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KET:
ÉRTÜNK!
Egy új betűszóval ismerkedünk meg hamarosan: november elsejével hatályba lép az Országgyűlés által 2004. december 22-én elfogadott közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
A jogalkalmazók körében egyszerűen csak Ket-nek becézett
törvény komoly előrelépés a
szolgáltató állam megvalósítása
felé: az elektronikus ügyintézés a
papír alapú ügyintézési forma
egyenrangú társaként jelenik
meg a jogszabályban. A törvény
újdonsága, hogy míg korábban
az egyes ágazatoknak kellett lehetővé tenniük az elektronikus
utat a hatósági ügyintézés során,
addig novembertől ez a lehetőség alanyi jogon adott az állampolgárok számára. Újdonság
hogy novembertől már nem kérhető az ügyféltől olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság
nyilvántartása már tartalmazza: a
különböző igazolások beszerzése
nem az ügyfél, hanem a hatóság
feladata – hogy kiemeljünk
néhányat a változások közül.
Számos újdonságot hoz tehát a hatósági ügyintézés, ezért
lapunk a következő hetekben
cikksorozatban kíván Olvasóink segítségére lenni, hogy minél alaposabban megismerhessék az új törvényt.
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KRÓNIKA
KÉSZPÉNZHITEL
AZONNAL:

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERŐS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;

EGYRE KEDVEZŐBB
FELTÉTELEKET
KÍNÁLVA.
NAGYKANIZSA

VASEMBERHÁZ
ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332

BARBI BÁLA
NAGYKANIZSÁN
EXTRA SVÁJCI BÁLABONTÁS!
A HONVÉD KASZINÓ I. EMELETÉN 7-11 ÓRÁIG
Divatos, őszi, extra minőségű felnőtt- és gyermekruhák, nadrág,
szabadidőruha, dzseki, kabátvásár

Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923

TÁBLA CSOKOLÁDÉK, DESSZERTEK,
GUMICUKROK, TEASÜTEMÉNYEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
24 Ft
38 Ft
169 Ft
200 Ft/cs
299 Ft
329 Ft
349 Ft

500 gr-os csokiparány
500 gr-os barackmag
500 gr-os tortabevonó
100 db-os dianás cukor
800 gr-os instant kakaó
500 gr-os gumicukor
500 gr-os konyakmeggy

OLAJOS SZENIOROK
A nyári szünet után megtartotta
első ülését a Buda Ernő által alapított Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre, amelyen megtárgyalták az elmúlt 3 év működési
tapasztalatait, elfogadták a kör
működési alapelveit és jövőbeni
programját. A kör nyitott baráti
társaságként működik, a rendezvényekre bárki elmehet, tagsági díj,
részvételi díj nincs. Előadásokat
szerveznek többek között a dunántúli kőolajkutatásról, a MOL stratégiájáról, megemlékeznek neves
olajipari személyiségekről és eseményekről, látogatást terveznek a
nagykanizsai Thúry György Múzeumba és a zalaegerszegi Magyar
Olajipari Múzeumba is.

SZEPTEMBER 21.

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

Pezz cukor
Bolero italporok 20 ízben
Diétás szörpök (1 literes)
Grillázs
Tenger gyümölcsei desszert
Nescafe 3/1-ben (10 db-os)
500 gr-os rágógumi

SZEPTEMBER 20.

399 Ft
399 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
799 Ft

Yugi Oh és Dual Masters kártyák
kaphatók nagy választékban,
reklám áron!

OKTÓBER HÓNAPBAN
MINDEN VÁSÁRLÓNK

CSOKOLÁDÉT KAP AJÁNDÉKBA!

Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény
Nyitva: Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 17.00 > szombat: 9.00 – 12.00

POLGÁRI EGYLET
Az 1836-ban alakult és 1945-ben
megszűnt Polgári Egylet hatvan év
után most ismét működik. Miha
Tamásné, az egylet elnöke sajtótájékoztató keretén belül elárulta,
dédapja, Knortzer György volt az
utolsó elnöke a tömörülésnek. Céljaik, terveik nem változtak. Szeretnék megőrizni a régi hagyományokat, többek között ünnepélyek rendezését, karitatív tevékenységek
folytatását, rendezvények szervezését tűzte ki magának célul a 21 főt
számláló Polgári Egylet.

SZEPTEMBER 22.
ELKEZDŐDÖTT A TANÉV
A tanévkezdésről tartott sajtótájékoztatót a minap dr. Horváth György, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság tagja valamint
Szmodics Józsefné, az oktatási iroda
vezetője. Az idei tanévet 9 óvoda 57
csoportjában 1360 gyermek kezdte
meg, közülük 354-en most szeptemberben lépték át először az intézmény kapuját. Az általános iskolásoknál tíz intézmény 171 tanulócsoportjában 3790 fő tanul, az első osz-

tályosok száma 416 fő. Az öt kanizsai középfokú oktatási intézmény
161 tanulócsoportjában összesen
4777 diák ült be az iskolapadokba
az idei tanév megkezdésekor. A nulladik évfolyamos nyelvi előkészítő
osztályok iránt idén is nagy volt az
érdeklődés, 121-en vállalták a heti
12-15 nyelvi órát és az órarendben
magas óraszámban szereplő informatikai képzést négy középiskola
egy-egy osztályában.
511 SZAPPAN
Rendkívüli kiállítás nyílt a
HSMK-ban az „Én hobbim” sorozatában. A vörsi Fazekas Ildikó
mutathatta be több mint félezer
szappanát. A lelkes gyűjtő gyűjteményének első darabját 1979-ben
kapta, testvére hozta magával egy
külföldi útjáról. Ezzel kezdődött,
aztán akcióba léptek az ismerősök, a barátok, a családtagok, és
természetesen Ildikó is, s mostanra a gyűjtemény már jócskán megnőtt. A tárlat október 7-ig tekinthető meg a HSMK-ban.
AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
ismét csatlakozott a nemzetközi
kezdeményezéshez, melynek keretében megrendezte szeptember 22én az Autómentes Napot, melynek
jelmondata: „Autó nélkül a városban”, környezetbarát módon. A
programok már reggel nyolc órakor
a Zalai Tekergő 200 km-es kerékpáros túrával elkezdődtek. Megtekinthettük az óvodások zenés tornabemutatóját, a Zala Volán Rt. forgalomba helyezés előtt álló korszerű autóbuszát, és a Kanizsa Birkózó
Sportegyesület bemutatóját. Ezen
kívül szurkolhattunk a korosztályos
városi utcai futóversenyen, és meghallgathattuk Gelencsér Dóra énekes műsorát. A nap a Zalai Tekergő
kerékpáros túra résztvevőinek megérkezésével zárult.

SZEPTEMBER 23.
A BÉKEVÁGY GALAMBJAI
2001-től szeptember 21-e a Béke
Nemzetközi Napja. Ezen a napon az
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egész világon kifejezik békevágyukat az emberek. Jane Goodall, a Rügyek és Gyökerek szervezet alapítója egy évvel később, 2002-ben lett a
Béke Nagykövete, s ennek alkalmából készült el
akkor az első békegalamb. A Rügyek és Gyökerek csoportok többsége szeptember utolsó szombatját választotta a csoport békenapjává, támogatva ezzel az ENSZ béke-erőfeszítéseit. A Rügyek
és Gyökerek hálózat tagjai ettől az évtől kezdve
rendszeresen elkészítik a saját békegalambjaikat,
melyek kizárólag újrahasznosítható alapanyagokból készülnek. Magyarországon először Nagykanizsán került megrendezésre ez a program szeptember 23-án, a Péterfy Sándor általános iskolában és a Batthyány Lajos gimnáziumban. A szervezők remélik, sikerül ezzel egy hagyományt teremteniük, és jövőre már több iskola illetve város
is csatlakozik majd a „galambröptetéshez”.

emléktáblát. Halis István életművét Illés Mária, Halis-kutató mutatta be olyan szakaszokban, mint város politikus, helytörténész, múzeum-és könyvtáralapító. Az emléktáblát a család képviseletében Steinhardt László, és egyetlen élő rokona, Dárdai Zsigmondné koszorúzta
meg. A koszorúzást követő emlékülésen Tóth
Tamás könyvtárhasználó vállalkozó, Nagy Attila olvasásszociológus, Mikulás Gábor információbróker és Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár vezetője bemutatták, ők milyennek látják a könyvtárban folyó munkát.
Délután a fiatalok és a gyerekek interaktív bemutatón ismerkedhettek Halis István munkásságával és a könyvtárral. Az emléknapon sor
került a Nagy Könyv Olvasótábor résztvevőinek találkozójára, a Lapozz bele-kattanj rá!
programban készült segédletek bemutatójára
és gólyalábas bemutatóra is. Egy oldal
HALISt! címmel, Halis-olvasó esten az erre
vállalkozók olvastak fel egy-egy oldalnyi szöveget Halis István életművéből.

SZEPTEMBER 27.

FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Ha az MSZP és az SZDSZ betartotta volna
ígéretüket, akkor ma 2677 fővel lenne kevesebb
az állástalanok száma, tehát ennyi munkahellyel
tartoznak a szocialisták a nagykanizsai családoknak – hangzott el dr. Kolonics Bálint frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatóján, majd hozzátette: arra szeretném megkérni a szocialistákat,
hogy tegyenek érdemi lépéseket a drámai méreteket öltő munkanélküliség csökkentéséért.

