
XIX. éévfolyam 77. sszám
2007. ffebruár 115. DDÉÉLL-ZZAALLAAII HHEETTIILLAAPP

Kanizsa
Kanizsa – HHirdetés 2007. február 15.16 Kórház-

dózer
Ha Molnár Lajos egészségügyi

miniszter által a kanizsai kórház-
nak felajánlott ágyszámok válto-
zatlanok maradnak, akkor százöt-
venhat ággyal kevesebb áll majd
rendelkezésre a betegek gyógyítá-
sára. Számítások szerint ez azt je-
lentheti, egy ágyra átlagban 1,5
személyzettel számolva – 225
dolgozó munkája válhat felesle-
gessé a mostani kilencszáz fõs
kollektívából. Amennyiben a vá-
ros országgyûlési képviselõi, leg-
fõképp az adott szituációban haté-
konyabb érdekképviseletre képes
szocialista-liberális honatyáink
erõteljes lobbitevékenységbe kez-
denek, változhat a kép.

Hogy megfelelõ képviselõi hoz-
záállás esetén sikerülhet kezelni a
kritikus helyzetet, arra jó példa a
kisbéri kórház, ahol Keleti György
szocialista országgyûlési képviselõ
hatékony közremûködésével a ter-
vezett bezárás helyett intézmény-
fenntartó társulást hoz létre a móri
és a kisbéri önkormányzat. Az új,
két telephellyel mûködõ intéz-
ményben ugyan összességében öt-
ven százalékkal csökken az aktív
ágyak száma, de több, mint hatvan
százalékban növekszik azon férõ-
helyeké, amelyeken rehabilitációs
és krónikus ellátást nyújtanak.

Másik példának ott van a csor-
nai kórház, ahol a miniszteri ukáz
ellenére a belgyógyászaton, a szü-
lészet-nõgyógyászaton, a sebésze-
ten és a neurológiai osztályon
megmarad az aktív ellátás. A ko-
rábbi tervek még arról szóltak,
hogy Kapuvárhoz hasonlóan Csor-
nán sem lesznek aktív ágyak. A
kórház-dózer az ottani szocialista
országgyûlési képviselõ, Papp Jó-
zsef munkájának köszönhetõen el-
akadt. A csornai kórház várhatóan
208 ággyal mûködhet tovább, eb-
bõl nyolcvan lesz az aktív, a többi
krónikus ágy, nyilatkozta a képvi-
selõ, aki tagja a parlament egész-
ségügyi bizottságának.

A kórház titkárságán egyébként
megtudtuk, bár Cseresnyés Péter
(Fidesz) és Teleki László (MSZP)
parlamenti kötelezettségeiket tel-
jesítették, valamennyi országgyû-
lési képviselõnk, rajtuk kívül
Göndör István (MSZP) és Kovács
Kálmán (SZDSZ) is kapott meg-
hívót az összdolgozói értekezletre. 

Ennek ellenére ez utóbbi két
honatya sem jelent meg a fórumon. 
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Sajtóközleményt juttatott el
lapunkhoz Göndör István ország-
gyûlési képviselõ. Ebben kifejtette:
a FIDESZ országgyûlési és európai
parlamenti képviselõinek önkényes
kordonbontása példátlan és rendkí-
vüli esemény demokráciánk törté-
netében. A képviselõknek nemcsak
a törvények megalkotása, hanem
betartása is feladatuk. Hivatásuk
nem jogosít a törvények megszegé-
sére, ezért errõl rendkívüli ülésen
akartunk tárgyalni és országgyûlési
határozatot elfogadni.

Az Országgyûlés elnöke az álta-
lunk kezdeményezett indítvány
megtárgyalását február 16-ra java-
solta. Tekintettel arra, hogy a tava-
szi ülésszak rendes ülése február
12-én kezdõdött, így a napirendet
kiegészítve rendes ülés keretében
– a jogalkotást nem zavarva – kü-
lön ülésnapon tárgyalja meg az
Országgyûlés az indítványt.

A frakció tehát a kezdeménye-
zést nem vonta vissza, hanem a
Házszabály keretén belül biztosítja
a vitát és határozathozatalt.

Galambokra látogatott Kiss Pé-
ter szociális és munkaügyi minisz-
ter, hogy megtekintse a romatelep-
felszámolás eredményét. Emlékez-
tetõül: az önkormányzat még ta-
valy jutott több, mint hatvannégy-
millió forintos támogatáshoz az If-
júsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium
romatelepek felszámolását célzó
pályázatán.

A miniszter látogatása közben
tartott sajtótájékoztatón elmond-
ta,  a tavaly indított telep-felszá-
molási programra összesen hat-
száznyolcvanmillió forint jutott,
amelybõl kilenc település romái
kerülhettek  jobb körülmények
közé. Idén már tizenegy települé-
sen folytatódik a program, újabb
lehetõséget kínálva az emberhez
méltó életre. Mint mondta, az új
házak nagyon szépek, de talán
ennél is fontosabb az a fajta gon-
doskodás, a beköltözött csalá-
dokkal való foglalkozás, amit az
önkormányzat és a Zala Megyei
Munkaügyi Központ koordinál, s
az iskoláztatástól a foglalkoztatá-
sig terjed. A négy család család-
fõi közhasznú munkában vesz-

nek részt, két fõ pedig a kõmû-
ves szakmát tanulhatja ki. 

A látogatáson a miniszter kísé-
retében jelen lévõ Teleki László or-
szággyûlési képviselõ azt is beje-
lentette: uniós források révén ha-
marosan regionális képzõközpon-
tot alakítanak ki a térségben élõ
hátrányos helyzetû emberek szá-
mára Nagykanizsán.     

H.A.

– Az MSZP önkormányzati frak-
ciója ismét bevezeti a sajtóbeszél-
getéseket. Sajtótájékoztatóra ab-
ban az esetben kerül sor, ha az
események aktualitása azt megkö-
veteli – mondta bevezetõként Tóth
László frakcióvezetõ, majd foly-
tatta. – A párt listás képviselõi
Bárdosi Gábor, Böröcz Zoltán, dr.
Fodor Csaba, Tóth László minden
közgyûlés elõtti hét szerdáján 16
órától tartja együttes fogadóóráját
a Vasemberház I. emeleti irodájá-
ban. A helyi pártszervezet aktuális
politikai kérdésekrõl kifejtett véle-
ményét, állásfoglalását minden
esetben a pártelnökség ismerteti.

Hangsúlyozta, az õszi önkor-
mányzati választásokon egyedül
az MSZP-nek volt a várospolitika
minden területét átfogó, komplex,
nyilvánosságra hozott programja.
Áttérve a jelenre megállapította,
Magyarország jelenleg olyan úton
halad, amelyen soha egyetlen or-
szág sem járt. Mély válságban
vannak a képviseleti demokrácia
intézményei. Tizenhat év elteltével
sem fogyatkoznak, inkább halmo-
zódnak a magyar társadalmat meg-
osztó sérelmek, melyek õsszel za-
vargásokig fajultak. Zsugorodnak
a jövedelmek, romlik az életszín-
vonal. A lakosság többsége tele
van aggodalommal, megmarad-e
az állása, hogyan fogja kifizetni a
fûtésszámlát, ki tudja-e váltani a
gyógyszereit? E képmutató de-
mokráciában a virtuális pénz vilá-
ga egyre képtelenebb mutatvá-
nyokra képes. Sok dolog nem
pénzkérdés, sokkal inkább hozzá-
állás, kultúra, hagyomány és nem
utolsósorban tisztesség kérdése –

ismertette álláspontját. Az értelmi-
ség és a sajtó ugyanúgy elvesztette
hitelét, mint a politikai elit. Ma az
emberek sem a sajtót, sem a politi-
kusokat nem tekintik irányadónak.

A kanizsai ötödik önkormányzat
eddigi mûködését Benjamin Disraeli
19. századi angol miniszterelnök
szavaival jellemezte: „A konzervati-
vizmus nem nyújt megoldást a je-
lenre és nem készül fel a jövõre.”

Az MSZP-FIDESZ koalíciós hí-
rekre reagálva elmondta, szellemi
koalíciót azon pártok vezetõi és
egyéb baloldalon tetszelgõ politikai
kalandorok kötötték a jobboldallal,
akik a szocialista párt polgármes-
terjelöltjével szemben a független
polgármester-jelöltet támogatták.
Ezzel megtévesztették a város bal-
oldali polgárait, és hatalomra segí-
tették a vérnarancs kommandót. 

Ellenben jogosan tehetõ fel az a
kérdés, hogy mennyire tud az
MSZP frakció konstruktívan
együttmûködni a Fidesszel. Érteni
és értékelni kell a kritikát, és kész-
nek kell lenni a változtatásra. Nem
szorítkozunk arra, hogy csak a
nyilvánvaló hibákat tegyük szóvá,
hanem jobb megoldásokat, alter-
natívákat javaslunk, hiszen a jó
helyett is lehet még jobb utat talál-
ni. Úgy gondolom, hogy az a vá-
ros fejlõdik – kormányoktól füg-
getlenül – ahol nem sárdobálás fo-
lyik, hanem vita a megoldásokról.

A Nagykanizsai Polgári Egyesület
és a Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem e hónap 22-én 18
órakor megemlékezést tart a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából. Az eseményre a
Medgyaszay István tervezte Ifjúsági
és Civil Házban kerül sor. Köszöntõt
Cseresnyés Péter alpolgármester mond.
„A magyar holocaust” címmel Rózsás
János, Takács János, Bodnár Attila és
Pápa János emlékeznek vissza az ötve-
nes évek diktatúrájára. Az érdeklõ-
dõk megtekinthetik a Gulagra elhur-
colt rabok visszaemlékezéseibõl, do-
kumentumaiból és rajzaiból összeál-

lított kiállítást is. Hasonló eseményre
kerül sor február 26-án a Batthyány
Lajos Gimnáziumban.

– A korábbi sajtótájékoztatónkra
nem reagált Göndör István, ezért
most újabb alkalmat szeretnénk kí-
nálni a képviselõ úrnak arra, hogy ki-
fejtse, miért is vett el ötszázmillió fo-
rintot a kanizsaiaktól – mondta a mi-
nap Fertig István, a Fidesz helyi szer-
vezetének elnökségi tagja Bizzer
András frakcióvezetõ helyettessel kö-
zösen tartott sajtótájékoztatón.

– Két héttel ezelõtt már feltettük
a kérdést Göndör Istvánnak, az öt-
százmillió forintos gombnyomás
emberének, hogy mondja el, mibõl
kívánja pótolni a nagykanizsaiaktól
elvett ötszázmillió forintot – mond-
ta elöljáróban Fertig István – Ta-
valy év végén ugyanis a kormány-
párti többség támogató szavazatá-
nak köszönhetõen az Országgyûlés
elfogadta a rendkívül szigorú meg-
szorításokat tartalmazó 2007-es
költségvetést. A szocialista és sza-
bad demokrata képviselõk „igen”
gombnyomásának ára Nagykanizsa
esetében ötszázmillió forint volt. 

Bizzer András, a Fidesz önkor-
mányzati képviselõje úgy véli, az
embereknek joguk van tudni, hogy
miért jut kevesebb pénz mindenki-
nek. Ráadásul a város költségve-
tését is e napokban véglegesítik.

– Hogyan és mibõl fogja pótolni
Göndör István azt az ötszázmillió fo-
rintot, amit õ a kormányt támogató
szavazatával egyetlen gombnyomás-
sal vett el a kanizsaiaktól? – tette fel
a kérdést Bizzer András, aki úgy
gondolja, könnyebb dolga lenne a
városvezetésnek, ha a most kiesõ
havi negyvenmillió forinttal is gaz-
dálkodhatna. Számításaik szerint
ugyanis ennyit vett el Göndör István
azzal, hogy megszavazta Gyurcsány
Ferenc költségvetését. Mint mondta:
itt az ideje, hogy szembenézzen tet-
teinek következményével „Göndör
István, az ötszázmillió forintos
gombnyomás embere”.

H.A.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Ismét díjazták a megye kosár-
labda elöljárói a sportág kiemelke-
dõ eredményeit szállító embereket.
Ennek keretében a legjobb nõi
utánpótláskorú játékosnak a Kani-
zsai Vadmacskák SE/KDKK kivá-
lóságát Varga Zsófiát választották.
A legjobb nõi szakágbeli utánpót-
lástrénernek pedig – megosztva –
Gábor Erzsébetet találták.

– Ha kissé viccesen akarok fo-
galmazni, kicsit már én is unom
magamat, hiszen ha jól számo-
lom, hetedszer kaptam meg ezt az
elismerést – kezdte elsõként a je-
lenleg felnõtt-edzõként is dolgo-
zó szakember. – Ugyanakkor jól-
esõ érzéssel tölt el, hiszen ez azt
mutatja, hogy a kitartó munkánk-
nak, már ami csapatainkat illeti,
van látszata. Külön öröm szá-
momra, hogy Varga Zsófiát a leg-
jobb utánpótlás-kosarasnak vá-
lasztották. Ha továbbra is ilyen
szorgalommal dolgozik, még sok-
ra viheti.

Lássuk miként vélekedik errõl
a nevezett korosztályos váloga-
tott sportoló, vagyis Zsófi, akit
2004. után 2006-ban is a legjobb-
nak választottak:

– Természetesen nagyon örülök
az elismerésnek, de tudom, hogy
még sokat kell tennem azért,
hogy magasabbra juthassak a ko-
sárlabdán belül – nyilatkozta a
felnõtt NB I A-csoportjában is
rendszeresen edzõdõ kosaras. –
Korosztályomban magasságom-
ból adódóan ugyan centert ját-
szom, a nagyoknál viszont bedo-
bóként szerepelek. Szerintem
gyorsaságban mindenképp fej-
lõdnöm kell, és ez igaz a passzo-
lási hatékonyságomra is.

– Volt már országos szinten is
legjobb serdülõ és kadett játékos,
milyen jövõt képzel el magának
sportágán belül?

– Idén érettségizem, de úgy ér-
zem, hogy a továbbiakban is szí-
vesen maradnék Kanizsán. Vi-
szont, ha meg lehet említeni az
esetleges távolabbi álmaimat, ak-
kor a soproni csapatot emelném
ki, mivel rendkívül szimpatikus
számomra az ottani együttes kö-
rüli közeg.

