilliárd forint forgal-
mi értékû földdarabra. 

– Tizenkilenc ingatlanról van
szó, melyek jó része külterület –
mondta Marton István polgármes-
ter, aki hozzátette, az elidegenítési
és elõvásárlási jog törlésével meg-
indulhat az ingatlanok belterület-
be vonása. – Mostantól ezek az in-
gatlanok tehermentesek, hiszen az
állam javára bejegyzett opciók el-
törlése megtörtént. Ez ügyben le-
vélben kértem Göndör István or-
szággyûlési képviselõ segítségét, s

kötelességemnek érzem, hogy az
általa nyújtott támogatást megkö-
szönjem. 

Marton István elmondta, a te-
rületre szórakoztató és üzletköz-
pontokat képzelnek el, s itt kapna
helyet a sportcsarnok is.

Göndör István hozzátette,
1994. óta küzd azért, hogy az
ilyen ingatlanok kerüljenek ön-
kormányzati tulajdonba, ám soká-
ig nem járt sikerrel, ugyanis a
honvédség mindenképpen hasz-
not akart húzni a megüresedett
laktanyák értékesítésébõl.

– Nekünk jobbára honvédségi

ingatlanaink vannak, amelyekbõl
a honvédség mindig szeretett vol-
na pénzt csinálni – mondta Gön-
dör István. – Az elõzõ ciklusban a
város megkapta ezeket az ingatla-
nokat, amelyeket azonban akkor
még elidegenítési tilalommal, il-
letve elõvásárlási joggal terhelt az
állam. Most pedig a polgármester
úr kérésére sikerült elérni, hogy
ezen opciókat töröljék róluk, így
a város a továbbiakban jó gazda
módjára gazdálkodhat a terüle-
tekkel. 

H.A.
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Az elkövetkezõ napok jónak ígérkez-
nek, pozitívan szemléli a világot. A boly-
gók állásának köszönhetõen a munkájába
fektetheti minden energiáját. A pozitív
életérzés párkapcsolatát is élénkíti.

A forró nyár után sokrétû tennivalók
várják. Kiegyensúlyozottan végzi dolga-
it, így az eredmények sem maradnak el.
Ha szingli, tegyen azért, hogy ne töltse
magányosan a hétvégéket.

Mutassa meg rejtett, ismeretlen ké-
pességeit. Önbizalma ismét erõssé válik,
és túlszárnyalhatja régi önmagát. Érzel-
mi életében mellõzze a féltékenység
gondolatát, mert csak bajt okoz.

Új lehetõségek, kihívások jelentkeznek
a napokban. Bár a környezetétõl nem vár-
hat támogatást, merítsen erõt önmagából,
meglesz az eredménye. A magányosok a
nagy õ megjelenésére számíthatnak.

A Mars kellemetlen hatásának kö-
szönhetõen csekélységek miatt is indula-
tossá válhat. Ebbõl a hangulatból vidám
baráti társaságban egy-kettõre kikerülhet.
Ha szingli, könnyedén párt találhat.

Jó fizikai és lelkierõben van mosta-
nában. Környezetének elismerése növeli
önbizalmát, ami új célok kitûzésére ser-
kentik. A Vénusz segítségének köszön-
hetõen rátalálhat az igazi társra. 

Idõnként úgy tûnik, hogy ön számára
az élet csak egy kaland. Mindennapjai-
ban az érzelmesség kerül elõtérbe, nem
a cselekvés. Élete alakulásában a szerel-
mi kapcsolatok játszanak fõszerepet.

Nem találja a helyét mostanában. Nem
érdemes feleslegesen idegeskednie, a kel-
lemes nyárvégi napok új erõt adnak.
Mindjárt jobban érzi magát, ha társától
nem kíván többet, mint amit nyújtani tud.

Nehezen viseli a feszültséget ezek-
ben a napokban. Hatásosan lerendezheti
az ügyeit, ha tisztázza a nézeteltéréseket
a környezetével. Ha magányos, ne uta-
sítsa vissza egy ismerõs közeledését.

Bár a szabadság utáni elsõ napok ne-
hezen indulnak, érdekes eseményekben
lehet része, és új, hasznosítható ismerete-
ket is szerezhet. Érzelmi életét felkavar-
hatja egy régi ismerõs megjelenése.

Ha netán megsérti valaki a lelkivilá-
gát, ne törõdjön vele. A rossz hangulat-
ból munkavégzéssel könnyedén kikeve-
redhet. Ebben a Hold, valamint kiegyen-
súlyozott érzelmi élete segíti.

Idõnként vitába keveredhet mások-
kal. Ha úgy érzi, önnek van igaza, azt ne
hallgassa el. Legkifizetõbb ezen a téren
is az õszinteség. Egy kis lazítás, társasá-
gi élet, kellemes kikapcsolást nyújthat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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DUGÓCSKA
Úgy érzi, szüksége lenne egy wellness-hétvégére? 

Nyerje meg a Kanizsa Rádiótól!
Nagy nyárvégi nyereményjáték a Kanizsa Rádióban augusztus 20-tól!

Mi elõre borítékoljuk, hogy Ön nyer! Csak a borítékot jól eldugjuk...
VVegyen részt Ön is a "Dugócskában" egyen részt Ön is a "Dugócskában" 

keresse a Kanizsa Rádiós borítékokat a városban. keresse a Kanizsa Rádiós borítékokat a városban. 
Napról-napra nõ a tét! 

Hétfõn 4, kedden 6, szerdán 8, csütörtökön 10 ezer forintos 
vacsorajegyet talál a borítékban!

Pénteken pedig egy 2 személyes wellness hétvégét nyerhet!
Részletek délutánonként a Kanizsa Rádióban

KKöözzööss ssiikkeerr

Közönybe fulladt a Nyugat-
dunántúli Regionális Közleke-
désszervezési Iroda által au-
gusztus tizenhetedikére a kis-
térség negyvennyolc települé-
sének polgármesterei számára
meghirdetett, közösségi közle-
kedésszervezéssel kapcsolatos
egyeztetés – azon ugyanis
mindössze kilenc önkormány-
zat képviseltette magát a negy-
vennyolcból. 

Pedig lett volna mit hallgatni,
mert az egyeztetésen tudtuk
meg, hogy a MÁV-Start Zrt. el-
vesz még egy InterCityt a fõvá-
rosba utazóktól, ugyanis január
elsejétõl megszünteti a Kanizsa
IC-t. 

Nagy László irodavezetõ-he-
lyettes lapunknak elmondta, az
új, 2008. január elsejétõl életbe
lépõ közösségi menetrendrõl
elõzetesen is egyeztettek az ön-
kormányzatokkal, most azonban
már a végleges formát kell ki-
dolgozni. A munka során a Vo-
lán és a MÁV szakembereinek
bevonásával igyekeznek a lehetõ
legnagyobb mértékben figye-
lembe venni a települések igé-
nyeit, s különösen nagy hang-
súlyt fektetnek az egyes csatla-
kozások összehangolására. Az
eddigi tapasztalatok alapján
egyébként úgy tûnik, hogy az
idõszak legnagyobb problémája
az iskolák megszûnésébõl fakad,
s jogos igényként fogalmazódik
meg a településvezetõk részérõl
az iskolabuszok, iskolajáratok
számának növelése. 