SZEPTEMBER 24.
HÉTVÉGI KOLLÉGIUM
Megnyitotta kapuit a Hétvégi Kollégium a
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban. Nagykanizsa város és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma diákok alkotják a Hétvégi Kollégium tanulóit. A diákok 1-3 fős csoportokban egyéni foglalkozásokon, iskolatípusonként és tantárgyanként az iskolában meg nem értett anyagokat, anyagrészeket, tanulmányukban bekövetkezett lemaradásukat, hiányosságaikat pótolják, gyakorolják, ismétlik szaktanárok segítségével. A továbbtanulni szándékozók csoportjában egy diákkal egy
szaktanár foglalkozik. Egyrészt felkészíti az
érettségire, másrészt a felvételire. A megnyitón
harminc diák vett rész, akiknek a köszöntő után
reggel fél kilenckor már el is kezdődött a tanítás.
HALIS EMLÉKNAP
Az intézmény névadójának, a példás kanizsai, Halis István születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett Halis emléknapon
avatták fel a könyvtár bejáratánál elhelyezett

CSÜTÖRTÖKI NYITÁS
A nagykanizsai OBI áruház megnyitásáról
tartott sajtótájékoztatón Az eseményen részt
vett Litter Nándor polgármester, Reiter László a
magyarországi OBI country managere, Petrács
Tamás az OBI nagykanizsai áruházának vezetője, Bak Péter a magyarországi OBI értékesítési
vezetője, valamint Bognár Péter a magyarországi OBI beszerzési vezetője. Az áruházban
hetvenezer féle termékből válogathatnak a vásárlók, melyet kiegészítenek sz áru- és szolgáltatás-bemutatók, valamint a kéthetente megújuló akciók Az OBI árukínálata négy nagy területet ölel fel: a lakáskultúra termékeket, a műszaki
cikkeket, az építkezéshez-felújításhoz kapcsolódó termékeket, valamint a kerti cikkeket. Az
OBI szlogenje, a „Lakásból otthont” is ezt a célt
szolgálja..
IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi
Tanácsa ülést tartott a Honvéd Kaszinóban.
Többek között szó esett az „Idősekért Nagykanizsán” ünnepi hét programjáról, melyet Koller
Jutka az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója mutatott be röviden. Az eseményre október
10-17-ig kerül sor, melynek keretén belül sok
színes programmal várják az idős embereket.
ÖKO PANNA, ÖKO PALKÓ
Egy héten át különböző programokkal, bemutatókkal próbálták a szervezők a legkisebbek figyelmét felhívni környezetünk tisztaságának fontosságára és a szelektív hulladékgyűjtés előnyeire. A program nyitásaként kedden, az Erzsébet
téren bemutató volt a kisiskolás diákoknak, Öko
Panna és Öko Palkó kalandjain keresztül, szemléltető anyagok, képregény segítségével hívták
fel a szervezők a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre. A programsorozat szerdán a város kitakarításával folytatódott, általános- és középiskolások az intézményükhöz legközelebb eső par-

kot, teret tették rendbe a Saubermacher-Pannonia
Kft. és a Via Kanizsa Kht. segítségével.

ELÕZETES
IDŐSEK FILMKLUBJA
Az Idősek Filmklubja következő filmvetítésén a Halis István Városi Könyvtárban október 3-án, hétfőn vehetnek részt az érdeklődők.
Díjtalan belépés mellett Az élet szép című
olasz vígjátékot élvezheti a közönség.
ÚJRA OKTÓBERI ESTÉK
Október 4-én 18 órakor veszi kezdetét a Piarista Általános Iskola és Gimnázium idei évi
Októberi Esték címet viselő előadássorozata.
Első előadóként Maróth Miklós, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem klasszika-filológia,
arabisztika szakos tanára, prodékán várja az
érdeklődőket előadásán, ahol fellebbenti a
fátylat a kelet családjainak rejtélyes világáról.
ÜNNEPSÉG
Cselekedd, ami rajtad áll! címmel tartja ünnepségét a Nagykanizsai Polgári Egyesület
október 6-án 17.30 órakor az Aradi udvaron.
Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője. A szervezők kérik, valamennyien hozzunk gyertyát vagy mécsest.

MILYENNEK ÁLMODOM
KANIZSÁT 2020-RA?
A nagykanizsai Civil Klub megkérdezi a
város lakóit, hogyan képzelik el életüket és
Nagykanizsát a közeli és távoli jövőben.
Nagykanizsa és környéke hogyan válhat
egy olyan hellyé, ahol jó lakni, létezni?
Milyen fejlesztési lehetőségek állnak előttünk? Álmodjuk együtt a jövőt!
Az esszé nem lehet hosszabb 3 gépelt
oldalnál (14-es betűmérettel). A pályázat
jeligés, a személyes adatokat lezárt, jeligés borítékban kérjük mellékelni.
A legsikerültebb dolgozatok alkotói a
díjakat 2005. november 18-án a Nagykanizsai Civil Szabadegyetem ünnepélyes
megnyitóján vehetik át. A díjak értékes
könyvek és pénzjutalom.
Beküldési határidő:
2005. október 23.
Postacím: Kozma Péter, 8800 Nagykanizsa, Batthyány Lajos u. 14.,
Információ: 30/2040-865
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KÖZGYÛLÉS

A VÉGLETEK KÖZGYŰLÉSE

A 2005. szeptember 27-iki közgyűlés
Nagykanizsa város történetében sorsdöntő
pontként fog bekerülni a dokumentumok közé. A több, mint 40 napirend tárgyalása során
olyan indulatok szabadultak el, amelyek végül is a szocialista frakción belül szakadáshoz
is vezettek. De haladjunk sorban!
A napirendek elfogadása után a polgármesteri tájékoztató, valamint az augusztus 30-i
közgyűlésen elhangzott interpellációk, kérdések intézéséről adott jelentést követően napirend előtt kértek szót a képviselők. Cseresnyés Péter a Raco-üggyel kapcsolatban megkérdezte, történt-e valami az egy évvel ezelőtt
megszavazott határozati javaslatuk óta, és miként áll a fűtéskorszerűsítés kivitelezése. Válaszában Litter Nándor polgármester elmondta, a Raco-nak elküldték az akkor elfogadott
javaslatot, melyre azt a választ kapták, hogy
az önkormányzat által megjelölt árat nem tudják elfogadni. Más javaslatot nem tettek. Cseresnyés Péter elfogadta a választ, hozzáfűzve,
hogy utánanéz, és a következő közgyűlésen
ennek tudatában fogja feltenni kérdését. A fűtésrekonstrukcióval kapcsolatban Röst János
alpolgármester elmondta, a polgármesteri tájékoztatóban bemutatták a munkálatok állását.
Szeptember 30-ig a legtöbb helyen befejezik
a munkákat, és bízik benne, hogy október 15től probléma nélkül működik a rendszer. Öszszesen 30 intézmény kazánházát újítják fel,
ezzel 10 ezer gyermeknek és ezer pedagógusnak javulnak a munkakörülményei.
Dr. Kolonics Bálint arra a kérdésre várt választ a polgármestertől, hogy folyamatban
van-e a városi ügyészségen törvényességi felügyeleti eljárás a közterületfelügyelet alapító
okiratának módosításával összefüggésben.
Amennyiben igen, tájékoztatást kér a várható
befejezéséről, hogyha befejeződött, milyen
eredménnyel zárult. Bicsák Miklós hathatós
segítséget kért három kámáncspusztai lakás
gázbekötéséhez.. Dr. Csákai Iván a Vásárcsarnok környékén személykocsival közlekedők
problémájára, a Hevesi úton lévő egymással
szemben kialakított buszmegállókra, és a parlagfűre hívta fel a figyelmet. Válaszában Tárnok Ferenc ígéretet tett egy autóbusz-öböl ki-

alakítására a Kalmár utcában. Kulbencz Ferenc a parlagfűvel kapcsolatban elmondta,
magánterületeknél kényszerkaszálást lehet elrendelni, eddig 9 esetben rendeltek el közérdekű védekezést. Budai István képviselő szóvá
tette, a közterületeken elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő edények, és a lakosság által
bérelt konténerek falán különféle politikai reklámszövegek olvashatók. Másik kérdése az
ebtartás szabályaira irányult. Kulbencz Ferenc
ígéretet tett rá, hogy az elkövetkező időszakban kiemelt problémaként kezelik az ebtartást.
SPORTOLJON MINDENKI!
A sportorientált iskola működéséről, a diáksportról és a nyitott tornaterem akcióról
szóló napirendben Sajni József elmondta,
hogy e programokból kimaradókat is meg
kell szólítani. Például azok is focizhatnának,
akik csak a szabadidejüket akarják sporttal
eltölteni. Az extrém sportok területén érdemes lenne felmérni, milyen igényeik vannak
a fiataloknak, s az önkormányzat hogyan
tudná ehhez a feltételeket megteremteni.
Miklósfán a napokban készül el egy versenyzésre is alkalmas bmx-pálya. Polai József ezt azzal egészítette ki, hogy a nem
sportoló felnőttekkel is törődni kellene, például kocogó vagy gördeszka pálya megépítésével. 25 igennel került a tájékoztató elfogadásra.
Gáspár András a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője közölte, nem adnak engedélyt a szemetesedények reklám célra történő használatára,
a plakátok felragasztását csak tettenéréssel lehet megszüntetni.
Polai József a kiskanizsai temető bővítésével kapcsolatban kért a határidőre vonatkozó
emlékeztetőt a polgármestertől. Scháb György
arról érdeklődött, megtörtént e az ÜJKB vizsgálata a kórház és az önkormányzat közötti
ideiglenes pénzeszköz átadásról. Beszerezték
a dokumentumokat, a következő közgyűlésen
a vizsgálat eredményét a közgyűlés elé terjesztik – válaszolta Tóth László. Halász Gyula
a Péterfai liget és a Péterfai patak tisztításáról
és a Kazanlak körút 14. és a Városkapu körút

KÓRHÁZ KÖZELBE AZ ÜGYELETET!
A központi háziorvosi ügyelet kialakításával kapcsolatos napirendet Kercsmaricsné Kövendi Ibolya terjesztette a képviselők elé. A tét az: mikor lesz egy helyen, megfelelő körülmények között az
orvosi ügyelet. Ma az összevont felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet a Petőfi u. 5. alatt működik,
21 orvossal. Az előterjesztés az ügyeletet a kórházba javasolja telepíteni, a mentőállomás, az új rehabilitációs osztály, a tüdő- és a bőrgyógyászati gondozó épülete közé felépítendő új épületbe. A 48
millió forintos beruházási költségből 29 millió forintot pályázat útján nyerhet el a város, míg a
fennmaradó 19 millió forint önrészt a grémium megszavazta. A munkálatok 2006. februárjában indulhatnak. A kialakítandó központi ügyelet ily módon fekvőbeteg ellátó intézmény közelébe kerül,
közös telephelyen együttműködne a város és a vidéki ügyelet (lakosságarányosan akár a költségek
is megoszthatóak), a város 3 új orvosi rendelővel bővül, emelt finanszírozáshoz jutna az OEP-től.

