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Kanizsa – Közélet

MSZP:
Göndör
perrel fenyeget
Göndör István az MSZP frakcióvezetõ-helyettese az alábbi
közlemény közzétételét kérte.
– Visszautasítom Farkas Flórián alaptalan vádjait. Telefonjaim
híváslistáit hetekre visszamenõleg
kész vagyok nyilvánosságra hozni. Még roma képviselõtársamat –
Teleki Lászlót – sem hívtam hoszszú hetek óta. Várom Farkas Flórián bizonyítékait. Ki fogom kérni
jogi szakértõk véleményét, és a
megfelelõ lépéseket meg fogom
tenni annak érdekében, hogy a rágalmazásért elégtételt vegyek. Soha nem titkoltam, elkötelezett vagyok a roma ügyek iránt, és büszke vagyok arra, amit elértünk az
elmúlt 15 évben Nagykanizsán.
Az elõzményekhez tartozik,
hogy Farkas Flórián sajtótájékoztatón közölte, tudomása szerint az
MSZP képviselõi a választás elõtti éjjelen, telefonon zaklatták a
Lungo Drom képviselõit. Pénzt
és pozíciókat ígértek, ha a Magyarországi Cigányszervezetek
Fórumát erõsítik voksaikkal.
S

SZDSZ:
Múlt fényezés,
jelen ostorozás
– A kanizsai városvezetés munkája egyre inkább kezd hasonlítani a tanácselnöki modellre, ahol
egy ember határozza meg, mi legyen – mondta Halász Gyula, az
SZDSZ önkormányzati képviselõje Röst Jánossal, a kanizsai
szervezet alelnökével közösen
tartott sajtótájékoztatón.
Röst János úgy véli, az öt hónapja mûködõ kanizsai közgyûlés
munkája már értékelhetõ, és ez
alapján az új vezetés a választópolgárok bizalmát elvesztette.
Hangsúlyozta, a Fidesznek hamarosan választania kell, ha nem
akarja, hogy Marton István magával rántsa. Ezért szerinte még a
tavasz folyamán új polgármester
után kell néznie a pártnak.
Röst szerint addig az SZDSZ
egyetlen dolgot tehet, azt, hogy Marton Istvánt szembesíti az ígéreteivel.
– Egy hazugságregisztert fogunk felállítani, minden közgyûlési hozzászólásánál, illetve közmegnyilvánulásánál rögzítjük az
általa elmondottakat, majd sajtó-

tájékoztatóinkon szembesítjük vele – ismertette a tervet Röst János. – Marton István polgármester egyébként a város adósságállományával és költségvetésével
kapcsolatban hazudta a legnagyobbat. Meggyõzõdésem, hogy
az elmúlt négy évben tervszerû,
takarékos mûködés valósult meg,
amit a dinamizmus jellemzett.
A képviselõ az általa citált adatokkal bizonygatta: 2003. és
2006. között a város által felvett
mûködési hitel összesen 882 millió forint volt, ebbõl és a 2002-rõl
áthúzódó hitelekbõl 805 millió
forintot fizettek vissza. A 2007-es
költségvetésben 800 millió a tervezett mûködési hitel, vagyis a
polgármester egy évre tervez
annyi hitelt, mint amennyit Litter
Nándor négy év alatt vett fel –
mondta az SZDSZ-es képviselõ,
aki arra is hivatkozott, hogy míg
2002. és 2006. között 1,986 millió forint volt a város hitelállománya, addig csak az idei év költségvetési hitele alig kevesebb ennél, 1,916 millió forint.
Röst még azt is hangsúlyozta,
hogy az elõzõ ciklusban összesen
8,5 milliárd forintnyi fejlesztési
forrás érkezett a városba, s Marton István polgármester még napjainkban is a Litter-féle városvezetés által elnyert projektekbõl él
és azokat avatja.
H.A.
***
Marton polgármester ugyanazt
a 800 milliós hitellehetõséget
használja fel, mint a Litter-Röst
városvezetés. Tény, hogy nekik
ebbõl is sikerült kifutniuk 2005ben, a város mûködésének stabilizálása végett 340 milliós kölcsönre szorultak a kórháztól. Így
kerek a történet – a szerk.

NPE:
A városvezetést
szabotálták
Kóré Péter, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnöke az ünnep elõtti sajtótájékoztatóján arra
hívta fel a figyelmet, hogy az
egyesület szimpatizánsai azt jelezték, kevés plakát került ki az

2007. március 22.
utcákra a március tizenötödikei
ünnepséget megelõzõen.
– Az elõzõ ciklustól eltérõen
sem megállító táblán, sem más
hirdetõ eszközön nem találkoztak
a március 15-i nemzeti ünnep
programjával – mondta. – Mindössze a diszkó-plakátok közt lapult meg egy igencsak szerény
nyomdatermék, mely az ünnepet
lenne hivatott hirdetni. Utána
érdeklõdtem, kik a felelõsök,
hogy ilyen méltatlan az ünnep
hírverése. Megtudtam, hogy a
plakátok helyét a VIA Városüzemeltetõ szabta meg, de a rendezõ, a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ is kevés helyen hir-

detett, s talán nem is jelezte a
szûk megjelenési felületet. Felmerül ezek után a kérdés, csak
nem a jelenlegi városvezetést
akarja valamiféle szándékos,
nemtörõdömséget
kellemetlen
helyzetbe hozni? – tette fel a kérdést Kóré Péter.
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ igazgatója
kérdésünkre elmondta, az ünnepi
program tizenhárom médiumban
jelent meg, városszerte csaknem
száz plakátot helyeztek el a forgalmasabb középületekben, közterületeken, s kétszáz személyre
szóló meghívót is kiküldtek.
H.A.

Megyei Jogú Városok Szövetsége:

Marton István a Területfejlesztési
Bizottság elnöke
A Megyei Jogú Városok Szövetsége Pécsen tartott kétnapos
összejövetelérõl tartott sajtótájékoztatót Marton István polgármester. A városok polgármesterei számos napirendi pontot tárgyaltak meg. A Nemzeti
Fejlesztési Terv II. végrehajtása
a megyei jogú városokban címû
napirendi pontról Bajnai Gordon, a terv kormánybiztosa beszélt. Többek között elhangzott,
az Ipari Parkok Regionális Fejlesztési Programjai májusban
már indulnak. Kérdés az, mondta a polgármester, hogy mit jelent az indulás, mert amikor kiírják a pályázatokat, akár azt is
lehet indulásnak venni, viszont
azokat el kell készíteni, el kell
bírálni, Brüsszelbe küldeni ...
Így az a véleménye alakult ki,
hogy ebben az évben érdemi
pénz nem lesz. Nem zárható ki
viszont az, hogy egyik-másik
területnek megnyitják a forrásait. A kormánybiztos ismét elmondta, hogy a középületek
akadálymentesítése
tavasszal
indul. A kiemelt kórházak 280
milliárd forint támogatást kapnak, és ebben a hét évben kétszáz városközpont kerül felújításra. Továbbá áprilisban meg-

jelennek a Regionális Operatív
Programok, és örvendetes hír,
hogy a programokhoz kötõdõ
részelszámolásokat egyszerûsítik. Viszont megszûntek a címzett és a céltámogatott beruházások, és lényegesen nagyobb
önrészt kell befizetni. Lampert
Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter elmondta, július 1-jén nem fog életbe
lépni az építésügyi hatóságról
szóló kormánydöntés. A jövõ
héten áttekintik, és kitolják a
határidõt. A Megyei Jogú Városok Szövetségének szervezeti
felépítésérõl szóló napirendben
az elõzõ ciklusban megszavazott tizenhat helyett négy nagybizottságot is választottak. A területfejlesztési, a pénzügyi, a
humánszolgáltatási és a közszolgáltatási bizottságot. Marton István polgármestert a Területfejlesztési Bizottság elnökének választották meg. A bizottsághoz tartozik az Európai Uniós Ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Albizottsága, a Területi és Igazgatásfejlesztési Albizottság és a Turisztikai Albizottság.
B.E.
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Méltósággal az 1848-a
as forradalomról
Marton István polgármester ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„A földön mindennek hivatása
van. A virágnak, hogy nyíljon, a
fának, hogy gyümölcsöt teremjen, a földnek, hogy kenyeret adjon, az embernek, hogy eszméivel, gondolataival beilleszkedjen
az erkölcsi világrendbe, melynek
végsõ célja nem más, mint a tökéletesség elérése.”
Kedves Ünneplõ Kanizsaiak!
Annak a férfinak és nõnek, akik
1848. március 15-én a sûrû esõben
éljent kiáltottak, már csak az unokáinak unokái élnek. Ezek vagyunk most mi, emlékezõk. Több,
mint másfél század szenvedésre,
oktalanságra és szépakarásra tekinthetünk vissza. Zsúfolt a magyar múlt: nem élt nálunk olyan
generáció ez alatt a százötvenkilenc év alatt, amelyiket ilyen vagy
olyan formában meg ne taposott
volna a történelem. Mégis: elmondhatjuk, hogy 1990. óta már
szabadon, valódi értéke szerint ünnepelhetjük március 15-e eszméit.
Annyi baljós forradalmi dátum
közül két ünnep ragyog szeplõte-

lenül: a vér nélküli 1848. március
15-ei és az 1956. október 23-ai
testvér forradalmak.
A remény napjait a fegyverek
hangja, majd a bukás és a megtorlás követte.
Kegyeletbõl röviden ismételjük
át 1848-49 történéseit. Megindul
az osztrák kormány packázása, a
húzd meg ereszd meg játék, elkerülhetetlenné válik a harc, ég a haza. Dicsõség és kudarc. Végül
Haynau lesz az úr, élet-halál ura. S
mint botrányt és szégyent ne felejtsük: 1849. december 31-én Pest
város tanácsa – micsoda tanács lehetett az! – díszpolgárrá választja
Haynaut, Jelasicsot és Paszkievicset!
Ha jobban belegondolok, ilyen
fajta szégyen új köztársaságunkban is elõfordult már. 1956 krónikája rövidebb, de a „koreográfia” fájdalmasan hasonló. Ami
1848-49-ben hónapok alatt fordult, hullámzott, 1956-ban napok
alatt történt meg. A csõcseléknek
titulált felkelõ nép hamarost
„honfitárs” lesz, új kormány ala-

kul, a katonaság nagy része átáll… Október 30-ra úgy tetszik
még az orosznak is hinni lehet:
tiszteletben tartja a magyar kormány függetlenségét. De november 4-e nyirkos hajnalán kiderült
akkor is, mint annyiszor azóta is:
be vagyunk csapva…
Kísérteties a hasonlóság abban is,
hogyan csalták lépre a vezetõket.
1849 õszén az oroszok szinte
szimpatizánsként együtt vacsoráznak a honvéd tisztekkel – nyilván koccintottak is –, aztán átadják õket Haynau vérbíróságának.
1956-ban Maléter Pált csalogatják be a csapdába, majd a munkástanácsok
vezetõit.
Nagy
Imrééket hazug ígéretekkel csempészik ki a Jugoszláv Követségrõl, hurcolják õket romániai fogságba, s onnan a kötélhalálba.
S a nyugati világ: a külpolitikai
helyzet függvényében cselekszik,
azaz nem cselekszik igazán 1849ben, sem 1956-ban… Haynau
után ravasz enyhülés következett,
1962 után néhány forradalmárnak
szintén „megbocsátanak”, de
hogy hányan maradnak még börtönben, arról nem szól a fáma…
Kossuth Lajos 1894 március 20án hal meg: s már 12 nap múlva
milliók kísérik utolsó útjára magyar földön. 1956 mártírjainak
csontjai több, mint 30 évet várakoztak arra, hogy a Hõsök terén
felravatalozhassák õket. Mindkét
esetben megtörtént a kiegyezés.
Sem 1867 magyarsága, sem a
posztsztalinista évek magyarsága
nem azzal követett el bûnt, hogy
élni, gyarapodni akart. Nem a
mindennapi élet szorgossága, a
jól kihasznált lehetõségek és a
leghasznosabbat cselekvõ emberek magatartása az, amit utólag
szégyellni kell. Amit szégyellni
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kell, az a nemzeti amnézia akkor
is, most is. Amikor a lázas tevékenység közepette el is hisszük,
hogy jótevõ lett az egykori hóhérból. Sajnos elhittük. Sokan elhitték. És ami még szomorúbb, ebbõl azóta sem tanultunk. A szépen mondott hazugság napjainkban is legyõzi a dörgedelmes
igazságot.
Ahány forradalmunk volt mind
elbukott.
A forradalom – kifejletében –
nem igazán felhõtlen népünnepély. Mindenki sirat valakit: vagy
azért, mert a sírba tette, vagy
azért mert a nagyvilág elnyelte. S
a forradalom közkatonáit sem illeték pozitív jelzõkkel. A kezdetben „csõcseléknek” titulált tömeget csak a történelem ítélõszéke
avatta forradalmár hõssé.
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Bár láthatnánk majd 1848.
március 15-e 200. évfordulóján
kik és milyenek leszünk mi kényszerûen szétszóródott magyarok.
Leborulnak-e majd sírunknál az
unokák? Lesz –e áldó imádság és
maradnak-e szent nevek? Vagy
„átkozott õsapákká” merevülünk
mi is? Fel hát a szívekkel! Feljebb a fejekkel! Emelkedjünk
legalább odáig, ahol az 1848-49
megperzselt zászlai lengtek; közelebb 1956 zászlajához, melynek lyukas közepén nemrég még
át-át fújt a dermesztõ november
4-i szél, s amit egyszer majd csak
befoltoz a végre hiteles valósággal telített régi-új szimbólum: a
magyar címer.
Kedves Kanizsaiak! A mi számunkra az idei március 15-e azért
is emlékezetes ünnep, mert a
nyolcvan éve Medgyaszay István
tervei alapján elkészült és felavatott színház a mai naptól a
Medgyaszai Ház nevet viseli!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.

BRILLIÁNS AKCIÓ!
SZÍNES TAVASZ, EZÜSTÖS ZSONGÁS!
Különleges fazonú ezüst ékszerek már 400 Ft/gr áron!