Nem éppen a nap jóhírét hoz-
ta Szalai András, a MÁV-Start
Zrt. területi személyszállítási
vezetõje, aki az egyeztetésen
jelentette be, hogy megszûnik a
Kanizsa InterCity. Az évek óta
tartó leépülés közepette sovány
vigasz, de legalább azok az IC-
k megmaradnak, amelyek nem
Nagykanizsáról indulnak, ám
áthaladnak a városon, s válto-
zatlanul közlekednek a nemzet-
közi vonatok, gyorsvonatok is. 

Horváth Attila

LLeehheett eeggyy
IICC-vveell
kkeevveesseebbbb??

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Ügyintézõ: Erdõs Péter, Szám:14/ 45-6 /2007.
Tárgy: Kanizsa IC járat tervezett megszûntetése

CÍMZETTEK:
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt., Dr. Mosóczi

László elnök, vezérigazgató, Budapest, Kerepesi út 3.
MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, Heinczinger István vezér-

igazgató, Budapest, Andrássy út 73-75.
Nyugat-Dunántúli Regionális, Közlekedésszervezési Iro-

da, Tóthné Temesi Kinga irodavezetõ, Szombathely, Wes-
selényi u. 7.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési
Iroda által szervezett menetrend egyeztetõ értekezleten el-
hangzottakra reagálva mély felháborodással írom Önnek
soraimat.

Megütközéssel értesültünk a Nagykanizsa vasúti közlekedé-
sét érintõ változtatási tervek közül arról a szándékról, hogy a
város legfontosabb Inter City járatát meg kívánják szüntetni.

Érthetetlen és véleményünk szerint valós indokokkal alá-
támaszthatatlan az a most már évek óta érzékelhetõ folya-
mat, amely a vasúti közlekedés visszafejlesztését, színvona-
lának folyamatos romlását eredményezi, ami azután termé-
szetesen önmagát felerõsítõ hatással, az utaslétszám csökke-
nésével is együtt jár. Ilyen körülmények között arra hivatkoz-
ni, hogy a kihasználtság nem megfelelõ, számunkra elfogad-
hatatlan. A XXI. század kezdetén egy megyei jogú városban
az egyetlen Inter City járatot még akkor is indokolt lenne
fenntartani, ha az Önök kihasználtságra való hivatkozása
megalapozott lenne.

Ami a kihasználtságot illeti egyébként, nem csodálható,
hogy a nyolcvanas években volt Nagykanizsa-Budapest vi-
szonylatban a három és fél óra körüli gyorsvonati menet-
idõt is túllépõ, ma 3 óra 51 illetve 3 óra 53 perces menet-
idejû IC járat kihasználtsága relatíve csökken, miközben az
autópálya megépülésével a közúti elérhetõség 2 órára

csökken. A tervezett intézkedéssel ez a helyzet tovább rom-
lana, és elõre tudható módon tovább csökkentené az utas-
létszámot. A 4 óra 26, illetve 4 óra 21 perces menetidejû,
Kaposváron át közlekedõ, Somogy IC még a személyvonat-
tal sem versenyképes, múlt század eleji állapotokat hozna
vissza városunk közlekedésébe.

A város vasúti közlekedésével kapcsolatban már több-
ször, hasztalanul jelzett problémáinkra nem elfogadható vá-
lasz a vasúti pálya állapotára való hivatkozás. Sem a város
vezetését, sem a nagykanizsai utazóközönséget nem nyug-
tatja meg a többfelé bontott állami cég egyes társaságainak
egymásra mutogatása. Valakinek el kellene végre érni, hogy
az ország fejlesztési céljai között a vasút, azon belül a vas-
úti pálya fejlesztése kellõ prioritást kapjon. 

Mindezek alapján elfogadhatatlan számunkra a terve-
zett intézkedés, és minden lehetséges fórumon felháborod-
va tiltakozunk már a gondolat megszületése ellen is! 

Kérjük, sõt követeljük, hogy vegyék le a napirendrõl a
nagykanizsai vasúti közlekedés további módszeres tönkretétel-
ét, ami egyben a nagy múltra, és hagyományra visszatekintõ
vasúti csomópont megalázásával egyenértékû. Lássák be vég-
re, hogy az utóbbi évek vasúti menetrend változtatásai rendre
rontottak a helyzeten, miközben mi azt várnánk el Önöktõl,
hogy ha javítani nem tudnak, legalább ne rontsanak tovább az
1900-as szint alá! Végeredményben az utaslétszám csökkené-
sének legfõbb okozója maga a vasút.

Sérelmezzük továbbá, hogy az egyeztetés meghívójában
említést sem tettek a tervezett intézkedésrõl, miáltal az egyez-
tetésen nem tudtuk felkészülten és megfelelõ súllyal jelezni
egyet nem értésünket. Úgy gondoljuk, hogy ilyen súlyos intéz-
kedést tervbe venni is csak a szóban forgó vasútvonal legtöbb
utasát adó, legnagyobb városával történõ érdemi egyeztetést
követõen lehetne, amire a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Hivatalában illene sort keríteni, s nem azt felrúgva más hely-
színen, degradálva az egyeztetés fontosságát, számtalan kis
településsel közös fórumon.

Nagykanizsa, 2007. augusztus 17.
Tisztelettel: Marton István
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Idén csapattá alakul a rejtel-
mes Négylevelû Fa nevet viselõ
cserkész õrs. A csapat vezetõje,
Bekõ Zoltán és párja, Bekõ Judit
munkája révén örvendetes gya-
rapodásnak indult a nagykani-
zsai cserkészmozgalom. A közel-
múltban megrendezték elsõ csa-
pattáborukat is a miklósfai
parkerdõben, ahol igazi nomád
körülmények között tölthettek
el néhány napot a cserkészek.

A cserkészmozgalom egy olyan
önkéntes, vallásos, politikamentes
ifjúságnevelõ mozgalom, amely
nyitott mindenki számára, szárma-
zástól, nemtõl, társadalmi és va-
gyoni helyzettõl, valamint feleke-
zettõl függetlenül. Célját, alapel-
veit és nevelési módszereit alapí-
tója, Lord Baden-Powell of Gil-
well, a brit hadsereg tábornoka ha-
tározta meg: A cserkészet alapvetõ
célja, hogy támogassa a fiatalokat
testi, lelki, társadalmi és szellemi
képességeik teljes kifejlesztésében
mind egyénként, mind felelõs ál-
lampolgárként és helyi, nemzeti és
nemzetközi közösségeik tagjaiként.

A cserkészet kezdetei 1907-ig
nyúlnak vissza, amikor Robert
Baden-Powell megrendezte az elsõ
cserkésztábort az angliai Brownsea

Islanden. A mozgalom az úgyneve-
zett „cserkészmódszert” alkalmaz-
za, egy olyan nevelési módszert,
amely nagyban épít a szabadban
végzett elfoglaltságokra, így a tá-
borozásra, az erdei és vízi életre,
túrákra és természetesen a sportra.
Napjainkban világszerte 216 or-
szágban 38 millió cserkész tevé-
kenykedik. Egyébként éppen 2007.
a cserkészet centenáriumi éve.