8-10. szám előtti útbeszakadás megszüntetéséről érdeklődött. Zakó László értesülése szerint a MÁV Rt. év végén megszüntet egy vonatpárt Nagykanizsa és Budapest között, helyette egy pótdíjas, drágább, és rendszeresen
késő, Velencéből induló vonatot állít be.
A testület elfogadta a 2005. évi költségvetésről szóló, többször módosított 6/2005.
(II.21.) számú rendeletének módosítását, és az
önkormányzat Lakóépület Felújítási Programja módosítására, valamint a termofor kémények felújítását és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását célzó pályázatok támogatására előterjesztett javaslatot. A termofor
kémények felújítási pályázatának határideje
szeptember 30, míg az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítási pályázatainak határideje december 30-ra
módosult. Az eddig benyújtott pályázatok által
igényelt összes önkormányzati támogatás öszszege 55 millió forint. A polgármester kérte a
kanizsaiakat, hogy pályázzanak.
A közgyűlés elfogadta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2004. évi munkájáról és
a 2005. évi célkitűzéseiről szóló beszámolót,
és köszönetét fejezte ki a tűzoltóság munkájáért. Felkérték Egri Gyula tűzoltó alezredest,
hogy a tolmácsolja a közgyűlés köszönetét a
tűzoltóság személyi állományának. A városatyák egyetértettek a tűzoltóság eszköz-illetve
jármű beszerzésre vonatkozó pályázatának a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához történő benyújtásával, és pozitív elbírálás esetén a több mint 48
millió forint őszköltségű beruházás megvalósításával. A pályázathoz szükséges 11 és fél
millió forintot az önkormányzat biztosítja.
A 2006-2007-es tanév tervezésére érkezett
javaslatot 26 igennel fogadták el a képviselők.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót Váradi Istvánné azzal egészítette ki, hogy a felzárkóztató iskolai
program egyre sikeresebb: 66 fő kezdte az első osztályt, most 46-an folytatják a kétéves
képzést. A képviselők elismerésüket fejezték
ki, megállapítva, hogy az élet minden területén egyre több lesz a képzett cigány fiatal. A
Hétvégi Kollégium azonban gondokkal küzd,
mert pályázati forrásból finanszírozzák, ami
sok bizonytalanságot rejt magában. Dr. Szabó
Csaba gesztusértékű jelzésként említette,
hogy a Hétvégi Kollégium diákjai számára
továbbra is szívesen biztosítják az étkezést.
Dr. Pintérné Grundmann Frida hozzátette,
hogy a hétvégi kollégium finanszírozásának
megszűnése miatt a tanoda finanszírozására
pályázatot nyújtott be a város.
Az ÁNTSZ nagykanizsai-, letenyei intézetének beszámolója a közigazgatási területen élő
lakosság egészségi állapotát foglalta össze a
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KÖZGYÛLÉS
PARKOSÍTOTT CENTRÁL KORZÓ
A Centrál előtti tér rendezésének engedélyokirata elfogadását elutasította a VKIB, a
PB, míg a GVB elfogadásra ajánlotta. Dr.
Fodor Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy
ez a program már tavaly is szerepelt a tervekben, és valahol el kell indulni a tér rendezésével, hiszen annyi pénz sohasem lesz, hogy
egyszerre valósuljon meg az egész tér rendezése, a forgalom csillapítása. Halász Gyula
hozzátette, hogy az áthaladó teherforgalmat
is ki kellene tiltani, a területen lévő üzletek
pedig időkorlátozással lehetnének feltölthetők. Cseresnyés Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy először a külső körgyűrűt kellene
megcsinálni, s csak utána a belváros forgalomcsillapítását. Zakó László azért aggódott,
hogy egy lerobbant autó majd milyen hatalmas dugót okoz a parkosítás miatt leszűkülő
útszakaszon. Szányiné Kovács Mária a városlakók elvárásait fogalmazta meg, akik várják
már a teraszos parkos belváros megjelenését.
A vita lezárása után 17 igennel elfogadásra
került a napirend.
2004. évi adatok alapján. Dr. Buzás Judit városi
tiszti főorvos felhívta a képviselők figyelmét
arra, hogy a daganatos betegségek egy része
szűréssel megelőzhető és jól gyógyítható, ezért
nagyon fontos a lakosság felvilágosítása.
Polai József önálló képviselői indítványként
terjesztette elő a MÉH-Holdosi Fém Kft. telephely engedélyezési kérelmét, mely szerint továbbra is a jelenlegi gyűjtő telepen működhessen. Csordásné Láng Éva érintett kiskanizsai
képviselőként támogatta a jelenlegi telephely
megmaradását. Litter Nándor bizottsági hatáskörbe utalta a kérdés eldöntését azzal, hogy a
következő közgyűlés foglalkozzon a kérdéssel.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló új törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításának elfogadása után a
közművelődésről szóló rendeletről döntöttek.
Ezt követően módosították a felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai fiataloknak adható szociális ösztöndíj szabályairól szóló rendeletet. Elfogadták a város közgyűlésének szervezeti és működési szabályzatának módosítását,

valamint a polgármesteri hivatal alapító okirata
és az SZMSZ módosítását. A központi közműnyilvántartásról szóló rendelet is megváltozott a
testület egyhangú döntése értelmében. A vásárcsarnoktól nyugatra első terület rendezési terve
módosítását elutasították a képviselők. Módosították a 0632 hrsz-ú ingatlan környékének szerkezeti tervét. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások pályázat útján
történő igénylését és az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylését megszavazták a képviselők. Az Ipari Park A
jelű, az északi oldalról feltáró gyűjtőútja – melynek közel 376 millió forint értékű beruházására
pályázaton nyert pénzt a várost – építése engedélyokiratát elfogadták. Megszavazták, hogy a
gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt
pályázaton részt vegyen a város. A Megújuló
Nagykanizsa címet viselő, a város 2007-2013ig szóló fejlesztési koncepciója tárgyalása során elhangzott, hogy a lakosság és civil szervezetek véleményének megismerésére ingyenes levelezőlapok készülnek.
A Nagykanizsai Fejlesztési Hitelprogramot,
amely kamattámogatásos hitelt biztosítana
kis- és középvállalkozások részére, egyöntetűen támogatták a képviselők. A Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulás könyvtári
feladat ellátásáról szóló javaslatot Czupi Gyula azzal egészítette ki, hogy normatív támogatás teszi lehetővé az érintett 5 településen a
könyvkölcsönzést és szolgáltatást megoldását.
A Dráva-Mura Eurorégió Kht. ügyével két
előterjesztés is foglalkozott. Az ÜJKB vizsgálatot folytatott a kht.üzletrészvásárlási ügyében, megállapítva, hogy a polgármester hibázott, amikor a pénzügyi bizottság megkérdezése nélkül vásárolták meg Zalakarostól a közel 16 ezer forintos üzletrészt. Ezt követően a
Dráva-Mura Eurorégió Kht. működéséről határoztak a képviselők, úgy döntve, hogy kerüljön végelszámolásra a nyolc város együttműködése, mert a munkaszervezet nem hozta
az elvárt eredményeket. Ezt követően Liszó
község önkormányzatával szerződés módosításra került sor, rendezték a körjegyzőség működésével kapcsolatos költségek megtérítését.
Az ÜJKB tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy vizsgálatot folytatott a Nagykanizsa

ELADHATÓ A PLAZA MÖGÖTTI TERÜLET
Dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítvánnyal fordult a testülethez, hogy vonják vissza a
Plaza mögötti terület értékesítésére hozott határozatot. Halász Gyula a vitában azt firtatta, a képviselők között van-e valakinek személyes érdekeltsége a Vásárcsarnokban, mert azt a szavazásnál
figyelembe kell venni. Horváth György szerint aki a rendszerváltásra szavazott, az a kapitalizmusra is szavazott, s ebben a szabad vállalkozás joga is benne van. Ugyanígy össze lehetne szedni
olyan aláírásokat is, akik az olcsóbb árut keresik, mint akik ellenzik, hogy a vásárcsarnok mellett
olcsó árukat forgalmazó cég építsen üzletet. Dr. Fodor Csaba szerint csak hangulatkeltés, hogy
van olyan üzlet a vásárcsarnokban, amelyben érdekelt, mert itt nem róla, hanem a vásárcsarnokban árusító őstermelők érdekvédelméről van szó. Papp Péter elmondta, hogy a GVB nem támogatja az indítványt. Dr. Kolonics Bálint szerint az előterjesztés az aláírók véleményét tükrözi, s hibás lépés a terület eladása. Cserti Tibor szerint oka fogyott erről tárgyalni, mert a terület nem került értékesítésre. Szavazáskor 11 igen, 8 nem és 8 tartózkodással elutasították a beterjesztést.

KI KICSODA A BIZOTTSÁGOKBAN?
A napirendek sorában Litter Nándor polgármester állandó bizottsági tagok megbízatásának módosítására tett javaslatot, melynek hatására dr. Fodor Csaba szünetet kért,
hogy a szocialista frakció a váratlan beterjesztést megvitathassa. A szünet után Zakó
László úgy vélte, hogy ez a bejelentés egyszerű bosszú a polgármester részéről, mert a
VKIB két visszahívandó tagja nemmel szavazott a kórház működés megváltoztatásáról
szóló előterjesztésről. Dr. Fodor Csaba megnyugtatta Zakó Lászlót, hogy a szocialista
párt egységes a városban, csak most a polgármester megsértette a szocialista párt belső szabályzatát, egyben felszólította a frakció tagjait és a koalíciós partnert, hogy nemmel szavazzanak a jelölésre. A szocialista
frakció egyébként betegség miatt Kelemen
Z. Pál helyére először dr. Csákai Iván
fideszes képviselőt szerette volna javasolni,
de mivel a jelölt ezt nem vállalta, így
Stróber Gábort ajánlották a posztra.
Az indulatossá vált vita lezárása után a
szociális és egészségügyi bizottság elnökének az előterjesztés szerint Gelencsér Gábort 17 igennel szavazták meg a képviselők.
Lelkó Tamás visszahívását a GVB tagságáról 14 igennel, 9 tartózkodással elutasították,
míg Kapusi Győző visszahívását 15 igen, 3
nemmel, 8 tartózkodással elfogadták. Helyette ifj. Móricz István mérnököt bizottsági
taggá választották 15 igen, 2 nem, 9 tartózkodással. Varga Beáta VKIB tagságát 15
igen, 2 nem, 9 tartózkodással megszüntették,
helyette Gilincsek Lajos műszaki ellenőrt 15
igen, 2 nem, 9 tartózkodással fogadták el.
Bárdosi Gábor ÜJKB tagságát illetően 14
igen, 3 nem 9 tartózkodás szavazat született,
azaz megerősítették posztján. Dr. Károlyi
Attila visszahívását 15 igen, 3 nem 8 tartózkodással fogadták el, helyette dr. Várhalmi
Károly ügyvédet választották meg 15 igen, 2
nem, 9 tartózkodás mellett. Dr. Szabó Csabát az ÜJKB elnöki posztjára 15 igen 2 nem
9 tartózkodással fogadták el.
Kistérség Többcélú Társulása ügyében. A
Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáról
szóló tájékoztatóhoz Vargovics Józsefné hozzátette: a Horvátországgal való kapcsolattartás kiszélesítését is feladatul tűzték ki. Múlt
év novemberében került megrendezésre az országos horvát nap Nagykanizsán, amelyen a
két ország köztársasági elnöke is jelen volt.
Horváth György szerint a kisebbségi önkormányzat a város szerves része lett.
A képviselők a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjének újra Gáspár Andrást választották meg
2009. december 31-ig.
Papp Nándor önálló képviselői indítványa
elfogadása után zárt üléssel folytatta a testület
a munkáját.
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KÓRHÁZ-ÜGY

