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Energiatakarékos izzókat kaptak a romák Kitüntetés helyett
Több mint 120 nyíregyházi, roma család kapott ajándékba energiatakarékos izzókat a Roma Nagycsaládosok Regionális Szervezetétõl. A civil szervezet egy
pályázat segítségével jutott az izzókhoz. A szakemberek azt mondják, éves szinten jelentõs összeget
spórolhatnak meg a pályázatban résztvevõ családok.
Z. Pintye Zsolt
A Huszárvárban szervezték
meg az izzócserét. A nagycsaládos romák egyszerûen csak
behozták a hagyományos izzókat és modern, energiatakarékost kaptak helyette. Az ingyenes cserét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
egyik pályázata segítségével
finanszírozták. A forrásokat a
Roma Nagycsaládosok Regi-

onális Szervezete nyerte el és a
megyeszékhelyen összesen 124
családnak sikerült korszerû,
energiatakarékos izzókat vásárolni. A minisztérium pályázata elsõdlegesen zöld célokat
szolgált, a károsanyag-kibocsátást szeretnék így csökkenteni. A roma érdekvédelmi
szervezet ugyanakkor azt is
fontosnak tartja, hogy az izzók segítségével több marad a
nagycsaládosok kasszájában.

Jegyzet
Fázsi László

A Huszár telepen összesen 35
családot érintett az izzócsere.
Az itt élõk nagyon örültek az
ajándéknak és remélik, hogy
kevesebb lesz a villanyszámlájuk.
Nyíregyházán a Roma Nagycsaládosok Regionális Szerve-

zete összesen 943 ezer forintot nyert el izzócserére. Az
összegbõl közepes árfekvésû,
11 wattos izzókat vásároltak,
1124 darabot. A szakemberek
szerint segítségükkel 80 százalékkal csökkenthetõ az energiafelhasználás.

Új közbeszerzési A Kertvárosért, a
borsodiakért kampányolt
eljárás indul
Új közbeszerzési eljárást kell hirdetni a Nyíregyháza
és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási programban. A Közbeszerzési Döntõbizottság
megsemmisítette az önkormányzat legutóbbi döntését is.
Z. Pintye Zsolt
Az évek óta húzódó szennyvízprogramban már négyszer
hirdetett eredményt az önkormányzat. A Közbeszerzési
Döntõbizottság azonban minden egyes alkalommal helyet
adott a beérkezõ jogorvoslati
kérelmeknek és megsemmisítette a döntéseket. Legtöbbször a különbözõ pályázatokban talált apró hibákra hivatkoztak, emiatt csúszott a szerzõdések aláírása. Így történt
legutóbb is. Most azért tiltották meg a szerzõdéskötést,
mert a kivitelezõ pályázatában
két olyan napra is terveztek
munkálatokat, amelyek munkaszüneti napra esnek. Az önkormányzatnál azt mondják,
minden egyes döntésnél a városlakók érdekeit tartották
szem elõtt, azért igyekeztek
többször is eredményt hirdetni.
Ha sikerült volna idõben szerzõdést kötni, akkor most a
nyári idõszakban számos hely-

bélinek lehetett volna munkát
biztosítani. A bizottság döntésével azonban új helyzet alakult ki. Mivel valamennyi
ajánlat érvénytelennek számít,
az önkormányzatnak új közbeszerzési eljárást kell hirdetnie. Így a legoptimistább forgatókönyv szerint is, legkorábban õsszel lehet majd szerzõdést kötni. A város vezetése
ezért azt tervezi, kompenzálni
fogja azokat a városlakókat,
akik rendszeresen fizetik a takarékpénztári részleteiket, de
továbbra is a drágább tengelyes szennyvízszállítást kell
igénybe venniük.
A kompenzációra a város szerint azért is szükség van, mert
a vezetékes szennyvízszállítás
költségei ötödébe kerülnek a
tengelyesnek. A polgármester
ugyanakkor hozzáfûzte, a
program többéves csúszása azt
bizonyítja, hogy módosítani
kell a közbeszerzési törvényt,
és szerinte a Közbeszerzési
Döntõbizottság munkáját is
felül kellene vizsgálni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei katasztrófasújtotta települések megsegítéséért gyûjtött az Együtt a Kertvárosért
Egyesület. A szervezet a segíteni vágyóktól tartós élelmiszereket, tisztító- és fertõtlenítõszereket, takarókat, ruhanemûket, ágynemûket várt, de
szívesen fogadtak minden
olyan használati tárgyat, ami
mûködõképes. Az adományokat május 24-én szállították el
Nyíregyházáról az árvíz sújtotta települések közül Szikszóra és Edelénybe. Bár az
adományok gyûjtésére alig néhány nap állt rendelkezésre,
mégis több mint nyolc tonna
adomány gyûlt össze. Bocskai
Péter, az egyesület elnöke elmondta, hogy a négy teherautón több mint négy tonna ás-

ványvíz, 12 tonna tisztítószer,
350 kilogramm kenyér, ugyanennyi liszt és több mázsa konzerv kapott helyet. De a segíteni vágyók ajánlottak fel mûszaki cikkeket és vásárlási utalványokat is. Azt is megtudtuk,
hogy az egyesület különös figyelmet fordított arra, hogy a
felajánlások közvetlenül az
érintettekhez kerüljenek. Az
élelmiszercsomagokat az egyesület tagjai maguk juttatták el
a családokhoz.
Bocskai Péter arról is szólt,
hogy az egyesület számára
Macskássy Izolda mûvésznõ
felajánlotta négy alkotását,
amelyet hamarosan el fognak
árverezni és az ebbõl származó bevételt szintén az árvíz
sújtotta borsodi települések
megsegítésére utalják át.