A cserkészet Magyarországon
1910-ben indult el, a Magyar
Cserkészszövetséget 1912-ben
hozták létre, a fõcserkész egy
ideig Teleki Pál miniszterelnök
volt. A mozgalmat 1944-ben a
nyilasok oszlatták fel, majd 1948-
ban a kommunisták az Úttörõszö-
vetségbe olvasztották, s majd
csak 1989-ben indulhatott meg
újra a cserkészmunka.

A fiatalság mára jelentõsen át-
alakult szemléletének következté-
ben elég lassan, ámde biztosan
haladó építkezés eljutott váro-
sunkba is, ahol Jakab (most már
Bekõ) Judit és Kalocsainé Magdi
élesztette fel a cserkészmozgal-
mat, amely néhány évnyi útkere-
sés után napjainkban új erõre ka-
pott a cserkészet. A fiatal cser-
készvezetõk tervei közt szerepel,
hogy felveszik a kapcsolatot a ka-

nizsai iskolákkal, s igyekeznek
minél több cserkészjelöltet tobo-
rozni a Négylevelû Fa Õrsbe. A
közelmúltban éppen a miklósfai
parkerdõbe szerveztek egy tábort
a nomád életet vállaló lelkes gye-
rekeknek

– A kanizsai cserkészet 2002-
ben indult a párom, Jakab Judit és
Kalocsainé Magdi vezetésével –
idézi fel a cserkészcsapat elsõ lé-
péseit Bekõ Zoltán, cserkész se-
gédtiszt-vezetõ. – Egy évvel ké-
sõbb már egy õrsöt is alapítottak,
ami 2005-re rajjá növekedett. Idén
alakulunk csapattá, s kiválunk
anyaszervezetünkbõl, egy fõvárosi
csapatból, ugyanis eddig annak
voltunk a mellékõrse, azonban ez a
távolság miatt már nem igazán
tartható. Megalakítjuk a Négyleve-
lû Fa Cserkészcsapatot.

Bekõ Zoltán mesélt a szokatlan
név eredetérõl is. Minden õrsnek
van egy titkos jelképe, a kanizsaia-
ké egy olyan fás szárú növény,
aminek ha elvágjuk a szárát, a ka-
pott keresztmetszet egy négylevelû
lóherére hasonlít. Mutat is egy, a
nyakában lógó fadarabkát – az
azonban titok, hogy pontosan mi is
ez a növény, s honnan származik.

A táborban egyébként kilenc
gyermek vett részt, de folyamato-
san toboroznak az oktatási intéz-
ményekben – nincs könnyû dol-
guk, ugyanis a gyerekeket nehéz
elrángatni a számítógép elõl.
Azonban ha egyszer sikerül, a ta-
pasztalatok szerint többségük már
élvezi a cserkész-életet. Bekõ Judit
szerint azonban még ennél is nehe-
zebb jó, felelõs vezetõket találni.
Amíg nincs elég vezetõ, addig –
természetesen – nem a létszám nö-
velése a fõ cél. Azonban szeren-
csére idén két cserkészük is elvé-
gezte az õrsvezetõ-képzõ tábort. 

– Igyekszünk minél több fiatalt
bevonni a munkánkba, vagy iskolá-
kon, vagy ismerõsökön keresztül –
mondja a fiatal csapatparancsnok. –
Ha rendszeresen részt vesznek a fog-
lalkozásainkon, megtartják az érték-
rendünket és helytállnak, fogadal-
mat tehetnek, s így cserkésszé vál-
nak. A leendõ cserkészeknek elsõ-
sorban arról kell bizonyságot tenni,
hogy képesek a természetben, no-
mád körülmények között élni, az er-
dõben fellelhetõ anyagokból építkez-
ni, tábortüzet rakni, rendelkeznek el-
sõsegély-ismeretekkel, megfelelõ is-
mereteik vannak a magyarságról, a

nemzetrõl. Ami még nagyon fontos:
mivel a cserkészet a valláson is
alapszik, s mint ilyen ökumenikus,
elõírás, hogy a fiatalnak gyakorol-
nia kell a saját vallását. A közhiede-
lemmel ellentétben tehát nem kizá-
rólagos hitünk a kereszténység, mert
biztosan létezik buddhista cserkész
is. De száz szónak is egy a vége, a
cserkésznek rendelkeznie kell mind-
azon tulajdonságokkal és tudással,
amelyek kereszténnyé és emberré
tesznek minket e világon. Vala-
mennyi korosztálynak úgynevezett
próbákat kell tenni, a vezetéshez pe-
dig egy alapos, másfél éves képzés
szükséges. Így lehet valakibõl õrsve-
zetõ, cserkész segédtiszt, vagy éppen
cserkésztiszt.

– Mit csinál a cserkész, amikor
éppen nem cserkészkedik?

– A cserkész mindig cserkész, a
hétköznapok során is, ugyanis a tör-
vényeink megkövetelik a vallásunk-
nak megfelelõ értékrend szerinti élet-
vitelt. A cserkésznek gyakorolnia és
ismernie kell a saját vallását, ez
egyébként a cserkésztörvény egyik
pillére is. Amíg valaki fogadalmat
tesz, számos szûrõn kell átmennie, te-
hát cserkésszé valóban csak az arra
alkalmasak válhatnak. Alapvetõen
nem könnyû napjaink gyermekeivel,
mert többségük elkényeztetett, lusta,
nem tudnak játszani, nem bírják elvi-
selni, ha veszítenek, gyakran önzõek.
Ezért sajnos, sokuknak nem való a
cserkészet, de akik bent maradnak,
azokra valóban lehet építeni.

A potenciális cserkészjelölteket
általában elhívják egy-egy portyára,
õrsi foglalkozásokra, ahol a gyere-
kek valóban megismerkedhetnek a
cserkészet lényegével. Bekõ Zoltán
azt mondja, az iskolai bemutató
órák nem jártak túl sok sikerrel,
mert a gyerekek hirtelen fellángoló
lelkesedése csak rövid ideig tart, s
amint valóban ki kellene mozdulni
a számítógép mellõl, általában
meggondolják magukat és vissza-
koznak. Ellenben a gyakorlati ta-
pasztalatokra alapozó „nyílt napok”
nagyon sikeresek. S hogy mit kap-
hatnak a fiatalok a cserkészettõl?

– Igyekszünk olyan elfogadó
közösséget adni a gyerekeknek,
ahol megtanulnak beilleszkedni,
dolgozni és játszani; ugyanis sze-
rintem mai világunkban nagyon
fontos, hogy megtanuljunk értel-
mesen játszani, hogy egy kicsit
maradjon gyerek a felnõtt is, mert
csak így lehet könnyedén elviselni
a mindennapok ridegségét.

Horváth Attila  
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RReennddõõrröökkeett  KKiisskkaanniizzssáárraa
A nap huszonnégy órájában

rendõri jelenlétet garantáló
rendõrségi szolgálati helyet
akarnak a kiskanizsaiak, ami-
nek érdekében aláírásokat
gyûjtenek a településrészi ön-
kormányzat tagjai és segítõik,
akik elkötelezettek az ügy iránt.
A kezdeményezés ugyanis a la-
kosságtól indult, akik számos
panaszt fogalmaztak meg a vá-
rosrész közbiztonságával kap-
csolatban Kiskanizsa önkor-
mányzati képviselõinek, Polai
Józsefnek és Tóth Nándornak.