MÉGIS, KINEK AZ ÉRDEKE?
Politikai vitákat és önkormányzaton,
frakción belüli feszültségeket okozott az az
előkészítő munkaanyag, amelyet a nagykanizsai kórház vezetése készített az intézmény működési formájának megváltoztatásáról. A munkaanyag készítői szerint a
cél a hatékonyabb, költségtakarékosabb
működés a betegellátás színvonalának
megtartása, illetve növelése érdekében. Az
ellenzők ugyanakkor a kórház eladásáról,
a privatizáció miatt az egészségügyi szolgáltatások drágulásáról, az önkormányzati
vagyon eladásáról beszélnek. A nagykanizsai kórház működésének megváltoztatásáról szóló elmúlt hetekbéli polémiákat az
alábbiakban próbáljuk meg összegezni.
A közgyűlést megelőzően több bizottság –
így a gazdasági, valamint az ügyrendi is – elutasította a javaslatot, a szociális és egészségügyi bizottság pedig határozatképtelenség miatt nem is tárgyalt róla. Az önkormányzati
frakciók, illetve a különböző pártok képviselői azonban a közgyűlést megelőző héten is
sajtótájékoztató-sorozat keretében osztották
meg gondolataikat, álláspontjukat a szélesebb
nyilvánossággal.
„EL A KEZEKKEL...”
Cseresnyés Péter képviselő, a helyi Fidesz
elnöke például a kórház előtt tartott sajtótájékoztatót, amelyen azt hirdette: „el a kezekkel
a nagykanizsai kórháztól”. A városi és parlamenti képviselő Cseresnyés Péter szerint gőzerővel folyik az intézmény működtetésének
magánosítása és komoly munka zajlik a kétkedők meggyőzése érdekében. A képviselő
úgy vélte, megdőlt az az állítás, hogy a kórház privatizációjára azért van szükség, mert
nincs pénz a fejlesztésére. Az intézmény
ugyanis – mint az egyik korábbi közgyűlésen
is szóba került – 100 millió forintot utalt át
ideiglenesen a város számlájára.
A TULAJDONJOG A KÓRHÁZÉ
Néhány nappal később az SZDSZ sajtótájékoztatóján is az egyik téma a kórház volt. A
működési forma megváltoztatásának szükségességére vonatkozó újságírói kérdésre Nagykanizsa szabaddemokrata alpolgármestere azt
mondta: a lépés nem szükséges, de kívánatos.
Röst János arról is tájékoztatott, hogy szándékaik szerint létrehoznak egy – a többi között
minisztériumi, önkormányzati, egészségügyi
szakemberekből álló – ad hoc bizottságot,
amely majd kidolgozza a pontos feltételeket.
Leszögezte ugyanakkor, hogy szó sincs a kórház eladásáról. A tulajdonjog továbbra is a
városé marad, csak a kórházi szolgáltatások
magánkézbe kerülése jöhet szóba.
MIT MOND A MINISZTER?
Eközben Nagykanizsán járt az egészségügyi
miniszter, aki a város képviselőivel zárt ajtók

mögött beszélgetett az intézmény jövőbeni
működtetésének lehetőségeiről. Dr. Rácz Jenő
később lakossági fórumon erősítette meg,
hogy csak a működési forma változtatásról lehet szó, nem pedig a kórházak értékesítéséről.
A működtetés magánkézbe adása mellett
érvelt a Nagykanizsai Kórház főigazgatója,
dr. Szabó Csaba, a városi képviselőtestület
szocialista tagja is. Mint mondta: az országban sok helyen felvetették a városi kórházak
vezetői, hogy az önkormányzati kórházak
költségvetési szervként való működése nem
teszi lehetővé a piaci körülmények közti
helytállást, márpedig a modern orvosi ellátás
nagy értékű eszközöket igényel, amelyhez nagyobb forrásokra van szükség. Ha a kórház
közhasznú szervezetként, vagy valamilyen
gazdasági formában működne, a betegek ellátását akkor is az egészségbiztosító finanszírozná, minden vagyontárgy az önkormányzat
tulajdonában maradna, és az a jog is, hogy az
ellátásban történő változásokat engedélyezze.
A szakmai ellátást továbbra is csak az
ÁNTSZ engedélyezheti – mondta el Szabó
Csaba. A főigazgató Pulay Gyula, az Orbán
kormány egészségügyi államtitkára „Közös
ügyünk az egészségügy magánosítása” című
könyvét mutatva kijelentette, hogy az előkészítő anyag, amelyet kidolgoztak, éppen e
könyv útmutatásai alapján készült el.
Papp Péter gazdasági igazgató arról beszélt, hogy a nagykanizsai önkormányzat eddig jó gazdája volt a kórháznak, hiszen 199296 között 1 milliárd 550 ezer forintos céltámogatással megújult a főépület, 1996 és 1998
között 690 millió forint címzett támogatással
az „A” épület, míg 2004-2006 között zajlik –
ugyancsak címzett támogatásból – az „E” és
„B” épület rekonstrukciója. Hátráltatja azonban a kórház fejlesztését, hogy költségvetési
szervként nem bérelhetnek és lízingelhetnek
amúgy több százmillió forintba kerülő műszereket, amelyeket megvásárolni sem tudnak, s
a beszerzések áfáját sem igényelhetik vissza.
Márpedig a kórház elöregedett gépparkját jelentősen meg kellene újítani a következő
években – ellenkező esetben a betegellátás
színvonala kerül veszélybe.
MSZP: NEM
A főigazgatói sajtótájékoztató még véget
sem ért, amikor a Magyar Szocialista Párt
nagykanizsai szervezete nevében Böröcz Zoltán
városi elnök sajtótájékoztatóján arra kérte a városi képviselőket, hogy ne támogassák a kórház
privatizációját. Böröcz Zoltán úgy vélte, hogy
nem csupán a működési forma megváltoztatásáról van szó, hanem klasszikus szolgáltatásprivatizációról. Az MSZP helyi elnöke szerint a
kérdésben nincs széles társadalmi támogatás és
a közgyűlési előterjesztés sincs úgy előkészítve,
hogy dönthetne róla a képviselőtestület.

LOPAKODÓ PRIVATIZÁCIÓ?
A kórház ügye még a hétvégén is foglalkoztatta a város politikusait. Ismét a Fidesz
helyi elnöke, Cseresnyés Péter szólalt meg, s
mint mondta: színjátéknak tartja, hogy a szocialisták kétféle álláspontot képviselnek a
nagykanizsai kórház működtetésének megváltoztatásával kapcsolatosan. A kettősséget
Cseresnyés Péter azzal magyarázta, hogy a
szocialisták polgármestere aláírta és a közgyűlés elé terjesztette megtárgyalandó napirendi pontként a „kórház működési formájának megváltoztatását”, ugyanakkor az MSZP
elnöke, Böröcz Zoltán a nyilvánosság előtt
kijelentette: pártja nem támogatja a privatizációt. A Fidesz-tag város-és honatya továbbra
sem érti: „miért akarnak privatizálni egy komoly tartalékokkal rendelkező kórházat, ki
fogja megfizetni a vállalkozó befektetett pénzének a kamatait, milyen érdek áll a tervezett
lopakodó privatizáció hátterében.”
KÉTELYEK ÉS VÁLASZOK
Számos kérdés vetődött fel tehát a városi
kórház működési formájának megváltoztatásával kapcsolatosan. Ezek egy részét a kórház
főigazgatójának is feltettük:
– A kórház működési formájának megváltoztatásával, gazdasági társasággá alakulásával milyen előnyökhöz juthatnak a betegek?
– Nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni és bízom benne, hogy ez a tartalmi lényeg: a
biztosító által finanszírozott, a biztosított
betegnek ingyenes, garantáltan magas színvonalú ellátás az, ami a betegek legfőbb érdekét
szolgálja. A garantáltan magas színvonalú ellátás rengeteg pénzt igényel és nincs erre pénze sem az önkormányzatnak, sem a kórháznak.
– A nagykanizsai kórház nem tartozik azon
intézmények közé, amelyek megszorító intézkedésekre kényszerülnek. Miért van szükség
a működési forma megváltoztatására?
– A nagykanizsai kórház arról nevezetes,
hogy a gyógyítás területén soha nem alkalmazott megszorító intézkedéseket. A nagykanizsai kórház, amikor nehéz helyzetben volt,
igyekezett a szolgáltatásait szélesebbre nyitni
és a forgalmát növelni. Intézményünknek
nincs kifizetetlen számlája, de ez nem jelenti
azt, hogy az egészségbiztosítótól kapott pénz
elegendő a kötelezettségeink teljesítésére. A
szeptember elsejétől törvényben előírt béremelést végrehajtottuk, ez több mint 60 millió
forintos többlet terhet ró a kórházra. A kötelező feladatainknak úgy tudunk leget tenni,
hogy eszközök megvételét halogatjuk. Vannak
azonban nem halogatható pénzügyi terhek.
Ma Magyarországon tíz év egy computer
tomográf működtetésének ideje. A tizedik év
lejárta után – hiába működőképes – a biztosító nem fizet az azon a gépen elvégzett vizsgálatokért, pedig 50-100 ezer forint között van
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egy vizsgálat költsége. A nagykanizsai kórházban ezt a 350 millió forintba kerülő eszközt 2009-ben ki kell cserélni.
– Egy gazdasági társaság miért tudná hatékonyabban működtetni a kórházat, mint
Önök, a jelenlegi helyzetben?
– Elsősorban a méretgazdaságosság elvét
szokták érvként felhozni, de hangsúlyozom, legyen a befektető gondja, hogy a befektetett
pénzét hogyan kapja vissza. Az azonban mindannyiunk előtt ismert, hogy nagyobb tételben
olcsóbban lehet vásárolni. Az egyik magyarországi kórházi befektető 15-18 kórházat kíván
hálózatban működtetni. Ugyanakkor a fejlesztések ÁFA terhei a gazdasági társasági formában működtetett kórházban visszaigényelhetők, egy költségvetési intézmény esetében nem.
Egy 50 millió forintos készülék – amelynek jelenleg csak az ÁFA-ja 12 millió forint – nekünk 62 millióba kerül, egy gazdasági társaságnak 50-be. Arról nem beszélve, hogy önkormányzati költségvetési szervként kimondottan árnövelő hatása van annak, hogy a közbeszerzési eljárások nyomán az intézménybe kerülő többszáz fajta orvosi műszer számos
gyártótól származik. A kórházban lévő 25 –
egyenként 500 ezer forintba kerülő – automata
vérnyomás mérő például körülbelül 10 gyártótól való. Ily módon sokkal többe kerül ezen
műszerek működtetése, szervízelése.
– Főigazgató urat érte már az a vád, hogy
mindenkit igyekszik meggyőzni arról, milyen
nagyszerű dolog a működési forma megváltozatása. Gondol-e ennek hátulütőire?
– Biztosan vannak ennek a próbálkozásnak
veszélyei, ezért örülök annak, hogy az előterjesztő egy erre a célra létrehozott bizottság
kezébe adná már az előkészítő munkát is.
Mindig bíztam a kollektív bölcsességben. Éppen elég képviselőtársam ül a képviselőtestületben ahhoz, hogy egy jól előkészített anyagról jó döntés szülessék. Ráadásul én nem szavazok ebben a kérdésben. Egy dolgot azonban
nagyon sajnálnék, ha a képviselőtestület érdemi tárgyalás nélkül utasítaná el ezt a napirendet, miközben a problémák megmaradnak.
Gelencsér Kornélia