19000 FT FÖLÖTTI VÁSÁRLÁS ESETÉN
3990 Ft ÉRTÉKÛ ÓRÁT KAP AJÁNDÉKBA
Az akció április végéig tart!

Vasemberház sarok, Nagykanizsa
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Fotó: Horváth Attila
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A szepetneki iskolatûz adta a legnagyobb munkát tavaly a tûzoltóknak

Jól vizsgáztak tûzoltóink
A tavalyi ötszázkilencven vonulás során csaknem hatszázmillió
forintos vagyont és számtalan emberéletet mentettek meg a nagykanizsai lánglovagok – hangzott el a
nagykanizsai tûzoltó-parancsnokság évértékelõjén. Egri Gyula alezredes, tûzoltóparancsnok elmondta,
a 2006-ra kitûzött célok közül a takarékos gazdálkodást, a laktanyaépület állagának megóvását, a létszámfejlesztést és az udvari parkoló aszfaltozását sikerült megvalósítaniuk, méltó módon ünnepelték a
kanizsai tûzoltóság fennállásának
135. évfordulóját is. Pedig komoly
létszámgondokkal küzdöttek, ezért
engedéllyel, de kénytelenek voltak
a szolgálati csoportok számára elõ-

írt húszfõs létszám alatti csapatokkal dolgozni. Idén tizenhét új tûzoltó felvételére nyílik lehetõség,
amely enyhít a gondokon, de még
nem jelent száz százalékos megoldást. Az országos szakmai vezetés
és a szaktárca egy felmérés során
megvizsgálta az ország parancsnokságainak leterheltségét, s ennek
alapján a huszonhárom megyei jogú város között a nagykanizsai a tizenötödik helyre került, megelõzve
olyan városokat, mint Veszprém és
Dunaújváros.
E mutatók alapján eggyel magasabb kategóriába sorolták a kanizsai tûzoltóságot, ami szükségessé
teszi egy újabb gépjármû-fecskendõ beszerzését és rendszerbe állítá-

Nagyobb szerepre
vágyik a kamara
– Azt szeretnénk, ha a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát, illetve a helyi cégeket
jobban bevonnák a döntések elõkészítésébe a város vezetõi –
mondta Horváth Balázs, a kamara elnöke.
Legutóbbi ülésükön részt vett
Marton István polgármester is, s
a közös tanácskozás az új önkormányzat felállása óta zajló
egyeztetés és együttmûködés
folytatása. Az elnök hangsúlyozta, arról is tárgyaltak a polgármesterrel, hogy az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság mellett a többi önkormányzati grémium munkájába is
szeretnének bekapcsolódni. Azt
is szeretnék elérni, hogy a helyi

Vámosok
ünnepére

sát. Ez ismételt létszámfejlesztést
jelenthet.
A múlt év a fejlesztésé volt.
Országúti gyorsbeavatkozóval,
kétszáz darab tömlõvel, 57 védõruházattal, tizenöt pár védõcsizmával és védõsisakkal, valamint
hatvan darab védõkesztyûvel
gyarapodott a parancsnokság.
Növekedett a tûzvédelmi szakhatósági ügyek száma is. A szakemberek többször hajtottak végre
ellenõrzést, s több alkalommal
kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A tûzesetek összetételét tekintve elmondható, hogy nõtt a
mezõ- és erdõtüzek száma. A száznyolcvannégy tûzeset mellett csaknem kétszeres, azaz háromszázötvenöt mûszaki mentésben
kellett segíteniük. A teljes kárértéket tekintve az összérték hetvenhat
százalékát mentették meg.
Az évértékelõn részt vett Marton
István polgármester is, aki megköszönte a tavaly végzett munkát, s
arról biztosította a tûzoltókat, hogy
az önkormányzat szûkös anyagi lehetõségei ellenére a továbbiakban
is támogatja a parancsnokság fejlesztésére irányuló törekvéseket.
Senkó Zoltán ezredes, megyei
katasztrófavédelmi igazgató ugyancsak megköszönte a munkát, s azt
kérte az állománytól, hogy a nehéz pénzügyi helyzet ellenére is
végezzék munkájukat az eddig
megszokott magas színvonalon.

A 140 éves fennállását ünneplõ
Magyar Vám- és Pénzügyõrség
tiszteletére numizmatikai és filatéliai találkozót szervezett a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja. Ez alkalomból nyílt meg Simon László
és Papp Gábor gyûjtõk kiállítása.
– A másfél évszázad alatt sok
minden történt a vám- és pénzügyõrség életében, ezért a kiállítás
nem az elmúlt idõszak eseményeit
követte, hanem megemlékezés e
jeles évfordulóról – mondta a kiállítást megnyitó szavaiban Kovács
Sándor csoporttitkár.
A négy tárolóban az érdeklõdõk válogatást tekinthettek meg a
vám és pénzügyõrség és a határõrség kitüntetéseibõl, valamint
hozzá kapcsolódó témaként szintén egy válogatást a 48-as kitüntetésekbõl, valamint a magyar forintról. Évente két börzét tart a
csoport. Az ország különbözõ részébõl, valamint Horvátországból
érkezett gyûjtõk, 55 asztalt foglaltak el. Érmek, emlékpénzek,
kitüntetések, levelek, képeslapok,
egészen az Árpádházi királyoktól
napjainkig megtalálható pénzek
cseréltek gazdát.

Horváth Attila

Bakonyi Erzsébet

Vakok és gyengénlátók
küldöttgyûlése

vállalkozók, a kamara képviselõi részt vehessenek az egyes, a
város gazdaságát érintõ döntések elõkészítésében. Horváth
Balázs azt mondta, hogy a város
elsõ embere nyitott volt ezekre a
kérésekre, s maga is hangsúlyozta, azt szeretné, ha a jogi
kereteken belül ugyan, de a kanizsai vállalkozók nagyobb mértékben juthatnának szerephez a
közbeszerzések és a beruházások során.
A helyi kamara tavalyi évérõl
az elnök elmondta, hogy ez volt
az elsõ év, amely során stabil volt
a gazdasági szervezõdés pénzügyi helyzete.
H.A.

A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete a napkban tartotta éves beszámoló küldöttgyûlését a Honvéd Kaszinó tükörtermében. Elnöki megnyitójában Kovács
Béla kiemelte, megyénkben 1062
látásfogyatékos él. Ez a szám a
2688 összfogyatékos állapotú személyek számának 39 százaléka. Az
1062 látásfogyatékos személybõl
932 részesül fogyatékossági támogatásban, míg 130-an a régi, vakok
személyi járadékát kapják. Õk többnyire nagyon idõs emberek, nem
tudnak orvoshoz járni, ezért inkább
lemondanak a néhányezer forintról.
A látásfogyatékos személyek megyei szintû szervezettsége 45 százalékos, hiszen 468-an tagjai az egyesületnek. Ez a szám nem rosszabb a

korábbiaknál, és nem rosszabb az
országos átlagnál – hangsúlyozta az
elnök. Fõ feladatként a sorstársak
közötti kapcsolat erõsítését és a
színvonalasabb érdekképviseleti tevékenységet fogalmazták meg, ehhez azonban az egyesületi tagok
számának emelkedése is szükséges.
Az elnöki megnyitó után beszámoló
hangzott el az egyesület elmúlt évi
munkájáról, közhasznú tevékenységrõl, valamint a 2007. évi fõbb
célkitûzésekrõl és költségvetési elõirányzatokról. Végül megvitatták a
szervezet 50 éves évfordulójának
megünneplésével kapcsolatos teendõket, amelyre egy kiadvány megjelentetését is tervezik.
B.E.
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Városfejlesztési osztályvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet városfejlesztési osztályvezetõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: a Városfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati fejlesztések, beruházások, felújítások, üzemeltetési, illetve vagyongazdálkodási feladatok ellátásának irányítja és ellenõrzése.
Felelõs: a szervezeti egység jogszerû mûködéséért, a hatékony munkavégzésért, a célszerû munkamegosztás kialakításáért, a testületi elõterjesztések
szakszerû elõkészítéséért, a testületi és vezetõi döntések idõben történõ szakszerû végrehajtásáért, a testület szakmai kiszolgálásáért, az osztály feladatkörében tartozóan az állampolgárok tájékoztatásáért, a hivatal ügyrendjében
és belsõ szabályzataiban meghatározott feladatok végrehajtásáért.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet (alkalmazási feltétel), az alábbi
szakképesítések valamelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki
(szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki), építõmérnöki, településmérnöki
(városgazdasági mérnöki), közlekedésmérnöki szakképzettség, vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettség, egyetemi szintû jogász vagy legalább
fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség és településfejlesztési, illetve településrendezési szakképesítés, a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §. (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga a Ktv. 25. és 31.
§-ainak rendelkezései szerint, legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, idegen nyelv ismerete.
A pályázat tartalmazza az osztály vezetésére vonatkozó szakmai és vezetõi elképzeléseket, melyhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, kézzel írott önéletrajzot, a szakképesítést, alap- és szakvizsgát
(nyelvvizsgát), valamint a szakmai (közigazgatási) gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltételként megjelölt vagyonnyilatkozati kötelezettségnek eleget tesz.
Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
Érdeklõdni lehet:
Dr. Kelemen Marcell jegyzõnél személyesen: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
I/9., telefonon: 93/ 500-708.
A pályázat beérkezésének határideje:
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. március 16.) számított 16. nap (Cím: dr. Kelemen Marcell jegyzõ 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A benyújtott pályázatok elbírálása: a munkáltatói jogkör gyakorlója által a
polgármester egyetértésével történik, a beérkezést követõ 15 napon belül.

Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje és Tóth
Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje közös
fogadóórát tartanak minden páratlan hónap utolsó hétfõjén 18 órától a
kiskanizsai Móricz Mûvelõdési Házban.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén
ugyanebben az idõpontban a bajcsai kirendeltség épületében.

Építési telkek Kiskanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 darab családi ház építésére alkalmas telket alakított ki és kíván értékesíteni Kiskanizsa
városrészben a Haladás – Pivári – Cserfa utcák által határolt területen. A telkek közmûvesítetlenek, a közmûvesítést a vevõknek kell kiviteleztetni. A telkek nagysága: 800 – 2 000 m2. A telkek fajlagos ára – nagyságuktól és elhelyezkedésüktõl függõen 1 200 – 1 500 Ft/m2 . A telkek vázrajzai megtekinthetõk a Kiskanizsai kirendeltség helyiségében (Nk. Szent Flórián tér) valamint a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó), amely utóbbi helyen a szükséges információ a vásárlásra és beépítésre rendelkezésre áll.

Kanizsa – Városháza

5

Meghívó
Tisztelt Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2007. március 29-én 14
órakor tartja soron következõ ülését a Medgyaszay Házban. A tanácskozás
nyilvános, a képviselõtestület tisztelettel várja az érdeklõdõket!

Testvérvárosi Alap 2007.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése
céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az
önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó
több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.
A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A helyi önkormányzat
által megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2007. május 22-én lejár.
Jelölni lehet: Nagykanizsai Városi Bírósághoz 15 fõt, (Ebbõl 1-1 fõt a kisebbségi önkormányzatok), Zala Megyei Bírósághoz 2 fõt, Zala Megyei
Munkaügyi Bírósághoz 6 fõt, Fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bírósághoz 1 fõ pedagógust.
Jelöltet állíthat:
A Bjt 123. §-a alapján ülnököket jelölhetnek:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar
állampolgárok
- a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok
- a bíróság illetékességi területén mûködõ társadalmi szervezetek -pártok
kivételével- A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bírósághoz a bíróság székhelyén
mûködõ általános iskolák és középfokú intézmények (szakiskolák, középiskolák)
- A munkaügyi bírósághoz elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet: büntetlen elõéletû, 30. életévet betöltött, de 70. életévét el
nem ért magyar állampolgár, akinek választójoga van.
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a jelölõ szervezet adatait. A nyilatkozatok, valamint az ülnökök jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztató megtalálható a
www.nagykanizsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal portáján.
A nyilatkozatokat 2007. március 26-ig zárt borítékban dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ
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Az élet iskolája program
A GE Foundation 1,8 millió
USA dollár támogatásával indította el 2006. januárjában új,
három éves munkaerõ-piaci kész-

ségfejlesztõ programját. Az Élet
Iskolája elnevezésû kísérleti
program négy olyan európai városban mûködik, ahol a GE jelen-

tõs munkáltató. Lengyelországban a gdansk-i és lodz-i, Magyarországon pedig a nagykanizsai és
a zalaegerszegi fiatalok és tanáraik számára kínál egyedülálló lehetõségeket.
A programban részt vevõ vezetõk, pedagógusok GE Hungary
Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában beszélték meg eddigi
tapasztalataikat. A magyar oktatás még sok területen nem tudja
felkészíteni a tanulókat arra az
életre, amit egy multinacionális
cégnél elvárnak – hangsúlyozta a
találkozó elõtti sajtótájékoztatón
Herman Miklós igazgató. – Fontos, hogy a két város lássa, a GE
mindent megtesz azért, hogy a
környezetét támogassa. A programnak köszönhetõen nagyobb
lehetõségük nyílik arra, hogy
felkészültebb munkaerõt kapjanak a gyárban. A kezdeményezés

Energiatakarékosság csúcstechnológiával
Ma már aki építkezik, arra törekszik, hogy a lehetõ legenergiatakarékosabb anyagokat használja
fel otthonához. A nagykanizsai Hóman Ablak megbízható nyílászárókat kínál, az RST KKT. pedig hamarosan a megújuló energiát hasznosító fûtési
rendszereket szeretné meghonosítani városunkban.
Ahogy az embernél a szemet nevezik a lélek
tükrének, házunk jellemét legjobban az általunk kiválasztott nyílászárók tükrözik vissza. A megfelelõ
nyílászárók kiválasztása nem kis feladat. Manapság az alapvetõ fontosságú szempontok, mint a hõés hangszigetelés, valamint a biztonság mellett az
esztétikum, a stílus és az egyéni igények szem elõtt
tartásával egyre bõvülõ választékkal találkozhatunk a mûanyag nyílászárók terén.
A Hóman Kft. fõ tevékenységi köre a mûanyag
nyílászárók és különbözõ kiegészítõik (belsõ könyöklõk, külsõ párkányok) értékesítése. A Hóman
Kft. termékeinek elõnye a kiváló mûszaki és esztétikai mutatók mellett, a kiemelkedõ minõség, a garancia és az, hogy szakemberei pontos munkát végeznek és rugalmasak. Árukínálatukban megtalálhatók
a 4 és 6 légkamrás profilokból gyártott ablakok és
ajtók, amelyek a precíz német technológiával a
Gealan S 8000 IQ profilcsaládból készülnek. A termékek megtekinthetõk a cég honlapján, a
www.homanablak.hu-n. Természetes, hogy a nyílászárók mellett foglalkoznak árnyékolástechnikával is,
amelynek a redõny a legkeresettebb eszköze. Mindamellett, hogy kiváló árnyékoló, véd a hideg, a hõség, a zaj, a szél és az esõ ellen. Fontos szerepet tölt
be a hõszigetelésben és növeli a biztonságot is.
– A Csengery út 111/B alatt található bemutatótermünkben teljes körû szolgáltatással állunk vásárlóink
rendelkezésére – mutat körbe Hóman Zoltán tulajdonos-ügyvezetõ. – Termékeink folyamatos bõvítése során figyelembe vettük napjaink új építészeti trendjeit,
szokásait, a vásárlói igények kiszélesedését. Ennek