Polgár László

Sokadszor ––
ugyanakkora 
munkakedvvel

Idõnként elgondolkodtató, mi
lehet a közeli jövõben a XXI.
század sportjának tartott jégko-
rong ellenlábasa, aztán a labdarú-
gó teremtornák téli idõszakában
rábökhetünk: talán ez lehet az!

Gyorsaság, dinamizmus, lükte-
tõ játék, többek között ezeket lát-
hattuk, tapasztalhattuk a Zsig-
mondy-csarnokban véget ért vá-
rosi teremlabdarúgó bajnokság
döntõin és helyosztóin. Csupán
utólagos felidézésképp: villám-
gyors egyérintõs játék a Spectus
csapatától, remekül felépített tak-
tika a Mu-Vill Tip Top legénysé-
gétõl, lágy technikai finomságok,
trükkök a „szpektuszos” Catalin
Azoiteitõl, vagy például egy 25

méteres, íveléses gól a Curacao
gárdájában, melyet Kálovics
Ádám követett el az egyik mér-
kõzésen.

S ha már a jégkorongot hoztuk
fel, ami az észak-amerikai profi
ligában (NHL) egy Montreal
Canadiens – Nem York Rangers
párosítás, az Nagykanizsán kispá-
lyás fociban mostanság a Mu-Vill
Tip Top – Spectus rangadó. Nem
véletlen, hogy ez volt a finálé pá-
rosítása is, ahol végül nagy csatá-
ban, mintegy 400 nézõ elõtt, 1-1
után  a Tip Top nyert büntetõkkel.

– Ez a gyõzelem bizonyos fokig
gyógyírt jelentett az utóbbi idõk
gyengébb szerepléseire – értékelt
a döntõ után Fazekas Szabolcs, a

Tip Top kapitánya. – Sikerünk jó
értelemben véve revansot jelen-
tett, hiszen néhány héttel koráb-
ban a Spectus rendkívül kulturált
játékkal gyõzött le minket az or-
szágos kupa elõdöntõjében. Ezzel
együtt tavalyi címünket megvéd-
tük, s így bizakodva várjuk tava-
szi bajnokságot.

A városi terembajnokság vég-
eredménye így alakult: 1. Mu-
Vill Tip Top, 2. Spectus, 3. RMP
Földi, 4. Channel 2000. Vigasz-
kupa: 1. Curacao, 2. Magic Gold,
3. FC Kilimán, 4. Andante.
Seniorok: 1. Tip-Top, 2. Igazság-
ügy, 3. Spectus, 4. Zöldmezõ.

Polgár László

VViisssszzaavváággttaakk - bbaajjnnookkookk lleetttteekk

Február 18-án, az NTE-csarnok-
ban ismét kötelek közé lépnek az ök-
lözõk, de az esemény ezúttal rendha-
gyóbb lesz a korábbiaknál. A tavalyi
utánpótláskorú ob után most profi
mérkõzést (is) láthat a vélhetõen
szépszámú publikum, melynek fel-
vezetése is nívós vetélkedést tartogat.

– Vasárnap 14 órától rendez-
zük a Dunántúli régiós bajnok-

ság második fordulóját – számolt
be elõzetesen a rendezvényrõl a
Kanizsa Box Klub elnöke,
Draskovics Szilárd. – Elõrelátha-
tóan 6-7 együttes öklözõi csap-
nak össze egymással, ami nagy-
jából 14-16 mérkõzést jelent. Ez
jelentõs erõpróbát ígér egyesüle-
tünk sportolóinak is, utána pedig
egykori növendékünk, a többek

között háromszoros korosztályos
magyar bajnok, Szekeres László
vív négy menetes profi meccset
Miskóczi Andrással. Mivel Laci-
nak ez lesz az elsõ ilyen össze-
csapása, már csak ezért is hatvá-
nyozottan szurkolunk neki mér-
kõzésén.

P.L.

PPrrooffii öökkööllvvíívvóó-mmeeccccss NNaaggyykkaanniizzssáánn

GGyyõõzzeellmmüükkkkeell 
mmeeggeerrõõssííttvvee 
aazz éélleenn

A megyei sakk csapatbajnokság
negyedik fordulójában az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungs-
ram hármas „felségjelû” egysége
Zalaszentgróton gyõzött tekin-
télyt parancsoló, 7,5 : 2,5 arány-
ban. Ezzel a sikerrel a csapat
megerõsítette vezetõ helyét a hét
fordulós bajnokságban. Kissé elõ-
re tekintve, ha a gárda meg tudja
tartani vezetõ pozícióját, amelyre
nagy esély mutatkozik, akkor
osztályzón vehet részt, és sikeres
szereplés után, onnan akár az NB
II-be kerülhet.

Az együttes zalaszentgróti ta-
lálkozóján Sipos, Kercsmarics,
Molnár, Somogyi, Gyõrfi, Domsa
jegyzett gyõzelmet, míg Rezsek,
Kobán és Nyizsnyik döntetlenre
végzett ellenfelével.

P.L.

JJuuddóóssookk bbaajjnnookkssáággaa
Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo

Szakosztálya a hónap elején ren-
dezte meg a Kanizsa Bajnokság I.
fordulóját, amin nyolc iskola
harminc tanulója mérte össze ere-
jét. Eredmények:

Diák D-C összevont: 1. Orsós
György 10 pont, 2. Szûcs László 7
pont, 3. Varga  Attila, Sipos Péter 6-
6 pont, 4. Sipos Károly 3 pont. Diák
C-B-A összevont: 1. Huszár Martin
12 pont, 2. Baj Balázs 7 pont, 3.
Csöndör Olivér, Szûcs Márton 6-6
pont, 4. Tóth Dávid 3 pont, 5.
Hompó Ádám 2 pont. Diák A - Ser-
dülõ összevont: 1. Csonka Richárd
11 pont, 2. Kardics Konrád 8 pont,
3. Dabi Zsófia, Horváth Tamara 5- 5
pont, 4. Tar Bence 3 pont, 5. Pintér

Péter 1 pont. Diák B-Serdülõ, Ifi,
Junior összevont: 1. Gaál András 10
pont, 2. Mihovics Szabina 8 pont, 3.
Lukovits Balázs, Pálffi Attila 6-6
pont, 4. Herczeg Péter 4 pont, 5.
Zakál Mónika 1 pont. 

Az Iskolák közötti versenyben:
1. Batthyány Lajos Gimnázium
24 pont, 2. Palini Általános Isko-
la 23 pont, 3. Bólyai Általános Is-
kola, Récsei Általános Iskola
22-22 pont, 4. Hevesi Általános
Iskola 16 pont, 5. Borsfai Általá-
nos Iskola 12 pont, 6. Zalakarosi
Általános Iskola 8 pont, 7. Piaris-
ta Iskola 7 pont, 8. Pannon Egye-
tem 1 pont. 

AA ttaarrttaalloomm nneemm,, ccssaakk
aa ffoorrmmaa vváállttoozzootttt

FFoollyyttaattóóddiikk aa rroommaa-
tteelleeppeekk ffeellsszzáámmoolláássaa

MMSSZZPP-ss
ssaajjttóóbbeesszzééllggeettééss

AA kkoommmmuunniizzmmuuss 
áállddoozzaattaaiirraa 
eemmlléékkeezznneekk

GGöönnddöörrnneekk 
sszzeemmbbee kkeellll nnéézznniiee 
ddöönnttéésséévveell

A Közép-Európai Sportakadémia keretében sporttörténeti konfe-
renciára kerül sor a Honvéd Kaszinóban február 16-án. Kis Jánostól
megtudtuk, az érkezõ neves, sporttal foglalkozó, vagy egykori
sportoló vendégek közül kiemelkedik Miroslav Cerar, a Szlovén
Olimpiai Akadémia elnöke, aki jugoszláv színekben 1964-ben, és
1968-ban olimpiai bajnoki címet nyert lólengésben.
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Több, az elmúlt években épült,
vagy a közeljövõben építendõ vá-
rosi úttal kapcsolatban emeltek
kifogást a közlekedési hatóság
szakemberei azon az egyezteté-
sen, amelyre a múlt héten került
sor a polgármesteri hivatalban.
Például elképzelhetõ, hogy út cél-
jára vissza kell vásárolni egy
olyan ipari parki területet, amit az
elõzõ önkormányzat már eladott. 

Marton István polgármester el-
mondta, több tervet meg kell újíta-
niuk, ugyanis lejártak a hozzájuk
kapcsolódó építési engedélyek.
Ennél azonban sokkal nagyobb ba-
jok is vannak, például az ipari park
„A” jelû útjának a 74-es fõútvonal
palini szakaszára való kikötésének
tervei nem felelnek meg az elõírá-
soknak, ezért újabbakat kell készí-
teni. A közlekedési hatóság szerint
április elejéig le kellene zárni a
volt Kossuth-laktanyából a régi
hetesre egymás mellett, párhuza-
mosan kivezetõ utakat, mert azok
túl közel vannak egymáshoz. He-
lyettük az egykori katonai riadóu-

tat kellene megnyitni, amit azon-
ban az elõzõ ciklusban már eladott
az önkormányzat. Marton István
polgármester azt mondja, elképzel-
hetõ, hogy vissza kell vásárolniuk
a területet. Ráadásul úgy tûnik, a
terület értékesítésérõl közgyûlési
döntés sem született. 

Gondok vannak az ipari park
többi útjával is, ugyanis azok re-
konstrukcióját már négy évvel ez-
elõtt meg kellett volna kezdeni, ak-
kor, amikor a város megkapta a
laktanyákat. Erre azonban azért
sem kerülhetett sor, mert még kon-
cepció sem készült a felújításra vo-
natkozóan, arról nem is beszélve,
hogy a hatóság álláspontja szerint
ezeket az utakat be kellett volna il-
leszteni a városi úthálózatba. 

A város elsõ embere végül
megjegyezte, az elmúlt ciklusban
nem gazdálkodás, hanem garáz-
dálkodás folyt, hiszen koncepci-
ótlanul, felelõtlenül zajlott a vá-
ros útjainak felújítása, ami vélhe-
tõen ablakon kidobott pénz volt,
hiszen a jövõre induló uniós csa-

torna-rekonstrukció során ismét
meg kell bontani az aszfaltot.

A hatóság sürgette a belsõ kör-
gyûrû lezárását, azaz a Zrínyi út
Teleki útra történõ kikötését is.
Emlékeztetõül, az elõzõ tervek
szerint közvetlenül az Eötvös tér
és a Kórház utca sarkán álló társas-
ház ablakai alatt vezetett volna az
út nyomvonala, ami természetesen
kiváltotta a lakók ellenkezését. En-

nek ellenére a kivitelezõk hozzá-
láttak az elõkészítéshez, igaz, érvé-
nyes építési engedély nélkül. 

A polgármester a lakók meg-
nyugtatására elmondta, a háztól
távolabb történik meg a kikötés, a
tervek már készülnek, s azt remé-
li, hogy jövõre sor kerülhet a sza-
kasz megépítésére is.      

Horváth Attila

Szabadhegyen 8 db (1070
m2/db) nem közmûvesített építési
telek fizetési könnyítéssel eladó.
Érd.: 20/9838-319, 93/319-464
Lipódi Lászlóné (5996K)

Kanizsa – VVárosháza2007. február 15. 3Kanizsa – AApró 2007. február 15.14

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

BBÉÉRRLLEETT

ÁÁLLLLÁÁSS

VVEEGGYYEESSINGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-

án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek – társasház építésé-
re kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

Nk-án nyugodt környezetben, fel-
újított, 87 m2-es lakás választható bur-
kolattal, fal színnel, valamint kerttel és
garázzsal eladó. Kisebb lakást beszá-
mítok! Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Kendlimajorban telek házzal (két
szobás, étkezõs, zuhanyzós), melléképü-
letekkel, dupla garázzsal eladó! Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-5305 (5984K)

Nk-án a Fáy A. utcában 62 m2-es
földszinti lakás azonnali beköltözéssel
eladó. Érd.: 20/335-5128 (5989K)

A Zerkowicz udvarban vagy a Kini-
zsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy bér-
beadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)

Beleznán négyszobás családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó.
Érd.: 70/377-3137 (5991K)

Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 70/319-
7334 (5992K)

Bérlemény területen, Csengery 33.
alatt garázs eladó vagy bérbeadó. Érd.:
30/574-8600 (5997K)

Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés
biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827 (5987K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénz-
ért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.

Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Meghibásodott távirányítóját (videó,
TV, hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-
2723 (5993K)

Masszírozást vállalok (frissítõ, alak-
formáló, talp), hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (5998K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács, tetõ-
fedési és szigetelési munkákat, régi há-
zak felújítását, lépcsõházak burkolását,
festését vállalja. Érd.: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)

Nk-i étterembe önmagára és munkájá-
ra igényes, gyakorlott pincért vagy pin-
cérnõt éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (5973K)

Nk-i pizzériába gépkocsival és helyis-
merettel rendelkezõ pizzafutárt felve-
szünk. Érd.: 30/2948-313 (5985K)

FABERLIC kozmetikumok értékesí-
tésére munkatársakat keresek 25% fix ju-
talékkal. Tel.: 30/976-6646 (6001K)

170 literes prés újszerû állapotban el-
adó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)

Fuji Finepix S3000 digitális fény-
képezõgép, 3,2 megapixel felbontá-
sú, 6x optikai zoommal, 4 db ceruza-
akkuval, USB kábellel, szoftverrel,
memóriakártyával eladó. Ára:
38.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5994K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok! Érd.: 30/542-8757 (6000K)

APRÓHIRDETÉS

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykani-

zsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve mun-
kakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

gépjármûszerelõ szakirányú 70 000 – 80 000 Ft 
gépbeállító szakirányú megegyezés szerint
karbantartó mûszerész szakirányú 80 000 – 90 000 Ft
CNC-gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú megegyezés szerint   
kárpitos szakirányú 80 000 – 98 000 Ft 
varró            szakirányú megegyezés szerint 
szakács szakirányú megegyezés szerint   
felszolgáló /német nyelv/ szakirányú 70 000 – 90 000 Ft
recepciós /német nyelv/ szakirányú megegyezés szerint
vendéglátóipari eladó szakirányú 65 500 – 70 000 Ft
könyvelõ szakirányú 80 000 – 100 000 Ft
adminisztrátor /német nyelv/ érettségi megegyezés szerint
vegyész /angol nyelv/ egyetem 200 000 – 300 000 Ft 
logisztikus /angol nyelv/ fõiskola 100 000 – 150 000 Ft
pénzügyi ügyintézõ fõiskola KJT. szerint 

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.