E szerint gyakori a gyorshajtás
a városrész útjain, a vendéglátó-
helyek elõtt többször elõfordultak
már atrocitások, verekedések, a
Zsigárdi utcában nemrég épített
kishídon rendszeresen kamionok
hajtanak át a súlykorlátozás elle-
nére, s akkor még nem beszél-
tünk a besurranásos lopásokról,
betörésekrõl – például egy épülõ-
félben lévõ családi házból már a
beszerelés másnapján kilopták a
teljes fûtésrendszert. 

Polai József a közgyûlésen már
többször jelezte, a lakók vélemé-
nye szerint nyugalmuk érdekében
szükség lenne egy állandó rendõr-
ségi szolgálati helyre Kiskanizsán.
Nem rendõrõrsrõl lenne szó, ha-
nem olyan rendõri jelenlétrõl, ami
talán leginkább a körzeti megbí-
zott tevékenységéhez hasonlítható. 

A képviselõ felvetésére dr.
Molnár József rendõr alezredes,
városi kapitány levélben vála-
szolt, amelyben arról tájékoztatta
Polai Józsefet, hogy nem látja in-
dokoltnak a kérés teljesítését,
ugyanis a terület bûnügyi fertõ-
zöttségi mutatója a többi város-
részhez képest alacsony, s a járõr-
szolgálat jelenleg is több órát tel-
jesít itt, mint amennyit egy körze-
ti megbízott teljesítene. Vélemé-
nye szerint szakmai szempontból
inkább a keleti városrészben len-
ne indokolt egy szolgálati hely
létrehozása, ám egyelõre annak
sem biztosítottak az anyagi feltét-
elei. A kapitány arra is felhívta a
figyelmet, hogy a lakók komfort-
érzetének javításához nagyban
hozzájárulhatna egy jól mûködõ
kiskanizsai polgárõrség létrehozá-
sa, amire azonban eddig még in-
formációi szerint nem került sor. 

Dr. Molnár József levele nem
elégítette ki a kiskanizsai képvi-

selõket, ezért hogy nagyobb nyo-
matékot adjanak a városrész ké-
résének, aláírásgyûjtésbe kezd-
tek. Terveik szerint több száz alá-
írást gyûjtenek össze szeptember
végéig, amit átadnak Marton Ist-
ván polgármesternek, egyúttal
kérik az ügyben a közbenjárását. 

– Ha abból indulunk ki, hogy a
város peremkerületeiben (amelyek
közül Kiskanizsa a legnagyobb
városrész) él Nagykanizsa teljes
népességének egynegyede, mint-
egy tizennégyezer ember, akkor
véleményem szerint jogosnak te-
kinthetõ az igény, miszerint a kül-
sõ területeken, így a Kiskanizsán
élõknek is joguk van a magasabb
színvonalú közbiztonsághoz – ma-
gyarázza Polai József. – Már
többször kértem a kiskanizsai
szolgálati hely létrehozását, azon-
ban eddig mindig elutasítást kap-
tam, ez történt legutóbb is. Azon-
ban azt hiszem, nem lehet figyel-
men kívül hagyni az igényt megfo-

galmazó jelentõs lakossági nyo-
mást sem, ezért hogy kérésünknek
nyomatékot adjunk, aláírásokkal
is alátámasztjuk, hogy nagyon is
valós problémáról van szó. Én azt
hiszem – tekintve, hogy most
fideszes többségû önkormányzat
van –, most vagyunk a legköze-
lebb a megvalósuláshoz, ha most
sem sikerül kiharcolnunk a
kiskanizsai szolgálati helyet, ak-
kor talán sohasem. 

Dr. Molnár József rendõrkapi-
tány úgy reagált a felvetésekre,
hogy ha a kérést támogatja a vá-
ros vezetése is, akkor meg kell
vizsgálni, milyen feltételrend-
szerrel valósítható meg az állan-
dó szolgálati hely, hogyan épül
fel a technikai-financiális háttér, s
mit tud ebbõl felvállalni az ön-
kormányzat. 

Horváth Attila  

Itt és most egy nem titkoltan keserû írás követke-
zik a mai iskolák egyik sarkalatos gondjáról.

Lehet, mire a cikk megjelenik, már rendelet írja elõ,
hogy tilos az iskolákban a csöngetés, mert kirekeszt,
félelmet kelt, s egyáltalán, olyan érzetet kelt a gyer-
mekben, ami a tanulásra utal, ez pedig súlyos traumát
okoz a gyermeki lélekben, ami egy életre nyomot hagy.
Ha most valaki fölkapja a fejét, hogy mi ez a badar-
ság, s eldobja magától az újságot, kérem ne tegye!

Szinte karnyújtásnyira van tõlünk az az idõ, ami-
kor az iskolához úgy tartozott hozzá az osztályozás,
mint mondjuk a csengõszó.

De mit történt a közelmúltban?
Miniszteriális emberek – akik nem olyan buták,

mint amilyen célirányosak – elõírták, hogy az osz-
tályozás márpedig eltöröltetik. Eltöröltetik, mert a
jegyek kirekesztenek, félelmet keltenek, s egyálta-
lán, egy életre szóló traumát okoznak a gyermeki
lélekben. Ezt pedig senki nem akarhatja! 

Akkor most mi legyen az osztályzatokkal? A je-
gyeket mégsem lehet csak úgy kiebrudalni az isko-
lából, hisz tudják, az iskolának ugyanúgy része az
osztályzás, mint a csengõszó. Miniszteriális embe-
reink, akik nem olyan buták, mint amilyen célirá-
nyosak, erre is találtak megoldást. 

A megoldás már körvonalazódik, hamarosan re-
alizálódik. Nem borzolom tovább az olvasó idegeit,
elárulom a titkot. Ezután osztályzatokat (jegyeket,
számokat) a pedagógusok fognak kapni. Már az is
megvan, hogy kitõl.

Osztályozni fognak a szülõk, osztályozni fog az
igazgató, az igazgatót oszályozzák a pedagógusok,
de hogy ennek a tényleg kolosszális tervnek a szel-
lemisége mindenkit átjárjon, a pedagógusok egy-
mást is osztályozni fogják. Nekünk viszont itt lép fel
egyfajta hiányérzetünk. 

Egy láncszem még kimaradt a sorból, de minisz-
teriális embereink, akik nem olyan buták, mint
amilyen célirányosak, ezt az átmeneti figyelmetlen-
ségét hamarosan pótolják. 

Nem borzolom tovább az olvasó idegeit, aki volt
olyan kitartó és eljött velem a zavarosba, elárulom
a hiányzó láncszemet. Igen, Õ az! A pedagógust
még nem osztályozta a gyermek.

De majd fogja! Csak idõ kérdése. S akkor bíz-
vást kimondhatjuk, hogy szép új világunkban min-
den a feje tetejére állt. S ugye akkor már nem kell
drága pénzen fizetett kutatókat bevonni, hogy kide-
rítsék, mi történt a magyar iskolákban?