megfelelõen a nyílászárók készülhetnek alakos, íves,
más-más hangulatot idézõ kivitelezésben. A fehér alapszín mellett a Renolit színskála 12 eleme szó szerint színesíti a palettát, amelynek minõségét a Gealan által kifejlesztett negyedszázados múltra visszatekintõ Acrycolor technológia szavatolja. Igény szerint a nyílászáró
egyik, vagy akár mindkét oldala bevonható a kiváló
idõjárás- és magas karcállóságú, több rétegû, fa mintázatú fóliával, amellyel akár a fából készült ablak hatását is elérhetjük, de a mi termékünk a faablakoknál
jóval tartósabb. Nyílászáróink hõszigetelt üveggel készülnek, hiszen napjaink egyik fontos követelménye az
energia-megtakarítás. Az alapértelmezett üvegkonstrukció 4-16-4 réteg-felépítésû. A 4 mm-es üvegek torzításmentesek. Az üvegek közötti tér levegõje k= 2,8
W/m2K hõátbocsátást eredményez. A fûtésszámla tovább csökkenthetõ egy fokozottabb hõszigetelésû üveg
(k=1,4 W/m2K vagy k=1 ,1 W/m2K) választása esetén.
A páralecsapódás, mint jelenség a korszerû Gealan
nyílászárók esetén sem szüntethetõ meg, ám fokozott
hõvédelmi üvegek, illetve az automata szabályozású
légbevezetõk beépítésével a kicsapódás kockázata szinte nullára csökkenthetõ.
Az RST KKT. részérõl ezt Wittmann Károly
ügyvezetõ azzal egészítette ki, hogy a jó nyílászárók mellett elengedhetetlen a megfelelõ fûtési
rendszer kialakítása. Ehhez hamarosan tudnak segítséget is nyújtani az infra panelos fûtõrendszer és
a napkollektor, illetve hõszivattyú felszerelésével.
HÓMAN KERESKEDELMI KFT. –
HÓMAN ABLAK.
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111/B. – bemutatóterem. Tel: 313-834, 310-269; fax: 516-810.
web: www.homanablak.hu; e-mail: info@homanablak.hu
RST KKT. Wittmann Károly ügyvezetõ
Nagykanizsa, Rákóczi út 38.
Mobil.: 30/3399544. www.rstnagykanizsa.hu

a 14-18 éves diákok személyes
fejlõdésének elõsegítésére, csapatmunka-készségeinek fejlesztésére irányul annak érdekében,
hogy felkészüljenek saját jövõjük tudatos tervezésére és arra,
hogy az iskola befejezése után
sikerrel alakítsák életüket és valósítsák meg céljaikat. Ezek a
készségek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiatalok sikeresek legyenek a tanulás és a munka világában. Egyedülálló módon javíthatja a fiatalok lehetõségeit
azáltal is, hogy a hazai mellett a
nemzetközi munkaerõ-piaci versenyre is felkészíti õket. Ezzel
egy új kompetencia jelenik meg,
amely elõsegíti a régió versenyképességének növekedését. A
helyi megvalósítást, a fiatalok
kulcsfontosságú
készségeinek
fejlesztését Magyarországon a
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) végzi. A program sikeréhez elengedhetetlen az oktatási rendszerben dolgozók, a pedagógusok, a GE képviselõi, a
helyi civil szervezetek és a diákok közötti együttmûködés. A
képzés osztályfõnöki órák keretében történik. A program egyszerre szól a diákokhoz és a tanárokhoz, akik egy speciális továbbképzésen vesznek részt, így
szakmai támogatás mellett segíthetik diákjaikat abban, hogy aktív, céltudatos munkavállaló felnõttekké váljanak. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány politikai pártoktól független, non-profit szervezet, melynek célja az
ifjúsági önkéntes programok infrastruktúrájának megteremtése.
A programban városunkból részt
vesz a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, a Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium, valamint a Rozgonyi
utcai Általános Iskola. Tóth Miklós a Rozgonyi iskola igazgatója
elmondta, az iskola vezetése
nagy érdekelõdéssel fogadta a
lehetõséget, amikor megtudták,
hogy a GE a támogatója, hiszen
Nagykanizsán minden negyedikötödik család kapcsolatban van a
céggel. A kollégák is nagy lelkesedéssel és nyitottsággal kapcsolódtak be a munkába. Kiemelte,
már eddig is hasznos módszereket kaptak a gyerekek a munkaerõpiacon való megjelenéshez, a
sikeres szerepléshez.
Bakonyi Erzsébet
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A hóddal Prometheus-vvisszhang
ismerkedtek

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Idén lépett 11. évébe az OBI és
a WWF Magyarország együttmûködésében zajló hódismereti programsorozat. Az áruházakban tartott
foglalkozások során közel 1800 tanuló ismerkedhet meg Európa
egyik legnagyobb rágcsálójával.
Városunkban öt elõadás hangzott
el a városi és városkörnyéki iskolások számára. A biológia órának is
beillõ elõadáson a gyerekek megtudhatták, a hód a XIX. század közepéig természetes ártereink gyakori lakója volt, ám a túlzott vadászat és élõhelyének megfogyatkozása miatt több, mint egy évszázadra eltûnt hazánkból. A WWF
Magyarország 1996-ban Gemencen indította el hód-visszatelepítési
programját. A kezdeti sikereket további telepítések követték a FertõHanság Nemzeti Parkban és a Tisza-mentén. Az OBI Magyarország
kizárólagos anyagi támogatásával
létrejött programnak köszönhetõ,
hogy jelenleg közel 500 hód él hazánkban. Visszatelepítésükkel az
OBI egy hozzá közel álló ügyet karolt fel, a vállalat életében a környezettudatos gondolkodás kiemelt
fontosságú, ezért tartja támogatandónak a fiatalok természetvédelmi
nevelését. A hód, ez a családban
élõ, tudatosan otthont építõ állat az
áruház emblémája, ahol minden
megtalálható az otthon és lakókörnyezet fejlesztéséhez.
Az órákon szerzett ismeretek
alapján a diákok hódtotót töltöttek
ki, rajzversenyen, valamint vers- és
prózaíró pályázaton vehettek részt.
Bakonyi Erzsébet

A Kinek jó a Prometheus-beruházás? címû írásunkra Semjén Andrea
a cég Humán erõforrás igazgatója
az alábbi észrevétellel jelentkezett:
A Dalkia Energia ZRt. (a Prometheus ZRt. jogutódja) 2004. decemberében kötött szerzõdést Nagykanizsa város önkormányzatával az
önkormányzati intézmények fûtésrekonstrukciójára és üzemeltetésére
vonatkozóan. A rekonstrukciós
program minden szakasza a közbeszerzési eljárás által elõírtak és a
törvények tiszteletben tartása mellett valósult meg, sõt, a több, mint
550 millió forintos beruházás nagy
részére – 300 millió forint – a cégünk által bonyolított pályázatnak
köszönhetõen elnyert, kedvezményes kamatozású „szénsegély”
nyújtotta fedezetet. A rekonstrukció
során automatizált, távfelügyelettel
ellátott rendszert valósítottunk meg,
amely biztonságos, korszerû megoldást és mérés szerinti elszámolást
jelent az intézmények számára.
A nagykanizsai intézmények éves
energiaköltsége (energiadíj, alapés teljesítménydíj együttesen) 2006ban összesen 22,5 százalékkal volt

alacsonyabb a pályázati dokumentációban megadott, 2006. évi árakon számolt energiaköltségnél.
Az intézmények üzemeltetési
költsége szintén alacsonyabb,
becsléseink – pontos bázisadat
hiányában – 20 százalék körüli
értékre teszik a megtakarítást.
Mind az energia-, mind az üzemeltetési
költség-megtakarítás
mértéke megfelel a közbeszerzési
pályázat kiírásában és a felek között létrejött szerzõdésben foglalt
kötelezettségvállalásnak.
Az egyes intézmények megtakarításának mértéke, az intézmények
adottságaiból és így objektív szakmai okokból kifolyólag természetszerûleg eltérõ. A 29 közül egyetlen
intézmény
energiafelhasználása
volt magasabb az elmúlt két fûtési
idényben, mivel a pályázati mûszaki tartalom értelmében itt csak a
hõmennyiségmérést és a távfelügyeleti rendszert kellett megvalósítanunk. Az elmúlt év végén – az
üzemeltetési tapasztalatok ismeretében – átalakítottuk a kazánházi
szabályzást, remélve ettõl az energia felhasználás megváltozását.

7

A fennmaradó létesítményeket
tekintve
a
gázfelhasználás
mennyiségi megtakarítás átlagosan 16 százalék, és az intézmények harmadánál 20 százalék feletti.
Az önkormányzat által fizetendõ éves díj, az elõírásoknak megfelelõen megvalósított beruházás
törlesztõ részletein felül, tartalmazza a teljes garancia szolgáltatást is, amely a hosszú távú értékmegõrzés lehetõségét teremti meg.
A teljes garanciának köszönhetõen 15 év múlva a város tulajdonába olyan berendezések kerülnek,
amelyek újszerû állapotban, és a
szükséges állagmegóvó intézkedéseknek köszönhetõen biztonságosan üzemelnek.
Úgy tûnik gyorsan kiszabadult a
Prometheus szellem. Az olvasók
hiteles tájékoztatása végett közreadjuk azt a táblázatot, melyet
Kámán László, az Ingatlankezelési
Intézmény vezetõje nyújtott be a
Pénzügyi Bizottságnak, s amelybõl
cikkünk merített. Ha Semjén Andreának vitája van valakivel, az
nem a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap,
hanem az IKI vezetõje illetve az
önkormányzat illetékes bizottsága
– a szerk.

Megjegyzés: a gázfogyasztás összehasonlítása hõmennyiség alapján történt, mely az elhasznált földgáz (m3),
havi átlagos fûtõérték (MJ/m3) és a korrekciós tényezõ szorzata %-ban a megtakarítás mértékét jelöljük
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A szocialisták és a liberálisok
nem mennek a miniszterhez
Soron kívüli közgyûlést hívott
össze elõbb a Fidesz-, majd egy
nappal késõbb az MSZP- és az
SZDSZ-frakció is. Elõbbi az ágyszám-csökkentés kapcsán kialakult helyzetrõl, a kórház jövõjérõl
szeretett volna tájékoztatást kapni, de hasonló céllal nyújtotta be a
polgármesterhez a rendkívüli ülés
összehívását kezdeményezõ levelét a két baloldali frakció is. Igaz
õk még egy ponttal kibõvítették a
napirendet, kíváncsiak voltak a
városvezetés fejlesztési elképzeléseire, az uniós források megszerzésének stratégiájára is. Így hát
három napirend került volna terítékre, azonban mintegy húszperces vita után az MSZP-frakció
visszavonta saját napirendi pontjait, az utóbbira azonban önálló
ülést kért, igaz, a polgármester
már több alkalommal jelezte,
hogy a közgyûlés március végi
ülésére elkészül a tájékoztató.

Forduljanak az
Alkotmánybírósághoz!
A Fidesz-frakció kezdeményezését Bene Csaba frakcióvezetõ
és Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ sajtótájékoztatón jelentették be. Elmondták, a közgyûlésen javasolják, hogy a polgármester és a két kormánypárt nagykanizsai vezetõi (az SZDSZ helyi
szervezetét jelenleg Kovács Kálmán irányítja – a szerk.), Böröcz
Zoltán és Röst János tárgyalódelegációt alkotva próbálják meg az
ágyszámok felülvizsgálatát kezdeményezni az egészségügyi miniszternél.
– Javasoljuk, hogy a tárgyalások eredménytelensége esetén a
polgármester és a jegyzõ forduljon Alkotmánybírósághoz utólagos normakontrollt kérve a kormány ágyszám javaslata miatt. A
közgyûlés hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzõt, hogy a
város polgárainak érdekeit és alkotmányos jogait súlyosan sértõ
döntés ellen bírósághoz forduljanak és az összes jogorvoslati lehetõséget maradéktalanul merítsék ki – mondta Szõlõsi Márta,
aki azt is hozzátette, hogy a Fidesz-frakció információja szerint
a közgyûlés szocialista frakciója

támogatja kezdeményezésüket.
Mint késõbb kiderült, ez az információ tévesnek bizonyult.
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje a végül is március tizennegyedikére összehívott
közgyûlésen elöljáróban elmondta, hogy dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter meg sem hallgatta a szakmai érveket, s a kormány, illetve a szocialista-szabad
demokrata országgyûlési képviselõk, köztük Göndör István, Kovács Kálmán és Teleki László
olyan helyzetbe hozták a kanizsai
intézményt, hogy nem csak az
emberek egészségügyi ellátása,
de a kórházban dolgozók jelentõs
részének munkája is veszélybe
kerül. Hangsúlyozta, hogy a
fenntartónak mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy a
betegek ellátását ebben a nehéz
helyzetben is garantálja. Azt javasolta, hogy az április elsejétõl
életbe lépõ miniszteri intézkedésig a kanizsai pártszervezetek közösen lépjenek fel az ügyben.

A szakma háborog
Ezt követõen a szakma, köztük
a kórház fõigazgatója, dr. Kovács
József, valamint a miniszteri intézkedés kapcsán leginkább érintett osztályok osztályvezetõ fõorvosai szólaltak meg.
Dr. Kovács József elmondta: a
miniszteri döntés elõtt a nagykanizsai kórházban 516 aktív fekvõbetegágy volt, ebbõl 156-ot
megszüntet a miniszteri határozat, így 360 ágy marad. A belgyógyászattól huszonhét, a sebészettõl harminckét, a traumatológiától nyolc, a szülészettõl harminckettõ, a gyermekgyógyászattól tizenhat, a pszichiátriától pedig
húsz ágyat vettek el. Leszögezte
azt is, hogy az egészségügyi reformot nem modellezték sehol, a
szakmai véleményeket nem vették figyelembe, s azt sem mérték
fel, hogy mindez milyen hatást
gyakorol a szektorra.
– Ez egy halálos iramú bevezetés, hiszen március nyolcadikán
megtudtuk az engedélyezett ágyszámokat, s április elsejéig végre
kell hajtanunk a szükséges átalakítást. Gyakorlatilag két hét alatt

kell szanálnunk a 156 ágyat úgy,
hogy az ezzel kapcsolatos finanszírozási paraméterek nem ismertek,
azaz egyik kórház sem tudja még,
hogy április elseje után mennyi
pénzbõl gazdálkodhat.
Dr. Szabó Szilárd, a szülészet
fõorvosa hangsúlyozta, ha a terveknek megfelelõsen harminckét
ággyal csökkentik az amúgy három részbõl, szülészetbõl, terhespatológiából és a gyermekágyi
részbõl álló osztály jelenlegi ágyszámát, akkor biztosan sérülni fog
az ellátás, hiszen a terhespatológiás betegeket például nem lehet áttenni a gyermekágyas részlegre, s fordítva. Utalt arra, hogy
az ápoltak mintegy tíz százaléka
Somogy megyébõl érkezett, s ha
ez a szám eztán tovább nõ, akkor
biztos, hogy nem tudják ellátni
feladatukat az eddigi nívón.
Dr. Matoltsy András, a belgyógyászat fõorvosa szerint, ha az
osztály számára kitûzött ágyszám
változatlan marad, akkor egy, a
mostanihoz hasonló négynapos
ünnep alatt gyakorlatilag megtelhet a részleg, s nem tudnak több
beteget fogadni. Beláthatatlan következményekkel járhat ez, ha –
márpedig a tendencia ezt mutatja
– a szív-érrendszeri megbetegedések számának jelentõs növekedése várható.
Dr. Muzsek István, a traumatológia fõorvosa arra utalt, hogy
várhatóan protézismûtéteket is
kell végezniük a jövõben, s emiatt legalábbis ágyszám-növelésre,
nem pedig csökkentésre lenne
szükség.
Dr. Nagy Rozália, a jelentõs érvágást elszenvedõ pszichiátria fõorvosa rámutatott, hogy az osztály munkája ellehetetlenül, hiszen ha az ágyszámok nem változnak, akkor kénytelenek lesznek minden harmadik beteget elküldeni, az ápolási idõ pedig a
negyedére rövidül, ami beláthatatlan következményekkel járhat.
A jelenleg negyven aktív ággyal
dolgozó részleg egyik részében a
tiszta tudatú, heveny kórképeket
kezelik, míg a másik része kulcscsal zárható, ahol elkülönítetten
foglalkoznak a tudatmódosult,
valóban súlyos állapotú betegekkel. A fõorvos asszony elképzel-

hetetlennek tartja, hogy a heveny
betegeknek a kulcsra zárható
részleg betegei között biztosítsanak helyet.
Dr. Heim Tamás, az intenzív terápiás osztály fõorvosa szakmai
ajánlásokra hivatkozva elmondta,
húsz intenzív és negyven szubintenzív ágyra lenne szükség, a jelenlegi tízzel, a miniszteri intézkedés után pedig nyolccal szemben.

