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Lelkek érintése –
koncert a vmk-ban

Mindenki a saját érdekét védi

NYÍREGYHÁZA. Május 8-án este

19 órától a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum hangversenytermében ad koncertet St. Martin
Lelkek érintése címmel. Jegyek a helyszínen kaphatók,
információ: 42/411-822.

Példátlanul hosszú a
közbeszerzési eljárás a
nyíregyházi szennyvízprogramban.
Mi, Nyíregyháza azon lakói, akik a szennyvízhálózat megvalósíthatósága érdekében társulást hoztunk létre, havonta fizetjük
a megkuporgatott pénzecskénkből a társulási díjat és
még a nehezen összegyűjtött
pénzünkből megszerzett ingatlanaink egy részét is átengedtük a programnak, csakhogy mielőbb elkezdődhessen
s megvalósulhasson sok ezer
ember álma, igenis meghoztuk az áldozatot ez ügyben.
Bennünk van tisztelet egymás és egy közös cél iránt.
Miért nem próbálják velünk
megértetni, hogy önöket tiszta szándék és nem a mohóság
vezérli? – teszi fel a kérdést a
kivitelezőknek hozzánk eljuttatott levelében Fülöp Csaba.
A Nyíregyháza és térsége
szennyvízkezelési és szennyvíztisztítási program nyolc
ezer családot érint. Egy éve
arról hallanak az érintettek,
hogy a csatornahálózat-építés azért nem kezdődhet el,
mert a Közbeszerzési Döntőbizottságnál minden alkalommal – immár négyszer –
megtámadták az eredményt.
NYÍREGYHÁZA.
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A hinta

A Káva Műhely
vendégjátéka
NYÍREGYHÁZA. A budapesti
Káva Kulturális Műhely „Hinta” című előadását csütörtökön és pénteken láthatták az
érdeklődők a Móricz Zsigmond
Színház Művész Színpadán. Az
elsősorban a 11–13 éves korosztálynak szóló gondolatébresztő színdarab bővelkedett fantasztikus improvizációkban.

„A csatornahálózati munkák
a FIDIC Piros Könyve szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárásban résztvevő három konzorcium és az egyedüliként induló cég vezetőjéhez egyetlen
– közös – kérdést intéztünk:
– Önök miként élték meg az
egy éve tartó huzavonát, s véleményük szerint a Közbeszerzési Döntőbizottságnál újra és
újra megtámadott eredményhirdetés szolgálta-e, és ha igen,
hogyan a lakosság érdekét?
A négy megszólított cég
közül kettő, a SADE Magyarország kft. és az A-HÍD Építő
Zrt.– válaszolt a kérdésre, megtisztelve ezzel a városlakókat is. A kérdésre nem reagált

Beszámolók kerülnek
hétfőn a képviselők elé

NYÍREGYHÁZA. Megyénk épített és természeti örökségeivel is megismerkednek a mai,
a Szatmár-Beregi síkon tett
kiránduláson a VI. Kárpátmedencei Környezettudományi Konferencia résztvevői.
A tudományos tanácskozást
a Föld Napján nyitották meg a
Nyíregyházi Főiskolán, ápolva a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem teremtette hagyományokat.
A
Kolozsvári
Környe-

Horgász

Regisztrált m
munkanélkülinek minősülő személyeknek nyújtanak
lehetőséget.

849717

NYÍREGYHÁZA. Háztartási gépcserére hirdet pályázatot a
Nyírségi Nőket Segítő Egyesület.