KÖZGYŰLÉSI NEM AZ ELŐKÉSZÍTÉSRE
Hosszú nap vége felé tárgyalta a képviselőtestület a városi kórház működési formájának
megváltoztatásának előkészítő munkaanyagát. Elsőként az ügyrendi bizottság határozatát dr.
Kolonics Bálint ismertette, mely szerint nem tartották tárgyalásra alkalmasnak az előterjesztést
a közgyűlés számára. Röst János alpolgármester felszólalásában azt elemezte, hogy ez az előterjesztés nem szól másról, minthogy egy ad hoc bizottság álljon fel, amelyik egy bizonyos határidőig megvizsgálja a kórházi működés megváltoztatásának lehetőségeit. Budai István elmondta, hogy a PB sem tartotta alkalmasnak az anyagot a vitára. Mivel ő maga viszont egyedüliként igennel szavazott, úgy értékelte: nem követnek el hibát akkor, ha egy vizsgálatot lefolytatnak e témában, s ez az anyag a képviselők elé kerül.
Sajni József úgy vélte, egyet lehet érteni egy külső auditálással, amelyben arra is választ
kaphatnának, hogy a beteg miképpen járna egy esetleges változtatással. Halász Gyula példaként
hozta fel, hogy az országban vannak már jól működő alapítványi illetve magánkézben lévő kórházak, privatizált a háziorvosi és fogorvosi rendszer, illetve magánkézben van városunkban a
művese kezelés is. Bicsák Lajos szerint a legfontosabb kérdés, hogy ki hozza a pénzt a fejlesztésre, mi lesz a betegekkel, ki akarná működtetni a kórházat. Cseresnyés Péter szerint a napirend
csupán egy színjáték, mert az előterjesztett anyag valójában arról szól, hogy a kórházat privatizációra kell előkészíteni. Javasolta, nézzék meg előbb a kórház valós anyagi helyzetét, azért is, mert
tudomása szerint ebben a ciklusban nem csak 100 millió, hanem összesen 340 millió forint pénzátadás történt, amit bizonyítani is tud. Litter Nándor azzal érvelt, hogy nem akkor kell valaminek
a változtatásáról beszélni, amikor már baj van, hanem előre kell gondolkozni, és időben megismerni a lehetőségeket. Cserti Tibor az önkormányzat jó partnerségét emelte ki, amelynek eredményeként a kórház ma országos hírű intézmény. Hozzátette azonban, hogy amíg az épületekben az
elmúlt években fejlesztések történtek, a gépészetben, műszerezettségben nem, ami sürgető feladatot fog jelenteni hamarosan a fenntartó számára. György Pál a késlekedés ellen szólalt fel, mert
nemcsak a gazdaságnak kell hatékonyan működnie, hanem a közszolgáltatóknak is.
Papp Péter felhívta a figyelmet arra, zokszó nélkül megszavazta a grémium, hogy a közművelődési feladatokat, közmű-nyilvántartást vállalkozó is végezheti, akkor miért ne lehetne ezt
az esélyt feltárni a kórház esetében is. Úgy látta, hogy ez a kezdeményezés azonban gellert kapott a politika síkján. Jelenleg van olyan befeketetői kör hazánkban, amely érdeklődést mutat
kórházak működtetésére. Cseresnyés Péter erre reagálva azt mondta, hogy nem elfogadható egy
olyan befektetői kör támogatása, amelyik csak működtetni akar. A vita során a kórház szakszervezete által az ad hoc bizottságba felkért személy is szót kért, aki hazugságnak minősítette azt a
városban terjedő hírt, mely szerint a privatizált működésű kiskunhalasi kórházban bezárták
volna a szülészeti osztályt. A vita során több képviselő feszegette három képviselő érintettségét
e napirend ügyében. A megszólítottak (dr. Szabó Csaba, Papp Péter és dr. Csákai Iván) – bár a
képviselőtestület nem fosztotta meg őket szavazati joguktól – az előterjesztés szavazásától önként elálltak
A képviselők a név szerinti nyílt szavazás mellett döntöttek. A kérdés így szólt: alakuljon-e ad
hoc bizottság, mely a kórház további sorsát, működése megváltoztatásának lehetőségeit vizsgálja.
A név szerinti szavazáson igennel voksolt Budai István, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, dr. Horváth György, Kereskai Péter, Litter Nándor,
Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, tartózkodott Vargovics
Józsefné, a többi képviselő pedig nemmel szavazott. Mivel a feltett kérdés nem kapta meg az elfogadásához szükséges 15 igen szavazatot, így a többi részkérdésről már nem volt szavazás.
Luif Ibolya

FEGYELMI VIZSGÁLAT, ÚJ FRAKCIÓ
A „Városi Kórház működési formájának megváltoztatása” tárgyú önkormányzati előterjesztésről tartott sajtótájékoztatón szeptember 22-én
Böröcz Zoltán az MSZP városi elnöke már jelezte: az ügy rendkívüli súlya miatt a képviselők és
az újjáalakult helyi szervezet elnökségének jövőbeni viszonyára is befolyást gyakorol a képviselők e tárgykörben megvalósuló magatartása,
illetve az SZDSZ és az MSZP helyi szervezetének további együttműködését is hátrányosan befolyásolná egy esetleges támogató magatartás,
hiszen már a nyár során ismertették álláspontjukat az SZDSZ helyi szervezetével.
A napirend szavazását követően rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze, amelyen négy határo-

zatot fogadtak el. Megállapították, hogy az
SZDSZ frakció tudatosan megszegte a 2002. november 4-i koalíciós megállapodás több pontját,
ezért elvárják Röst János alpolgármestertől, hogy
lemondjon. Az önkormányzatnál a jövő hét végéig
élni fognak az alpolgármester jelölés jogával. Bejelentették, hogy a 2002-es választások során támogatott képviselők által létrejött frakciót nem tekintik asz MSZP helyi önkormányzati frakciójának, s megalakították három taggal (Bicsák Miklós, dr. Fodor Csaba, Tóth László) az újat. Ezenkívül a helyi szervezet Litter Nándor, Budai István,
Gelencsér Gábor, dr. Horváth György, Stróber
Gábor és Szányiné Kovács Mária esetében fegyelmi eljárást indít több pártszabály megsértése miatt.

SZDSZ REAKCIÓ
A kialakult helyzet okán Röst János alpolgármestert kérdeztük a hogyan továbbról:
– Az újság kérdésének időpontjában hivatalos írásos tájékoztatást az SZDSZ még nem kapott az MSZP helyi elnökségétől. Nem járható
út, hogy az MSZP elnöksége a sajtó útján kommunikál a szocialista polgármesterrel, a frakciójával, a koalíciós partnerrel. Az MSZP az
elmúlt egy évben több pontban is (1., 4. és 7.
pontok) megsértette a koalíciós szerződést.
Számunkra azonban a város működése az első.
A nagykanizsai SZDSZ továbbra is a Hiller
István vezette MSZP koalíciós partnere és a
koalíció fenntartásában érdekelt. Az MSZP helyi konfliktusaiban nem kíván részt vállalni.
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A HÉT TÉMÁJA: SZÛRÉSEK

ÉS AZ ÖN FOGA SOSEM FÁJ?
A fogászaton előforduló szűrések több csoportba oszthatók – kezdte kérdésünkre adott
válaszát dr. Polgár József főorvos. Az egyik
csoport az, ami nap, mint nap történik a rendelőkben. A körzetbe tartozó páciensről egy
szűrővizsgálatot végzünk. Első lépésként készül róla egy úgynevezett fogstátusz, ahol
rögzítve van, mit lát a fogorvos a szájban: a
meglévő fogak számát, milyen tömött fogai
vannak, aktuálisan melyik szuvas, illetve mi
hiányzik. Fel vannak tüntetve a pótlások is,
melynek az a célja, hogy áttekintést kapjon a
fogorvos, illetve közli a pácienssel amit lát, és
átadja a szűrővizsgálati igazolólapot. Bejelöli,
hogy ellátásra szorul-e vagy nem, és feltünteti, milyen problémát látott. Gyerekeknél a
rendeletben előírt szűrővizsgálat csak iskolákon keresztül történhet. Hogy a továbbiakban
hol történik a kezelés, mindenkinek a saját joga eldönteni. Amikor a gyerek megjelenik a
rendelőben, el lehet végezni a kezeléseket. A
főorvos elsősorban a fluorozásra gondolt,
amikor fluor gélekkel bekenik a fogsort. Ebbe
a csoportba tartozik még a barázdazárás. A
fogszuvasodás elsősorban a centrális barázdák mélyén kezdődik. Ha olyan állapotot tudunk teremteni, hogy a fogszuvasodást elindító kórokozókat távol tudjuk tartani, akkor
máris csatát nyertünk – hangsúlyozta dr. Pol-

gár József. Egy fog színű műanyaggal ezeket
a barázdákat bevonjuk. Természetesen nem
örök életű, de fúrás, előkészítés nincs, éppen
ez a dolog lényege. Két-három évig ott marad
a fogon, azután meg lehet ismételni. Azokat a
kritikus időszakokat, amikor a tapasztalat szerint megindul egy-egy egyénnél a fogszuvasodás, nagy tömegben el lehet odázni. A másik
a fogágybetegség megelőzése. Itt fontos szerepe van a fogápolás fogásainak, a helyes
szájápolás megtanításának. Rendelkezésre állnak szórólapok, s amíg a rendelő előtt várakoznak, akár el is olvashatnak. A fogkő eltávolítása fontos, mert a fogkő és az íny, valamint a fogkő és a fog között meglapuló kórokozók krónikus ínygyulladást hoznak létre.