Nyolc ápolási
helyiség szanálva
A fõorvosok után dr. Kovács József arról tájékoztatta a képviselõket, hogy az átalakítás során nyolc
ápolási helyiséget, 156 ágyat kell
felszámolni. Megjegyezte, hogy
még dr. Horváth Ágnes szakállamtitkár is elismerte, hogy két hét
alatt az átalakítással járó infrastrukturális feladatokat, a termek kiürítését, a berendezések áthelyezését, a festéseket, a szükséges humánpolitikai intézkedéseket lehetetlen végrehajtani.

Göndör érvei
Göndör István országgyûlési
képviselõ, a Magyar Szocialista
Párt frakcióvezetõ-helyettese is
megjelent a közgyûlésen, bár jelezte, hogy arról a sajtóból értesült, meghívót ugyanis nem kapott. A képviselõ azt mondta, a
korábban elhangzottakkal ellentétben a közeli Somogy megyei
települések betegeit nem a kanizsai kórháznak kell ellátni, õket
Pécsre, illetve Kaposvárra irányítják. Kijelentette azt is, hogy
az ágyszámokat illetõen nem a
kormánynak, hanem a Regionális
Egészségügyi
Tanácsoknak
(RET) lett volna módja változtatni, amire lett is volna mód, hiszen a törvényjavaslat minden
képviselõ elõtt ismert 2006. novembere óta. Elismerte, hogy a
törvény hibája, hogy nem hagyott egyetlen tartalék ágyat sem
a kórházak számára, hanem valamennyit felosztotta. Figyelmeztetett arra, hogy a regionális tanácsokon keresztül április elseje
után is lehet egyeztetni a szomszéd régiókkal ágyszám-átcsoportosításokról. Göndör István
azt is hangsúlyozta, véleménye
szerint a mostani közgyûlés is azt
bizonyítja, hogy senki nem vette
komolyan a kórházak átalakításának ügyét, s egyszerûbb azt mondani, hogy csak két hét van az in-

Kanizsa – Közgyûlés

2007. március 22.
tézkedések végrehajtására. Megjegyezte azt is, bár a gond országszerte nagy, súlyponti kórházként adott a lehetõség az ágyszámok növelésére, pályázatok
és feladatvállalás révén.

A kormány másra
tolja a felelõsséget
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ az
elhangzottakra úgy reagált, hogy
a Göndör István által is beismert
nehézségeket a költségvetésben
és az egészségügyben pontosan a
kormány tagjai, az MSZP és az
SZDSZ országgyûlési képviselõi
okozták. Kitért arra is, hogy a
Göndör által az ágyszám-elosztás metodikájával kapcsolatban
elmondottak a felelõsség áttolásáról szólnak, hiszen ugyanaz
történt a RET-ek munkája során,
mint amikor tíz éhes ember közé
bedobnak két szelet zsíros kenyeret, hogy veszekedjenek rajta. Cseresnyés hangsúlyozta, a
döntés az egészségügyi miniszter kezében volt, nem máséban.
Cáfolta, hogy nem történtek volna lépések az ügyben például az
önkormányzat részérõl, s kijelentette, õ maga is több alkalommal nyújtott be módosító javaslatot a Parlamentben annak érdekében, hogy a kanizsai kórház
jobb helyzetbe kerüljön a miniszteri verdikt után. Azt mondta: hiába minden, ha a javaslatokat a kormány nem vette figyelembe.
Dr. Kovács József fõigazgató
ezt követõen megjegyezte, a
miniszteri döntéssel sérül a betegek gyógyulás eléréshez való
joga, hiszen elõfordulhat, hogy
a közeli somogyi településekrõl elõbb Nagykanizsára kell
jönni a betegeknek ahhoz, hogy
elutazzanak Kaposvárra, vagy
Pécsre – ez megnehezíti a betegek eljutását a gyógyító helyekre.

Egyszer már volt
ágyszám leépítés
Ezt követõen dr. Fodor Csaba
önkormányzati
képviselõ
(MSZP) kért szót, s azon véleményének adott hangot, hogy
azt mindenkinek el kell ismerni,
hogy az egészségügyi ellátórendszerhez már rég hozzá kellett volna nyúlni. Emlékeztetett
arra is, hogy korábban már átélt

a kanizsai kórház egy drasztikus
ágyszám-csökkentést, s ezt követõen is meg tudta oldani a feladatát. Leszögezte, akkor is voltak errõl viták, de nem kaptak
olyan politikai felhangot, mint
manapság. Feltette a kérdést,
hogy mi történt azzal, a Marton
István polgármesterhez is eljuttatott kórházi elõkészítõ tanulmánnyal, amely arról szólt,
hogy miképpen kell megvalósítani Nagykanizsán a Sürgõsségi
Betegellátási Osztályt? Véleménye szerint ugyanis ez az anyag
nem jutott el a minisztériumba,
így nem is tudták figyelembe
venni az illetékesek.
Böröcz Zoltán (MSZP) jelezte, õ személy szerint elhatárolódik a Fidesz arra irányuló kezdeményezésétõl,
hogy
az
SZDSZ-szervezet
vezetõjével
közösen kérjék a döntés felülvizsgálatát dr. Molnár Lajos minisztertõl. Az MSZP helyi szervezetének elnöke azt mondta,
véleménye szerint a Fidesz politikai síkra akarja terelni a kórház ügyét.
Szõlõsi Márta (Fidesz-KDNP)
arra figyelmeztette a másik oldal
képviselõit, úgy tûnik, mintha
nem kezelnék súlyának megfele-

lõen a témát, miközben a kórház
ügye nem játék. Rámutatott, ha
az MSZP-frakció tagjai úgy gondolják, hogy a Fidesz politikai
ügyet csinál a kórház problémájából, akkor õ meg úgy véli,
hogy a baloldal képviselõi nyomokban sem mutatják, hogy szociálisan érzékenyek lennének.
Hangsúlyozta, nem az a feladatuk a szocialista önkormányzati
és országgyûlési képviselõknek,
hogy a kormány, vagy az MSZP
érdekeit védjék, hanem az, hogy
a kanizsai emberekét.
Ehhez Dr. Csákai Iván (FideszKDNP) hozzátette úgy látja, a
kórház tudatos visszafejlesztése
folyik.
Bogár Ferenc (MSZDP) ezt
követõen határozati javaslattal
állt elõ, miszerint a polgármestert
bízza meg a közgyûlés, hogy
folytasson tárgyalásokat a közeli
Somogy megyei települések vezetõivel a nagykanizsai kórház
javára történõ ágyszám-átcsoportosítás ügyében, hiszen valószínû,
hogy a természetes földrajzi kapcsolat miatt egyre többen keresik
majd fel a kanizsai kórházat abból a térségbõl.
Ezt el is fogadta a képviselõtestület.
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Röst:
Dr. Szabó eltávolítása
a helyzet oka
Röst János (SZDSZ) azt javasolta, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Jogi és Közrendi Bizottság folytasson le vizsgálatot arra vonatkozóan,
hogy jogszerûen történt-e az elõzõ
fõigazgató, dr. Szabó Csaba leváltása. Ugyanis ez oka lehet a kialakult
helyzetnek, mivel amikor tárgyalni
kellett volna, akkor a kórház éppen
ideiglenes vezetõséggel mûködött,
így nem tudott elég hatékony érdekképviseletet érvényesíteni.
A javaslatot a képviselõk elvetették, Jerausek István képviselõ
(Fidesz-KDNP) úgy reagált az elhangzottakra, furcsa, hogy míg dr.
Szabó Csaba egy cikk tanúsága
szerint a döntés után rögtön belenyugodott a történtekbe, addig
Röst Jánosnak ez nem sikerült.
Végül a közgyûlés arról is határozott, hogy kérik a minisztertõl
döntése felülvizsgálatát, dr. Kovács József fõigazgatót pedig felkérték, hogy készítsen tervet a
kórház további mûködtetésére.
Horváth Attila

„A betegek életét veszélyeztetjük”
Dr. Kovács József meglátása
szerint rosszul csináltak rosszat
a minisztériumban, tapasztalatai szerint a kilencvenes évek
derekán végrehajtott csaknem
húszezres
ágyszám-leépítés,
amelynek elõkészítésében személy szerint õ is részt vett fel
sem tûnt a betegeknek, ellentétben a mostani, tizenhatezres elvonással, amely óriási indulatokat és feszültségeket gerjeszt a
betegtársadalomban, a szakmában, s nem utolsósorban a politikában. Igaz, a húszezres ágyszám-csökkentést
szakmai
szempontú egyeztetések, konzultációk elõzték meg, amelyek
eredménye egyfajta konszenzus
volt. A kórház vezetõsége szerint most azonban nem hallgatta
meg javaslataikat a szaktárca,
így aztán a konszenzusokon
alapuló koncepció helyett miniszteri verdiktet kaptak a kórházak. S hogy mi a kapacitáscsökkentés célja? Dr. Kovács
szerint ezt még senki nem fogalmazta meg.

Nincsenek célok
– Nagyon sajnáljuk, hogy a valódi célokat nem fogalmazták
meg a reformban – mondta a
fõigazgató. – A mi célunk a lakosság megfelelõ színvonalú ellátása, a betegellátás, a szolgáltatásaink színvonalának javítása.
Nagyon fontos, hogy a célok között szerepeljen az intézmények
mûködõképességének megõrzése
is. Sok álcélt látok az elmúlt idõszak intézkedés-sorozatában, szerintem elsõsorban forráskivonásról, pénzbeszedésrõl van szó, például a vizitdíj és az ápolási díj
esetében is. Ezek a kapott forrásokhoz képest értelmetlenül nagy
feszültségeket keltenek, ráadásul
teljesen megrontják az orvos-beteg viszonyt. Nagy hibának tartom, hogy megszûnt a szabad orvos- és kórházválasztás. A korábbi egészségügyi változások során
ezt mindannyian elfogadtuk,
egyetértés mutatkozott e kérdésben. Csakúgy, mint a finanszírozás kérdésében, amikor a kórház

az ellátott betegek száma alapján
kapta a finanszírozást. Most
mindezt felrúgják, s visszafordulunk egy idejétmúlt rendszer felé.
Ez nem reform, hanem antireform.
A fõigazgató szerint a változtatások hatásait sehol nem modellezték, így azt sem tudni, hogy
milyen következményei lesznek
majd a halálozási mutatókban,

Várólistán epegörccsel
vagy éppen az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásában.
Az egyik legnagyobb érvágást
az általános sebészeti osztály
szenvedi el. Prof. Dr. Bátorfi József osztályvezetõ fõorvos szerint az orvosok lelkiismeretével
összeegyeztethetetlen, ami történni fog dr. Molnár Lajos intézkedései miatt.
– A legnagyobb sérelem az általános sebészeti osztályt éri a kanizsai kórházban – állítja a fõorvos.
(folytatás a 10. oldalon)
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A szocialisták és a liberálisok
nem mennek a miniszterhez
Soron kívüli közgyûlést hívott
össze elõbb a Fidesz-, majd egy
nappal késõbb az MSZP- és az
SZDSZ-frakció is. Elõbbi az ágyszám-csökkentés kapcsán kialakult helyzetrõl, a kórház jövõjérõl
szeretett volna tájékoztatást kapni, de hasonló céllal nyújtotta be a
polgármesterhez a rendkívüli ülés
összehívását kezdeményezõ levelét a két baloldali frakció is. Igaz
õk még egy ponttal kibõvítették a
napirendet, kíváncsiak voltak a
városvezetés fejlesztési elképzeléseire, az uniós források megszerzésének stratégiájára is. Így hát
három napirend került volna terítékre, azonban mintegy húszperces vita után az MSZP-frakció
visszavonta saját napirendi pontjait, az utóbbira azonban önálló
ülést kért, igaz, a polgármester
már több alkalommal jelezte,
hogy a közgyûlés március végi
ülésére elkészül a tájékoztató.

Forduljanak az
Alkotmánybírósághoz!
A Fidesz-frakció kezdeményezését Bene Csaba frakcióvezetõ
és Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ sajtótájékoztatón jelentették be. Elmondták, a közgyûlésen javasolják, hogy a polgármester és a két kormánypárt nagykanizsai vezetõi (az SZDSZ helyi
szervezetét jelenleg Kovács Kálmán irányítja – a szerk.), Böröcz
Zoltán és Röst János tárgyalódelegációt alkotva próbálják meg az
ágyszámok felülvizsgálatát kezdeményezni az egészségügyi miniszternél.
– Javasoljuk, hogy a tárgyalások eredménytelensége esetén a
polgármester és a jegyzõ forduljon Alkotmánybírósághoz utólagos normakontrollt kérve a kormány ágyszám javaslata miatt. A
közgyûlés hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzõt, hogy a
város polgárainak érdekeit és alkotmányos jogait súlyosan sértõ
döntés ellen bírósághoz forduljanak és az összes jogorvoslati lehetõséget maradéktalanul merítsék ki – mondta Szõlõsi Márta,
aki azt is hozzátette, hogy a Fidesz-frakció információja szerint
a közgyûlés szocialista frakciója

támogatja kezdeményezésüket.
Mint késõbb kiderült, ez az információ tévesnek bizonyult.
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje a végül is március tizennegyedikére összehívott
közgyûlésen elöljáróban elmondta, hogy dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter meg sem hallgatta a szakmai érveket, s a kormány, illetve a szocialista-szabad
demokrata országgyûlési képviselõk, köztük Göndör István, Kovács Kálmán és Teleki László
olyan helyzetbe hozták a kanizsai
intézményt, hogy nem csak az
emberek egészségügyi ellátása,
de a kórházban dolgozók jelentõs
részének munkája is veszélybe
kerül. Hangsúlyozta, hogy a
fenntartónak mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy a
betegek ellátását ebben a nehéz
helyzetben is garantálja. Azt javasolta, hogy az április elsejétõl
életbe lépõ miniszteri intézkedésig a kanizsai pártszervezetek közösen lépjenek fel az ügyben.