Újságíráshoz kedvet
érzõ fiatalok jelent-
kezését várjuk!

Gyakornokot
keresünk!

Érdeklõdni a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap 93/312-305 
telefonszámán lehet.

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.:  311– 468 e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Február 24. 15 óra
TARKA – BARKA MÛHELY

Szélforgó készítés
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza 

Február 26. 18 óra
ZENÉS ESTÉK 

A KISKASTÉLYBAN
„MODERN” FÚVÓS 

KONCERT
Szerepelnek: Baráth Adrien és Vajda
Zsuzsanna növendékei és meghívott

vendégei. Belépõdíj: 500 Ft
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Február 26. és 27. 19 óra
ÉN, SHIRLEY – monodráma

LATINOVITS – BÉRLET 02.26.
MÁRKUS – BÉRLET 02.27.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház elõadása. Belépõdíj: 1800 Ft

Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március  3. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ 

VIRÁGBÁL
Zene: Mura Band. Helyszín: Ifjúsági

és Civil Ház. Belépõdíj: 1100 Ft
Igény szerint vacsora 1400 Ft-ért

AA kkoonncceeppcciióóttllaannssáágg úúttjjaaiinn
ZZûûrrzzaavvaarrooss öörröökksséégg

Városunk közterület felügyelõi-
nek sok gondot jelent az útmenti,
erdõszéli kisebb-nagyobb szemét-
kupacok felszámolása. A megtisz-
tított területek további ellenõrzése
újabb feladatokat jelent. Az elmúlt
idõszakban közhasznú dolgozók
segítségével a Szepetneki, a Cam-
ping, a Bajcsy-Zsilinszky utcák ár-
kaiból, a keleti városrész konténe-
rei mellõl szállítottak el mintegy
két tonnányi, ismeretlenek által ki-
dobott hulladékot. 

A szemetelõk tettenérése nem
könnyû, mivel a nap minden per-
cében lehetetlen figyelni az összes
szóba jöhetõ helyet. Ennek ellené-
re vannak eredmények, hiszen
akár a hulladékok között talált tár-
gyak alapján is indulhat szabály-
sértési eljárás. 

Az igazi megoldás persze nem a
bírság és annak visszatartó ereje,
hanem a szemléletváltozás lenne.
Ez egy fillérbe sem kerül, sokkal
jobb közérzettel, tiszta környezet-
ben élhetnénk, ám sajnos belátható
idõn belül nincs rá esély. 

Talán fel sem figyelünk apró
dolgokra, pedig gondoljunk csak
arra, hogy aki az erkélyen dohány-
zik, vajon hová dobja a csikket?
Körül is lehet nézni a ház elõtti jár-
dán. Vagy az utcán cigarettázókra.
Nos, õk hová dobják? 

Vannak országok, ahol  nem is
látni utcán dohányzó embereket.
Persze nem csupán e káros szenve-
délynek hódolók a vétkesek, biztos
láttak már parkoló autóból kiszórt
csokipapírt, üdítõs palackot, csak
úgy szélnek eresztett elhasznált
papírzsebkendõt. 

A felügyelõk jövõ héttõl a hulla-
dékszállítási szerzõdések meglétét
ellenõrzik a Saubermacher-Pannó-
nia Kft. közremûködésével.

Ugyancsak akció keretében, a
hétvégi bolhapiac idején kialakult
kaotikus állapotok miatt, a Közterü-
let felügyelet a rendõrséggel karölt-
ve végez közös ellenõrzést. Kérjük,
fokozottabban ügyeljenek a közle-
kedés szabályainak betartására!

K.T.F

HHéétt vvééggéénn 
BBoollhhaappiiaaccii rraazzzziiaa
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HHoorroosszzkkóópp

Bújjon ki ezen a héten a bõrébõl. Egy
bohókás kos is lehet vonzó. Szabadide-
jében ne legyen sokat egyedül. Próbál-
jon romantikus gondolatokkal közelíteni
akár újdonsült ismerõséhez is.

Ezen a héten rózsaszín szemüvegen ke-
resztül nézze a világot! Feszültsége eny-
hülni fog, és a konfliktushelyzetekbõl is
könnyebben kijön. Zárkózottságát oldja
fel akár zenehallgatással.

Ezen a héten egy feladat vár önre. A
boldogságkeresés. Ez most kötelezõ ah-
hoz, hogy könnyedén meg tudja oldani
az elkövetkezõ hetekben jelentkezõ
problémákat.

Szerencsés idõszak következik életében.
Érdemes energiáját a munkába fektetni.
Vigyen színt és új illatokat a magánéle-
tébe. Vásároljon divatos fehérnemût, és
cserélje ki parfümjét.

Nagy kifutópályára van szüksége ezekben a
napokban. Ha nincs más lehetõsége, tegyen
úgy, mintha a busz után szaladna. Egyelõre
ez is oldja a görcsöket. Ne feledje, egy
oroszlán is ehet hetente egyszer fõzeléket. 

Tombol önben az energia, de a négy fal
közé van zárva. Itt az ideje, hogy tegyen
ellene. Lapozza fel emlékeit, emelje fel
a telefont, és tárcsázzon. Biztosan lesz
valaki, aki meghallgatja a túloldalon.

Ébressze kedvesét a madarak éneke címû
dallal. Ha nem ébredtek együtt, akkor al-
tassa el. A hatás így is meglesz. Ne törõd-
jön most azzal, hogy a munkáját nem tud-
ja elvégezni. Idõnként ön is lazíthat. 

Váratlan, új szerelem lép az életébe. Ép-
pen ezért, most könnyedén tudja tisztáz-
ni azt a kedvezõtlen helyzetet, amibe
könnyelmûen belelépett, és emiatt félre-
értések sorozata keletkezett ön körül.

Mindent felkavaró szerelmet eredmé-
nyezhet egy röpke találkozás. Ne
döntsön azonban hirtelen, gondolkod-
jon, mielõtt továbblép. Munkalehetõség
ügyben azonban lépjen határozottan.

Elveszik a kedvét a környezetében, de
önt nem kell félteni. Alszik rá egy-két
napot, és újra talpra áll. Nincs lehetetlen
ön elõtt. A szerelemben sem. Próbálja
csak ki!

Hullámzó hangulatban tölti el ezt a he-
tet. Tervezzen szórakozást, kikapcsoló-
dást a hét végére. Nemcsak a belváros-
ban lehet szórakozni, a város peremén is
várhatja baráti kör, intim hangulat.

Ha lehetõségük adódik a meghitt
együttlétre, gondtalanul simuljon össze
partnerével. A Vénusz, mint egy titokza-
tos jó tündér segíti álmai megvalósulá-
sát. Gondoljon külföldi utazásra is.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Február 19. Zsuzsanna  
A népi idõjóslás szerint ez a

nap elviszi a havat, zöldellni kezd
a fû, és megszólalnak a pacsirták.

Február 24. Jégtörõ Mátyás  
Ahol Zsuzsanna nem vitte el a

fagyot, Mátyás töri meg a tél ural-
mát. Vagy ha jeget nem talál, akkor
csinál. Ezen kívül ez a halászok je-
les napja is, hisz ekkor kezdenek ív-
ni a csukák. Az ezen a napon fogott
csukát Mátyás csukájának nevezik,
és egész évre bõ halfogást ígér. 

Farsang
Idejét úgy számolják ki, hogy

az elsõ tavaszi (február 21. utá-
ni) holdtöltére következõ vasár-
naptól, húsvéttól a böjt idejét
visszaszámolják, ami hat hetet
tesz ki. 

A farsang a közelgõ tavasz õsi
örömünnepe, egyúttal a tél és a ta-
vasz küzdelmének szimbolikus
megjelenítése. Számtalan gonosz-
ûzõ és termékenységvarázsló álar-
cos, alakoskodó szokás fûzõdik
hozzá: kongózás, kormozás, télte-
metés, busójárás... A legtöbb ese-
mény farsang vasárnapjára és a rá-
következõ néhány napra, farsang
farkára esik: így húshagyó kedd-
re, a böjt kezdetére, hamvazó szer-
dára, valamint a dologtiltó napra,
amit böjtfogadónak is neveznek.
Ezen a napon tartják a kereszté-
nyek a hamvazkodást. A húsvét
vasárnapig tartó böjtben húst és
zsíros ételeket nem esznek, csak
fõtt tésztát, aszalt gyümölcsöket és
a korpából készült leveseket.

KKaalleennddáárriiuumm

A nagykanizsai kórház munka-
társai összdolgozói értekezle-
ten vitatták meg a tervezett
ágyszám-csökkentés lehetséges
következményeit. Az értekezle-
ten ismertették annak a levél-
nek a tartalmát is, amelyben a
kórház vezetése arra kéri dr.
Molnár Lajos egészségügyi mi-
nisztert és Gyurcsány Ferenc
miniszterelnököt, hogy a szak-
mai indokokat vegyék figye-
lembe a végleges ágyszámok
kialakítása során. 

MMíínnuusszz 115566 áággyy

Dr. Kovács József fõigazgató
bevezetõjében elmondta: a mi-
nisztériumi javaslat szerint a
kórház fekvõbeteg-kapacitását
156 ággyal, csaknem 30,2 száza-
lékkal csökkentenék, miközben a
nagykanizsaihoz hasonló többi
súlyponti kórháznak sokkal ki-
sebb veszteséget kell elszenved-
nie. Történik ez akkor, amikor az
épülõ M7-es sztráda, valamint a
Sármelléken mûködõ polgári re-
pülõtér biztosításával bõvül a
kanizsai kórház feladata, s a te-
rületi szerepet betöltõ keszthelyi,
nagyatádi és marcali kórházak
kapacitáscsökkentése miatt
drasztikus mértékben nõ az ellá-
tási terület. A fõigazgató kiemel-
te: a harminckilenc súlyponti
kórház ágyszámait tekintve a
legkevesebb jutott Nagykanizsá-
nak. Azaz a korábbi 516 aktív
ágy száma 360-ra csökkenhet.
Ez a döntés derékban amputálja
a kórházat, ellehetetleníti a szak-
mai munkát, üzemviteli szem-

pontból pedig csõdhelyzet elé ál-
lítja az intézményt – fogalmazott
a fõigazgató, aki szerint a drasz-
tikus intézkedés sérti a szektor-
semlegesség elvét, fõleg, hogy a
többi súlyponti kórházban csu-
pán hat-tizenhárom százalékkal
csökkent az ágyak száma. Szá-
mításaik szerint az illetékességi
terület növekedését is figyelem-
be véve 460-480 ággyal lehetne
garantálni a betegellátás bizton-
ságát.

A tervezet az általános sebé-
szetet sújtja a leginkább, ugyanis
ott elvenné az aktív ágyak majd-
nem felét. Ezzel az érsebészeti
részleg léte forog kockán, s el-
képzelni is szörnyû, hova vezet
majd, ha az érszûkületben, vagy
esetleg trombózisban szenvedõ,
romló vérellátású végtagokkal élõ
betegek nem jutnak idõben szak-
szerû ellátáshoz. 

KKoocckkáánn aazz éérrsseebbéésszzeett

– Meggyõzõdésem, hogy
amennyiben a tervezett szûkítés
megvalósul, a feladatainkat nem
tudjuk az eddigi minõségben tel-
jesíteni – mondta Prof. Dr.
Bátorfi József fõorvos. – Gondo-
lok itt például a laparoszkópos
sebészetben elért, nemzetközileg
is elismert tevékenységünkre, a
szakmai fórumokon való eredmé-
nyes szereplésünkre, onkológiai
centrumunkra, továbbá a
gasztroenterológiai, érsebészeti
betegek ellátásra, de említhet-
ném az oktatásban, a medikus-,
rezidens-, vagy a posztgraduális
képzésben betöltött szerepünket

is. Példának okáért ilyen mérté-
kû szûkítés esetén elõfordulhat,
hogy nem marad kapacitásunk
arra, hogy felvállaljuk azokat a
nagy gasztroenterológiai és ér-
sebészeti beavatkozásokat, ame-
lyek után az átlagosnál hosszabb
ideig szorul kórházi ápolásra a
beteg. Ezért arra kérem Nagyka-
nizsa képviselõit, de legfõképpen
az általunk megválasztott or-
szággyûlési képviselõket, hogy
tegyenek meg minden tõlük el-
várhatót annak érdekében, hogy
a mûtétre váró betegeinket to-
vábbra is zavartalanul fogad-
hassuk – mondta. 

Üdvözlésképpen búcsúznak a
halálba menõk – hasonlította a
részlegvezetõ fõorvosokat az
ókori Róma gladiátoraihoz dr.
Matoltsy András, a belgyógyászat
fõorvosa. A belgyógyászati osz-
tály látja el a kardiológiai és a
gasztroenterológiai betegeket,
akiknek száma a nagyatádi,
keszthelyi és marcali kórházak
kapacitáscsökkenésével várható-
an erõteljesen növekedik majd. A
helyzetet pedig súlyosbítja, hogy
a jelenlegi kapacitás terhére kell
majd kialakítani a közeljövõben a
sürgõsségi betegellátó osztályt is.

– A belgyógyászat a kanizsai
kórház legnagyobb osztálya –
mondta dr. Matoltsy András. – A
környezõ kórházak belgyógyásza-
tai közül mi bonyolítjuk le a leg-
nagyobb betegforgalmat, ami ma-
gas ágyszám-kihasználtsággal és
rövid ápolási idõvel jár. Hogy ezt
az óriási feladatot el tudjuk látni,
a kardiológiai osztályon a nem
súlyos betegek elõjegyzési ideje
körülbelül egy hónap. Magyaror-
szág sajnos, elõkelõ helyet foglal
el a szív-érrendszeri megbetege-
désekkel összefüggõ halálozási
statisztikán, ráadásul elõrejelzé-
sek alapján tudni lehet, hogy a
következõ években körülbelül hu-
szonöt százalékkal fog nõni ha-
zánkban a megbetegedések szá-
ma. Ebbõl és a regionális felada-
tokból adódóan még több feladat
hárul majd osztályunkra. Ezt fi-

gyelmen kívül hagyva az Egész-
ségügyi Minisztérium valamelyik
szobájában egyetlen tollvonással
harminc százalékos belgyógyá-
szati ágyszám-csökkentésrõl ha-
tároznak. Azt hiszem, ezzel a szív-
gyógyászati ellátás ellehetetlení-
tése következik be. Hasonló a
helyzet az anyagcsere-betegségek
vonatkozásában is. Sürgõs ellá-
tást igénylõ, életveszélyes álla-
potban lévõ betegek ellátása vá-
lik lehetetlenné a kapacitás hiá-
nya miatt. Ennek azonban nem
szakmai, vagy technikai okai van-
nak, hiszen az sem utolsó tényezõ,
hogy legyen kórterem, ahol egy-
általán fogadni tudjuk a pácien-
seket. Az intézkedéssel megszûnik
a belgyógyászati felvétel tervez-
hetõsége. Hangsúlyoznám, hogy
nem csak az ágyszám-leépítés té-
nye nyomaszt minket, hanem a
növekvõ számú beteg befogadá-
sának lehetetlensége is, ami meg-
gyõzõdésem szerint összeegyez-
tethetetlen az orvosi hivatással. 