In memoriam Dr. Szócska János (l926-2010)
nyugalmazott osztályvezető főorvos

908200

rendszer véleményem szerint
túl bonyolult, bürokratikus,
így – a jogalkotói szándék ellenére – nem igazán alkalmas
arra, amire hivatott lenne.
Ezzel együtt, ha születik egy
olyan döntés, amely valamely
másik (nem nyertes) pályázó
érdekeit sérti, netán ez utóbbi
ráadásul úgy ítéli meg, hogy
az a bizonyos döntés nem jogos, minden esetben számítani lehet arra, hogy a sérelmet
szenvedett fél fellép érdekei
védelmében.
Ezért egyik pályázót sem lehet igazán hibáztatni, hiszen
nem elvárható, hogy bárki csak
azért mondjon le egy jelentős
munkáról, egy jogorvosla-

A résztvevők Árpád-kori templomainkat is megnézhetik

zettudományi
Tanszék
kezdeménye-zésére 2005-ben
jött létre az a tudományos
fórum, mely idén hatodik alkalommal adott lehetőséget a
Kárpát-medence kutatóinak,
oktatóinak, gyakorlati szakembereinek, hogy közösen

keressék a környezettudományi problémák megoldását.
A konferencia megrendezésére idén a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági kara vállalkozott, megragadva az alkalmat a két intézmény
között kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére. Dr. Lenti István, a
konferencia elnöke elmondta:
idén rekordot döntöttek, hisz
28 egyetem, illetve oktatási és
tudományos intézmény jelentkezett, 6 ország képviseltette
magát, 114 előadás hangzott
el, ezekben az izlandi vulkán
kitörésének hatásairól is szó
KM-NYZS
esett.

KIÁLLÍTÁS
„Ember és hit” címmel nyílt
kiállítás csütörtökön a Bencs
Villában.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Háztartási gépcserére lehet pályázni

A Nagyhalász Florexim Kft. Rétköz utcai
horgásztónál kellemes, nyugodt környezetben
minden feltétel adott a jó horgászáshoz és pihenéshez.
Pihenésre vágyó családi és baráti társaságokat kertipartira és főzésre igényesen kialakított hellyel várjuk.
Napijegy illetve bérlet a helyszínen váltható előző évi
árakon. Érdeklődni: Albók József 06-30/9557-418

r. Szócska János 1926. 05. 15-én Nagyszőlősön született. Általános és középiskoláit
Nagyszőlősön, illetve Ungváron végezte, majd
egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány
Péter Tudományegyetem Általános Orvosi Karán folytatta, ahol 1950-ben kapott diplomát.
Első munkahelye a Budapest Fővárosi István Kórház Fül-Orr-Gége Osztálya volt, ahol az
osztályvezető főorvos Krepuska István volt, a kor
világszerte ismert, egyik legjobb fül-orr-gégésze.
Az osztályon Szócska főorvos úr megismerhette
a szakma valamennyi ágát. Érdeklődése hamar
a fülsebészet irányába fordult, a magyarországi
mikrofülsebészet, a tympanoplastica meghonosításában érdemei elévülhetetlenek. A zárt technikájú tympanoplasticát (hallásjavító műtét idült
középfülgyulladás esetén) elsőként ő alkalmazta
és publikálta Magyarországon.
Figyelme ugyanilyen érdeklődéssel követte
a fül-orr-gégészeti daganatos megbetegedések
kezelését, azok műtéttechnikai lehetőségeit.
1969-ben pályázta meg és nyerte el a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórház Fül-Orr-Gége Osztályának vezetését. Nyíregyházán felépített és
megalkotott egy, a kor követelményeinek megfelelő
osztályt, amivel a szakma elismerését országosan
is kivívta.
Bevezette a hallásjavító mikrofülsebészeti
műtéti technika teljes tárházát. Elsőként végzett
a megyében, gégedaganat miatt gégeműtéttel

Bonyolult és bürokratikus
Kele Sándor Zsolt, a SADEMagyarország Mélyépítő Kft.
(SKS Nyíregyháza Konzorcium) ügyvezető igazgatója az
alábbi választ küldte kérdésünkre:
„Egy ilyen nagyságrendű
beruházás értelemszerűen valamennyi, a piacon lévő kivitelező cég figyelmét felkelti, különösen válságos időszakban,
amikor kevesebb beruházás
indul. A magyar közbeszerzési

Rekordok dőltek meg
a VI. Kárpát-medencei
Környezettudományi
Konferencián.

fizetnie – mondta a napirendi
pontok kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón Csabai
Lászlóné polgármester, aki a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. anyagáról azt
mondta: pontosan mutatja,
hogy milyen munkára menynyi pénzt költ a város. A hétfői
ülésen a képviselők elé kerül
a Huszártelep szociális célú
városrehabilitációjának terve,
s döntés születik arról, hogy a
pályázat útján nyert térmegfigyelő kamerák a város mely
KM
pontjaira kerüljenek.