A szakma háborog
Ezt követõen a szakma, köztük
a kórház fõigazgatója, dr. Kovács
József, valamint a miniszteri intézkedés kapcsán leginkább érintett osztályok osztályvezetõ fõorvosai szólaltak meg.
Dr. Kovács József elmondta: a
miniszteri döntés elõtt a nagykanizsai kórházban 516 aktív fekvõbetegágy volt, ebbõl 156-ot
megszüntet a miniszteri határozat, így 360 ágy marad. A belgyógyászattól huszonhét, a sebészettõl harminckét, a traumatológiától nyolc, a szülészettõl harminckettõ, a gyermekgyógyászattól tizenhat, a pszichiátriától pedig
húsz ágyat vettek el. Leszögezte
azt is, hogy az egészségügyi reformot nem modellezték sehol, a
szakmai véleményeket nem vették figyelembe, s azt sem mérték
fel, hogy mindez milyen hatást
gyakorol a szektorra.
– Ez egy halálos iramú bevezetés, hiszen március nyolcadikán
megtudtuk az engedélyezett ágyszámokat, s április elsejéig végre
kell hajtanunk a szükséges átalakítást. Gyakorlatilag két hét alatt

kell szanálnunk a 156 ágyat úgy,
hogy az ezzel kapcsolatos finanszírozási paraméterek nem ismertek,
azaz egyik kórház sem tudja még,
hogy április elseje után mennyi
pénzbõl gazdálkodhat.
Dr. Szabó Szilárd, a szülészet
fõorvosa hangsúlyozta, ha a terveknek megfelelõsen harminckét
ággyal csökkentik az amúgy három részbõl, szülészetbõl, terhespatológiából és a gyermekágyi
részbõl álló osztály jelenlegi ágyszámát, akkor biztosan sérülni fog
az ellátás, hiszen a terhespatológiás betegeket például nem lehet áttenni a gyermekágyas részlegre, s fordítva. Utalt arra, hogy
az ápoltak mintegy tíz százaléka
Somogy megyébõl érkezett, s ha
ez a szám eztán tovább nõ, akkor
biztos, hogy nem tudják ellátni
feladatukat az eddigi nívón.
Dr. Matoltsy András, a belgyógyászat fõorvosa szerint, ha az
osztály számára kitûzött ágyszám
változatlan marad, akkor egy, a
mostanihoz hasonló négynapos
ünnep alatt gyakorlatilag megtelhet a részleg, s nem tudnak több
beteget fogadni. Beláthatatlan következményekkel járhat ez, ha –
márpedig a tendencia ezt mutatja
– a szív-érrendszeri megbetegedések számának jelentõs növekedése várható.
Dr. Muzsek István, a traumatológia fõorvosa arra utalt, hogy
várhatóan protézismûtéteket is
kell végezniük a jövõben, s emiatt legalábbis ágyszám-növelésre,
nem pedig csökkentésre lenne
szükség.
Dr. Nagy Rozália, a jelentõs érvágást elszenvedõ pszichiátria fõorvosa rámutatott, hogy az osztály munkája ellehetetlenül, hiszen ha az ágyszámok nem változnak, akkor kénytelenek lesznek minden harmadik beteget elküldeni, az ápolási idõ pedig a
negyedére rövidül, ami beláthatatlan következményekkel járhat.
A jelenleg negyven aktív ággyal
dolgozó részleg egyik részében a
tiszta tudatú, heveny kórképeket
kezelik, míg a másik része kulcscsal zárható, ahol elkülönítetten
foglalkoznak a tudatmódosult,
valóban súlyos állapotú betegekkel. A fõorvos asszony elképzel-

hetetlennek tartja, hogy a heveny
betegeknek a kulcsra zárható
részleg betegei között biztosítsanak helyet.
Dr. Heim Tamás, az intenzív terápiás osztály fõorvosa szakmai
ajánlásokra hivatkozva elmondta,
húsz intenzív és negyven szubintenzív ágyra lenne szükség, a jelenlegi tízzel, a miniszteri intézkedés után pedig nyolccal szemben.

Nyolc ápolási
helyiség szanálva
A fõorvosok után dr. Kovács József arról tájékoztatta a képviselõket, hogy az átalakítás során nyolc
ápolási helyiséget, 156 ágyat kell
felszámolni. Megjegyezte, hogy
még dr. Horváth Ágnes szakállamtitkár is elismerte, hogy két hét
alatt az átalakítással járó infrastrukturális feladatokat, a termek kiürítését, a berendezések áthelyezését, a festéseket, a szükséges humánpolitikai intézkedéseket lehetetlen végrehajtani.

Göndör érvei
Göndör István országgyûlési
képviselõ, a Magyar Szocialista
Párt frakcióvezetõ-helyettese is
megjelent a közgyûlésen, bár jelezte, hogy arról a sajtóból értesült, meghívót ugyanis nem kapott. A képviselõ azt mondta, a
korábban elhangzottakkal ellentétben a közeli Somogy megyei
települések betegeit nem a kanizsai kórháznak kell ellátni, õket
Pécsre, illetve Kaposvárra irányítják. Kijelentette azt is, hogy
az ágyszámokat illetõen nem a
kormánynak, hanem a Regionális
Egészségügyi
Tanácsoknak
(RET) lett volna módja változtatni, amire lett is volna mód, hiszen a törvényjavaslat minden
képviselõ elõtt ismert 2006. novembere óta. Elismerte, hogy a
törvény hibája, hogy nem hagyott egyetlen tartalék ágyat sem
a kórházak számára, hanem valamennyit felosztotta. Figyelmeztetett arra, hogy a regionális tanácsokon keresztül április elseje
után is lehet egyeztetni a szomszéd régiókkal ágyszám-átcsoportosításokról. Göndör István
azt is hangsúlyozta, véleménye
szerint a mostani közgyûlés is azt
bizonyítja, hogy senki nem vette
komolyan a kórházak átalakításának ügyét, s egyszerûbb azt mondani, hogy csak két hét van az in-
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tézkedések végrehajtására. Megjegyezte azt is, bár a gond országszerte nagy, súlyponti kórházként adott a lehetõség az ágyszámok növelésére, pályázatok
és feladatvállalás révén.

A kormány másra
tolja a felelõsséget
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ az
elhangzottakra úgy reagált, hogy
a Göndör István által is beismert
nehézségeket a költségvetésben
és az egészségügyben pontosan a
kormány tagjai, az MSZP és az
SZDSZ országgyûlési képviselõi
okozták. Kitért arra is, hogy a
Göndör által az ágyszám-elosztás metodikájával kapcsolatban
elmondottak a felelõsség áttolásáról szólnak, hiszen ugyanaz
történt a RET-ek munkája során,
mint amikor tíz éhes ember közé
bedobnak két szelet zsíros kenyeret, hogy veszekedjenek rajta. Cseresnyés hangsúlyozta, a
döntés az egészségügyi miniszter kezében volt, nem máséban.
Cáfolta, hogy nem történtek volna lépések az ügyben például az
önkormányzat részérõl, s kijelentette, õ maga is több alkalommal nyújtott be módosító javaslatot a Parlamentben annak érdekében, hogy a kanizsai kórház
jobb helyzetbe kerüljön a miniszteri verdikt után. Azt mondta: hiába minden, ha a javaslatokat a kormány nem vette figyelembe.
Dr. Kovács József fõigazgató
ezt követõen megjegyezte, a
miniszteri döntéssel sérül a betegek gyógyulás eléréshez való
joga, hiszen elõfordulhat, hogy
a közeli somogyi településekrõl elõbb Nagykanizsára kell
jönni a betegeknek ahhoz, hogy
elutazzanak Kaposvárra, vagy
Pécsre – ez megnehezíti a betegek eljutását a gyógyító helyekre.

Egyszer már volt
ágyszám leépítés
Ezt követõen dr. Fodor Csaba
önkormányzati
képviselõ
(MSZP) kért szót, s azon véleményének adott hangot, hogy
azt mindenkinek el kell ismerni,
hogy az egészségügyi ellátórendszerhez már rég hozzá kellett volna nyúlni. Emlékeztetett
arra is, hogy korábban már átélt

a kanizsai kórház egy drasztikus
ágyszám-csökkentést, s ezt követõen is meg tudta oldani a feladatát. Leszögezte, akkor is voltak errõl viták, de nem kaptak
olyan politikai felhangot, mint
manapság. Feltette a kérdést,
hogy mi történt azzal, a Marton
István polgármesterhez is eljuttatott kórházi elõkészítõ tanulmánnyal, amely arról szólt,
hogy miképpen kell megvalósítani Nagykanizsán a Sürgõsségi
Betegellátási Osztályt? Véleménye szerint ugyanis ez az anyag
nem jutott el a minisztériumba,
így nem is tudták figyelembe
venni az illetékesek.
Böröcz Zoltán (MSZP) jelezte, õ személy szerint elhatárolódik a Fidesz arra irányuló kezdeményezésétõl,
hogy
az
SZDSZ-szervezet
vezetõjével
közösen kérjék a döntés felülvizsgálatát dr. Molnár Lajos minisztertõl. Az MSZP helyi szervezetének elnöke azt mondta,
véleménye szerint a Fidesz politikai síkra akarja terelni a kórház ügyét.
Szõlõsi Márta (Fidesz-KDNP)
arra figyelmeztette a másik oldal
képviselõit, úgy tûnik, mintha
nem kezelnék súlyának megfele-

lõen a témát, miközben a kórház
ügye nem játék. Rámutatott, ha
az MSZP-frakció tagjai úgy gondolják, hogy a Fidesz politikai
ügyet csinál a kórház problémájából, akkor õ meg úgy véli,
hogy a baloldal képviselõi nyomokban sem mutatják, hogy szociálisan érzékenyek lennének.
Hangsúlyozta, nem az a feladatuk a szocialista önkormányzati
és országgyûlési képviselõknek,
hogy a kormány, vagy az MSZP
érdekeit védjék, hanem az, hogy
a kanizsai emberekét.
Ehhez Dr. Csákai Iván (FideszKDNP) hozzátette úgy látja, a
kórház tudatos visszafejlesztése
folyik.
Bogár Ferenc (MSZDP) ezt
követõen határozati javaslattal
állt elõ, miszerint a polgármestert
bízza meg a közgyûlés, hogy
folytasson tárgyalásokat a közeli
Somogy megyei települések vezetõivel a nagykanizsai kórház
javára történõ ágyszám-átcsoportosítás ügyében, hiszen valószínû,
hogy a természetes földrajzi kapcsolat miatt egyre többen keresik
majd fel a kanizsai kórházat abból a térségbõl.
Ezt el is fogadta a képviselõtestület.
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Röst:
Dr. Szabó eltávolítása
a helyzet oka
Röst János (SZDSZ) azt javasolta, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Jogi és Közrendi Bizottság folytasson le vizsgálatot arra vonatkozóan,
hogy jogszerûen történt-e az elõzõ
fõigazgató, dr. Szabó Csaba leváltása. Ugyanis ez oka lehet a kialakult
helyzetnek, mivel amikor tárgyalni
kellett volna, akkor a kórház éppen
ideiglenes vezetõséggel mûködött,
így nem tudott elég hatékony érdekképviseletet érvényesíteni.
A javaslatot a képviselõk elvetették, Jerausek István képviselõ
(Fidesz-KDNP) úgy reagált az elhangzottakra, furcsa, hogy míg dr.
Szabó Csaba egy cikk tanúsága
szerint a döntés után rögtön belenyugodott a történtekbe, addig
Röst Jánosnak ez nem sikerült.
Végül a közgyûlés arról is határozott, hogy kérik a minisztertõl
döntése felülvizsgálatát, dr. Kovács József fõigazgatót pedig felkérték, hogy készítsen tervet a
kórház további mûködtetésére.
Horváth Attila

„A betegek életét veszélyeztetjük”
Dr. Kovács József meglátása
szerint rosszul csináltak rosszat
a minisztériumban, tapasztalatai szerint a kilencvenes évek
derekán végrehajtott csaknem
húszezres
ágyszám-leépítés,
amelynek elõkészítésében személy szerint õ is részt vett fel
sem tûnt a betegeknek, ellentétben a mostani, tizenhatezres elvonással, amely óriási indulatokat és feszültségeket gerjeszt a
betegtársadalomban, a szakmában, s nem utolsósorban a politikában. Igaz, a húszezres ágyszám-csökkentést
szakmai
szempontú egyeztetések, konzultációk elõzték meg, amelyek
eredménye egyfajta konszenzus
volt. A kórház vezetõsége szerint most azonban nem hallgatta
meg javaslataikat a szaktárca,
így aztán a konszenzusokon
alapuló koncepció helyett miniszteri verdiktet kaptak a kórházak. S hogy mi a kapacitáscsökkentés célja? Dr. Kovács
szerint ezt még senki nem fogalmazta meg.

Nincsenek célok
– Nagyon sajnáljuk, hogy a valódi célokat nem fogalmazták
meg a reformban – mondta a
fõigazgató. – A mi célunk a lakosság megfelelõ színvonalú ellátása, a betegellátás, a szolgáltatásaink színvonalának javítása.
Nagyon fontos, hogy a célok között szerepeljen az intézmények
mûködõképességének megõrzése
is. Sok álcélt látok az elmúlt idõszak intézkedés-sorozatában, szerintem elsõsorban forráskivonásról, pénzbeszedésrõl van szó, például a vizitdíj és az ápolási díj
esetében is. Ezek a kapott forrásokhoz képest értelmetlenül nagy
feszültségeket keltenek, ráadásul
teljesen megrontják az orvos-beteg viszonyt. Nagy hibának tartom, hogy megszûnt a szabad orvos- és kórházválasztás. A korábbi egészségügyi változások során
ezt mindannyian elfogadtuk,
egyetértés mutatkozott e kérdésben. Csakúgy, mint a finanszírozás kérdésében, amikor a kórház

az ellátott betegek száma alapján
kapta a finanszírozást. Most
mindezt felrúgják, s visszafordulunk egy idejétmúlt rendszer felé.
Ez nem reform, hanem antireform.
A fõigazgató szerint a változtatások hatásait sehol nem modellezték, így azt sem tudni, hogy
milyen következményei lesznek
majd a halálozási mutatókban,

Várólistán epegörccsel
vagy éppen az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásában.
Az egyik legnagyobb érvágást
az általános sebészeti osztály
szenvedi el. Prof. Dr. Bátorfi József osztályvezetõ fõorvos szerint az orvosok lelkiismeretével
összeegyeztethetetlen, ami történni fog dr. Molnár Lajos intézkedései miatt.
– A legnagyobb sérelem az általános sebészeti osztályt éri a kanizsai kórházban – állítja a fõorvos.
(folytatás a 10. oldalon)

12.qxd

2007.03.20.