A pszichiátria ágyainak számát
egyszerûen megfelezi a miniszte-
ri javaslat, így az a negyvenrõl
húszra csökken. A jelenleg is tel-
jes kihasználtsággal mûködõ osz-
tály szakmailag és gazdaságilag
is ellehetetlenülhet.

Dr. Nagy Rozália fõorvos úgy
véli; a jelenleginél is kevesebb
ápolási idõ már a gyógyítás sikerét
veszélyezteti, annál is inkább,
mert már most is a szükségeshez
képest feleannyi ággyal dolgoz-
nak. Ha az ágyszámot tovább
csökkentik, akkor könnyen elõfor-
dulhat, hogy egy-egy beteg keze-
lésére az orvos-szakmai szem-
pontok alapján meghatározott
ápolási idõnek csak a negyede jut.
Ez egyszerûbben azt jelenti: min-
den negyedik, évente csaknem öt-
száz beteget el kellene utasítaniuk.
Mint azt kifejtette, félõ, hogy a
gyógyítási idõ extrém lerövidülése
végzetes következményekkel jár. 

A traumatológiai osztály helyze-
térõl Dr. Muzsek István fõorvos be-
szélt. Elmondta: mivel a belgyógyá-
szat és a traumatológia kapacitásá-
nak terhére, a két osztály rendelke-
zésére álló ágyszámok átcsoportosí-
tásával jöhet majd létre a sürgõsségi
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Valószínû, a Tikverés farsangi
hagyományát akarta feleleveníte-
ni az az ismeretlen, aki betért a
Pápai utca egyik udvarába. S mi-
vel elveszítette a kormot a sötét-
ben, a fehérnép helyett a házi-
szárnyasokat látogatta meg a
tyúkólban. A nyolc baromfit
gyorsan zsákba rakta, s hogy
megkönnyítse a dolgát, a zsák-
mánnyal és a család kerékpárjá-
val kereket oldott. A lopással 32
ezer forintos kárt okozott.

Nem lehet eleget ismételni, fi-
gyeljünk jobban a táskánkra, pénz-
tárcánkra a bevásárló helyeken, a
piacon. A múlt héten két nõ is tett
bejelentést. Mindkettejük táskájá-
ból kiemelték a pénzt és a szemé-
lyes iratokat tartalmazó pénztárcát. 

Szórakozóhelyen sem lehet ön-
feledten mulatni. Egy budapesti
hölgy asztalra helyezett pénztár-
cája tûnt el. Figyelmetlenségébõl
25 ezer forint kára keletkezett.

Az öltözõkben sem biztonságos
értéket hagyni. De ki tudná meg-
mondani, hova tegye a mobilját egy
néptáncos, amíg például kanásztán-
cot jár a táncteremben? A Móricz
Zsigmond Mûvelõdi Ház elsõ eme-
leti öltözõjében  ismeretlen, enge-
dély nélkül zsebre tette egy hölgy
30 ezer forintos mobiltelefonját. 

Ha pénzszerzési lehetõség csil-
lan fel, nincsenek biztonságban a

személyautók sem. A Hársfa utcá-
ban egy garázs elõtt parkoló sze-
mélygépkocsi elsõ szélvédõjét is-
meretlen elkövetõ betörte, a gép-
kocsiból csempevágót, flexet és
egyéb kézi szerszámot tulajdoní-
tott el. A lopási kár 200 ezer forint.

Egy osztrák állampolgár sze-
mélygépkocsijának pedig a rend-
számtábláira vetett valaki szemet. 

A Csónakázó-tónál parkoló
személygépkocsit is felnyitott
egy ismeretlen személy, ahonnan
kiemelte a bejelentõ pénztárcáját,
amelyben személyes iratok, vala-
mint 20 ezer forint készpénz volt.

Úgy látszik, kapósak a kerék-
párok. Egy nagykanizsai férfi la-
kásának tetõtérbõl a százezer fo-
rintos kerékpárt vitte magával
egy ismeretlen. 

A Múzeum téren parkoló sze-
mélygépkocsit támadott meg isme-
retlen. A gépkocsi mind a négy gu-
miabroncsát kiszúrta, a jobb elsõ il-
letve hátsó lámpáját kitörte, a lök-
hárítóját megrongálta, és a nyomok
alapján feltehetõ, hogy a motorház-
tetetõn is ugrált. A rongálással leg-
alább 200 ezer forint kárt okozott.

A Kölcsey utcában három par-
koló személygépkocsi gumiab-
roncsait szúrta ki egy feltehetõen
unatkozó személy. 

A Kisfaludy utcai bölcsõde aj-
taját is befeszítették, és az egyik

irodából 65 ezer forint készpénzt
elloptak. A Bajcsai úton lévõ pék-
ségbe is betört egy férfi, ahonnan
a pénztárgéppel együtt távozott.
De nem jutott messzire, mert a
járõrök a Szepetneki utcában el-
fogták, és a Rendõrkapitányságra
szállították. Az eljárás folyamat-
ban van ellene. 

Egy káefté zsigárdpusztai telep-
helyérõl 800 ezer forint értékû,
száz köbméteres acéltartályt szállí-
tott el valaki. A rendõrök az egyik
fémátvevõ helyen megtalálták és
lefoglalták a tartály darabjait.

A Szentgyörgyvári hegy egyik
hétvégi házába vízkérés indokával
nyitott be az az ismeretlen sze-
mély, aki miközben a szomját ol-
totta, az egyik polcról 110 ezer fo-
rint készpénzt is magával vitt.

Az egyik bevásárló központba
tömegverekedéshez riasztották a
rendõröket, ahol két társaság tag-
jai egy korábbi nézeteltérés miatt
keveredett szóváltásba. A vereke-
dés közben több berendezési tárgy
összetört, két személy könnyebb,
egy fõ súlyos sérüléseket szenve-
dett. Az intézkedõ rendõrök össze-
sen nyolc, zalakomári, galamboki,
illetve garabonci személyt állítot-
tak elõ a Rendõrkapitányságra,
akik ellen csoportosan elkövetett
garázdaság, és súlyos testi sértés
bûncselekmények elkövetése mi-
att indult büntetõeljárás. A rongá-
lással 17 ezer forint kárt okoztak.

Gyalogos balesetet történt a
Balatoni út és a Penny Áruházhoz
vezetõ út keresztezõdésénél.  A
hölgy hirtelen lelépett az úttestre.
Az arra haladó személygépkocsi
megpróbálta elkerülni az ütkö-
zést, jobbra rántotta a kormányt,
de így is elsodorta. Súlyos sérülé-
seket szenvedett. A gépkocsi az út
melletti árokban kötött ki. A fele-
lõsség kérdését még vizsgálják.

A Zalaegerszegi Mentõállomás
ügyeletese tett bejelentést, miszerint
Nagykanizsán az egyik lakóház für-
dõszobájában holtan találtak egy 16
éves lányt. Az elsõdleges adatok
alapján a haláleset szénmonoxid-
mérgezés miatt következett be. A
rendõrség szakértõk bevonásával,
közigazgatási eljárás keretében
vizsgálja a haláleset körülményeit.

B.E.
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betegellátási osztály, ezért létfontos-
ságú a jelenlegi, negyvennégy
ágyas kapacitás megtartása. Annál
is inkább, mert a legközelebbi súly-
ponti kórház Siófokon van, s az au-
tósztráda horvát határtól Siófokig
terjedõ, mintegy nyolcvan kilomé-
teres szakaszának felügyelete, a sú-
lyos sérültek ellátásának feladata a
kanizsai traumatológiára hárul. 

A szülészeti osztály részérõl dr.
Szabó Szilárd fõorvos arról beszélt,
Keszthely és Nagyatád kapacitása
csökken, s a terhespatológiai esetek
ellátása a súlyponti kórházak fel-
adata lesz. A szülészet esetében a
minisztérium negyvenre csökkente-
né a jelenleg hatvan ágyas kapaci-
tást, miközben a számítások szerint
legalább ötven ágyra lenne szükség. 

A megfelelõ minõségû inten-
zív ellátást szintén veszélyezteti
a miniszteri javaslat, amely dr.
Heim Tamás, az intenzív osztály
fõorvosa szerint meggondolatlan
és felelõtlen, szakmailag meg-
alapozatlan.

– A koncepció az emberi éle-
teket közvetlenül veszélyezteti –
szögezte le dr. Heim Tamás, aki
az összdolgozói értekezlet leg-
nagyobb hatású beszédét mond-
ta. – Ha a tervezet megvalósul,
akkor az a kanizsai kórház Tria-
nonja lehet. Osztályunkról any-
nyit: a rekonstrukció során ti-
zenkét ággyal indult meg az in-
tenzív terápiás részleg. Jött a
Bokros-csomag, elvettek tõlünk
két ágyat. Most jön a Molnár-
csomag, megint elvesznek két
ágyat, marad nyolc ágyunk.
Nem tudom, hogy még milyen
csomagok várnak ránk, az azon-
ban bizonyos, hogy lassan lehe-
tetlenné válik a feladatunk ma-
radéktalan ellátása. Én már
elõre kifejezem részvétemet a
hozzátartozóknak, akiknek a
hozzátartozói e rossz döntés mi-
att halnak majd meg. Ugyanis
vagy nem tudjuk felvenni a kriti-
kus állapotú betegeket, vagy
úgy adjuk ki õket az ápolási
osztályokra, hogy még intenzív
kezelésre szorulnának – vázolta
a nem sok jóval kecsegtetõ, ám
sajnos nagyon is reális jövõt dr.
Heim Tamás. 

Vannak a minisztériumi javaslat-
nak olyan pontjai is, amelyek ese-
tében a kórház vezetése el tudja fo-
gadni a kiadott ágyszám-csökken-
tés mértékét, ilyen a patológia, az
urológia, vagy a fül-orr-gégészet. 

A fõorvosi referátumok után a
lakossági hozzászólások követ-
keztek, elsõként dr. Simon Attila,
a Háziorvosi Klub vezetõje
mondta el álláspontját, aki szak-
mai szempontból hibás lépésnek
tartja, hogy a tárca ki akarja szo-
rítani a betegeket a kórházakból
a járóbeteg-, illetve az alapellá-
tásba, azaz a háziorvosokhoz.

Magyar József, a Nagycsalá-
dosok Nagykanizsai Egyesületé-
nek elnöke az országos szervezet
álláspontját ismertetve azt mond-
ta: az egészségügyet nem leépíte-
ni, hanem inkább fejleszteni kel-
lene, a jelenlegi intézkedés-soro-
zat gazdaságilag tönkreteszi a
kórházakat. Az elnök összefogást
sürgetett a kórház érdekében. 

Dr. Varga Imre, a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetségé-
nek Zala megyei elnöke a szerve-
zet támogatásáról biztosította a
kórház vezetõit és fõorvosait, ha-
sonlóan Dr. Csákai Ivánhoz, aki az
önkormányzati képviselõk részé-
rõl tette ugyanezt. A fõorvos-kép-
viselõ felolvasta azt a nyílt levelet
is, amit Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnöknek és dr. Molnár Lajos
miniszternek címezve, a kanizsai
kórház ágyszám-kapacitásával
kapcsolatos javaslat szakmai
szempontú átgondolását kérik. 

A fórumot követõ sajtótájékozta-
tón dr. Kovács József fõigazgató la-
punk kérdésére elmondta: a kapaci-
táscsökkenésbõl fakadó létszámle-
építés mértékérõl még nem kíván
információkat adni, ugyanis a vég-
leges számok kialakulásáig nem
szeretnék ijesztgetni sem a dolgozó-
kat, sem a fenntartót. Annyit azon-
ban megjegyzett: minden egyes ágy
esetében 1,5 fõnyi ellátó személy-
zettel lehet kalkulálni, s ebbõl már
kikövetkeztethetõ, hogy a legrosz-
szabb esetben változatlanul maradó
minisztériumi javaslat milyen kö-
vetkezményekkel járhat. Hozzátet-
te: abban bízik, hogy erre nem kerül
sor, átcsoportosításokkal megpró-
bálják kezelni a helyzetet. 

A fórum résztvevõi közül töb-
ben hiányolták a város ország-
gyûlési képviselõit.  

Horváth Attila
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Országszerte zajlanak a meg-
mozdulások, demonstrációk a ter-
vezett kórházi ágyszámok  leépíté-
se miatt. Városunkat sem kerülte el
a tiltakozási hullám. A Turulnál
nyilvánították nemtetszésüket az
egybegyûltek. Az eseményekrõl
kérdeztük a szervezõt, Ladányi
Istvánnét.

– Elõzõ este kaptam egy sms-t,
hogy egy, a kórházat érintõ rendez-
vény lesz a Civilházban. Elmentem.
Miközben a szakma elõadását hall-
gattam, észrevettem, hogy nincs itt
a polgármester és egyetlen ország-
gyûlési képviselõ sem. Ez nagyon
meglepett, mert látnunk kell, hogy
a kórházi ágyszámok elvétele poli-
tikai döntés volt. Mivel Nagykani-
zsán fideszes városvezetés lett, úgy-
mond büntetésbõl 500 millióval ke-
vesebbet kap a költségvetésbõl, rá-
adásul a kórházi ágyszámot is meg-
nyírbálják. Ami különösen felzakla-
tott, hogy a pszichiátrián felére
csökken az osztályra felvehetõ bete-
gek száma. Megdöbbentõ ez annak
tudatában, hogy a depresszió nép-
betegség, a fiatalok körében hal-
mozottabbak a problémák, mivel
ebben az országban szétverték a
családokat. Sebezhetõek, elvesztet-
ték a kapaszkodókat, nincs jövõ-
képük. Ezt megpróbáltam elmonda-
ni, de ahogy körülnéztem – bár zö-
mében kórházi dolgozók voltak ott
– fásultságot láttam az arcokon. Ezt
látva abba is hagytam, amit mon-
dani szerettem volna. Az orvosok és
szakmai kamarák beszámolója után
négyen szólaltunk fel, közülünk egy
sem volt kórházi dolgozó. Ezek sze-
rint már annyira reményvesztettek
az emberek, hogy nem is mernek
semmit sem tenni. Kicsit hasonlít
arra a képre, mikor a birkák a vá-
góhídon vannak. Az elejét már ölik
a nyájnak, de a végének még van
néhány lélegzetvételnyi ideje.