A valamikor nemzetközi élvonalban lévõ oktatá-
sunk, hogyan került rövid idõ alatt a sereghajtók
közé? Megkérdezhetné valaki, s mit szólnak mind-
ehhez a pedagógusok? Mégiscsak õk látják (remél-
jük látják) ennek a szörnyû pusztításnak a követ-
kezményeit. Azt kell hogy mondjuk, nem szólnak,
hallgatnak, végrehajtanak, szenvednek. Ez a bénító
szellemi-társadalmi légkör a legnagyobb hazug-
ságra, önámításra az értelmiséget kényszerítette. A
mindennek és mindenkinek megfelelni akaró peda-
gógus "prokrusztészi ágy"-ba kényszerült.

Hadd zárjam írásomat korunk nagy írójának, A.
Szolzsenyicinnek, Áltanultak címû esszéjének néhány
sorával. „Az iskolai tanárok olyan mértékben agyon-
zaklatott, megalázott emberek, akik ráadásul filléres
dolgokkal küzdenek, hogy sem idejük, sem terük és
szabadságuk nem marad arra, hogy bármirõl is önál-
ló véleményt alkossanak, vagy akár csak sértetlen
szellemi táplálékot tudjanak találni és fogyasztani."

Somogyi Katalin

BBeeccssöönnggeettnneekk-ee??

Polai József és segítõi többszáz aláírást szeretnének összegyûjteni

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

AA NNééggyylleevveellûû FFaa áárrnnyyéékkáábbaann

A csapat elérhetõségei: www.tabortuz.hu, tnevda@gmail.com

28.qxd  2007.08.22.  13:21  Page 9



– Mi itthonról Kanada vagy
Nyugat-Európa felé vehetjük az
irányt, ön viszont pont fordítva
tette. Megérte?

– Kaland az volt bõven. Nagyka-
nizsán születettem. Montrealban
nõttem fel, de az elsõ igazi állásom
már Németországban volt – igaz,
egy kanadai cégnél. Azóta 17 év
telt el, ezalatt dolgoztam Hollandi-
ában és Rómában is, mielõtt Ma-
gyarországra kerültem. Budapesti
szemmel mindenképpen „vidékrõl
jöttem”. Azt nem tudom, jó irány-
ba mozogtam-e, de mindig úgy
éreztem, hogy elõre haladok – igaz
sok küzdelemmel és szerencsével.

– Világlátott embereknek min-
dig van kedvenc sztorijuk. El-
mondana egyet?

– Az egész életem a „kedvenc
sztorim”, ugyanis én tényleg az ál-
momat éltem. De talán a legidevá-
góbb történet az, amikor egyetem
után egy montreali márkakereske-
désben jelentkeztem értékesítõi ál-
lásra. Ott elég arrogánsan közöl-
ték velem, hogy semmi esélyem
nincs az autóiparban dolgozni.
Már régóta terveztem, hogy visz-
szatérek oda, és megint „bemutat-
kozom”, de amikor ezt néhány éve
megtettem, döbbentem láttam,
hogy a kereskedés idõközben tönk-
rement. Az életem tele van iróniá-
val, s ezt így szeretem.

– Hol érzi magát leginkább ott-
hon?

– Erre azt szoktam mondani:
ott, ahol pizsamában tévét tudok
nézni. Komolyra fordítva a szót,
nyilván ahhoz a két országhoz ál-
lok legközelebb, amelyekhez útle-
vél is köt, vagyis Kanadához és
Magyarországhoz. De amikor
visszatérek oda, ahol már laktam
legalább egy évet, miközben a re-
pülõ leszáll, úgy érzem, mintha
hazatérnék. Ez vonatkozik Rómá-
ra, Frankfurtra, Amszterdamra,
Hamburgra és Párizsra is.

– Augusztusban lesz egy éve,
hogy a GM Magyarországot ve-
zeti. Mit könyvel el már szemé-
lyes sikerként, s mi az, amit még
csak szeretne elérni?

– Úgy érzem, sikerült magam
elfogadtatni a kollégáimmal és a
partnereinkkel. Így tudunk szoros

üzleti, sõt baráti kapcsolatot te-
remteni kereskedõi hálózatunk
tagjaival. Viszont még nem sike-
rült elérni, hogy mindenki, aki
Opelt vagy Chevroletet vásárol,
vagy akár csak érdeklõdik irán-
tuk, érezze, mennyire értékeljük,
hogy minket választ. Ennek javí-
tásán folyamatosan dolgozunk.
Ezúton is szeretném megköszönni
ügyfeleinknek, hogy megtiszteltek
bizalmukkal, és biztosíthatom
õket: mindent megteszünk, hogy
megfeleljünk az elvárásaiknak. 

– Az idei elsõ negyedéves ada-
tokat figyelve a piac csökkenését
(a tavalyihoz képest az idei eladá-
sok 94,7 százalékon állnak) az
Opel-eladások nem követték (106
százalék), és a Chevrolet is meg-
tartotta piaci részesedését. Minek
köszönhetõ ez?

– Elõször is a már említett vá-
sárlóknak, na meg az erõs és
együttmûködõ kereskedõi hálózat-
nak. Végül, de nem utolsó-
sorban annak, hogy jók az
Opel és Chevrolet gépko-
csit, áraink pedig harmóni-
ában vannak a termékek ér-
tékével. Az eddigi eredmé-
nyeknek örülünk, de nem ér-
jük be ennyivel. Úgy gondo-
lom, még ennél is jobban
tudnánk szerepelni, s ezt
a közeljövõben be is
szeretnénk bizonyítani.

– Elõbb Szalay
Balázsék teljesíthették
egy speciális Antará-
val a Dakar-ralit,
majd Bessenyey
Zoltán „kapott”
versenyautót a
GM Magyaror-
szágtól: egy Opel
Astra dízelt. Szereti
az autósportot, vagy
ez csak marketing?

– A sport támoga-
tását elõdeimtõl
örököltem, s ezt a
hagyományt szí-
vesen követem,
hiszen ha nem
benzin – vagy
adott esetben
gázolaj –
folyna az ere-

imben, nem érezném magam ilyen
jól a bõrömben. Amit esetleg a té-
mához eddig hozzátettem, az az,
hogy az új autókkal lehetõségünk
nyíljon új és még jobb eredmé-
nyeket elérni. Igyekszem kerülni a
dolgok általános és szokványos
megközelítését, miközben minden
lehetõségbõl megpróbáljuk kihoz-
ni a maximumot. Az Opel Astra
GTC dízel, a Chevrolet drifiting
autó, valamint az Opel Antara jól
ötvözi ezt a filozófiát. Támogatott
csapataink profik, eltökéltek, és
eddig mindig teljesítették az elvá-
rásainkat. Dízelautónk egyébként
nagy szurkolótábornak örvend.

– Önnek milyen autója van?
– Opel Astra OPC. Testre szabott,

könnyû és 240 lóerõ – kell-e más a
motorhoz? De csak egy hete veze-
tem, elõtte egy Chevrolet Captivám
volt: nagy, négykerék–meghajtás –
kell-e más a motorhoz? Mindkettõ
hozzájárul ahhoz, hogy ennyire él-
vezhetem az életemet.