10

15:52

Page 13

Kanizsa – Kórház

(folytatás a 9. oldalról)
– Ez konkrétan annyit jelent,
hogy a jelenleg mûködõ ágyainknak csaknem felét megszüntetik,
így a hetvenkét ágyból csak negyven marad. Meggyõzõdéssel
mondom, hogy a negyven ágyon
nem tudjuk mûködtetni az általunk felépített struktúrát, nem leszünk képesek tartani az eddigi
ápolási színvonalat. Elkerülhetetlenül fenyeget minket a betegelégedettség megromlása. Külön is
sérelmezhetõ, hogy az ágyszám
ilyen drasztikus leépítésében nyilván megfeledkeztek arról, hogy itt
mûködik egy érsebészeti részleg
is. Ugyanis azokban a kórházakban, ahol érsebészeti részleg is
van, arányosan kevesebb ágyszám-csökkentés történt. Tizenöt
ágyra lenne szükségünk ahhoz,
hogy a térségben élõ igen rossz
állapotban lévõ, nyugalomban is
fájdalmaktól szenvedõ, a végtagelvesztés rémével küzdõ betegeinket felvegyük és gyógyíthassuk.
Ezeknek a betegeknek rövid idõn
belül sürgõs ellátásra van szükségük, részint az elviselhetetlen fájdalmaik, részint a beteg végtag
megmentése céljából. Õket nem
lehet várólistára rakni. Itt adódik
a nagy kérdés, ha csak negyven
ágyunk marad, akkor mi lesz ezzel az érsebészeti beavatkozást
igénylõ beteganyaggal, hova
küldjük õket? Merthogy errõl
nem volt döntés, így nem tudjuk,
hova tovább. Ennyi ágyon nem
igazán marad hely a társszakmák
mûködésére, mert a negyven ágy
csak szûkösen lesz elég arra,
hogy az akut általános sebészeti
(vakbélgyulladás, sérvkizáródás,
bélelzáródás, vérzõ betegek) és
az onkológiai betegeket ellássuk.
Nem tudom, hogyan lesz tovább,
mi már napok óta gondolkodunk
a helyzet megoldásán, de félõ,
hogy lelkiismeretesen, eskünknek
megfelelõ módon nem tudjuk tovább végezni a munkánkat. Várólista eddig nem volt Nagykanizsán, most azonban elkerülhetetlenné válik. Sajnos, most elõfordulhat, hogy jön egy görcsölõ
epebeteg, akit eddig egy-két napos kivizsgálás után meg tudtunk
mûteni, s akár egy héten belül hazatérhetett otthonukba. Most várólista lesz a nem sürgõs ellátást
igénylõ betegek (ebbe a csoportba tartozik a görcsölõ epeköves
beteg is) esetében, s ha azt mondjuk neki, hogy egy hónap, két hónap, fél év múlva jöjjön vissza,

akkor õ minden éjszaka kihívja
majd az ügyeletes orvost azért,
hogy görcsoldó injekciót kapjon?
Közben táppénzen lesz, nem lehet
teljes értékû tagja a társadalomnak, tehát a várólistával egy nagyon összetett társadalmi problémával találtuk szembe magunkat.
A betegek egyértelmûen rosszul
járnak, de mi is, mert nem tudunk
úgy segíteni rajtuk, ahogy szeretnénk.

A betegek járnak
rosszul
Dr. Bátorfi Józsefnek markáns
véleménye van a vizitdíj és az
ápolási díj bevezetésérõl is. Meggyõzõdése, hogy a propagandával
ellentétben ezek nem szüntetik
meg a hálapénzt. A szabad orvosés kórházválasztás megszüntetésével pedig elvették a betegek ahhoz való jogát, hogy olyan szakemberhez forduljanak a problémájukkal, akiben megbíznak.
Problémának látja azt is, hogy a
miniszteri rendelkezés nem hagyott tartalék ágyakat a kórházakban, aminek az a következménye, hogy esetleg a sürgõs ellátást
igénylõ, például ügyeleti idõben
behozott beteg elhelyezése problémát jelent. Nem beszélve a speciális kórképpel, elkülönített elhelyezést igénylõ betegekrõl.
Nehéz helyzetbe kerül az ágyszám-csökkentés miatt az intenzív terápiás részleg is. Dr. Heim
Tamás fõorvos úgy látja, esetükben is a betegellátás került veszélybe.
– A Molnár-csomag alapján
tízrõl nyolcra csökkenne az aktív
ágyak száma részlegünkön. Kórházunkban több mint harminc éve
látjuk el Nagykanizsa és a térség
legsúlyosabb állapotú betegeit,
ezen idõ alatt több mint tizenötezer kritikus állapotú pácienst
gyógyítottunk. A kórház-rekonstrukció során a kezdeti tízrõl tizenkettõre nõtt az ágyaink száma,
amit a Bokros-csomag ismét tíz
ágyra csökkentett, most pedig a
Molnár-csomag újabb két ágyat
vesz el tõlünk, nyolcra csökkentve
az aktív ágyak számát. Ez az osztály mûködésében igen nagy gondokat okoz majd, tekintve, hogy
egy év alatt négyszázötven-ötszáz
beteget látunk el osztályunkon, s
egyre súlyosabb állapotú, egyre
idõsebb, egyre összetettebb problémával küszködõ betegeket kell
gyógyítanunk, ebbõl kifolyólag az
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átlagos ápolási idõtartam is folyamatosan növekszik. Amennyiben ez az ágyszám-csökkentés bekövetkezik, vagy az újonnan érkezõ betegeket nem tudjuk felvenni,
vagy a gyógyulófélben lévõ betegeket leszünk kénytelenek osztályunkról áthelyezni más fekvõbeteg osztályokra, miközben õk még
intenzív terápiás ellátást igényelnének. Mindkét esetben a betegek
életét veszélyeztetjük. Tekintettel
az ágyszám-csökkentésre, a komoly, nagymûtétekre váró betegek mûtéti elõkészítésében is zavarok keletkezhetnek majd, így az
õ ellátásuk is késedelmet szenvedhet. Osztályunkon nyolc orvos
dolgozik, ez a szakmai elõírásokat figyelembe véve két-három fõvel kevesebb a kívánatosnál. Egy
idõben, egyszerre hat mûtõben
kell biztosítanunk az érzéstelenítést, miközben az osztályon minimum két fõre van szükség. Ebbõl
is látható, hogy nagyon szûkösen
tudjuk biztosítani a megfelelõ ellátást. S eddig még csak a betegekrõl beszéltünk. De mi lesz a feleslegessé váló orvosokkal, ápolókkal? Elõzetes számítások szerint a legrosszabb esetben mintegy kétszáz dolgozó kerülhet az
utcára a kanizsai kórházból. A
szaktárca pedig most, a miniszteri
döntés után kérte a kórházvezetés
javaslatát arra vonatkozóan, hogy
mit lehetne kezdeni az utcára kerülõ dolgozókkal. Hát, soha sem
késõ…

A rendszer
tarthatatlan
– Az ágyaink csaknem harmadát elveszítjük, ami beláthatatlan
következményekkel járhat akkor,
amikor ma Magyarországon a
szív- érrendeszeri betegségek a
vezetõ halálokok között szerepel-

Zenei áhitat
Virágvasárnaptól nagypéntekig
címmel, Páter Tamás Gergely
Alajos emlékére tart nagyböjti
zenei áhítatot a Szent Imre Kórus
március 28-án, szerdán 18.30-kor
a Felsõvárosi Templomban.
A programban Bach, Schop,
Mozart, Kodály, Bárdos és Viski
János mûvei szólalnak meg a vegyeskar tolmácsolásában, orgonán
kísér Buzsics Lászlóné. Az énekszámok között két J.S. Bach orgo-

nek – mondja dr. Matoltsy András
osztályvezetõ fõorvos. – A megbetegedések száma világszerte
nõ, s ebbõl Magyarország, azon
belül Nagykanizsa sem vonhatja
ki magát. A mi helyzetünk annyiból is rosszabb, hogy egyfajta területi növekedés is bekövetkezik,
hiszen a keszthelyi kórházban jelentõs kapacitáscsökkenés történik a belgyógyászaton, így vélhetõen az ottani betegek jelentõs része is inkább felénk veszi az
irányt. Ha már itt tartunk, szeretném hangsúlyozni, hogy a betegellátásban régiókat megállapítani
teljesen nonszensz. Gondoljunk
csak bele, ha mondjuk, a tõlünk
tizenöt percnyire lévõ Pogányszentpéterrõl egy infarktusos beteget nem lehet majd Kanizsára
hozni, hanem a körülbelül másfél
órányira lévõ Kaposvárra kell
szállítani, miközben a kardiológiai kórképekben esetleg perceken
múlik a beteg élete. Mindenki azt
várná, hogy a növekvõ kihasználtság miatt nõ az aktív ágyak
száma, ehelyett éppen az ellenkezõje történik, egyharmaddal
csökken – ez nonszensz. Végig
kell sétálni az osztályon a mostanihoz hasonló négy napos ünnep
után. Egyszerûen katasztrofális a
helyzet, szabad ágy szinte nincs,
ha új beteg jön, kénytelenek vagyunk elküldeni azokat a pácienseket, akiket lehet, hogy a súlyosabb állapotú érkezõt le tudjuk
fektetni. Hogy mi lesz itt az ágyszám-csökkentés után, nem tudom… Nem lehet majd tervezni a
felvételt, miközben már most két
hónapos elõjegyzések vannak a
kardiológián. Meggyõzõdésem,
hogy ez a rendszer hosszú távon
tarthatatlan, s biztosan nem maradhat így.
Horváth Attila
namûvet (korálfeldolgozást) játszik Martonné Németh Mária. A
befejezõ részben Páter Tamás
Gergely Alajos: Lacrimae Petri címû kantátájának öt motettája
hangzik el, amelyek között Péter
apostol monológjának egy-egy kis
részletét hallhatjuk Palotás Tibor
szólójával. Tamás G. Alajos 1915ben született és 40 éve, 1967-ben
halt meg. Ferences szerzetes, karnagy és zeneszerzõ volt. 1995-ben
tisztelõi alapítványt hoztak létre
emlékére, hogy minél többen
megismerhessék mûveit.
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Fõhajtás Horsetzky Mór sírjánál

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Évek óta megemlékeznek az
1848-49-es forradalom és szabadságharc zsidó hõseirõl az izraelita
temetõben. A Cserháti Sándor
Mûszaki SZKI 11/A. osztályos
diákjainak szavalata után Lévai
Péterné, a nagykanizsai Zsidó
Hitközség alelnöke idézte fel a
szabadságharc hõseinek tetteit
Horsetzky Mór sírjánál:
A 48-49-es Forradalom és Szabadságharc megmozgatta az

egész országot, és a magyar zsidóság is kivette belõle a részét.
Az akkor mintegy negyedmilliós
magyarországi zsidó népesség
nem volt egyenjogú polgár, többségük gazdasági helyzete is bizonytalan volt. Büszkék lehetünk
azokra, akik részt vettek a
szabadságharcban. Az ország zsidósága bátran részt vállalt a szabadságharcban, és büszkén vallották magukat magyarnak s egy-

11

Koszorú
Erdélybe

ben zsidónak. Horsetzky Mór és
fia Sándor is részt vett a szabadságharcban. Horsetzky Mór, tudós, filozófus, a város köztiszteletnek örvendõ orvosa. Tizenhét
gyermeke született, köztük Sándor 1825-ben, aki a gimnáziumot
itt végezte el, majd mérnöknek
tanult. A szabadságharc idején
katonának állt. Kezdetben Perczel hadtestében harcolt, a móri
csatában megsebesült. Felgyógyulása után Klapka seregéhez került. Tagja volt a komáromi vár
védõinek. Az erõd feladása után
hazatért Nagykanizsára. A megtorlások idõszakát a szülõi házban vészelte át. Késõbb Münchenben, majd Bécsben folytatta
és fejezte be mérnöki tanulmányait. 1856-ban a déli Vasútnál
nyert alkalmazást. 1900-ban fõmérnökként vonult nyugállományba
és
szülõvárosában,
Nagykanizsán telepedett le. 1911ben, 86 éves korában hunyt el. Õ
volt az utolsó kanizsai honvéd.

Nemzeti ünnepünk határainkon túli megemlékezései során
március 12-16. között városunkból nem hivatalos küldöttség járt
Erdélyben. Programjuk között
szerepelt a kézdivásárhelyi és a
testvérváros, Kovászna március
tizenötödikei ünnepségén való
részvétel. A magyarok lakta területek központi rendezvényének Kézdivásárhely adott otthont, ahol az 1848-as forradalom százötvenkilencedik évfordulóján Nagy Zsolt, a Román
Köztársaság informatikai minisztere mondott ünnepi beszédet. Kézdivásárhelyen Gábor
Áron ágyúöntõ szobránál és
Kovásznán a református templomkert 48-as emlékmûvénél
Nagykanizsa Megyei Jogú Város koszorúját dr. Károlyi Attila
önkormányzati képviselõ helyezte el.

Bakonyi Erzsébet

S

A Magyar Sajtó Napja
1848. március 15-én nyomtatták a magyar sajtó elsõ szabad
termékeit, a Tizenkét pontot és a
Nemzeti dalt. 1990 óta a Magyar
Sajtó Napja.
Az ‘48-as forradalom ünnepségsorozatának elõnapján Marton
István polgármester sajtóreggelire
hívta a városi írott és elektronikus
média munkatársait. Köszöntõjében jó szándékú együttmûködésre kérte a jelenlévõket. Mint
mondta, látja a pozitív fejlõdést,
és további sikereket kívánt az ün-

nepelteknek. Külön üdvözölte a
város legfiatalabb médiumát, a
Kanizsa Rádiót, melyet Lukács
Ibolya
vezetõ
hírszerkesztõ,
Ladola József rádióvezetõ és mûsorvezetõ, valamint Zsámár Roland sport- és hírszerkesztõ képviselt (képünkön). A hivatalos
köszöntõ után Marton István külön-külön elbeszélgetett a Magyar
Rádió, a Kanizsa Régió Magazin,
a Kanizsa7, a városi televízió, a
Maraton, a Zalai Hírlap valamint
hetilapunk munkatársaival.