Vannak konkrét céllal szervezett szűrések. A
Fogpótlástani Klinika 2003-2004-ben az ország 16 különböző körzetében – a Röntgenernyő és Fényképszűrő Állomások által hivatalosan szervezett tüdőszűréshez kapcsolódóan
– önkéntes személyeken fogászati szűrővizsgálatot végzett. A hazai lakosságot reprezentáló 4606 személy adatait az erre kifejlesztett
számítógépes program segítségével, a helyszínen rögzítették. Az 1989-es adatokkal összehasonlítva a foghiányok alakulásáról és a fogpótlások néhány jellemzőjéről kívántak képet
adni. Ha a napi rutinszerű szűrésvizsgálat során olyan elváltozást lát a fogszakorvos, ami
megítélése szerint további vizsgálódást igényel, tovább küldi a szájsebészetre a pácienst. Ez nap mint nap megtörténik, ugyanakkor vannak célzott szűrések daganat témában,
amit kampány jelleggel hirdetnek meg. Az elmúlt évben volt egy célirányos rákszűrés,
ahol meglepően sok felnőtt jelent meg a korábbi évek passzív magatartásával ellentétben.. Azok jelentek meg elsősorban, akik találtak valamit a szájukban, és kíváncsiak voltak arra, hogyan tovább. A szájban előforduló
elváltozások láthatóak, aki kicsit odafigyel
magára, észreveszi. Ha hosszabb ideig fennmarad az elváltozás, meg kell mutatni szakembernek

HERE- ÉS A PROSZTATARÁK: NEM!
Az utóbbi időben sokat lehet hallani a férfiakat érintő prosztataproblémákról, valamint a herék daganatos elváltozásairól. Dr. Lipták
Józseffel, a kórház urológiai osztálya főorvosával e szervek szűrési,
vizsgálati lehetőségeiről beszélgettünk.
– Mit tehetnek, vagy mit kellene tenniük a férfiaknak ahhoz, hogy az
esetleges prosztata- illetve here-problémák mielőbb kezelésre kerüljenek?
– Célszerű külön beszélnünk e két szervről. Nézzük először a herék
esetét, hiszen itt van lehetőség arra, hogy a férfiak önvizsgálatot végezzenek magukon. Már egészen fiatal kortól rendszeresen át kell, hogy tapintsák heréiket, és bármilyen szokatlan jelenséget, például növekedést
tapasztalnak, haladéktalanul urológushoz kell fordulniuk. Nincs szükség beutalóra, a szakrendelésen vagy akár az osztályunkon is lehet jelentkezni további vizsgálatok céljából. Nagyon fontos, hogy ne halogassák az orvos felkeresését hónapokig, hiszen daganat esetén a gyógyulásra annál nagyobb az esély, minél korábbi stádiumban van a beteg.
– A prosztata esetében – tekintettel az elhelyezkedésére – nincs lehetőség az önvizsgálatra.
– Igen, ez így van. Itt is fontos azonban tudni, hogy ha kellő időben
felfedezik a rákot, az műtéttel vagy besugárzással gyógyítható. De van
más különbség is: míg a heredaganatok már húsz-harminc éves korban
jelentkezhetnek, addig a prosztata rosszindulatú elváltozásainak megjelenése ötven éves kor felett jellemző. Ezért is mondjuk azt, hogy e kor
alatt – hacsak a családban nem volt hasonló probléma – nincs szükség
szűrésre. Ha a közeli hozzátartozók körében volt prosztatarák, negyvenöt éves kortól ajánlott a vizsgálatot évente-kétévente elvégezni.
– Sokakat a vizsgálati módszer tart távol őket a vizsgálattól.
– Valóban, régen nem volt az orvosnak más lehetősége, mint a végbélen keresztül tapintással megállapítani a prosztata méretét, állapotát.

Ez kétségtelenül kellemetlen, estenként talán fájdalmas is volt a betegnek. Ma már egy egyszerű – legalábbis a beteg számára a más vizsgálatokhoz szükséges vérvételektől semmiben sem különböző – vérvétellel
helyettesíthető a régi, tapintásos módszer. S nem csak hogy helyettesíthető, hanem az orvos számára sokkal több információ is megtudható ily
módon, sokkal hatékonyabb és megbízhatóbb a régi módszernél.
– Hol, milyen módon lehet a szűrésre jelentkezni?
– Az urológiai szakrendelésen vagy itt az osztályunkon, ugyanúgy beutaló nélkül, mint a here-problémák esetében. De van néhány dolog,
amit tudni kell. Természetesen azokban az esetekben, ha konkrét panaszai vannak a betegnek, a vizsgálatot elvégezzük, és a szükséges kezelés
megtörténik. Panaszmentesség esetén azonban csak akkor van értelme
a szűrésnek, ha az illető vállalja azt, hogyha az eredményei rosszindulatú folyamat mutatnak, akár a műtétnek is aláveti magát. Nagyon költséges vizsgálatról van szó, amit felesleges elvégezni akkor, ha a diagnózis ismeretében a beteg a további lépésekre nem szánja rá magát.
Mint ahogy akkor is felesleges a szűrővizsgálat, ha a beteg nincs olyan
fizikai állapotban, hogy az esetlegesen szükséges műtétet el lehessen végezni. Ezért is mondjuk azt, hogy 70, maximum 75 éves korig végzünk
ilyen szűrővizsgálatot, hiszen ennél idősebb betegeknél már a műtétnek
nagyobb a kockázata, mint magának a prosztataráknak. Egyébként talán kevesen tudják, de szerencsére lassan halad előre a kóros folyamat.
Akár 15-20 esztendő is eltelhet, mire olyan komoly problémát okoz a
prosztatarák, ami végül a beteg halálához vezethet.
– Nézzünk néhány számadatot is!
– A 65 év alatti férfiaknál százezer emberre húsz prosztatarákos eset
jut Európában, majd az életkor előrehaladtával ugrásszerűen nő ez az
arány. A nyolcvan év feletti férfiaknál ez a szám már megsokszorozódik.
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A HÉT TÉMÁJA: SZÛRÉSEK

ZŰRÖS SZŰRÉS
Az utóbbi időben egyre
többet beszélünk a szűrővizsgálatok fontosságáról, a
betegségmegelőzésben, az
egészségmegőrzésben betöltött egyáltalán nem elhanyagolható szerepükről. A
meghirdetett akciók, televíziós kampányok, és az
egyéb népszerűsítő programok a hétköznapi valóságban aztán egészen különlegesen valósulnak meg.
Mi is szerettünk volna a
prevenciót népszerűsítők –
szerencsére egyre szélesedő
– táborába állni. Ehhez kerestünk partnereket is, hiszen úgy gondoltuk saját
kútfőből egyrészt nem volna
szerencsés, másrészt nem
volna elég szakmai, egészségügyi a tájékoztatás. Hamar
megtapasztalhattuk
azonban, a dolog korántsem
ilyen egyszerű, legalábbis,
ha a nőgyógyászati szűrővizsgálatokról van szó. Először a Család- és Nővédelmi
Tanácsadóhoz
fordultunk,
azt gondolván, nevükben a
prevenció, bizonyára jó helyen járunk. Dr. Győrffy
Sándor főorvos telefonos
megkeresésünkre elmondta,

a Család- és Nővédelmi Tanácsadó elsődleges feladata
a terhestanácsadás, a kismamák gondozása, ők nem foglalkoznak szűrésekkel, így
azok menetével, a bejelentkezés módjával kapcsolatosan sem tud segíteni, s bár a
dolog fontos, a vizsgálatok
szükségességen okiról is inkább kérdezzük meg az onkológián dr. Erdős Sándort.
Az onkológián hétfőn és
szerdán rendelő, egyébként
más városból átjáró Erdős
doktor kérdésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy az onkológián nem végeznek prevenciós célú szűrővizsgálatokat,
erre vonatkozóan az ANTSZ
nem is kötött finanszírozási
szerződést velük. Vannak
ugyan a részlegen szűrések,
de azok egészen más természetűek, ő a daganatos betegek gondozását végzi.
Ha már azt tűztük ki feladatul, hogy olvasóinkat tájékoztatjuk, miként is vehetnek
részt szűrővizsgálaton, betegnek „álcázva” kérdezősködtünk tovább, ahol csak tudtunk. A magán nőgyógyászati
rendeléseken is végeznek
méhnyak-rákszűrést, ezt a

FALUSI SACCOLÓGÉP

vizsgálatok során a páciens
kérésére el is végzi az orvos,
amennyiben az előző vizsgálattól eltelt idő, vagy egyéb
más ok indokolja ezt.
A kórház telefonos központja azonnal kapcsolta a
nőgyógyászati szakrendelést,
ahol egy kedves női hang azt
a tájékoztatást adta, hogy
méhnyak-rákszűrésre a kartonozóban lehet jelentkezni,
beutaló nem kell, csak a betegkártya, s a feltétel az,
hogy az említett vizsgálatot
egy évnél régebben végezték
el. A vizsgálat az érkezés sorrendjében történik, időpontot
nem adnak.
A mellrák-szűrésről csak
annyit tudtunk meg, hogy a
leginkább érintett 45-65 közötti
korosztály szervezett szűrésre
kétévente kap „behívót”. Az
ennél fiatalabb hölgyek amenynyiben panaszuk van, a háziorvosuktól,
nőgyógyászuktól
kaphatnak – információink szerint – beutalót a különböző
vizsgálatokra. Ha nincs panaszuk, de a saját megnyugtatásukra szeretnének vizsgálatra
menni, egy orvos ismerősöm
azt tanácsolta, mégis hivatkozzanak panaszra...