– A felesége mit vezet?
– Opel Zafira TDCi-t, hogy a

legnagyobb biztonságban és ké-
nyelemben szállíthassa a két, szá-
momra legfontosabb embert a vi-
lágon: Ricky és Márky fiamat.

Nagy Árpád
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MMiinnddiigg eellõõrree
Kalandos úton került Megyeri György ismét Magyarországra, s

bár a General Motors Magyarország igazgatójának „benzin folyik
az ereiben”, mosolyogva gondol vissza a kezdetekre, amikor közöl-
ték vele: semmi esélye sincs az autóiparban dolgozni.
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nepeink, városi megemlékezések
szervezése jellemezte összetartozá-
sunkat. 2003-ban a jobboldali civil
szervezetekkel való összefogás, elõ-
adások szervezése országosan is-
mert elõadókkal, politikusokkal,
mûvészekkel, a helyi FIDESZ-szel
való kapcsolat erõsítése, a szövet-
ség tagozataiba való belépés volt
jellemzõ tevékenységünkre. Abban
az esztendõben nyitottunk a nagy
nyilvánosság felé is. Jótékonysági
vásárokat szerveztünk karácsony-
kor, húsvétkor ajándékcsomagokat
(élelmiszert, játékot) osztottunk a
sokgyermekes családoknak. Sajtó-
tájékoztatókat, évértékelõt tartot-
tunk. A városunkban lévõ Nagy-
Magyarország Emlékmûnél ünnepi
mûsort adtunk a trianoni évforduló
alkalmából. Autóbuszos kirándulá-
saink a Terror Házába, Herendre,
megyei és országos találkozókra,
rendezvényekre, közös évbúcsúzta-
tó, névnapok megünneplése még
bensõségesebbé, családiasabbá tet-
ték közösségünket. 2004-ben az
EU-választások kampánya alatt na-
gyon sok családot kerestünk fel,
jártuk a falvakat, több mint négy-
ezer petíciót írattunk alá. Úgy érez-
zük, a városban elért jobboldali
gyõzelem aktív részesei voltunk.
2005-ben a határokat átívelõ za-
rándoklat fogadására ünnepséget
rendeztünk, áprilisban vendégünk
volt Jókai Anna írónõ, és a szimpá-
tiaszavazásból is derekasan kivet-
tük részünket. 2006-ban egy jól sik-
erült teadélutánt szerveztünk, erdé-
lyi körutazáson vettünk részt és az
56-os megemlékezések több helyszí-
nén képviseltette magát a polgári
kör. (Kiskanizsán, Murak-
eresztúron, Nagykanizsán a városi
ünnepségen és Budapesten az
Astoriánál. – B.E.) Strassburgban
járt két polgári körösünk májusban.
A 2006-os választások kampányát
aktívan segítettük, decemberben pe-
dig ismét megrendeztük a jótékony-
sági vásárt és ajándékosztást. 

– Ez volt a múlt. A jövõ tervei-
ben mik szerepelnek?

– Az irányvonalat a Fidesz és
Orbán Viktor adja meg számunkra.
Véleményünkkel a mindenkori po-
litikai hatalom kisembereket érintõ
problémáinak megoldásában sze-
retnénk részt venni. A városlakók is
értékelik tevékenységünket. A bará-
ti együttlétek után mindig lélekben
megerõsödve térünk haza család-
jainkhoz abban a tudatban, hogy
igaz ügyet szolgálunk. 

Bakonyi Erzsébet

“Fogd a kezem, szaladj velem...”
éneklik az Igricek Lukács Zoltán
közkedvelt versére. Most egy remek
fesztiválra invitálnak bennünket,
melyre a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Ház és a Cserfõ Jazzland Ala-
pítvány szervezésében augusztus
harmincegyedikén és szeptember el-
sején elsõ alkalommal, hagyomány-
teremtõ szándékkal kerül sor.

Farkas Tibor fõszervezõtõl
megtudtuk, az Igricfesztivál a vi-
lágzene, a folk és az énekelt vers
találkozója lesz. E mûfajok leg-
nevesebb képviselõi látogatnak
el hozzánk. Pénteken délután az
Aradi udvarban a Hangraforgó

Gyõrbõl, Budapestrõl Dinnyés
József, Lukács Sanyi Egersze-
grõl, a pécsi Szélkiáltó, és a házi-
gazda Igricek csalogatják a kö-
zönséget az esti programokra,
Tiborcz Iván birtokára, a cserfõi
jazzlandre, amely erre az alka-
lomra folklanddé alakul át. Elõ-
vételben sokkal olcsóbban lehet
jegyekhez, bérletekhez jutni,
mint a helyszínen, s nemcsak a
Halis István Városi Könyvtárban,
a Tourinform Irodában és a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház-

ban vásárolhatnak belépõket az
érdeklõdõk, hanem a városköz-
pontban cirkáló gólyalábasoktól
is. A nyitónapon 19 órától Diny-
nyés József daltulajdonos, majd a
pécsi Szélkiáltó Együttes, a Ka-
láka Együttes, illetve a Besh o
droM szórakoztatja a közönsé-
get. A szombat estét 18.30-tól
Kátai Zoltán énekmondó nyitja,
õt a Misztrál Együttes, az Igri-
cek, a Ghymes, majd a Csík Ze-
nekar követi. A fesztivál prog-
ramja mindkét napon hajnalig

tartó táncházzal, illetve közös ze-
néléssel zárul. Szombaton dél-
után gyermekprogramok várják a
családokat, ezek ingyenesek, sõt
14 éves korig valamennyi prog-
ramot ingyen látogathatják a
gyerekek!

A fesztivál szervezõinek nagy ál-
ma, hogy sokan legyenek a koncer-
teken, hiszen ezeket az elõadókat
ritkán lehet Nagykanizsán látni, sõt
az országos fesztiválokon kívül
nem nagyon juthatunk el a koncert-
jeikre.

IIggrriiccffeesszzttiivvááll NNaaggyykkaanniizzssaa-CCsseerrffõõnn

Augusztus 24 – szeptember
2. között immár kilencedszer ke-
rül megrendezésre Horvátország
barokk fõvárosában, Varasdon a
SPANCIRFEST kulturális feszti-
vál. Az idei évben a szervezõk
száznyolcvanezer vendéget vár-
nak a tíznapos eseménysorozatra,
melyen a folklóré, a színi elõadá-
soké, a zenéjé, valamint az iroda-
lomé lesz a fõszerep. A város fõ-
terén berendezkedõ kavalkádra
az elõzõ évekhez hasonlóan vél-
hetõen sokan lesznek kiváncsiak
Magyarországról is, hiszen a ren-
dezvény egyik célja, hogy a házi-
gazdákon kívül Ausztriából,
Szlovéniából, illetve tõlünk is
mind több látogatót vonjon be
programokba. Idén kétszáznegy-
venhat mûsort szerveztek a varas-
diak a Fõtér körüli sétálóövezet-
be, de a délszláv kultúrkörön kí-
vül a közép-európai elõadóknak
is számos lehetõséget adnak a be-
mutatkozásra.

Varasdon 
idén iis llesz 
SPANCIRFEST
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagyka-
nizsai lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán elsõ diploma meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Haza-
várunk" ösztöndíj elnyerésének lehetõségét.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállí-
tó intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történõ oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autó-
buszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján törté-
nik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diák-
igazolvány másolata.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthe-
tõ a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.