Az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai
Világszervezet (WMO). Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, melynek emlékére határozták el 1960-ban a Meteorológiai
Világnap megünneplését.
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Egy
Koccanások városszerte
közlemény
utóélete
Mint arra bizonyára Olvasóink
emlékeznek, korábban lapunkban
is megjelent az a sajtóközlemény,
amit a nyomozó hatóság juttatott
el a médiumokhoz. Eszerint csalás gyanúja miatt nyomoznak a
kanizsai rendõrök egy Somogy
megyei nõ és társai ellen, akik
boncmester, szociális gondozó,
fodrász és mûköröm-építõ tanfolyamokat szerveztek a városban.
A Független Hírügynökség által
is kiadott hírben az is szerepelt,
hogy a céget feljelentõ hallgatók,
miután a tandíj egy részét kifizették, a vizsgákig már nem jutottak
el, mert a képzések félbeszakadtak. Szerkesztõségünk megpróbálta utolérni a cég képviselõjét,
ez azonban több alkalommal sem
sikerült, mert telefonon nem volt
elérhetõ. A cég vezetõje a minap
felkereste
szerkesztõségünket,
hogy cége és az õ neve közlése
nélkül hadd mondja el az ügy
kapcsán szerzett negatív tapasztalatait. A hölgy állítja, a hír megjelenése óta hallgatói többsége otthagyta a tanfolyamokat, cége az
ellehetetlenülés szélére került.
Igaz, jó hírként megemlítette,
hogy a hónap közepén a cég tanulói közül a virágkötõk sikeres
vizsgát tettek Budapesten. Bemutatta többek közt a boncmesteri
képzés engedélyezését is, amit az
Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet adott ki. A félbeszakadt boncmesteri tanfolyam
kapcsán állította, hogy a kilencfõs
hallgatóság két tagja ugyanis
nem teljesítette az elõírt elméleti
óraszámokat, ezért a gyakorlati
képzésükre sem kerülhetett sor. A
hölgy úgy véli, valaki közülük tehette meg a feljelentést. Ráadásul
a vizsgától még amúgy is távol
vannak a hallgatók, hiszen azokra
majd csak októberben kerül sor.
Felhívtuk a gyakorlati képzés
helyszínét, az egyik Somogy megyei kórházat, ahol a patológia fõorvosa megerõsítette, hogy az oktatással foglalkozó cég boncmesteri képzéses hallgatói náluk vesznek részt a gyakorlati oktatáson.
H.A.

A Szepetneki utcában és a
Szent Flórián téren is közlekedési
baleset történt, mindkét esetben
két személygépkocsi ütközött
össze. Szerencsére személyi sérülés egyikben sem történt.
Egy férfi jelentette, hogy a
Vámudvarban leállított kamionjából elloptak 340 liter gázolajat,
mellyel 100 ezer forint kárt okozott a tolvaj.
A reggeli órákban vette észre a
bejelentõ, hogy a Nyírfa utcában leállított, lezárt Lada személygépkocsiját ismeretlen elkövetõ eltulajdonította. A rend õrei még aznap délelõtt, Bajcsa külterületén találtak rá
kitört szélvédõkkel, és hiányoztak
belõle a tulajdonos személyes iratai.
Nagyrécse és Zalasárszeg között történt közlekedési baleset,

Égett
az avar
Az elmúlt héten húsz tûzesethez, két mûszaki mentéshez, egy
téves jelzésre és két vaklárma miatt vonultak ki a tûzoltók. A tûzesetekbõl tizenhárom avar- és
nádas-, egy kémény-, két gépjármû tûz, három kuka- és egy lakóház tûz volt. Újudvaron egy téglaés vályogfalazatú lakóépület szobája gyulladt ki. A tûz átterjedt a
fagerendázatú padlástérre és a tetõszerkezetre is. A tûzben használati tárgyak, bútorok, ruhanemûk
égtek el, a becsült kár meghaladja
az egymillió forintot. A tulajdonos nem tartózkodott otthon, személyi sérülés nem történt. A riasztott kanizsai tûzoltók tizenegy
perc alatt értek a helyszínre, ahol
négy vízsugár bevetésével rövid
idõn belül megfékezték a lángokat. A hosszú, napos, száraz hétvégén jelentõsen megszaporodtak
a jellegzetes tavaszi avar- és
nádastüzek. A négy nap alatt
tizenhárom alkalommal vonultak
ki a tûzoltók a környezõ területekre, hegyi birtokokra megfékezni a csemetéseket, pincéket és
egyéb ingatlanokat veszélyeztetõ
lángokat. A tûzoltóság kéri a lakosságot, fokozottan figyeljenek
a szabadban történõ tûzgyújtás
szabályainak pontos betartására!
B.E.

melynek során elõzésbe kezdett
egy személygépkocsi, de nem
tudta befejezni, ezért összeütközött a szembõl érkezõ másik autóval. Egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett.
Egy nõ tett feljelentést a Csapi
Általános Iskola egyik diákja ellen, aki 12 éves fiával erõszakkal
megetetett egy marék sót, aminek
következtében a fia késõbb roszszul lett. A Nagykanizsai Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya
vizsgálja az eset körülményeit.
Egy kft. ügyvezetõjének bejelentése szerint telephelyükrõl eltulajdonítottak 1 400 kilogramm
szürke öntvénybõl készült gépalkatrészt, ezzel mintegy 1 millió
Ft-os kárt okozva.
Szintén ismeretlen tettes ellen
tett feljelentést az a hölgy, aki a
szülei háza elõtt leállított személygépkocsijának hátsó üvegét
kitörve találta. Az autóból bõrtáskáját lopták el, melyben 120 ezer
forint készpénz volt.
A Rákóczi utcában olyan súlyos családi veszekedéshez és verekedéshez hívták a rendõrséget,
ahol a kiérkezõ járõröknek mentõt kellett kérni a helyszínre, mivel két személy is megsérült.
A Miklósfai Általános Iskolából érkezett a bejelentés, hogy az
egyik osztályterembõl eltulajdonították egy tanulójuk 20 ezer forintot érõ mobiltelefonját.
A Kemping úti keresztezõdésénél történt közlekedési balesetben
egy tehergépkocsi ütközött össze
egy kisbusszal. Személyi sérülés
nem történt.

A Platán soron egy férfit raboltak ki ismeretlen fiatal fiúk. Közrefogták, majd az értékeit követelték. Ezt követõen kabátja zsebeit átkutatták, és abból aprópénzt vettek ki, illetve elvették a
kezében tartott baseball sapkáját.
A bejelentõ háza elõl lopták bordó LADA 1500 típusú gépkocsiját,
mely le volt ugyan zárva, de benne
volt a forgalmi engedély és egyéb
iratai is. A lopási kár 150 000 Ft.
Az Erdész utcában egy gépkocsi
hátulról nekiütközött egy másiknak.
A hátsó autót vezetõ személy azonban nem a volt a megbeszélés híve,
mert rövid vitatkozás után a gépkocsival a helyszínrõl távozott. Ellene
szabálysértési feljelentés készült.
A Thury téren egy férfi öngyilkossági szándékkal tüzet rakott
maga köré. A férfi szándékáról
nem mondott le, ezért biztonsági
intézkedés keretében a pszichiátriára kellett szállítani.
A 7-es fõúton Zalakomár térségében a Budapest felé vezetõ sávban egy forgalmi okból megálló
teherautóba csúszott a mögötte érkezõ furgon. Az elsõdleges adatok
szerint egy személy súlyosan sérült. A rakomány leborult, illetve
üzemanyag is folyt az úttestre, így
a mentés és a rendõri helyszínelés
idejére az utat lezárták, az autósok
csak terelõúton tudtak haladni.
Az elmúlt héten
két ifjú pár
mondta ki a boldogító igent.
Nyolc családban gyermekáldásnak örülhettek, és szintén
nyolcban temetésre került sor.
Városunk lakosságának száma
így változatlanul 51 340 fõ.

51 340
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Ovisoknak
gyûjtenek

Ismét megjelent a Nagykanizsa századelõn képeslapcsomag,
amely 500 Ft-os egységáron megvásárolható a Thúry György
Múzeum Fõ út 5. sz. épületében.

Szerény körülmények között
élõ gyermekeknek hirdetnek
gyûjtést a Polgári Egyesület
tagjai, a Fidesz szimpatizánsai,
illetve a Plánder Ingatlanközvetítõ munkatársai. A szervezõk
kérik, hogy amennyiben rendelkeznek felesleges, gyermekeik
által már nem használt játékokkal, akkor azokat adományozzák a hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésére. Az adományokat húsvéti ajándéknak
szánják. A tárgyakat a Plánder
Ingatlanközvetítõ Irodáiban: Király u. 47. illetve a Kazanlak
krt. 9. szám alatt adhatják le.

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Tele van erõvel, dinamizmussal ezekben a
napokban. Bármit elérhet a munkájában és
a szerelemben, érzelmi élete is fellángolóban van. Újra meghódíthatja kedvesét, ha
szingli, most bárkinek elcsavarhatja a fejét.

IV.20.–V.20. Bika
A hétvégén a Hold a jegyében jár, sõt a
Vénusz is. Ne intézzen anyagi ügyeket, ne
adjon kölcsön pénzt még a családtagjainak
sem. Ha magányos, valakinek a megjelenése felforrósíthatja a levegõt ön körül.

V.21.–VI.21. Ikrek
Változást akar maga körül. A hét végén a
Hold az Ikrek jegyébe lép, ezért nem találja otthon a helyét. Jó tanácsokkal látják el a barátai, de ne feledje, van már
valaki, akivel a terveit meg kell osztania.

VI.22.–VII.22. Rák
Rengeteg fölösleges energiája van. Megoldhatná a kisebb-nagyobb problémákat,
de kényelembõl mégsem teszi. Elfelejtette,
hogy minden kezdet nehéz. Ne halogassa a
megoldást, ne mondjon csütörtököt!

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Hangulatváltozás jellemzi ezen a héten.
Nem kap sem elismerést, sem jutalmat a
környezetétõl. Erõsítse kompromisszumkészségét. Nem kell mindjárt morogni, ha
megsimogatnak egy oroszlánt.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Valami változást szeretne életében.
Több szabadságot, jobb munkalehetõséget. Ezért azonban tenni is kell valamit.
Nem potyog le semmi sem magától az
égbõl csak úgy, fõleg ingyen!

IX.23.–X.22. Mérleg
Nézeteltérések okozhatnak feszültséget
a héten. Úgy érzi, kihasználják tudását,
idejét. Gondjait beszélje meg családjával, akkor megnyugszik. Ne feledje:
bármikor fordulhat a kocka.

X.23.–XI.22. Skorpió
Meglepetéseket hozhat ez a hét. Környezete ismét felfigyel önre, ugyanolyan kellemes beszélgetõtárs lesz, mint
régen. Ha magányos, rátalálhat a várva
várt szerelemre.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Társasági életre vágyik, és igennel fogad minden meghívást. Megnyerõen játszik az élet színpadán, de ne kockáztasson túl sokat. Másoknak is szüksége van
önre és a pénzére.

XII.22.–I.20. Bak
Sok negatív hatás érte az ünnepek alatt.
Ezektõl gyorsan meg kell szabadulni.
Legjobb, ha bulizással kezdi a feszültségoldást. Párjával most ne vitázzon,
halasszon vele egy hetet. Menni fog!

I.21.–II.19. Vízöntõ
A Mars még mindig a jegyében jár. Rátalálhat régi önmagára. Ezt az idõszakot érdemes kihasználni otthona szépítésére. Párkapcsolatában az elkötelezõdés ideje lehet
ez a hét. Okozzon kellemes meglepetést!

II.20.–III.20. Halak
A Nap elhagyja a Halak jegyet, de ettõl
függetlenül jelentõs fordulatra számíthat
a hét elején. Vonzerejével mindent elérhet, amit akar. Akár az életét is megváltoztathatja. A partnere nem mond nemet.
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INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

TÁRS

Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m x 40m) telek – társasház építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5904K)
Kendlimajorban parasztház szép
telekkel (két szobás, étkezõs, zuhanyzós), melléképületekkel, dupla garázzsal eladó! Irányár: 6,4 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)
A Zerkowicz udvarban, és a Kinizsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)
Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszoba) komfortos, önkormányzati tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)
Nk-án a Kazanlak körúton kétszobás, két erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 20/490-6066 (6010K)
Nk-i Király út 21. földszint 3. szám
alatti félkomfortos, önkormányzati lakásomat (40 m2) kicsit nagyobb belvárosira cserélném értékegyeztetéssel.
Érdeklõdni a fenti címen lehet.
Bagolán Angyalhegyen, a focipályához közel szép fekvésû, szélsõ birtok házzal eladó. Víz, villany van.
Tel.:70-274-6009 (6013K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat, régi házak felújítását, lépcsõházak burkolását, festését vállalja. Érd.: 70/5039407, 30/639-8825 (5999K)

49 éves magas, jó megjelenésû, jól
szituált férfi keresi társát hasonló korú, ápolt, csinos, egyedülálló hölgy
személyében. Akár hosszú távra is!
Jelige: „Együtt a jövõben”

Masszírozást vállalok (frissítõ,
alakformáló, talp)! Hívásra házhoz
megyek! Tel.: 30/481-2323
(6012K)

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 30án, pénteken 15.30-kor a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Sebestyén Miklós fõorvos tart
elõadást az alábbi témákban:
– Szemléletváltás a II. típusú
diabetes kezelésében
– Újdonságok a diabetesben

ÁLLÁS
Nk-án a Keleti Étterembe gyakorlott felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6011K)

VEGYES
170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínû digitális fényképezõgép, 3,2 megapixel felbontású, 6x optikai és 12x digitális zoommal, 4 dbakkuval, USB kábellel, szoftverrel, memóriakártyával eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5994K)

Cukorbetegek
klubfoglalkozása

Minden érdeklõdõt várnak!

Országgyûlési
képviselõi
fogadóóra
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ 2007. március 30-án 15-17 óráig
fogadóórát tart a Fidesz
irodában (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.).