– Spontán szervezõdött a tüntetés?
– A Kanizsa Rádióban bemond-

ták, de nem jöttek el annyian,
amennyire számoltunk. A kórházi
dolgozók is elmaradtak. Mintha
õket nem is érintené az egész. 

– Vagy talán féltek.
– Azt is el tudom képzelni. Mi

ezután is tiltakozni fogunk, mert
ami itt folyik az már egyenlõ a
népirtással. 

– A „Mi” kiket takar? Egyes
médiumok pártokat, jobb esetben
legalább egyet látnak settenkedni
a háttérben.

– Nincs közöttünk egyetlen párt
tagja sem, pártsemlegesek va-
gyunk. Van ugyan közöttünk egy-két
volt párttag, de már nem aktívak.
Tehát a „Mi” nemzetben és ma-
gyarságban gondolkodó embereket
takar. Egyelõre civilekként határoz-
tuk meg magunkat, de tervezzük
egyesületté való alakulásunkat.

– A fõvárosban és környékén
szokás mostanában kormánytago-
kat, kormányzásban aktívan
résztvevõket, akár a házuk táján
is felkeresni.

– Február másodikára terveztük
Göndör István meglátogatását az
irodájában. Szerettünk volna fel-
tenni néhány kérdést, bár akkor
még az ágyszám csökkentésrõl
nem tudtunk. Akkor azt tapasztal-
tuk, hogy a képviselõ nincs ott a
fogadóóráján. Bejelentkeztünk a
következõ fogadóórájára, aztán
elõzõ este kapom a telefont, hogy
nem lesz. Most bejelentkeztünk
megint péntekre, 9-11 óráig van a
fogadóórája. Heti két óra. Lehet,
hogy elég. Én úgy gondolom, hogy
aki nem itt él, annak több idõt kel-
lene fordítani a választókörzetére.
Fõleg ha három-négy héten ke-
resztül nem elérhetõ. Tehát még
nem tudjuk mi lesz pénteken, csak
sejtéseink vannak. Egyébként
konkrétan tervezzük, hogy elme-
gyünk a képviselõ házához. Mert,
ha a hegy nem megy Mohamed-
hez, akkor… Tudjuk hol lakik, szép
hely, nagyon szép hely, hát ne
érezze már olyan jól magát. 

– Korábban csatlakoztak orszá-
gos megmozdulásokhoz is. Van-
nak ilyen terveik?

– Igen, most hétvégén lesz a
pártkongresszus. Az MSZP most
választ vezetõket. Csakhogy ez a
párt nem is magyar, mert nem ma-
gyar érdekeket szolgál. Nem is szo-
cialista, mert a szocialista az, aki
szociálisan érzékeny. Ilyen, hogy
kórház bezárás, ágyszám leépítés?
Szocialista párt? Ez vicc! Párt? In-
kább érdekcsoport! Egyébként a
nagykanizsai kórházért való tilta-
kozásunkat folytatjuk, de nem tud-
juk függetleníteni a többi dologtól,
amiért még harcolnunk kell. Várjuk
a kórház dolgozóit, hogy végre
megmozduljanak, felfogják, hogy itt
kõkeményen róluk is szó van. Mi
velük vagyunk. Lássák be, egyfelé
megyünk, egyfelé evezünk. 

Czene Csaba 

KKiiáállllttaakk aa kkóórrhháázzéérrtt

A 7-es fõúton Zalakomár után
Budapest irányába egy pótkocsis
kamion az útszéli mély rézsûbe bo-
rult. Mivel a szerelvény nem oko-
zott forgalmi akadályt, nem szállí-
tott veszélyes anyagot, csak az
üzemanyag szivárgást szüntették
meg, és a jármû végleges áramta-
lanítását végezték el a tûzoltók
Másnap azonban a tulajdonos fel-
kérésére költségtérítéses mentés-
ként tûzoltó autómentõ daru segít-
ségével kiemelték a jármûszerel-
vényt. A munkálatok mintegy négy
órát vettek igénybe, ez idõ alatt a
zalakarosi rendõrök a 7-es fõút
ezen szakaszát teljesen lezárták, a
forgalmat pedig elterelték. 

A Tûzoltóság arra kéri a lakos-
ságot, hogy pontosan tartsák be a
kertben, a szõlõhegyen és kirándu-
lások alkalmával a szabadban tör-
ténõ tûzgyújtás szabályait. A szá-
raz, napos, idõjárás miatt számta-
lan avar- és nádastûz eloltásához
riasztották a tûzoltókat. A Miklósfa
Iskola út és a halastó között avar
és nádastüzet oltottak, Bajcsa és
Miklósfa közötti területen tölgy-
csemetést, a Pivári utca végén pe-
dig szalmabálákat veszélyeztettek
a száraz avartüzek. A Vasútállo-
mástól Dél-Nyugatra esõ területen
pedig a vonatablakból kidobott ci-
garettacsikk okozott avartüzet. 

B.E.

KKaammiioonn 
aazz áárrookkbbaann

Az elmúlt héten négy ifjú pár
mondta ki a boldogító igent.
Nyolc családban gyermekáldás-
nak örülhettek, míg tizennyolcban
temetésre került sor. Városunk la-
kossága így 51 360 fõre csökkent.

5511 336600

ÁÁrruuhháázzii vveerreekkeeddõõkk,, 
aallkkaallmmii ttoollvvaajjookk,, gguummii sszzuurrkkáállóókk

Csalás gyanúja miatt nyomoznak
a nagykanizsai rendõrök egy So-
mogy megyei nõ és társai ellen. A
gyanúsítottak boncmester, szociális
gondozó, fodrász és mûköröm-építõ
tanfolyamokat szerveztek a város-
ban, ám amikor a gyakorlati oktatás-
ra került volna sor, a tanfolyamok
félbeszakadtak. A szervezõk a kép-
zéseket több vállalkozás nevében

hirdették meg és államilag elismert
szakképesítést ígértek a jelentkezõk-
nek. Egy-egy tanfolyamért átlagosan
kétszázezer forintot kellett fizetni, a
vizsgákig azonban senki sem jutott
el. A pórul járt hallgatók feljelentést
tettek a rendõrségen, azt viszont még
a rendõrség sem tudja, hogy a becsa-
pott tanulók hányan vannak, ezért
várják az újabb bejelentéseket.

Csizmadia Péter, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõ-
je érdeklõdésünkre elmondta,  a
vizsgálat még jelenleg is folyik, azok
lezárásáig nem kívánnak bõvebb in-
formációt adni. Próbáltuk elérni a
tanfolyamok szervezõjét is, azonban
az illetõ kikapcsolta mobiltelefonját. 

H.A.

FFééllbbeesszzaakkaaddtt ttaannffoollyyaamm,, ssüükkeett tteelleeffoonn

A Múzeumi Esték rendezvénysorozat keretében 2007. február
20-án 16.30-tól a múzeum Fõ úti épületében Dr. Horváth László
régész, nyugalmazott múzeumigazgató,  tart elõadást "Késõ ró-
mai temetõk Nagykanizsán" címmel. Az elõadás során bemutat-
ja az elmúlt években feltárt két késõ római kori temetõt, azok
gazdag sírjait, közöttük a sírkápolnát,  a ló és kutya temetkezést.
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Huszonnégy ország 85 mûvészé-
nek közel 270 alkotását bemutató jó-
tékonysági kiállítás nyílt a Kendlima-
jor Mûvészeti Akadémia  mûtermé-
ben.  Az alkotók a képek eladásából
származó bevétellel egy árva gyere-
kek kezelését végzõ gyermekosztályt
támogatnak Kenyában. A tárlatot Ka-
rola Teschler a kiállításciklust szerve-

zõ Európai Mûvészek Közhasznú
Egyesületének elnöke nyitotta meg,
aki elmondta: különbözõ nemzetisé-
gû és különbözõ történelmi múlttal
illetve kultúrával rendelkezõ mûvé-
szek között együttmûködést és pár-
beszédet akarnak létrehozni. A két
kenyai kórházból érkezett Rosetta és
Agnes nõvér a közönséget is bekap-

csolva, énekkel és tánccal kértek ál-
dást a kiállításra. Megnyitó beszédé-
ben Réz Pál esztéta kiemelte: a
20x20 centiméteres méret nem korlá-
tozó tényezõ, nem töredék, ugyan-
olyan értékes, mint egy nagy méretû
alkotás. A piaci árnál kedvezõbben
megvásárolható képek március 10-
éig láthatók, utána a képek az ausztri-
ai Leobenbe utaznak. 

B.E.

Járási Ildikó iparmûvész tûz-
zománc alkotásaiból nyílt kiállí-
tás a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI galériájában. A megjelent
ismerõsöket és a diákokat Ritecz
Rita pedagógus köszöntötte, ezt
követõen az ünnepélyes hangula-

tot Aradi Viktória tanuló fokozta
versmondásával. Megnyitóbeszé-
dében Balogh László, az OKISB
elnöke többek között kiemelte;
Járási Ildikó alkotói pályája nem-
régiben új lendületet vett. Ismét
kellõ indíttatás és kedv ébredt

benne a nagyobb feladatok válla-
lására, így újabb izgalmas fejezet
kezdõdhet a mûvésznõ hajlado-
zó, dekoratív formákat, jelképes
motívumokat hordozó, olykor il-
lusztratív, de leginkább mitologi-
kus, néha madonnás tûz-
zománcképíró mûvészetében.
Mindig nõalak van képeinek kö-
zéppontjában. Néha múzsa, néha
angyal, néha madonna alakban, s
ezt egészíti ki a növényi, állati
ornamentika. Ezüstmázas portréi
a tûzzománc technikán belül is
különlegességnek számítanak.
Színes munkái Bizánc pompáját
idézik. A bizánciak ikonos, ma-
donnás képei köszönnek kicsit
ránk mai nyelven Járási Ildikó-
nál. A tûzzománc a legnehezebb,
de leginkább átlényegítõ, kifeje-
zõ mûfaj az iparmûvészetek kö-
zül, ahol az alkotó csak sok-sok
kísérletezés és gyakorlat révén
sejtheti, hogy mi lesz a kezdeti
mûbõl a többszöri hevítés és ré-
tegezés után. 

B.E.
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A köztéri szobrok ötletpályáza-
tának zsûrizése volt az egyetlen
napirendi pontja a Városfejleszté-
si, Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság, valamint az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság együttes ülésének.
A pályázatra beérkezett 26 pálya-
mûvet Deák-Varga Dénes városi
fõépítész ismertette, egyben ösz-
szefoglalta a Mûvészeti Tanács
véleményét is. A pályamûvek kö-
zött szerepeltek képzõmûvészeti
alkotások, és egyéb javaslatokat
tartalmazó ötletek. Erzsébet ki-
rálynõt ábrázoló szobor elhelye-
zésére öt-hat javaslat is érkezett.
Ez talán annak köszönhetõ, hogy
közel száz évvel ezelõtt, 1908-
ban nevezték el a városháza elõtti
teret Erzsébet királynõrõl. A pá-

lyázók többek között cipészeket,
suszterokat, kosaras kofát, hét-
köznapi embereket képzeltek el a
Fõ útra. Míg mások díszkutat, ko-
ronás ívókutat az Ady út elejére,
Szent Istvánt ábrázoló szobrot az
Erzsébet térre. Szerepelt szobor-
sétány, Gyöngy születése címû
alkotás, olimpiai szoborpark,
sportolók szobra, görög mitológi-
ai dombormûvek a különbözõ te-
rekre, és az egykor Nagykanizsá-
ra jellemzõ régi kandeláberek
visszahelyezése. Balogh László
az OKISB véleménye szerint,
amivel többen is egyetértettek,
Zala György szobrászmûvész Er-
zsébet királynét ábrázoló szobra
elkészülhetne jövõre, a 100. év-
fordulóra. Dobri Lajos külsõ bi-
zottsági tag azt kérte, utólag ve-

gyék fel az õ javaslatait. Az egyik
a különbözõ háborúkban elpusz-
tult lovaknak állítana emléket, a
másik javaslata egy Wass Albert
szobor elhelyezése lenne a Nagy-
Magyarország Emlékmû elõtti té-
ren.  Végezetül a két bizottság
abban foglalt állást, hogy megkö-
szönik a pályázók értékes ötleteit,
és javasolják  a közgyûlésnek,
hogy az idei költségvetésben leg-
alább öt millió forintot helyezzen
céltartalékba külön soron, mely
összeget köztéri szobrok elhelye-
zésére kell felhasználni. Elhang-
zott még, a körforgalmakat egyé-
niesíteni kell, és az ott elhelyez-
hetõ alkotásokra pedig szintén ír-
janak ki ötletpályázatot.

Bakonyi Erzsébet

EErrzzsséébbeett kkiirráállyynnõõttõõll aa lloovvaakkiigg

AAddaakkoozzóó mmûûvvéésszzeekk

Márciusban lesz két éve, hogy
Hajdú Sándor dirigálja. a Nagyka-
nizsa Város  Vegyeskarát. A zala-
egerszegi bábszínház is igényt tart
rá, mint zeneszerzõre, és alka-
lmanként az ottani szimfonikus ze-
nekart vezényli. Mikor költözik Ka-
nizsára – kérdeztük az ingázó ze-
neszerzõ-karmestert, a zalaegersze-
gi színház volt karnagyát. 