D

a Ke-Víz 21 Zrt. (Nyíregyházáért 2009 Konzorcium) és az
Alterra Építőipari Kft. (Nyíregyháza AOP 2009 Konzorcium).

A vulkánkitörés is téma volt

VÁROSHÁZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

NYÍREGYHÁZA. Az elmúlt évi
költségvetésről, a tavaly folytatott ellenőrzésekről és néhány
gazdasági társaság 2009-es
gazdálkodásáról is beszámolót
hallgat meg a megyeszékhely
képviselő-testülete a hétfőn
esedékes közgyűlésen.
A Nyírtávhő Kft. beszámolója egyértelműen bizonyítja, milyen jól gazdálkodott a
társaság az elmúlt évben, az
pedig, hogy közel húsz százalékkal csökkent a bevételük,
azt jelzi, hogy a lakosságnak
ennyivel kevesebbet kellett
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Mit ér a szennyvíztelep csatornahálózat nélkül?

ti lehetőségről, mert amúgy
elhúzódna az eljárás. Természetesen ez nem szolgálja a lakosság érdekeit. Nyíregyháza
esete azonban még a bonyolult
közbeszerzési rendszerben is
egyedi, hisz ilyen hosszú eljárásra tudomásom szerint még
nem volt példa hazánkban.
A hiba véleményem szerint a
rendszerben, a szabályozásban
van, mert extrém esetben ahelyett, hogy a legjobb ajánlatot
emelné ki, egyes pályázók favorizálását szolgálhatja. Több
jó külföldi példa van: a francia
vagy a német közbeszerzési
rendszerben ilyen helyzet nem
fordulhatott volna elő.”
Cseke Mária vállalkozási
igazgató, az A-HÍD Építő Zrt.
(egyedüli ajánlattevő) válasza:
„A nyíregyházi csatornahálózat kiépítése 5 ún. lot–ból
áll. ... Az 1-esre a legolcsóbb,
2 780 801 512 forintos ajánlatot társaságunk adta. Az eddigi eredményhirdetések során ez a legolcsóbb ajánlat
még egyetlen alkalommal sem
került nyertesként kihirdetésre. Az utolsóként kihirdetett
nyertes ajánlat erre az elemre
3 107 220 850 forint, ami 326
419 338 forint többletterhet
jelent a város költségvetésének azon túl, hogy kivitelezés
máig nem kezdődött el.” KM

egyidejűleg kétoldali nyaki nyirokcsomólánc
eltávolítást. Számtalan szakmai meglátása megelőzte korát.
Elsőként hívta fel a szakma figyelmét az ismeretlen etiológiájú féloldali hallásvesztés lehetséges
okaként a kerekablak (belső fül) betegségeire,
traumás fistuláinak jelentőségére. Az országban
elsők között tette gyakorlattá Nyíregyházán is a
functionalis orrmelléküregi sebészetet. A kezdeti
hiányszakmából felépített egy, a szakma minden
ágát lefedő osztályt, korszerű diagnosztikai hátteret
hozott létre az audiológiai állomás, az otoneurológia
és a foniátria rendelő megszervezésével.
Nagy álma valósult meg az új épületben
kialakított modern technikával felszerelt FülOrr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály létrehozásával. Igen aktív nyugdíjas éveiben még
élvezhette alkotásának gyümölcsét.
Aranydiplomáját 2000-ben vehette át.
Munkássága elismeréseként mind Nyíregyháza
városától, mind a megyénktől és a Magyar FülOrr-Gége Orvosok Egyesületétől több kitüntetést
kapott: Nyíregyháza városért Érem, Pro Sanitate
érem az Egészségügyi Minisztériumtól 1995-ben.
A Magyar Fül–Orr-Gégeorvosok Egyesületétől
a legnagyobb fül-orr-gégészeti kitüntetés a „Nagy
Cseresnyés emlékérem 2002-ben. A Magyar FülOrr–Gégeorvosok Egyesülete Fej-Nyaksebészeti
szekciója vezetőségétől a „ Réthi Aurél emlékérem 2002-ben. Szabolcs–Szatmár Bereg Megye