Kolléganõm a vádlott ártatlanságának meggyõzõen sikerült bizonyítására tekintettel találta
mondani, hogy mennyire nem mindegy milyen
bíró bírál el egy komplikáltabb bûnügyet. A megjegyzést nem
kívánom kommentálni, csak azért idéztem, mert rávilágít arra,
hogy milyen jelentõsége lehet az egyéniségnek még egy olyan
pályán is, amelynek gyakorlása során kibontakozásának lehetõségei meglehetõsen korlátozottak. Sok hivatás viszont ennek éppen az ellenkezõjét biztosítja gyakorlója számára. Leginkább ilyennek tûnik számomra a mûvészi mellett a pedagógusi pálya, amit
ugyan csak kívülállóként tudok megítélni, de erre talán feljogosít
az a körülmény, hogy eddigi tanulmányaim idejét összeadva (a
tánciskola figyelmen kívül hagyásával is) legalább emberöltõnyi
idõt töltöttem különbözõ oktatási intézményekben, ráadásul ma
már szülõ is vagyok.
Így azt is tudom, hogy sokszor milyen dilemmát jelent az iskolaválasztás, ami az én esetemben fel sem merülhetett, mert egy iskola
volt a községben. Igaz, akkoriban még minden évfolyam két párhuzamos osztállyal indult, de ez sem okozhatott feszültséget, miután a „nagyfalusi” gyerekeknek a „b” osztályba kellett járnia, a
„katonavégesieknek” pedig az „a”-ba. Így aztán szerencsémre én is
„ás” lettem, mert ennek köszönhetõen kerülhettem olyan tanító „nénihez”, akit már viszonylag rövid ismeretség után szerettem volna
feleségül venni. Ez a tervem persze az akkoriban még jelentõsnek
számító húszévnyi korkülönbségre tekintettel meghiúsult, de ettõl
függetlenül ennek a kedves huszonéves szõke tanítónak az egyénisége számomra el is döntötte az iskolához való viszonyomat.
Ez alapvetõen még az után sem változott meg, hogy felsõ tagozatosként a tekintélyes méretû tenyértõl származó pofon pedagógiai jelentõséget az ember (mert a gyerek is az) másként ítélte
meg, mint a magáról megfeledkezõ tanárember (mert õ is csak
az). De szerencsére nem ez volt a jellemzõ pedagógusi magatartás a tanáraimra, akik közül többnek közel negyven év távlatából
visszatekintve is sokat köszönhetek. Mint ahogy nyíregyházi gimnáziumom jó néhány olyan kiváló tanárának is, akikkel biológia
tagozatos középiskolai tanulmányaim során összehozott a sors.
Azt ugyan nem állítanám, hogy nem volt olyan szaktanterem,
ahova nem kollektív gyomorgörccsel mentünk be minden óra elõtt,
amit nem a tantárggyal szembeni ellenérzés váltott ki bennünk,
de ez volt a kivétel. Az iskola légkörét inkább a tanárok toleranciája határozta meg. A fiúkon kívül például különösebben senki
nem foglalkozott a lányok öltözködésével, akik pedig (legnagyobb
gyönyörûségünkre) lelkesen lépést tartottak az akkoriban tomboló miniszoknya-divattal, ami a szélességét tekintve inkább sálnak tûnõ ruhadarab csípõn való viselését jelentette akkoriban. S a
magyartanárnõnk abból sem csinált problémát, hogy a késõbb
közgazdászdoktorrá lett osztálytársammal – a Soltész Mihály (mai
nevén: Bujtos)-, illetõleg az Árok utca és a Krúdy Gyula köz 2.
közötti jelentõs földrajzi távolságra és gyalogszeres közlekedésünkre tekintettel – elég rendszeresen késve jelentünk meg a „hajnali” nyolckor kezdõdõ óráin, mert ennél fontosabbnak tartotta a
megérkezésünk utáni szereplésünket.
Lehet tehát így is tanítani, akár középiskolás fokon is, ami azzal
az elõnnyel jár, hogy a diák jól érzi magát az iskolában, s ezért jó
teljesítményt nyújt, amivel optimális esetben elérheti a célját, amiért
még évtizedekkel késõbb is hálás szívvel gondolhat vissza az olyan
egykori tanáraira, akiknek volt egyénisége és azt fel is merték
vállalni. Szerintem csak az ilyen pedagógusok képesek felismerni
és tisztelni a diákban is az egyéniséget, amelynek kibontakoztatását az egyik legszebb feladatnak és a legnagyobb teljesítménynek
tartom. Ezért tudok egyetérteni a Bodor Pál „Búcsúlevél nincs”
címû könyvében megszólaló egyetemi tanárral, amikor azt mondja,
hogy „Simon Ilona rossz lett volna tanárnak, mert nem volt egyénisége”. S ezért gondolom azt, hogy köszönettel tartozunk azoknak a pedagógus egyéniségeknek, akik hivatásuk gyakorlásának
színvonalát nem annak társadalmi megbecsülésétõl teszik függõvé. Természetesen nem csak a közelgõ pedagógusnap alkalmával,
de legalább akkor okvetlenül, mert nyilván nem mindnyájan kapnak ilyenkor kitüntetéseket…
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