– Nagyon szívesen ideköltöznék,
de ahhoz elõbb el kell adnom a bu-
daörsi házamat, ami nem könnyû
dolog most, amikor senki nem vesz
semmit. Pedig már kinéztem egy
házat. Ettõl függetlenül hetente
kétszer lejárok Kanizsára próbát
tartani, és utána hazautazom busz-
szal, vagy vonattal. Szívesen te-
szem, hiszen a kórus szép lassan
szaporodik, jönnek a fiatalok, na-
gyon kellemes dolgozni. Örömünk-
re, sok régi vegyeskari tag tér visz-
sza hozzánk. Szeretettel várjuk a
többieket is. Amit elkezdünk, azt
megvalósítjuk. Úgy látom, sikerült
egy kicsit elmozdulni arról a holt-
pontról, ahol a kanizsai kórusélet
volt. Nem könnyû, nincsen semmi
anyagi támogatásunk, de ezt nem
akarom felhánytorgatni. Hogy a
kórus jelen pillanatban még mûkö-
dik, az annak a fantasztikus mag-
nak köszönhetõ, amelyik összetart-
ja az egészet. Erre lehet építeni!
Folyamatosan szaporodunk, lét-
számunk meghaladja a negyven
fõt. Felemelõ élményt jelentett szá-
munkra a decemberi bécsi koncer-
tünk – tér vissza a közelmúlt jelen-
tõs fellépésére – mindenki megle-
põdött azon, hogy a bécsi városhá-
za olyan teremmel rendelkezik,
ahol ötezer széket  lehet elhelyezni. 

– Milyen fellépésekre készülnek? 
– A magunk örömére megszer-

vezzük a hagyományos farsangi
összejövetelünket. Most éppen a
Város Napjára készülünk musica-
lekkel, majd Lorettoba utazunk egy
versenyre, aztán a város valamennyi
kórusának fellépésével Kodály estet
tartunk. A Haydn-évfordulót is meg
akarjuk ünnepelni, és az év végét, a
hagyományos, Emlékezzünk, vala-
mint a karácsonyi koncerttel zárjuk.

Bakonyi

MMuussiiccaalleekk
aa VVáárrooss
NNaappjjáánn
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Határozatlan idõre elhalasztot-

ta a zalaegerszegi munkaügyi bí-
róság múlt csütörtökön annak a
pernek a tárgyalását, amelyet a
nagykanizsai székhelyû DKG-
EAST Olaj- és Gázipari Beren-
dezéseket Gyártó Zrt. indított
amiatt, hogy a társaság közgyûlé-
se tavaly decemberben Mádé Ká-
rolyt választotta újra a cég vezér-
igazgatójának. Az alperes képvi-
seletében ugyanis senki nem je-
lent meg a tárgyaláson, s mint
utóbb kiderült, a felperes ügy-
védjének részvétele is felesleges
volt, mivel megbízója visszavon-
ta a keresetet. A kívülállók szá-
mára érthetetlen fejlemény mö-
gött a DKG-EAST feletti  irányí-
tásért a társaság két tulajdonosi
csoportja, a 45 százalékot birtok-
ló orosz Invest-Bond Joint Stock
Company, valamint a DKG-
EAST 13 tagú menedzsmentjé-
nek (17,1 százalék) a HP Team
Ipari és Energetikai Kft.-vel
(30,8 százalék) alkotott érdek-
szövetsége közötti vita húzódik
meg.

A startpisztoly 2006. elején
dördült el. Akkor döntött úgy az
orosz Megdet Rahimkulov, hogy
értékesíti bankja, az ÁÉB Bank
Zrt. és családi vállalkozása, a
Kafijat Kereskedelmi és Consult-
ing Kft. együttesen közel 30 szá-
zalékos DKG-EAST-részese-
dését. A vevõ az orosz üzletem-
berek által a Brit Virgin-
szigeteken alapított Saturley
Holdings Ltd. volt. Csak késõbb
derült ki, hogy a Saturley valójá-
ban közvetítõ volt, azért vásárolt,
mert egy orosz cég külföldi be-
fektetéséhez elengedhetetlen
moszkvai jegybanki engedély –
ismerve az ottani bürokratikus el-
járásokat – akár egy évig is elhú-
zódhatott volna. Emiatt a Satur-
ley az oroszok magyarországi be-
fektetéseinél már bevált receptet
alkalmazta. Ugyanazt a szerepet
töltötte be, mint például 2000.
õszén a Rahimkulov által képvi-
selt Milford Holdings Ltd. A Bor-
sodchem Nyrt. késõbb botrányba
fulladt felvásárlásánál, amikor
egy közel 25 százalékos pakett

megvételével megpróbálta elõké-
szíteni a terepet az „igazi” vásár-
lónak, a Sziburnak.

A DKG-EAST esetében a Satur-
ley az oroszországi Saranskban be-
jegyzett Invest-Bond megbízásából
vásárolt, amely végül csak tavaly
karácsony elõtt kerülhetett birtokon
belülre (HVG, 2006. január 27.). Az
Invest-Bond a nagykanizsaihoz ha-
sonlóan olaj- és gázipari berendezé-
seket gyárt, s elsõsorban éppen azért
vetett szemet a DKG-EAST-re,
mert a magyar cég az õ palettájáról
hiányzó alkatrészeket (gömbcsapo-
kat, kútfejeket, tolózárakat) is elõál-
lít. Emellett magyarországi piaci je-
lenléte fokozását remélte. Nem
alaptalanul, hiszen a DKG-EAST
már hozzásegítette az oroszokat ah-
hoz, hogy a paksi atomerõmûnek
szerelvényeket értékesítenek. Ezért
a szívességért cserébe a kérõk kilá-
tásba helyezték, hogy a nagykani-
zsaiak számára õk szereznek majd
oroszországi megrendeléseket. De
csak abban az esetben – kötötték ki
az oroszok –, ha többségbe kerül-
hetnek a DKG-EASTben – állította
a HVG érdeklõdésére az oroszokat
képviselõ Hanzel István, amit azon-
ban Mádé cáfolt. E célból tavaly
májusban megállapodtak a magyar
gépgyártó cég részvényeinek 23,5
százalékát birtokló dolgozókkal,
hogy egy másik, Man-szigeteki off-
shore cég, a Dipton Enterprises Ltd.
legkésõbb július elejéig összességé-

ben 2,3 millió dollárért megveszi
papírjaikat. Hanzel szerint vételi
szándékuk komolyságának bizonyí-
tására 800 ezer dollár elõleget banki
letétbe helyeztek.

Az ajánlat azért tetszett a me-
nedzsmentnek, mert a DKG-EAST
éppen kilábalóban volt egy nehéz
gazdálkodási idõszakból. A néhány
éve még több, mint ezer dolgozót
foglalkoztató, termékeinek 80 szá-
zalékát a szovjet utódállamokban
és az arab országokban értékesítõ
társaság megrendelései 2002-
2003-ban jelentõsen csökkentek,
miközben a forint folyamatos erõ-
södésén árfolyamveszteséget szen-
vedtek el. Ezek miatt a 2001-es 1
milliárd forintos nyereség 2003-ra
több mint 1 milliárdos veszteségbe
csapott át, a DKG-EAST adóssága
pedig elérte az 500 millió forintot.
Ezt követõen a cég reorganizáció-
ba fogott, amelynek keretében töb-
bek között csökkentették a létszá-
mot, egy sor tevékenységet kiszer-
veztek, s megváltak a termeléshez
nem szorosan kapcsolódó ingat-
lanjaiktól, például a mûvelõdési
házuktól. Mára sikerült ledolgoz-
niuk adósságukat s növelni árbevé-
telüket, bár a 2006-os elõzetes ada-
tok szerinti 7,2 milliárd forintos
forgalom jócskán elmarad a 2002.
évi 11 milliárdostól – tájékoztatta a
HVG-t Mádé. Árbevételüknek pe-
dig mindössze 15 százaléka szár-
mazik az orosz piacról.

TTuullaajjddoonnoossii hhaarrcc aa DDKKGG-EEAASSTT-éérrtt

GGáázzkkeevveerrééss
Oroszok és magyarok harcolnak egymással Magyarország egyik

legnagyobb olaj- és gázipari gyártó cége, a DKG-East
irányításáért.

Nagy érdeklõdés kísérte dr. Sza-
bó György elõadását az Olajos
Szeniorok Hagyományápoló Köre
és az Országos Bányászati és Ko-
hászati Egyesület Kõolaj- Földgáz
és Vízbányászati Szakosztálya du-
nántúli csoportjának Szakmai Nap-
ján. A Nagykanizsáról elszármazott
szakember a nagy visszhangot ki-
váltó Makói-árok kutatásáról és
termelési lehetõségeirõl beszélt a
nagyszámú közönségnek. A kuta-
tást irányító és finanszírozó kana-
dai Falcon cég igazgatósági tagja, a
hazai kutatást irányító TXM Kft.
ügyvezetõ igazgatója elõször a mé-
diában felröppent számtalan híresz-
telésre adott magyarázatot. Nem
véletlenül kaptak szárnya még a
szakemberek körében is a kétkedé-
sek, hiszen Európa egyik legjelen-
tõsebb gázmedencéje a makói, ahol
több mint egy éve, két fúróberen-

dezés dolgozik folyamatosan. A jú-
niusi becslés szerint a mintegy
6000 méter mélyen elhelyezkedõ
készlet Magyarország évi, 15 milli-
árd köbméteres gázigényének a
százszorosa. A kitermelt gáz meny-
nyisége után az államnak 12 száza-
lékos bányajáradékot fizet a kana-
dai cég. A hagyományos módsze-
rekkel nem megoldható kitermelést
az Amerikai Egyesült Államokban
már sikerrel alkalmazott technoló-
giával valósítják meg. A kitermelés
megkezdéséhez várhatóan jövõ ka-
rácsonyra jutnak el. 

– Hogy olcsóbb lesz-e ez által a
gáz? – kérdésünkre dr. Szabó Györ-
gy így válaszolt – Nincs közvetlen
összefüggés. Ha megkezdõdik a
kitermelés, az jótékonyan befolyá-
solja az árakat. Annak ellenére,
hogy láttam már az újságokban ön-
költségi számításokat, mivel a tech-

nológia még nem alakult ki, nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy
meg tudnánk határozni a várható
gázárunkat.  Viszont, ha egy infrast-
ruktúrán nagyobb mennyiségû gáz
halad át, az fajlagos költségcsök-
kentést fog eredményezni. Tehát,
biztosan lesz ilyen vonzata annak,
hogy Magyarország egyik térségé-
ben megindul a gáztermelés. 

S vajon láthatunk-e a közelünk-
ben, mondjuk Bázakerettyén, ha-
sonló teljesítményû fúrótornyokat
magasodni, arra azt a választ kap-
tuk: a lehetséges makói kitermelés,
teljesen új ága a szénhidrogén
hasznosításnak. A kutatások korai
stádiumából nehéz prognosztizálni,
de bizonyított, hogy a Pannon-me-
dencében másutt is léteznek nagy
szénhidrogén tároló medencék. 

Bakonyi Erzsébet

AA PPaannnnoonn-mmeeddeennccéébbeenn lléétteezznneekk
nnaaggyy sszzéénnhhiiddrrooggéénn ttáárroollóó mmeeddeennccéékk

A belvárosi forgalomcsillapítás ak-
kor nyerhet valós értelmet, ha meg-
épülnek a várost elkerülõ utak. Elmé-
letben ennek addigra kell bekövet-
keznie, mire átadják az autópálya
egészét. A gyakorlatban viszont ak-
kor lesznek elkerülõ utak, ha ad rájuk
pénzt az unió. 

Papp Nándor, a Városfejleszté-
si, Környezetvédelmi, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke elmondta, a
tervezett nyugati elkerülõ út a
Camping út folytatásaként Palint
kikerülve haladna egészen Korpa-
várig, s ott csatlakozna be a 74-es
fõútvonalba. A másik elkerülõ a
61-es fõútvonalat kapcsolná össze
a sztrádával. Az elkerülõ utakra a
második Nemzeti Fejlesztési
Tervbõl remélhetünk forrásokat,
azonban a sikerre nem lehet mér-
get venni. Ha nem nyerünk uniós
forrásokat a két út megvalósításá-
ra, akkor beláthatatlan távolságba
kerül a teherautók nélküli belvá-
ros víziója. 

Halász Tibor, a Magyar Közút
Kht. fõmérnöke emlékeztetett arra,
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Zrínyisek szakmai napja. A
135. évfordulóját ünneplõ Zrínyi
Miklós Általános Iskola és az Apá-
czai Kiadó Szakmai Napot tartott a
Halis István Városi Könyvtár kon-
ferenciatermében. A rendezvény
ideje alatt kedvezményes tan-
könyvvásárlással egybekötött kiál-
lítás nyílt a kiadó tankönyveibõl. A
megjelenteket Faller Zoltán igaz-
gató és Balogh László, az OKISB
elnöke köszöntötte. A pedagógus
értékelés – fejlesztõ értékelés elne-
vezésû újszerû modellt, amely se-
gítséget nyújt a pedagógus-értéke-
lési rendszer kidolgozásához, dr.
Horváth Attila, a neveléstudomány
kandidátusa  ismertette. Az Apá-
czai Kiadó törekvéseit a magyar
oktatásügyben, valamint a kiadó
exkluzív szerzõdését Németh Lívia
szakreferens mutatta be. Végezetül,
Miért nem akkor látsz, amikor jó
vagyok? Címmel dr. Küronya
Pálné tartott elõadást.

Boldogasszony tisztelete. A
Magyar Mûveltség Kincsestára
címû mûvelõdéstörténeti szabad-
egyetem keretében Boldogasz-
szony tiszteletére rendezett gyer-
mekrajz, képzõmûvészeti és fotó-
kiállítás nyílt a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. A kiállítást
Rajnai Miklós, a szabadegyetem
fõ szervezõje, Szántai Lajos mû-
velõdéskutató, és Orosz Adél nyi-
totta meg. Közremûködött Rajnai
Kamilla, Németh Anna, valamint
Németh Ferenc és tanítványai. A
kiállításon – amely egyben fel-
ajánlás is – Boldogasszonyt ábrá-
zoló képzõmûvészeti alkotások,
kegyhelyeket, képeket, szobrokat
és templomokat bemutató fotog-
ráfiák és gyermekrajzok láthatók.
A gyûjtemény zarándoklatként
járja végig a Kárpát-hazát. Kö-
vetkezõ állomása Máriaremete
lesz. Az Örökség Egyesület a fel-
ajánlásként kapott alkotásokat
szeretné templomokban, vagy
más, arra érdemes helyeken elhe-
lyezni. A szervezõk tervei közt
szerepel egy a témához kötõdõ,
gyermekrajzokból álló naptár el-
készítése is. 