Beadási határidõ: 2007. szeptember 30.

Ügyintézõ: Junger M.
Szám: 6 / 835 / 2007.
Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, 
Király u. 53. sz. alatti építési ügyben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége Kirendeltségvezetõje a Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Jegyzõje 6/835-5/2007. számú tárgybani építési ügyben ho-
zott határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül ha-
táros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs az eljáró másodfo-
kú hatóság javaslatának megfelelõen a további ügyfeleket a határozat meg-
hozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2007. augusztus 14-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hiva-
tala Építéshatósági Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma:
6/835/2007. Tárgya: égéstermék kivezetõ építési engedélye

A kérelmezõ ügyfél neve: Péter Istvánné 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-

tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 91/1. hrsz-ú
társasházi ingatlan, 18., 21/2., és 20/2., hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ:8-12, 13-16.30, Szerda:
8-12, 13-18, Péntek: 8-12 

A Ket. 109. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb részvevõje a hatóság
jogerõs határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétõl számított har-
minc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási
ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset
indításával.”

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetõségét
döntésében az alábbiak szerint biztosította: „E határozat jogerõs, ellene fel-
lebbezni nem lehet, azonban a közléstõl számított 30 napon belül a Zala Me-
gyei Bíróság elõtt keresettel megtámadható. A keresetlevél az elsõ fokú épí-
tésügyi hatóság útján terjeszthetõ elõ.”

Nagykanizsa, 2007. augusztus 14.
A jegyzõ megbízásából: 

Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre ki-
adja az alábbi helyiségeket:

1.  A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskas-
tély mellett) épületében lévõ, 40 fõ befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség

2. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fõ befogadására alkalmas, beépí-
tett kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség

A kávézó bérleti jogának elnyerõje jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.  

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után ver-
senytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti dí-
ja. Ajánlattételi határidõ: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekinthetõk
meg. A bérleti idõszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerzõdés megköté-
sének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval elõzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerzõdést a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetõségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445, 
e-mail: hsmkgt@chello.hu

A közelmúltban ünnepelte meg-
alakulásának öt éves évfordulóját
a Rozgonyi Polgári Kör. Ebbõl az
alkalomból Miha Tamásnét, a vá-
ros közismert, nyugdíjas tanárát,
a jobboldali civil szervezet vezetõ-
jét elõször a gyökerekrõl kérdez-
tük. Beszélgetésünk során a
számtalan régi fénykép mellett
elõkerült a Kanizsa Enciklopédia,
az édesapa naplója és a Klárika
által az 1700-as évektõl napjain-
kig levezetett családfa. 

– Az én édesapám akár író is lehe-
tett volna. Szabatosan fogalmazott,
gördülékeny, olvasmányos stílusban
írt. Az emberi lélek apró rezdülései fel-
lelhetõek írásaiban. Ebben a kék fü-
zetben gyönyörû apró betûkkel fel-
jegyzett mindent, amit a családtagok-
ról tudott. Nagyon nagy érték szá-
munkra, az utódoknak. Könnyekre fa-
kadunk, amikor olvassuk. Nagy öröm
számomra, hogy öt õsünk szerepel az
enciklopédiában – kezdte a visszaem-
lékezést Klárika. – Apai ágon a
Janda- és a Knortzer-ág. Régen a nõk
ritkán vállaltak közéleti szerepet, csak
a férfiak. Most már az emancipáció
révén természetes, hogy a nõ is tovább
viszi az õsi tradíciókat, nemcsak a fér-
fi. Tehát öt nevet említenék. Janda
Károly dédapámat, a kertészt, Janda
Károly nagyapámat, a posta-fõfel-
ügyelõt és Janda Károly édesapámat,
a bankigazgatót. Apai ágon még
Knortzer György dédapámat említem,
akinek édesapja, Rudolf, egy magas
rangú porosz tisztnek volt a fia és az
1700-as években került Kanizsára.
Dédapám a kormánytanácsostól kezd-
ve nagyon sok tisztséget töltött be. Õ
volt a Zala Megyei Gazdasági Taka-
rékpénztár nyugalmazott vezérigazga-

tója, igazgatósági tagja, a Magyar
Nemzeti Bank váltóbírálója, a Nagy-
kanizsai Közraktárak Rt. igazgatósági
tagja, a Zalavármegyei Tûzoltószövet-
ség örökös elnöke, a Nagykanizsai
Önkéntes Tûzoltótestület tiszteletbeli
elnöke és örökös parancsnoka. A ka-
nizsai mentõket és a tûzoltóságot õ
alapította meg. Városi képviselõ, a
Város-szépítészeti Bizottság tagja, a
Polgári Egylet elnöke. Örökös tûzoltó
fõparancsnok és kormánytanácsos.
Dédapa halála után édesapám lett a
Zala Megyei Gazdasági Takarékpénz-
tár vezetõje, majd 1949-ig az Orszá-
gos Takarékpénztár fiókfõnöke. Mun-
kahelyérõl azért bocsátották el, mert
nem akart belépni a kommunista párt-

ba. Még a városból is kitiltották.
Anyai ágon Bartal Béla nagyapám
szerepel az enciklopédiában. Õk csak
az 1900-as évek elején kerültek Kani-
zsára. Bartal nagypapám a vasúton
dolgozott. Köztiszteletben álló állo-
másfõnökként a Dél-Dunátúlon elter-
jedt a híre, hogy ilyen jól szervezett és
esztétikus vasútállomás nincs a közel-
ben.  Elismertségét az is mutatja, hogy
amikor Viktor Umberto átutazott Ka-
nizsán, az a megtiszteltetés érte, hogy
az állomáson végigterített vörös kó-
kuszszõnyegen, díszes ruhában, fehér
kesztyûben fogadta, majd tiszteletét
tette nagyapám hivatalában is. 1924-
tõl több mint egy évtizedig állomásfõ-
nök, a város közéletének szereplõje,
önkormányzati képviselõ, és kitünte-
téssel ismerték el a soproni-hûségsza-
vazás szervezésében való közremûkö-
déséért. Janda Károly dédapám a kis-
cenki Széchenyi kastély kertészetébõl
került 1881-ben Kanizsára. A herceg
Batthyányi féle hitbizományból bérelt
területen indult el a kertészete a mai
Peterman kertészet a Báthory utcá-
ban. Késõbb megnyitotta a Fõ utcán a
város elsõ virágüzletét, ahol vágott vi-
rágot, virágmagokat, facsemetét árult.
Felesége Füstér Irma, az 1848-as
honvédhadnagy leánya, beszélt franci-
ául és a nagykanizsai Jótékony Nõ-
egylet tagja volt. Három gyermekük
született. Hedvig, az én keresztanyám
és Margit leányuk zárdában nevelked-
tek, fiuk Károly, az én nagyapám,
Reitzlingenben a kertészeti fõiskolán
tanult. Janda Margitot vette feleségül
Peterman József, így a Janda kerté-
szet ezután a Peterman nevet vette fel,
amelyet az unoka Peterman Károly
ma is mûködtet a Báthory utcában.
Janda Károly nagyapám az Eötvös té-
ri Piarista Gimnázium tanulója, majd