Egy ismerősöm a minap édes-bús történetet mesélt. Egy kis településen él, ahol
orvos, gyógyszerész ritka, mint a fehér holló, hát még a szűrőbusz. Amikor megérkezett az elébb említett csodajárgány a faluba, a település apraja-nagyja összeszaladt,
mert volt ez olyan látványosság, mint amikor a nagyanyám korában vándorcikuszosok érkeztek a búcsú napján.
Akadt is mindjárt jelentkező a csodamasina gépein végzett vizsgálatokra, hamar kiderült kinek magas a cukra, kinek szövetei között sok a zsír, és kinek kéne abbahagyni a
reggeli, esti szalonnázást. Az én ismerősöm
sem akart kimaradni a dologból, hát ő sok
más társával együtt tüdőszűrésre jelentkezett. Lett is eredmény hamar: foltok a tüdőn,
amelyek mindenféle bajra utalnak. A doktor
csak hümmögött, és még annyit mondott, a
páciens feltétlen keressen fel egy rendelőintézetet. Az ismerősben mi tagadás egy világ
omlott össze…Az első adandó alkalommal
aztán felkereste a megyei kórház tüdővizsgálatokra specializálódott részlegét. Ott a vizsgálatot elvégezték, és szerencsére semmi
rosszat, gyanúsat nem leltek. A leletet értékelő orvos, amikor ismerősöm elmesélte kálváriája történetét, mosolyogva annyit mondott
csak, ha valaki jót akar, akkor azért ne „egy
falusi saccológépben” vizsgáltassa meg magát, s ha mégis, azt követően azért másutt is
végeztesse el a vizsgálatokat.
-dé-

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
A héten ismét megkérdeztük Olvasóinkat. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mennyire tartják fontosnak a
különböző orvosi szűréseket, és hogy a megkérdezettek járnak-e valamilyen vizsgálatra rendszeresen.

Joós Veronika
Nem szoktam szűrővizsgálatokra járni, mert nem dohányzom.
Gyenge asztmám van, korábban
jártam vele orvoshoz, kaptam rá
gyógyszert. Tüdőszűrőre kellett
mennem most harmadikban az iskola és a munka miatt, mivel pincérnek tanulok, ezért ez kötelező.

Jankovits László
Mindenképpen fontosak az orvosi szűrések már olyan szempontból is, hogy az ember időben megtudja, ha valami kialakulóban van.
Ha az elején fedezik fel, még van
is rá esély, hogy segíteni tudnak..
Évente egyszer elmegyek orvosi
szűrésre és fogorvoshoz.

Horváth Ferenc
Mostanában mindig megyek orvoshoz. Mióta cukorbeteg lettem,
különböző vizsgálatokra járok.
Volt ez a 17 pontos vizsgálat, abban minden bent volt. Fontosak a
szűrések, hogy mindenki elmenjen
évente legalább egyszer, ha nincsen semmi panasza, akkor is.

Bernardi Zsanett
Csak a kötelező szűrésekre járok
el, ami az iskolához kapcsolódik.
Ezek a tüdőszűrő és az általános
orvosi vizsgálat. Fontos, hogy az
ember járjon szűrésekre (a nők
leginkább), főleg egy bizonyos kor
után, hiszen inkább az idős korral
járnak a különböző betegségek.
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HIRDESSEN A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAPBAN!

KANIZSA VÁSÁR
KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA
2005. október 1.
Helyszín: VENK nagyelőadó (volt Úttörőház, Zrínyi u. 18.)
10.30: Megnyitó 10.35-10.55: Dipl. Ing. Alice Saverschel projektmenedzser: A Klimabündnis és a Croboclip. Projekt Magyarország és
Ausztria között 10.55-11.15: Ing. Robert Kohl osztályvezető
Feistritzwerke STEWEAG GmbH Gleisdorf: Alternatív energia alkalmazása a Weiz-Gleisdorf Energiakörzetben 11.15-11.35: Holoda Attila közép-európai kutatás-termelés igazgató MOL Rt.: Geotermikus
erőmű létesítésének lehetőségei Magyarországon 11.35-11.55: Nádasi
Tamás ügyvezető Aquaprofit Rt.: Geotermikus energiaprojekt Nagykanizsán 11.55-12.15: Takácsné Szarka Enikő gyakorlati oktatásvezető
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola: Megújuló
energia a szakképzésben 12.15-12.35: Zajzon Imre műszaki igazgató
Dél-Zalai Víz és Csatornamű Rt.: Nagykanizsa és térsége csatornázása
és szennyvíztisztítása 13.00-13.20: Schmidt László ügyvezető NSP
Hulladéklerakó Üzemeltető Kft.: Nagykanizsa Város hulladékhasznosítása 13.20-13.45: Széchenyi Lajos okleveles környezetvédelmi sakmérnök Zalagáz Kft: Háztartási gázkészülékek égéstermékének környezet-szennyezés vizsgálata 13.45-14.05: Janicsek Tibor ügyvezető
igazgató INSZOL Rt.: A győri panelos épületek azbeszmentesítése
14.05-14.25: Kun István értékesítési igazgató Neophone IP - telefónia
a távközlés jövője 14.25: Zárszó

Somogyi kaputechni ka
Nagykanizsa, Király út 9-11.
 Garázskapuk, ipari kapuk
 Távvezérelt kapu mozgató automatikák  Lakatosipari munkák  Kovácsoltvas kapuk kerítések,
korlátok
FOLYAMATOS AKCIÓK!

A vásár ideje alatt NAGY KEDVEZMÉNYEK!

SZÓRAKOZTATÓ
PROGRAM
2005. szeptember 30.
15.50 Szan-Dia Fitness
Center 16.30 Orff Ütőegyüttes
17.30 Zalaszentmihályi Nóta
és Népdalkör 18.00 Puchheimi fúvószenekar műsora
18.30 Sztárvendég: BOOGIE
és zenekara (élő koncert)
2005. október 1.
14.00 Czirákiné Kiss Ildikó
zenés gyermekműsora 14.30
Eraklin Táncklub 15.00 SzanDia Fitness Center 16.00 Sztárvendég: AUTH CSILLA
2005. október 2.
14.00 Szan-Dia Fitness
Center 14.30 Eraklin Táncklub
15.00
Sztárvendég:
GROOVEHOUSE 15.30 Fly
Divatstúdió 16.00 Sorsolás

KANIZSA VÁSÁR
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TISZTELT OLVASÓ!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a második Kanizsa Vásár, Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítás kapcsán üdvözölhetjük Önt. A kezdeményezés múlt
évi sikeréből kiindulva régiónk, illetőleg Nagykanizsa város szakmai és városi
kapcsolatai mutatkoznak be ezen a rendezvényen. Tartalmában alkalmazkodik
korunk aktuális kihívásaihoz és ezen belül is kiemelt szerepet kapott az alternatív
energiaforrások és ezzel kapcsolatos tudományos kérdések megvitatása. A témában meghatározó vállalkozások részint kiállítóként, részint az ezzel párhuzamosan megszervezett szakmai konferencia előadóiként, illetve résztvevőiként jelen
vannak. A Kanizsa Vásár lehetőséget nyit a helyi gazdasági vállalkozások számára, hogy pozícióikat erősítsék, kapcsolataikat bővítsék, hosszútávon a foglalkoztatottság növelésében, új munkahelyek teremtésében, az életminőség általános javulásában. A rendezvényhez a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából üzletember találkozó is kapcsolódik, ahol lehetőség nyílik a határmenti kapcsolatok erősítésére Szlovénia irányában. Újdonságként a Vietnami Nagykövetségen keresztül a helyi vállalkozások részére a Távol-Kelet is megcélozható lesz.
A látogatók a közönségvásáron keresztül a helyi gazdaság széles szeletét tekinthetik meg az építőipartól a
háztartási gépekig. A kellemes hangulatról non-stop szórakoztató program gondoskodik felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt.
Schwáger Konrád vásárigazgató

KANIZSA VÁSÁR ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓ
Időpont: 2005. szeptember 30.
Helyszín: Kanizsa Plaza és a Vásárcsarnok közötti kiállítási területen felállított rendezvénysátor
10.30. Puchheim Város fúvószenekara, Zrínyi Miklós Általános Iskola énekkara, Szan-Dia
Fittness Center 11.00 A kiállítás ünnepélyes megnyitója: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, Litter Nándor polgármester, Schwáger Konrád vásárigazgató 11.30 Vásárdíjak átadása 11.45 Csatlakozási egyezmény aláírása Nagykanizsa város és a Klimabündnis környezetvédelmi szövetség között 13.30. Üzletember találkozó, ezzel párhuzamosan középiskolás és főiskolás diákok párbeszéde Persányi Miklós miniszterrel

NÉMET NAP, MAGYAR-SZLOVÉN
ÜZLETEMBERTALÁLKOZÓ
2005. szeptember 30.
14.05: Megnyitó: Kovács Antal, a NKIK elnöke 14.15 Vállalkozások prezentációi: Szlovénia 15.15 Vállalkozások prezentációi:Magyarország 16.15: Vietnami VSZK Nagykövetsége 16.30: Összegzés: dr. Temesváry Tibor, az ITDH Nyugat-dunántúli Regionális
Képviseletének igazgatója, Kovács Antal
16.40: kötetlen beszélgetés, kapcsolatfelvétel
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VÁROSHÁZA
MEGHÍVÓ

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket 2005. október 6-án 11 órára az Aradi
udvarban tartandó megemlékezésre. Koszorúzási szándékukat a
helyszínen a megemlékezés előtt szíveskedjenek jelezni.
Litter Nándor polgármester

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. október 5-én,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00
óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap
második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2005. október 5-én, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Változás! Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere október hónap második szerdáján, Röst János alpolgármester október hónap első szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző október
hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A
fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit,
javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. október 5-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalomszerűen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. A
felhívásra olyan személyek jelentkezését várjuk, akik a Magyarországon élő kisebbségek által használt nyelvek, illetve az Európai Uniós
nyelvek valamelyikét beszélik. A névjegyzékbe való bekerüléshez
sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács igazolvány nem
szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhetőségét (telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetleges referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 10. A pályázatot Dr.
Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni lehet a 93/500-918 és a 93/500-708-as telefonszámokon.

EBOLTÁS VESZETTSÉG ELLEN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről:
PÓTOLTÁS 2005. október 2. (vasárnap): Palin Alkotmány út – Kalász u. sarok, ÉPGÉP parkoló 7.30 – 8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony
9.00 – 9.50, Thury György tér 10.00 – 10.50, Sánc József A. u. sarok
11.00 – 11.50, Ady Endre utca Bujó-híd 12.00 – 13.00.
A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800 Ft, háznál való oltás esetén 2300 Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi és
anyagköltségeit, valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet alapján kötelező féreghajtást. Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni oltás szolgáltatására jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik. Kérjük, hogy az oltási könyvvel jelenjenek meg!