Közgyűlésétől Megyei
Alkotói Díj 2005-ben.
Csendes, szerény,
halk szavú, igen nagy tudású, széles látókörű orvos volt. A megszerzett
tapasztalatát és tudását
önzetlenül átadta tanítványainak, fáradhatatlanul tanított minket.
lőtt tartotta
t t tt a
Munkája során mindig szem előtt
szabolcsi beteg kiszolgáltatott, hátrányos helyzetét. Ezért a betegek teljes szakmai ellátására
törekedett, hogy a gyógyulást a betegek helyben
megkaphassák, és ne kelljen a megyét elhagyva
máshol keresniük a gyógyulási esélyt.
Orvosi hitvallása: amit csak lehet, mindent
meg kell tenni a betegért, válogatás nélkül. Egész
életében ezt az elvet követte és adta át szemléletét is munkatársainak.
Szakmai tanácsai, intelmei mindennapi
munkánkban tovább élnek.

M

i, a tanítványai hálásan köszönjük példaadó
munkásságát, büszkék vagyunk rá, hogy
lehetőségünk volt egy ilyen nagyszerű embertől
tanulnunk szakmát, emberséget, értékrendet.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.
dr. Fülöp Imre osztályvezető főorvos és
munkatársai

– A megyében élő, 2010. április 1. után regisztrált munkanélkülinek minősülő személyek háztartása cserélheti le a
8 évnél idősebb, működőképes mosógépét vagy hűtőgépét – közölte Losonczi László
egyesületi elnök. Minderre
a Zöld Beruházási Rendszer

Energiatakarékos Háztartási
Gépcsere Alprogram biztosít
lehetőséget, 160 főt tudnak segíteni ily módon. A regisztrált
munkanélküli háztartásának
a gépek ki- és elszállításának
a költségét kell vállalniuk. A
gépcserére május 4-én 8 órakor lehet jelentkezni a Tudo-

PIACI ÁRAK A MEGYÉBŐL

Áru
Paradicsom
Paprika
Fokhagyma
Retek
Uborka
Szárazbab
Gomba
Kiwi
Banán
Mandarin
Alma
Sárgarépa
Petrezselyem
Burgonya
Hagyma
Mák
Dió
Karalábé
Karfiol
Kelkáposzta
zta
Káposzta
Méz
Tojás
Cukkinii
Körte

Nyíregyháza
8
800–1000
60–150
50–80
50–200
400–500
600–800
750–800
300
350
350–400
80–150
100–200
400–600
80–150
120–150
1100
8
800–1000
100–250
400–450
150–180
250–300
1
1000–1300
25–35
–
350–500

Mátészalka
700–750
120–150
800–1300
100–150
600–800
500–800
550–650
300–350
300
350–400
80–100
150–200
700
80–100
180
–
–
200
600–700
250–300
300–400
1400
28–32
–
–

Fehérgyarmat

850
120
900
150
600
600
1000
250
400
350
100
200
400
80
120
1000
–
100
500
150
200
1200
28
950
320

mány és Technika Házának
mozitermében. A jelentkezőknek személyi igazolványt,
lakcímkártyát és 2010. április
1. utáni, a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást
kell magukkal vinniük, s szükség van a régi gép típusára és
KM-LTL
gyártási évére is.

Vásárosnamény
750–800
150
1500
150
600
600
750–850
–
400
–
100–150
250
1000
100
150–250
–
–
150–200
550
350
200–450
–
32
–
450
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Újfehértó
800–900
100–150
1300–1400
250–300
550–650
800–1000
700–1000
250–300
380–450
350–550
150–180
200–250
700–750
120–150
150–200
900–1000
1200–1400
200–250
500–600
350–400
350–700
1300–1400
20–25
900–950
–