Moziplakátok és filmek. A
Magyar Plakát Ház Kultúr-Pódi-
um címû elõadássorozatának elsõ
rendezvényeként „Moziplakátok
és filmek az 1970-es, ’80-as
években” – címmel Réz András
esztéta tartott elõadást. A kétha-
vonkénti rendezvények kapcso-
lódnak az intézmény tematikus
kiállításaihoz – tájékoztatott Kõ-
falvi Csilla igazgató.

Harmonikaszó kíséretében
csendült fel az 1998-ban, 81 éves
korában elhunyt Tüttõ János
Nem múlik el, címû dala, mellyel
a nevét viselõ Tüttõ János Nóta-
klub emlékezett a névadójuk 90.
születésnapjára a városi közte-
metõben lévõ sírjánál. Tüttõ Já-
nos 1917. február 3-án született
Orosztonyban, majd Balaton-
fenyvesen élt. A háború alatt ha-
ditudósító volt. Nótaszövegeket
húsz éves korában kezdett el írni.
Több, mint ezer nótát, népszín-
mûveket írt és színdarabokat ta-
nított be – mondta Major Lajos a
klub elnöke. A legközismertebb,
Nem zörög a haraszt címû dalá-
val 1948-ban megnyert egy pá-
lyázatot. A 2000. március 6-án
alakult Tüttõ János Nótaklub tag-
jai felesküdtek rá, hogy emlékét
megõrzik és munkásságát feldol-
gozzák. Örülnek neki, hogy
Nagykanizsán ilyen ember élt a
70-es évek közepétõl. A hagyo-

mányos születésnapjai koncertet
a HSMK felújítását követõen
szeptemberben tartják majd meg,
de a huszonegy tagot számláló
klubra addig is rengeteg szerep-
lés vár. Tüttõ János dalszövegei
addig élnek, amíg lesz valaki, aki
örömében, vagy bánatában dalra
fakad – mondta megemlékezésé-
ben Varga Zoltán klubtag, majd
elénekelték Forray Miklós a Nó-
taszerzõk emlékére  címû dalát,
melyet felkérésükre a pilismaróti
Szabó András zenésített meg.  A
fehér rózsaszálak elhelyezése
után a nótázók a tavaly elhunyt
barátjuk, Bruckner Lajos sírjához
sétáltak, ahol szintén virágot he-
lyeztek el, és elénekeltek az egy-
kori klubtag Fergeteg dúlt, vihar
tombolt címû kedvenc nótáját.
Ez a dal is el fog majd hangzani
minden koncertjükön. 

Az elõdök között több híres fa-
faragó pásztormûvész is volt. A
faragásokat bemutató vándorkiál-

lítás tavaly volt látható Zalaeger-
szegen. Valószínû Kanizsára is el-
jut még az év elsõ felében –
mondta a dalszövegíró fia, Tüttõ
István. A család azt lehet monda-
ni, finn-ugor eredetû. Megvan a
nagyon régi idõkbõl származó
családfa. Az akkori õsök pásztor-
kodással foglalkoztak, és külön-
bözõ nagy földbirtokoknak voltak
a számadói, vincellér, gazdatiszti
funkciókat töltöttek be. Az apai
nagyapám gazdatiszt volt, 1919-
ben Zala megyébõl átment So-
mogy megyébe és Balaton-
fenyvesen volt a Stadler gróf úgy-
nevezett fõtisztje. Miután Nagy-
kanizsára költöztünk, és megszü-
letett az unoka, a szüleim is utá-
nunk jöttek. Õ kereskedõ volt, és
egész fiatal kora óta foglalkozott
az irodalommal. Verseket, szín-
mûveket írt. Az anyag megvan,
gondolkodom a kiadásán. 

Bakonyi Erzsébet

NNóóttaasszzeerrzzõõnnkkrree eemmlléékkeezztteekk

A Szõlõskert Fogadóban került sor
a Kossuth téri Vackor Óvoda alapít-
ványának alapító báljára. Dobri Némi
fõ szervezõ érdeklõdésünkre elmond-
ta: a bál bevételének egy részét a szü-
lõi összefogással és támogatással az
óvoda udvarán épülõ pavilon befeje-
zésére fordítják, az összeg nagyobb
hányada azonban az oktatási intéz-
mény céljainak megvalósítását segítõ
alapítvány létrehozásához szükséges.
A bál keretében az önkormányzat ne-
vében Dobri Lajos, az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizottság tagja
emléklapot és egy, a Török kutat áb-
rázoló képet adott át az elmúlt évek
oktató-nevelõ munkájának elismeré-
seként Nagy Jenõné óvodavezetõ-he-
lyettesnek (képünkön).

Az alapító bál hangulatát a
Swans Balettcsoport, az Eraklin
Táncklub és a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti

Iskola csoportjának produkciója
emelte. 

H.A.

AAllaappííttvváánnyy aallaappííttóó bbááll

Február kilencedikén került sor
a kiskanizsai Pipitér Óvodában
a hagyományos farsangra, ahol
a legkisebbektõl a nagycsopor-
tosokig mindenki megmutathat-
ta magát és nem egy esetben
bravúros öltözékét. Volt római
katona, varázsló, egérke, ku-
tyus, oroszlán, s legalább egy tu-
cat királykisasszony. 

FFaarrssaannggoollttaakk 
aa PPiippiittéérrbbeenn

E részarány növeléséhez is jól
jött volna az oroszok közbenjárá-
sa, ám végül a DKG-EAST dol-
gozói nem adták el részvényeiket,
mivel a Dipton a július eleji ha-
táridõig nem fizetett, sõt késõbb
sem utalta át a vételárból hiányzó
részt. Az oroszoknak ugyanis
nem tetszett, hogy a dolgozók
megbízásából tárgyaló Mádé ki-
kötötte, csak akkor juthatnak hoz-
zá a 23,5 százalékos paketthez,
ha egyúttal bankgaranciát adnak
rá, hogy a menedzsmentnél lévõ
20 százaléknyi DKG-EAST-
részvényt is megveszik – közölte
Hanzel. Erre az Invest-Bond nem
volt hajlandó. 

Végül Mádé a dolgozók és a
menedzsment megbízásából no-
vemberben elállt a részvény-adás-
vételi szerzõdéstõl, mondván, az
oroszok nem utalták át a vételárból
hiányzó részt, egyúttal megbízta
Horváth György ügyvédet, szerez-
zen új szakmai befektetõt. Hanzel
és Horváth egyébként nemrég még
egy csapatban focizott: 2004-2006.
között az ÁÉB-ben Hanzel igazga-
tótanácsi, Horváth felügyelõbi-
zottsági tag volt. Utóbbi rövid ke-
resgélés után rá is bukkant a HP
Teamre, amelynek fõ, 72 százalé-
kos tulajdonosa a Magyar Hírlap
által 11 milliárd forintos vagyona
alapján a 24. leggazdagabb ma-
gyarnak kikiáltott Seszták Imre,
aki az olaj- és gázbizniszben ottho-

nosan mozog: a DKG-EAST mel-
lett a Mol Magyar Olaj- és Gázipa-
ri Nyrt.-nek szállít gépeket és be-
rendezéseket. E társaságnak a dol-
gozók már hajlandók voltak eladni
részvényeiket, s Horváth tájékoz-
tatása szerint folyamatban van a
vezetõk kivásárlása is. 

Az, hogy ez ügyben történik-e
újabb fordulat, már elsõsorban a
bíróságon múlik. Az oroszok
ugyanis az adásvételi szerzõdés
szerintük jogtalan felmondására
hivatkozva pert indítottak, amelyet
hamarosan újabbak követtek, sõt
még további peres ügyek várhatók.
Bonyolította ugyanis a helyzetet,
hogy tavaly decemberben az oro-
szok már egy új öttagú igazgatóta-
nácsot választottak, Mádé helyett
pedig Hanzelt tették meg a DKG-
EAST vezérigazgatójának. A dol-
gozók rendkívüli közgyûlést hív-
tak össze – erre a cég alapszabálya
szerint joguk van –, amelyen az
igazgatótanács három, az oroszok
által delegált tagja helyett a HP Te-
am képviselõit választották be. Ezt
a határozatot támadták meg a bíró-
ságon az oroszok a DKG-EAST
nevében, csakhogy mivel közben
Mádéék visszavették a hatalmat,
elõállt az a faramuci helyzet, hogy
visszavonhatták az õ határozataik
megsemmisítéséért benyújtott bí-
rósági keresetet.

Csabai Károly

A DKG-EAST ZRT. a
2006-os gazdasági évet várha-
tóan 120 millió Ft körüli
eredménnyel zárja, amely az
elõzõ évihez képest három és
félszeres növekedést jelent.
Az éves nettó árbevétel meg-
haladja a 7 Milliárd Ft-ot,
amely 80 százalékkal maga-
sabb az elõzõ évinél és meg-
haladja a cég által tervezettet
is. A bevételükben a belföldi
és az export reláció közel
azonos arányt képviselt.

Az év folyamán átlagos dol-
gozói létszámuk 533 fõ volt, 26
fõvel több, mint az elõzõ évben.

Szerelvénygyártás területén
legfõbb termékükbõl a gömb-
csapok mellett, kút- és csõel-
záró szerelvényekbõl, tolózá-
rakból is jelentõs mennyiséget
értékesítettek. Belföldi piacon
legjelentõsebb partnereik, az
E.ON ZRT., a Novochem Kft.
és a Paksi Atomerõmû ZRT.
voltak. Az export vonatkozá-
sában említést érdemlõ szállí-
tások történtek Németország-
ba, Brazíliába és Oroszor-
szágba. A szerelvénygyártó
üzletág idei rendelésállomá-
nyát súlyozottan a gömbcsap
és a PHGT rendelések adják,
emellett az éktolózár kereslet
is jelentõs. Ez a mennyiség
leköti féléves termelõi kapa-
citásukat, biztosítja a folya-
matos munkaellátást az üzlet-
ág területén.

Készülékgyártásuk kapaci-
tását leginkább a kõolaj- és
gázfeldolgozási berendezések
gyártása tette ki. Emellett je-
lentõs fõvállalkozói tevékeny-
séget is folytattak. A belföldi
piacon  elnyerték a CLAUS-4
és MSA üzemek komplett ké-
szülékgyártását. A szerelési
tevékenység mellett, folyama-
tos rendeléseket szereztek a
Hungrana Kft-tõl belsõ gyár-
tásokra is. Leszerzõdtek a
Dunaalmáson létesítendõ 4
000 m3-es PB tartály szerelé-
sére és a TIG vajtai üzemének
bõvítésére. Külföldi piacon
legjelentõsebb megrendelõik
a PALL Gmbh és a TCO vol-
tak. Az évfolyamán svédor-
szági kapcsolataik is bõvül-
tek.

Az idei évet nagyon jó kilá-
tással kezdték. Vállalati szin-
ten 2,7 Milliárd Ft rendelésál-
lománnyal indítottak, ami
mostanra 5 Milliárd Ft-ra
emelkedett. Ebbõl az export
rendelés aránya 70 százalék.
Így reményeik szerint a 2007.
évre 8 Milliárd Ft-os árukibo-
csátás mellett 350 millió Ft
eredményt terveznek.

A tavalyi év végén  szerzõ-
dést kötöttek az ENEX cég-
gel, amely  megrendelés
mindkét üzletágukat kiemel-
ten érinti. A MOL eladta a
földgáztároló üzletágát, ezért
itt nagy beruházásokra nem
számítanak. Megrendelést
hozhat számukra a Makó kör-
nyékén talált földgázmezõ.
További céljuk erõmûvek,
ipari üzemek újbóli megnye-
rése a hazai és export piaco-
kon egyaránt. A készülékgyár-
tó üzletág vonatkozásában a
hosszabbtávú stratégiai part-
nerek körének bõvítése a cél.
Intenzív kapcsolatuk alakult
ki a közel-keleti piacon, itt
hosszabb távon bõvülésre szá-
mítanak. A volt orosz terüle-
tekre a fõvállalkozókon ke-
resztüli beszállítások eredmé-
nyesek voltak, amire a jövõ-
ben is alapoznak. Vállalti
szinten legjelentõsebb külföl-
di megrendelõik a belga
ENEX cég, a Comtech Sys-
tems a Virgin szigetekrõl, a
Petrobras Brazíliából, a Jor-
dan Petroleum Refinery Co.
Jordániából, a Gazkomplek-
timpeks Oroszországból, a HJ
Edwars Svédországból, Né-
metországból a Hartmann
GmBH, a Robke, a Pall, Üz-
begisztánból az
Oztashqineftgaz, belföldön a
Hungrana Kft., Ganzacél Zrt.,
Turbo Team Kft., Paksi Atom-
erõmû Zrt., Tartalékgazdálko-
dási Kht, Hidrofilt Kft.

Az elmúlt év végén tulaj-
donos változás következett be
a vállalatnál. A HP TEAM
Kft . 34,3 százalékkal, az
Invest-Bond Joint Stock
Company 45 százalékkal és
magánszemélyek 20,7 száza-
lékkal részesednek a jegyzett
tõkébõl.

EEAASSTT-iinnffoo

hogy az eredeti koncepció úgy
szólt, kedvezõ lenne, ha az elkerülõ
utak az autópályával egy idõben ké-
szülnének el, ez azonban nem jelent
automatizmust. Ha azonban az uni-
ós pályázatokon sikerrel szerepel a
projekt, akkor 2013-ig megépülhet

az út. Mint mondta: a város forga-
lomcsillapítása érdekében nem is
annyira a palini, mint inkább a 61-
es fõutat az autópályával összekötõ
elkerülõ nélkülözhetetlen.  

Horváth Attila   

EEllkkeerrüüllõõ úútt –– mmiibbõõll,, mmiikkoorr

A tehergépkocsit kitiltása szempontjából elengedhetetlen 
a Kaposvári út tehermentesítése.
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A nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság február elején tartotta év-
értékelõ értekezletét. Az ezt köve-
tõ sajtótájékoztatón dr. Nemes
Zoltán dandártábornok, a Zala
Megyei Rendõrfõkapitányság ve-
zetõje elismeréssel szólt a kani-
zsai kapitányság bûnügyi, közbiz-
tonsági, igazgatásrendészeti tevé-
kenységérõl. Kiemelte: nagyon
komoly eredményeket értek el a
bûnügyi felderítésben, több terü-
leten a legjobb felderítési adato-
kat produkálták a megyében. 