külföldön folytatta tanulmányait, de az
I. világháború az orosz frontra szólít-
ja, sebesülés, fogság járul hozzá korai
halálához. A kanizsai postán, mint
postafelügyelõ dolgozott. Édesapám
Janda Károly egy jól kvalifikált bank-
szakember volt. Több alkalommal Bu-
dapestre szerették volna helyezni, de
édesanyám nem akarta felcserélni a
vidéki életet a fõvárosival. Õ egy köz-
tiszteletben álló, jó kapcsolatteremtõ
készségû ember volt. 1949-ig igazga-
tóként dolgozott. Már gyermekkorom-
ban természetes volt számomra, hogy
az elõdeim életvitelét kell továbbvin-
nem, magas szintû képzettséget kell
szerezni, és ezáltal a szûkebb pátriám
hasznára válni. Mivel gyermekkorom-

tól német és angol nyelvet tanultam,
biztosra vettem az idegen nyelvek fõis-
kolájára való felvételemet, de az 50-es
években a politika beleszólt a család
életébe. Mellõzések, elbocsátások, ki-
végzés. Maradt a reális valóság, nem
tanulhattam tovább és tizennyolc éve-
sen családfenntartó, dolgozó nõ let-
tem. Csak 1964-ben tudtam diplomát
szerezni. Az oly sokat emlegetett gyö-
kerek, a hagyomány, és a folytonosság
nagyon fontosak. Ez vezérelt engem is,
amikor a családi iratokat böngészve
2005-ben elhatároztam, hogy a déd-
apám által vezetett Polgári Egyletet
újjászervezem és annak szellemiségét
folytatva hû maradhatok a családi ha-
gyományokhoz. Szerencsémre van a
városban egy összetartó, tettrekész, ál-
dozatokat vállaló csapat, a Rozgonyi
Polgári Kör, amelybõl nagyon sokan
kérték felvételüket a Polgári Egyletbe.
Hasonló értékrendet vallanak velem s
így a Polgári Egylet a mai modern vi-
lágban mégiscsak az õsök nyomdoka-
in halad. Keresztény, értelmiségi csa-
ládból származom – összegezte a ké-
peket nézegetve Klárika. – A közel-
múltban elhunyt, szintén pedagógus
férjemmel – aki sokat tevékenykedett a
közös ügyért –, három gyermeket ne-
veltünk fel. Tõsgyökeres kanizsai va-
gyok. Szeretem ezt a várost, az Alsó-
templom harangjainak zúgását, a volt
líceum boltíves folyosóablakait, a pa-
tinás épületek varázsát, a Sétakert ár-
nyas fáit éppúgy, mint a belváros lük-
tetõ forgalmát. Büszke vagyok arra,
hogy õseim már az 1800-as évektõl
Nagykanizsa polgárai voltak és lelki-
ismeretes, felelõsségteljes munkájuk-
kal a város fejlõdését segítették elõ. 

– Lépjünk vissza az öt évvel ez-
elõtti idõszakra, a Polgári Kör
megalakulására.

– A városban 2002-ben rádöbben-
tek a jóakaratú emberek, hogy a de-
mokrácia nem jóságos angyal, aki
lejön közénk és megérint bennünket.
A politikai ügyeskedõk egyre inkább
elfoglalták a kulcspozíciókat a társa-
dalmi, politikai rendszerben. Ekkor
Orbán Viktor miniszterelnök úr felhí-
vására szervezõdni kezdtek a polgári
körök. Kezdetben kigúnyolták õket,
ténykedésüket elhallgatták. Ma már
tudjuk, hogy a jobboldal támogatá-
sának fontos bázisai. Nagyon rövid
idõn belül megtaláltak engem, és fel-
vállaltam, hogy Orbán Viktor FI-
DESZ-elnök felhívására létrehozok
egy polgári kört. A Rozgonyi Polgári
Kör 2002. május 22-én alakult a la-
kásomon negyvenkét fõvel. Az elne-
vezéssel eszmeileg is azonosulni tud-
tunk, hiszen Rozgonyi István ország-
bíró, zalavári kapitány híres törökve-
rõ volt. A körhöz azóta olyan keresz-
tény, konzervatív, polgári értékrendet
valló emberek csatlakoztak, akik úgy
érezték, hogy a 2002-es vereség után
mindazokat az eredményeket tovább
kell vinni, amelyek a FIDESZ-kor-
mánynak és Orbán Viktornak voltak
köszönhetõek. A kezdetekben politi-
kai rendezvényeken, tüntetéseken,
nagygyûléseken vett részt a közösség. 

– Egyszer polgári kört, aztán
polgári egyletet említett...

– A polgári kör teljesen kötetlen
forma, mindenféle alapszabály és
kötöttség nélkül mûködik, olyan,
mint egy sok ismerõst tömörítõ ba-
ráti kör.  A kör azonban 2005-ben
továbblépett, és a régi hagyomá-
nyokra épülõ polgári egyletet is lét-
rehozta. A kettõ nem zárja ki egy-
mást. A polgári körnek vannak
programjai, feladatai, ezek jól ösz-
szeilleszthetõk az egylet célkitûzé-
seivel, mert sok azonosság van kö-
zöttük. Például karitatív, kulturális
tevékenység, a közösség építése, a
hagyományok ápolása, erdélyi ma-
gyarokkal való kapcsolattartás. A
polgári kör egy spontán társadalmi
önszervezõdés, a polgári egylet egy
civil szervezet, amelynek van alap-
szabálya és közgyûlései. Bárki tag-
ja lehet, aki ehhez az értékrendhez
tartozónak érzi magát. Aki egy civil
szervezetnek akar a tagja lenni, az
kérheti magát a polgári egylet so-
raiba. A kör létszáma gyorsan nö-
vekedett, jelenleg a szimpatizán-
sokkal együtt kétszázon felül van.
Az elmúlt öt évben egy jól szerve-
zett közösség lettünk.  

– Hogyan jellemezne, értékelne
egy-egy évet?

– 2002-ben a tiltakozások, boj-
kottok, tüntetések és a nemzeti ün-
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje, OKISB
–elnök augusztus 22-tõl szerdánként ismét tart fogadóórát 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselõ elérhetõsége:
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
bajcsai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértõi értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves idõtartamra, 2007. október 1.-tõl 2010. szeptem-
ber 30.-ig.

A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést iga-
zoló bizonylat bemutatásakor vehetõ át, a befizetést postai úton kell tel-
jesíteni, készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelõtt 9 óra
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

IInnggaattllaannffoorrggaallmmii sszzaakkéérrttõõii éérrttéékkbbeeccssllééss

MMooddeerrnn vviilláággbbaann,, õõssii ggyyöökkeerreekkkkeell
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HHiirrddeettmméénnyy

„„HHaazzaavváárruunnkk””

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. au-
gusztus 31. 16.00 órától új telephelyen mûködik, megváltozott telefon el-
érhetõséggel.

Ügyeleti idõ: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig 

Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentõállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.

ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsõrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefõ, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszú-
völgy, Fûzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnõtt lakossága,
Palin városrész felnõtt lakossága.

VViiddéékkii hháázziioorrvvoossii üüggyyeelleett

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss
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