A Csónakázó tó mögötti
belsõ tónál, festõi környezetben 250 négyszögöl terület
eladó. Érd.: 20/5195-285

Látóhegyen gondozott telek pincével, fenyvessel, gyümölcsössel
eladó.
Érd.:
93/325-759

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468  e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Április 2. 19 óra
Dallal, tánccal Zalában
A TÜTTÕ JÁNOS
NÓTAKLUB ÉS A KANIZSA
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Belépõdíj: 900 Ft
Április 4. 19 óra
KOVÁCS SZILVIA
MUSICAL ESTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
Belépõdíj: 500 Ft

Április 10. 19 óra
A KAMERA '67 AMATÕR
FILMSTÚDIÓ 40 ÉVE
ünnepi filmvetítés
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Április 11. 18 óra
Megtalált világ - EÖRI SZABÓ
ZSOLT FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Az 5 éves Nemzeti Színház elõadásainak színészarcai és ellesett
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Megtekinthetõ: május 1-jéig

Állás – Állás – Állás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
mélyfúró
szakirányú
vas-, fémszerk. lakatos szakirányú
hegesztõ
szakirányú
gépbeállító
szakirányú
targoncavezetõ
szakirányú
vas-mûszaki cikk eladó szakirányú
kárpitos
szakirányú
pincér
szakirányú
felszolgáló /német nyelv/
szakirányú
kozmetikus
szakirányú
gépésztechnikus
szakirányú
mélyépítõ technikus
szakirányú
minõségbizt. tech. /angol nyelv/ szakirányú
pénzügyi ügyintézõ
szakirányú

100 000 – 150 000 Ft
70 000 – 80 000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
65 500 – 75 000 Ft
65 500 – 80 000 Ft
70 000 – 90 000 Ft
72 100 – 75 400 Ft
70 000 – 90 000 Ft
72 100 – 75 400 Ft
80 000 – 110 000 Ft
100 000 – 150 000 Ft
90 000 – 130 000 Ft
80 000 – 120 000 Ft

Bõvebb felvilágosítás: Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-kedd-szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –
16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra
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Esélyesként utazott,
gyõztesként érkezett
Kecskeméten rendezték az asztalitenisz országos diákolimpiai döntõjét, melyen Zala megyét Horváth
Dávid, Cseh Zsolt (Nagykanizsa,
Bolyai János Ált. Isk.), Bicsák Bettina (Miháld) és Papp Alexandra
(Vonyarcvashegy) személyében négyen képviselték. Horváth Dávid,
Cseh Zsolt valamint Bicsák Bettina
a Kanizsa Sörgyár SE igazolt versenyzõi is egyben.
A csapatversenyben Zala megye
csapata a döntõt – Békéssel játszva – magabiztosan nyerte meg.
(Kétszer 3-1-gyel, kétszer pedig 4-

0-lal gyõztek.) A csapatverseny
során Horváth Dávid és Bicsák
Bettina veretlen maradt, sõt az
egyéni versenyeken mind a négyen csoportelsõként jutottak a fõtáblára és magabiztosan meneteltek a négy közé, ahonnan Horváth
Dávid és Bicsák Bettina is a döntõbe jutott. Horváth Dávid esélyeshez méltóan ragyogó játékkal
3-2 arányban megnyerte fináléját,
Bicsák Bettina viszont sajnos kikapott attól az ellenfelétõl, akit a
csapatversenyek során legyõzött.
A zalai fiatalok az eddigi legjobb

eredményt produkálták az országos döntõn, hisz a három versenyszámból kettõt megnyertek. Öszszességében két aranyat, egy ezüstöt és két bronzérmet zsebeltek be
Kecskeméten.
A gyõzelme után a tizenhárom
esztendõs Dávid érthetõen nagy
örömmel adott számot elsõ helyezésérõl: Négy esztendeje kezdtem
az asztaliteniszezést és szeretnék
minél komolyabb szintre eljutni.
Gyõzelmét Dávid meg is védheti
jövõre, mivel még akkor is indulhat korosztályában, s addig is
lesz ideje gyakorolni egyebek
mellett a pörgetéseket, és szervákat. Mint az kiderült, négy év
alatt ebbe igencsak belejött.
Polgár László

Éhen maradtak a vasi aligátorok
Kezdetét vette a tavaszi szezon a
vízilabda OB I B-s bajnokságban
is, s a CWG KANIZSA csapata a
csoportmásodik Vasi Aligátorok
otthonában, a budapesti Hajósuszodában kezdte meg meccssorozatát. Szabó Gábor játékosedzõ és
Szabó Dénes csapatkapitány irányítása mellett a dél-zalaiak végig
kezükben tartották a mérkõzést. A
harmadik negyedben kissé feljöttek
az Aligátorok, de a negyedik játékrészben ismét beindult a kanizsai
gõzös és ismét hat gól különbséget
mutatott az eredményjelzõ a kanizsaiak javára. A biztos vezetés birtokában valamennyi játékos lehetõséget kapott, s a fiatalok derekasan
álltak helyt úgy, hogy a különbség
lényegesen nem csökkent. A CWG
KVSE védekezésének hatékonyságát mutatja, hogy az ellenfél a hat

emberelõnyös helyzetébõl csupán
egyet értékesített, melyhez nagyban járult hozzá Kiss Csaba kapusteljesítménye is, míg a támadásokban a Wiesner – Kéry - Fábry Borbély négyes jeleskedett.
Vízilabda OB I B: Vasi Aligátorok – CWG Kanizsa VSE
914 (2 - 4, 1 - 3, 3 - 2, 3 - 5). CWG
Kanizsa: Kiss Cs. – Szabó G. 2,
Dankó, Újházi, Wiesner Zs. 3,
Fábry 2, Kéry 3. Csere: Wiesner
A. Karácsony 1, Borbély 2, Kalmár, Szili, Szabó D. 1, Golecz. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.
Dunántúli serdülõbajnokság
(1990-es és késõbb születettek),
5. forduló: Fehérvár PSE – CWG
Kanizsa VSE 11-5. Kanizsa góllövõk: Bedõ, Sashalmi, Tisza,
Gyana, Erhetics.
Sportliget SE – CWG Kanizsa

P.L.

Palikékkal
rajtolnak
Nagykanizsán és a környezõ terepen kerül megrendezésre március 23-25. között a tereprally Országos Bajnokság második futama. A nevezések alapján akár Dakar-rali élménybeszámolót is lehetne szervezni az eseményre, hiszen többek között Palik László
és Szalay Balázs nevével fémjelzett egységek is rajthoz állnak.
A hivatalosan GYGV Kanizsa
Kupa néven szereplõ versenyen
profi és amatõr terepralisok is indulnak, akiknek jármûveit pénteken 18 órától az érdeklõdõk is
megtekinthetik, legalábbis azt,
hogy egyebek mellett miként dörrentik be a járgányokat a résztvevõk. Természetesen kanizsai
résztvevõ egységei is lesznek a
futamnak, hiszen a Viky Rally Team párosa, Gábor Attila – Bacsa
István, valamint a Windbird Rally
Team duója, Németh Csaba –
Cserti Zoltán is nekivág a 400 kilométeres össztávnak, ami egyben
180 kilométer gyorsaságit takar.
P.L.
A Dr. Mezõ Ferenc Szellemi
Diákolimpia esztergomi országos elõdöntõjében az elsõ helyet a nagykanizsai Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola csapata szerezte meg.
A 146 pontot gyûjtõ Jakabfi
Erzsébet, Farkas Valter, Varga
Evelin, Eigner Klaudia alkotta
négyest Kis János készítette fel
a szellemi vetélkedõre.

Döntetlen Kecskeméttel

Pápán folytatják
A tornászok megyei diákolimpiai döntõit a Hevesi Sándor Általános Iskolában rendezték, s
csapatban az elsõ kettõ jutott tovább a Pápán megrendezésre kerülõ területi döntõkre.
I-II. korcsoport. Leány, csapat: 1. Hevesi Sándor Általános
Iskola, Nagykanizsa. Fiú csapat:
1. Hevesi Sándor Általános Iskola,
Nagykanizsa.
Leány,
egyéni: 1. Sneff Petra (Hevesi)... 3. Hajdú Virág (Hevesi) és
Gulyás Veronika (Hevesi). Fiú,
egyéni: 1. Horváth Mátyás (Hevesi), 2. László Áron és Hor-

VSE 15-8. Kanizsai góllövõk:
Virt 3, Bedõ 2, Gyana, Sashalmi,
Erhetics. Kondicionálisan, technikailag és taktikailag is sok hiba
jellemezte mindkét meccsén a kanizsai serdülõcsapat játékát.
Dunántúli gyermekbajnokság (1992-es és késõbb születettek), 5. Forduló: CWG Kanizsa
VSE – OKI Göd 9-6. Kanizsai
góllövõk: Molnár 2, Gyana 2,
Sashalmi 2, Bácsai, Bedõ.
CWG Kanizsa VSE – Sportliget SE 19-3. Kanizsai góllövõk:
Bedõ 5, Molnár 3, Bácsai 3, Sashalmi 2, Vitári 2, Gyana 2, Hegedûs 2. Mindkét találkozón összeszedett és fegyelmezett játékkal
nyert a kanizsai utánpótlás vízilabdacsapat.
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váth Gergõ (Hevesi), 4. Tófalusi
Tamás (Hevesi).
III - IV. korcsoport. Leány,
csapat: 1. Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa. Fiú,
csapat: 1. Általános Iskola,
Molnári, 2. Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa. Leány, egyéni: 1. Lukács Lilla
(Hevesi) és Tislér Zsuzsanna
(Hevesi), 3. Zábó Doloresz (Heves). Fiú, egyéni: 1. Madari János (Hevesi) és Lukács Patrik
(Hevesi).
P.L.

A Nõi asztalitenisz Extraligában a Bojtor Busz-Kanizsa
Sörgyár SE a Kecskeméti Spartacust fogadta és 5:5-ös döntetlenre
futotta erejükbõl. A kanizsaiak
gyõztes meccsei: Vass Tímea –
Kunszt 3-0, Vass – Erdelji 3-2,
Vass – Kókai 3-0, Stoian – Kunszt 3-0, Stoian – Kókai 3-0.
A tabellaszomszédok, 5-6. helyezettek csatáját valóban nagy
küzdelem jellemezte, amit már
elõrevetített az, hogy a Vass,
Stoian páros nagy csatában
vesztette el az elsõ megmérettetést. Azt követõen felváltva szü-

lettek a gyõzelmek, s Vass már
nem is fokozhatta volna teljesítményét, Mariana Stoian is hozott kettõt, Viski Tímea viszont
sajnos, már nem elõször a leggyengébb láncszemnek bizonyult, igaz a döntõ meccsen
azért már odatette magát. A végeredmény döntetlen lett, ami azt
jelenti, hogy továbbra is egymást szorongatja a két együttes,
s a kanizsaiak bosszankodhatnak egy elszalasztott lehetõség
miatt.
P.L.
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Kanizsa
Kanizsa –– KTultúra
ények

A tavaly õsztõl Nagykanizsán
élõ nívódíjas festõmûvész, Burkus József, Aktok címû kiállítása
nyílt meg a Petró Galériában. A
mûvészt felesége, Burkus-Berta
Éva mutatta be a galéria közönségének. Burkus József New
Yorktól Budapestig mindenhol
otthonlévõ festõ. Kiállított már a
báseli Will’s Galériában, eljutott
a St. Moritz-i Kunsthalléba, a
Mûvészet Csarnokába, ahol
olyan kiállítást szervezett, hogy
meghívták az elsõ, Svájcban hivatalosan engedélyezett Casinó
designe csoportjába. A mai napig
ott vannak alkotásai, és a falon a
réztábla, mely méltatja alkotásait. 1995-1998 között több kiállítása volt New Yorkban. Közben
Magyarországon is kiállítást rendezett többek között a budapesti
Hotel Gellértben, a Mithras Galériában, a Home Galériában, a
Mester Galériában. Gyermekkorától fest, talentumára már tizenegynéhány éves korában felfigyeltek tanárai. Közöttük olyan
név is szerepel, mint dr. Végvári

2007. március 22.

Aktok
Lajos, az akkori Képzõmûvészeti Fõiskola mûvészettörténeti
tanszékének vezetõje. Õ hívta
meg Zebegénybe, az azóta már
világhírûvé vált Szõnyi István
szabadiskolába, ahol egy kis borotválkozó tükörbõl elkészíti az
elsõ önarcképét, ami eldönti pályaválasztását. A szénrajz országos aranyérmes lesz. Késõbb
Hincz Gyula, a kor egyik legnevesebb alkotója még Zebegényben tanítványává fogadja. A
nyughatatlan. lázadó, de filozofikusan gondolkodó ember, miután mint újságíró végigasszisztálta a diktatúra bukását, Nyugat-Európába távozik, ahol egy
új életet, egy új szemléletet és
egy új karriert épít ki magának.
Burkus az ecset virtuóza – írja
róla több magazin, majd 2001ben Feledy Balázs könyvet ír róla, melyben méltatja eddigi tevékenységét. A Magyar Alkotómû-

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8)
közös pályázatot hirdet a
NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ
ELNEVEZÉSÉRE
A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának,
munkásságának hiteles ismertetése, aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlõdése érdekében. Méltó
és megérdemelt viselõje lenne a Nagykanizsai
Kórház nevéhez.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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vészek Országos Egyesülete
2006-ban pályázatot írt ki egy
megüresedett nagykanizsai mûteremlakásra, melyet megnyert.
Sopronból költözött városunkba.
Szintén az elmúlt évben nagy
megtiszteltetés érte. Egy e-mailt
kapott New Yorkból, amiben eddigi munkásságát figyelembe véve felkérik, hogy legyen társult
tagja a New York-i Mûvészeti

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat
az erre kijelölt Bizottság végzi.
Benyújtási határidõ: 2007. április 30.
Díjazás: A nyertes pályázót bruttó 50.000 Ft-ban
honoráljuk.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat Névadó
Pályázati Felhívás jeligével ellátva, hiteles dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve, postai úton kérjük beküldeni az alábbi címre:
Dr. Kovács József fõigazgató Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Kórháza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres
J. u. 2-8.

Akadémiának. A kiállított képei
csak látszólag aktok, valójában
az ember harmóniára való törekvésének vizuális megfogalmazásai. A Petró Galéria sorsolásán
Fehér Ferenc zalaegerszegi lakosnak kedvezett a szerencse. Õ
vihette haza a festõmûvész Erotika címû akvarelljét.
Bakonyi Erzsébet

Mûvészetek
fesztiválja
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
nyitányaként tizedik alkalommal
csendült fel a Tavaszi szél vizet
áraszt címû népdal Baráth Zoltán
feldolgozásában. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ tavaszt
köszöntõ kulturális programsorozatát Marton István polgármester
nyitotta meg a Medgyaszay Házban. Csaknem egy hónapon keresztül, négy helyszínen tizenhárom értékes rendezvény várja a
mûvészetek kedvelõit – mondta a
polgármester. Szinte minden mûvészeti ág egy-egy jeles képviselõje fellép Kanizsán. Jelentõs városi összefogással valósult meg
az idei fesztivál, tizenöt vállalkozás, pénzintézet, intézmény és
médium támogatta az önkormányzat anyagi támogatása mellett. Az önkormányzat nevében
Marton István külön megköszönte a KÖGÁZ Zrt. kezdetek óta
tartó fõszponzori tevékenységét
és a Szerencsejáték Zrt. jelentõs
anyagi támogatását. A fesztivál
elsõ programjaként a Benkó Dixieland Band koncertjét hallgatta
meg a közönség.
B.E.