A Rendõrkapitányság illeté-
kességi területének fõbb statisz-
tikai mutatóiról dr. Molnár Jó-
zsef városi rendõrkapitány szá-
molt be. A múlt évben 3546 bûn-
cselekmény vált ismerté, ez 1,7
százalékkal több, mint az elõzõ
évben volt. Súlyos testi sértés 70
esetben történt, elkövetõinek 75
százalékát sikerült felderíteni. A

15 esetben elkövetett rablások-
nak kiemelkedõen, 80 százalé-
kos volt a felderítési aránya.  Be-
töréses lopást 660 esetben követ-
tek el, amelyek csaknem 50 szá-
zalékát derítették fel. Legjellem-
zõbbek a vagyon elleni bûncse-
lekmények voltak, mellyel 428
millió forint kárt okoztak az el-
követõk. Emberölés nem történt
tavaly a területünkön, ami az
idei évre már nem mondható el.
Az ismerté vált bûnelkövetõk
száma 977, 792 férfi, 122 nõ.
Közülük volt 77 fiatalkorú bûn-
elkövetõ. Visszaesõként 366
büntetett elõéletû személy köve-
tett el bûncselekményt. Mind a
felderítési mutató, és a nyomo-
zás eredményességi mutató jobb
a megyei és az országos átlagná,
hangsúlyozta dr. Molnár József.
Szabálysértés miatt 5 504 sze-
mélyt sújtottak helyszíni bírság-

gal. A személyi sérüléssel járó
balesetek száma minimálisan
csökkent az elmúlt évhez képest.
A bejelentett 750 közlekedési
balesetbõl 186 járt személyi sé-
rüléssel. Az elsõdleges baleseti
ok a gyorshajtás, ezt közvetlenül
követi az elsõbbségi szabályok
megsértése. Sajnos emelkedett a
szabálytalan elõzésbõl és a kö-
vetési távolság helytelen megvá-
lasztásából bekövetkezõ balese-
tek száma. A legtöbb balesetet a
személygépkocsi vezetõk okoz-
ták, viszont csökkent a kerékpá-
rosok által okozott balesetek
száma, de még mindig sok a
probléma velük és a motorosok-
kal is. Örvendetes viszont, hogy
csökkentek a gyermekek részvé-
telével bekövetkezett balesetek.
Tizenegy 14 év alatti gyermek
szenvedett balesetet, közülük
szerencsére csak egy sérült meg

súlyosan. A jármûvel közlekedõk
közül 592 ittas vezetõt szûrtek
ki, ami nagyon magas szám, ám
ennek ellenére több ittas jármû-
vezetõ okozott közlekedési bal-
esetet, mint az elõzõ évben. A
jövõben ezért fokozni fogják az
ittas jármûvezetõk kiszûrését.
209 személyt úgy igazoltattak a
rendõrök, hogy azok nem ren-
delkeztek vezetõi engedéllyel,
emellett 704 személyt tiltottak el
a vezetéstõl. 

A helyi kapitányság is, mint az
egész rendõrség 2006-ban szem-
besült egy olyan problémával,
amivel eddig nem kellett
találkoznia, az õszi demonstráci-
óval. Nehezítette a dolgukat,
hogy a kapitányság állománya
részt vett a budapesti rendezvé-
nyek biztosításában, de közben
Kanizsán is rendezvények foly-
tak, ami jelentõs leterhelést jelen-
tett  az állomány számára.

Bakonyi Erzsébet

Még nem tudni pontosan, mi
lesz a Nagykanizsai Határõr Igaz-
gatóság sorsa a schengeni csatla-
kozás, azaz 2008. január elseje
után – többek közt ez derült ki
Béndek József altábornagy, orszá-
gos parancsnok és Lukács Sándor
ezredes, az igazgatóság vezetõjé-
nek minapi évértékelõjébõl. 

– A tavalyi év nem volt szokvá-
nyos a határõrség számára, szá-
mos olyan feladatot kellett végre-
hajtani, ami komoly erõfeszítést
igényelt – mondta elöljáróban
Béndek József altábornagy – A ha-
tárõrség tavaly részt vett a válasz-
tások rendjének biztosításában, az
árvízi védekezésben, és amikor kel-
lett, segítették a közterületek bizto-
sítását. Jelentõs felkészülést köve-
telt a schengeni értékelõ bizottság
ellenõrzése is. A bizottság delegá-
ciója a letenyei kirendeltségen és a
nagykanizsai igazgatóságon kezdte
meg az országos ellenõrzést, amely
aztán öt igazgatóság tizenegy ha-
tárõrizeti kirendeltségén folytató-
dott. A bizottság megállapította, a
Magyar Határõrség a legfelkészül-
tebb a schengeni csatlakozásra vá-
ró országok határvédelmi szervei

közül. A megállapítás tartalmaz ki-
fogásokat is, ilyen a horvát állam-
polgárok ügye, akiket személyi iga-
zolvánnyal léptetünk be az ország-
ba, s egyben az Európai Unió terü-
letére. 

Az altábornagy nem kerülte ki
a határõrség berkeiben kényes té-
mának minõsülõ, tavaly ismét
napirendre kerülõ, a három, köz-
tük a nagykanizsai igazgatóság
megszüntetését tartalmazó kon-
cepciót sem. Elmondta, a határ-
õrség országos vezetésével a po-
litika részérõl semmiféle elõzetes
egyeztetés nem történt. Ami min-
denképpen eredménynek tekint-
hetõ, a november huszonkilence-
dikei kormányülésen sikerült el-
érni, hogy az igazgatóságok a
schengeni csatlakozás idõpontjá-
ig mégis maradnak. Ez várhatóan
2008. január elseje, addig min-
den szinten fel kell készülni a ha-
tárõrség és a rendõrség várható
integrációjára. 

A határõrség országos parancs-
noka a szervezet költségvetési
helyzetérõl szólva kiemelte, az idei
év nehéz lesz, hiszen dologi kiadá-
saik csaknem harminc százalékkal
nõnek, miközben a szükséges át-
alakításokat végre kell hajtani. A
nehéz anyagi helyzet ellenére, a
schengeni alapnak köszönhetõen
fejlesztésekre is sor kerül. Infor-
matikai-, objektum beruházások
lesznek, és ötszáz új gépjármû ér-
kezik. Az altábornagy úgy véli, ha-
marosan teljesen új arculattal lép
az állampolgárok elé a határõrség. 

Lukács Sándor, a kanizsai igaz-
gatóság vezetõje azt mondta, szak-
mai munkájuk elismerésének tartja,
hogy a schengeni értékelõ bizottság
tagjai elégedetten távoztak Nagyka-
nizsáról. Az ezredes sem hagyta ki
az igazgatóság megszüntetésével
kapcsolatos híreket. A történtek, a
bizonytalanság rányomta bélyegét
az állomány hangulatára. Bár az
igazgatóság nem szûnt meg, az át-

szervezések nem kerülték el. Száz-
kilenc fõ került ki az állományból,
százhárom fõ átszervezéssel ment
el, hat embert nyugdíjaztak. A távo-
zó határõrök közül tizenhat vezetõ
beosztású tiszt volt, így az idei év
feladata, hogy a helyükre lépõ kol-
légákat betanítsák. Összevonták
Rédics és Tornyiszentmiklós határ-
rendészeti kirendeltségeit, a sármel-
léki légi átkelõhelyen pedig egy
negyvenegy fõs szolgálati csoportot
hoztak létre. Az év során 82 819 fõ-
vel szemben intézkedtek, ez majd-
nem harminc százalékos növeke-
dést jelent az elõzõ évhez. Csök-
kent a közokirat-hamisítást és az
embercsempészést elkövetõk, de
nõtt a beutazási és tartózkodási ti-
lalmat megsértõk száma. A 2005-ös
évhez képest tavaly nyolcvanhárom
százalékkal több alkalommal intéz-
kedtek a határõrök a gépjármûveze-
tõkkel szemben. 

Horváth Attila

KKiihhíívváássookk eellõõtttt aa hhaattáárrõõrrsséégg
MMéégg nneemm ttuuddnnii,, hhooggyy mmii lleesszz aa nnaaggyykkaanniizzssaaii iiggaazzggaattóóssáágg ssoorrssaa

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött
évek, a kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között kö-
szöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat. 

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a
képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomá-
ra jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafu-
tásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, te-
lefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma – váro-
mányosoktól a munkakönyvük másolatát is. 

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehetõ. 

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas peda-
gógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2007. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez. 

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület ön-
kormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szer-
dán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykani-
zsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. sz. 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.

Tóth Nándor és Polai József önkormányzati képviselõk la-
kossági fórumra várják a kiskanizsai lakosságot 2007. febru-

ár 16-án, pénteken 18 órakor a Nagyráci úti volt iskolaépület ebéd-
lõjében. A lakossági fórum témája: Az autóbusz körjárattal kapcso-
latos problémák. Vendég: Marton István polgármester.
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Hrsz.Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
1163. Rozgonyi u. 8. volt Tüdõgondozó 30.000.000 + áfa - 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 08:00 
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 08:30
918/1. Arany János u. 5. volt óvoda 22.700.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 09:00
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 09:30 
131/2. Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otth. 51.800.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 10:30
163/1. Magyar u. 54. lakóház, udvar 6.000.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 11:00
3020. Attila u. 4. volt nõtlen tiszti  szálló 68.230.000 + áfa 03.07. 04.04. 05.02. 06.06. 07.04. 11:30
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Er-

zsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
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Hamarosan tizenhét leendõ
tûzoltó kezdi meg felkészülését
az egyik legkeményebb hivatás
betöltésére. A jelentkezõket gon-
dos kiválasztás elõzte meg, Egri
Gyula alezredes, tûzoltó parancs-
nok úgy véli, igyekeztek olyan
jelentkezõket beiskolázni, akik
nagy mértékben elkötelezettek a
város, az itt élõk felé.   

– Huszonhatodikával tizenhét
fõvel indul a Nagykanizsai Tûzoltó
Parancsnokság szervezésében az
alapfokú tûzoltó tanfolyam –
mondta el lapunknak Egri Gyula. –
A hallgatók új létszámot jelentenek

majd tûzoltóságunknál. Ekkora
mértékû létszámbõvítés a hetvenes
évek óta nem volt, utoljára akkor
került sor ehhez hasonlóra, amikor
áttértünk a huszonnégy-negyven-
nyolc órás szolgálatra. Azért rend-
kívül fontos ez, mert jelenleg he-
tente ötvennégy-ötvenhat órát dol-
goznak tûzoltóink, ami a szabadsá-
gokkal együtt havonta kétszáz-
negyven órát jelent. Ez nem felel
meg az Európai Unió rendelkezé-
seinek. Mindenképpen mérsékelni
szükséges, ezt célozza mostani lét-
szám-bõvítésünk, idén áttérünk a
heti ötvenórás szolgálatra. 

Egri Gyula megjegyezte,
Nagykanizsa azért kapott lehetõ-
séget ilyen mértékû bõvítésre,
mert a nyugat-dunántúli megyei
jogú városok tûzoltóságai közül a
gyõri után a miénk vonul a leg-
többször. Itt a legmagasabb a le-
terheltség, s legkisebb a létszám. 

– Ez szolgálati feszültségeket is
generál, hiszen nem tudjuk elenged-
ni szabadságra az embereket akkor,
amikor éppen nekik kellene, s a mi-
nimum létszámot is nehezen tudjuk
tartani a gépeinken – magyarázza.
– Reméljük, a közeljövõben megol-
dást találunk a problémára. 

A parancsnok még azt is elmond-
ta, tavaly készült egy felmérés a tûz-
oltóságok leterheltségérõl, amely-
nek láttán a katasztrófavédelem fel-
sõ vezetése várhatóan megváltoztat-
ja egyes parancsnokságok minõsíté-
sét. A nagykanizsai parancsnokság
óriási leterheltsége miatt magasabb
kategóriába kerül, ami további lét-
számhelyeket, s egy új gépjármû-
fecskendõ megvásárlását jelenti.
Egri Gyula szerint a magyarországi
tûzoltóságokra rá is fér a fejlesztés,
hiszen míg itthon ötszáz gépjármû-
fecskendõ van készenlétben, addig a
hasonló lakosságszámú Ausztriában
több mint nyolcezer. A különbség
ebben is óriási.

Visszatérve a képzésre, több mint
tízszeres túljelentkezés volt, a jelent-
kezõk közül huszonhat-huszon-
nyolc fõ bizonyult orvosi szempont-
ból alkalmasnak. Kemény követel-

ményeknek kellett megfelelniük a
leendõ tûzoltóknak úgy a testi erõn-
lét, mint a pszichikai adottságok te-
rén. Mindenkinek saját érdeke, hogy
bírja a fizikai megpróbáltatást, hi-
szen egy tûzoltónak egy normál be-
vetés során csaknem harminckét ki-
lós felszereléssel kell dolgozni, elõ-
fordulhat, hogy reggeltõl estig. A
tanfolyam négy hónapos, az elsõ fe-
lében elméleti, a másodikban pedig
gyakorlati ismereteket adnak át a fi-
ataloknak a parancsnokság és a ka-
tasztrófavédelem szakemberei. 

Egri Gyula kérdésünkre elmond-
ta, a jelentkezõktõl alapvetõen va-
lamilyen mûszaki végzettséget kö-
veteltek meg, de van közöttük er-
dõmérnök és gépjármûoktató is.

Karsai Zsolt huszonöt évesen
gondolja úgy, hogy beáll a lánglo-
vagok közé. Jelenleg egy zöldség-
gyümölcs nagykereskedelmi cég-
nél dolgozik rakodóként, s mint
mondja, azért szeretne tûzoltó len-
ni, mert érdeklik a kihívások, és
mindig szívesen segített másokon. 

Gáspár Szilveszter gépjármûve-
zetõ-oktató, indítékként õ is a má-
sokon való segítés örömét említi.
Az is tetszik neki, hogy a tûzoltók
valóban közösségben dolgoznak,
ahogy fogalmazott, mindenki
egyért, egy mindenkiért. Abban re-
ménykedik, hogy nem kell telje-
sen feladnia mostani életét, és a
tûzoltóknál is volán mögé ülhet. 

Horváth  

EEllkköötteelleezzeetttteenn 
aa vváárrooss iirráánntt
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