Idős Nagykanizsai Alkotók
Képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti
KIÁLLÍTÁSA

Várjuk azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség
előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalunk,
az őrzést biztosítjuk. A kiállítási anyag gyűjtése a helyszínen lesz október 5-én (csütörtökön) 8-12 óráig.
Megnyitó: október 10. (hétfő) 10 óra, HSMK felnőtt klub.
Nyitva tartás: október 14-ig naponta 10 - 18 óra között
Lebontás: október 17-én (hétfőn) 8 - 12 óra között.
Időpont: október 11. 14.00-18.00 óra

SZÉPÉSZETI NAP
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme
Várjuk városunk azon idős embereit, akiket érdekel a divat, a
fodrászat és a kellemes külső. Az előre benevezettek ingyenes kozmetikai kezelésben és frizurakészítésben részesülnek. Vásárlási lehetőség is lesz! Program: 14-17 óráig bemutatók, kozmetika, pedikűr.
18 órától divatbemutató.
Büki Pálné az Idősügyi Tanács társelnöke

A klub neve: ...................................................................................
1. Jelentkezés a kiállításra:
A kiállításon résztvevők neve: A kiállítandó tárgy megnevezése:
……………........……………... …………………………………
…………………………..……. …………………………………
………………………….…......

.....………………………….....

………………………………..

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

2. Jelentkezés a szépészeti napra
A Szépészeti Napon résztvevők száma (kb.)

……….. fő

A klubból ki szervezi ezt a programot?
...................................................
név

..................................................
telefonszám
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KANIZSA MÉDIA

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály valamint az
Okmányiroda dolgozói 2005. október 5-6. napokon a
6/1998.(III.16.) KTM rendeletben előírt kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt. A képzés ideje alatt a szervezeti egységnél
az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell,
jegyző
„RÉGIÓK KAPUJA” TERÜLETFEJLESZTÉSI
ÉS LOGISZTIKAI KONFERENCIA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozata hagyományteremtő jelleggel „Régiók Kapuja” - területfejlesztési és logisztikai
konferenciát szervez 2005. október 7-én 10,30 órai kezdettel a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A konferencia fő előadója dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, aki az EU-s
támogatások területfejlesztésben játszott szerepét ismerteti. Előadást hallhatnak a Nyugat-Dunántúl logisztikai feladatairól, a 200713. évekre tervezett nagyberuházásokról, valamint Nagykanizsa város erre az időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési terveiről is.

MÛS ORA
Szeptember 30 – Október 6
Szeptember 30. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19 Jelkép
- református 07:30 Krónika 07:42 Jövő
7 - Kincstári Vagyonkezelő Intézmény
07:55 Jövő 7 - Női kézilabda 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Irányjelző 18:000 Krónika 18:15 Mese
18:20 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:15 Nyugati Régió magazin 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Túl gazdag - Doris Duke titkos élete - amerikai
film 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Október 1. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati Régió
magazin 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:41 K'arc 08:09 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor 09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző
10:00 Infómánia 10:30 Nedű 11:00
Pénzhalász 17:00 Business-Mix 18:00
Tölcsérhálóspókok - kisfilm 18:30 Adjuk magunkat 18:43 Julianus barát - 1.
rész 20:19 Storyboard 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Bencze show 21:30 Túl gazdag Doris Duke titkos élete 23:30 Különjárat

Október 2. vasárnap
06:30 Julianus barát - magyar film 1.
rész 08:06 Adjuk magunkat 08:17
Storyboard 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00 XV.Makói Művésztelep
10:30 Pápai borfesztivál 2005.11:00
Pénzhalász 17:00 Nedű 18:00 A tölcsérhálóspókok 18:28 Adjuk magunkat 18:41 Julianus barát - 2. rész
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Otthon, rémes otthon - amerikai thriller 23:30 Bencze show.

08:19 Krónika 17:00 "Október Fest" az
újbudai Savoya parkból 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Házban ház körül
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugati Régió 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Walter és Henry - filmdráma 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show

Október 5. szerda
06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Nyugati
- Régió 08:08 Adjuk magunka 08:19 Krónika 17:00 Gyógyulj velünk! 18.00 Krónika 18.14 Mese 18.19 Jelkép 19:00 Krónika
19:14 Jövő 7 - Közbeszerzés 19:27 Jövő 7
- Birkózók 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Az Öböl-háború 23:00
XV. Makói Művésztelep 23:30 Irányjelző

Október 6. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:06 Jövő
7 07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42 Házban ház körül 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Tér-Erő.
18:00 Krónika 18:14 Mese: 18:20 Jelkép - református 19:00 Krónika 19:14
K'arc 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövő 7 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Az Öböl-háború 23:00 Infómánia
23:30 Business-Mix magazin.

Október 3. hétfő
06:30 Julianus barát 07:42 Adjuk magunkat 07:54 Tölcsérhálóspókok 17:00
XV. Makói Művésztelep 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:08 Kosárlabda:
Kanizsa DKK - BSE NBI/A-s női
19:46 Adjuk magunkat 19:51 Kosárlabda: Kanizsa DKK - BSEI/A-s női
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Nem minden
arany, ami fénylik - spanyol dráma
23:00 Szemeszter 23:30 Különjárat

Október 4. kedd
06:30 Krónika 06:52 A lepkehorgász kisfilm 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:38 Nyugati - Régió 08:04
Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
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HIRDETÉS
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Kiskanizsán 3 szobás családi ház
776 m2-es telken, tetőtér beépítési lehetőséggel, gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.:
93/319-565, 20/551-0068 (5675K)
Csengery úti társasházban 38 m2es önkormányzati lakásomat elcserélném vagy bérleti jogát eladnám.
Érd.: 20/916-2643 (5678K)
Nk-án a Látóhegyen kis terület,
kis épülettel (új) eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 30/332-8422 (5679K)
Nk-án Rózsa u. 16. szám alatt III.
emeleti, kétszobás, központi fűtéses,
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 20/936-6070
(5680K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén 93-320-627 (5681K)
Petriventén kb. 140 m2 lakóterületű, két lakásos, összközműves családi ház garázzsal, jó állagú gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 93-310-504 (5682K)
Nk-i belvárosi, 42 m2-es önkormányzati lakásomat elcserélném kisebb önkormányzatira. Érd.: 93-322537 (5686K)

BÉRLET
Belvárosban egyszobás, összkomfortos udvari lakás igényesnek
kiadó. Kaució szükséges! Nemdohányzók előnyben! Érd.: 93-322-611
(5683K)
Nk-án Bajza utca 17. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/320945 (5633K)
Fűtött ikergarázs fele kiadó a Városkapu 9-ben. Érd.: 30-365-8232,
30-543-3657 (5684K)

VEGYES
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást is vállalok! Érd.: 30/542-8757
(5649K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó.
Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Pianino – orosz, páncéltőkés, kb.
10 éves, valamint ugyanitt 3-2-1-es
Alexa garnitúra eladó. Érd.: 30/8549598 (5671K)

Színvonalas régi tárgyak felvásárlása: porcelán készletek, egyedi
darabok, festmények, ezüst tárgyak,
egyéb berendezési tárgyak. Érd.:
30/332-8422 (5685K)
Babakocsi: szinte új, PegPérego téli mélybabakocsi extrákkal, nagykerekű, színes mintás,
15.000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/9484276 (5687K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk,
rendkívül olcsón eladók. Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.: 30/948-4276
(5688K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Forgalomból kivont, vagy rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/5928463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is! Érd.:
70/503-9407, 93-322-109, 30/6398825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és vidéken,
nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 0693-333-449, 06-20-5319-371, 0620-808-7332,
06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes rögzítését, szerkesztését vállalom rövid határidővel, nyomtatással, mentéssel. Tel.: 30/9932-534
(5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 0670-511-7863 (5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra vágva) eladó! Ár: 14000 Ft/m 3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan!
Tel.:30/856-3666
(5652K)
Bizonytalan-tanácstalan? Tenyér és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)

HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

OKTÓBER 1. 18 ÓRA – A ZENE VILÁGNAPJA
Jótékonysági koncert egy leukémiában szenvedő kisgyerek
megsegítésére. Közreműködnek: az Attila utcai óvodások, valamint
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
növendékei, tanárai. Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)
OKTÓBER 7.
KIÁLLÍTÁS VARGA GYÖRGY JAZZFOTÓIBÓL
AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megtekinthető: október 21-éig.
A HSMK A KÖVETKEZŐ TANFOLYAMAIRA
ELFOGAD MÉG JELENTKEZŐKET:
GÁTIZOM TORNA NŐKNEK (INTIM TORNA) 8 órás (hétfőn
17-18 óráig); részvételi díj: 3200 Ft/hó; vezeti: Bunczom Edina gyógytornász, GERINCTORNA heti 2 x 1 óra; részvételi díj: 2800 Ft/hó;
vezeti: Illés Brigitta gyógytornász, TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 3600 Ft; vezeti: Füstös Gábor,
SELYEM- ÉS ÜVEGFESTÉS 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj:
4000 Ft; vezeti: Dani Zoltánné,
MOZGÁSFEJLESZTŐ TORNA
OVISOKNAK heti 2 x 30 perc; részvételi díj: 3000 Ft/hó; vezeti: Németh Diána aerobic-edző,
FOLTVARRÓ TANFOLYAM 21 órás,
heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 3500 Ft; vezeti: Békési Józsefné,
NÉPI
SZÖVŐ TANFOLYAM 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 3800 Ft;
vezeti: Zsovár Anita,
SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM 30 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 6000 Ft; vezeti: Pulai Lászlóné
Jelentkezni lehet október 10-éig az információs szolgálatnál, vagy a
311 - 468-as telefonszámon.
A SZÍNHÁZI BÉRLETEK megújítása október 3 - 6-áig,
új bérletek vásárlása október 10 - 12-éig, 9 - 17 óráig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!

(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

A POFONOK FÖLDJE
A Sing, a kisstílű tolvaj be akar
Nyitva:
kerülni a Baltás brancsba. Hogy minden nap 9-21-ig
lojalitását bizonyítsa, rendet akar teremteni a Szutyokközben, ahova a baltások keze még nem ért el. Azonban itt senki sem az, akinek látszik: a munkások
legyőzhetetlen kung-fu mesterek, akik banditákat
esznek reggelire. A Baltás-banda meghívja a világ
legnagyobb harcosait, de ők is verve távoznak. Így
jön el Sing ideje.

HIRDETÉS
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FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

ANGOL és NÉMET
állami és EU-s
bizonyítványt is nyújtó

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2005. október 14.
ANGOL: 2005. november 5.
Jelentkezési határidő: október 14.

A vizsgák sikerességi aránya 89%!
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS
CSAK NÁLUNK!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

BÚTORDISZKONT
* A készlet erejéig!

Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

CLAUDIA fenyő
komód*
27 900 Ft helyett
21 900 Ft

ANIKÓ fenyő komód*
37 900 Ft helyett
28 900 Ft

FIORD system elemes bútor

CLASSIC system elemes bútor

Akár 0% befizetéssel!
Amennyiben a hitel összege
eléri a 100 000 Ft-ot, a kezelési
költség 0 Ft.

UNIF system elemes bútor

