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Két zeneiskola kö- A Benczúr Gyula
zös hangversenye Képzőművészeti
Nyíregyházán
Szakkör tárlata

Javuló kórházi gazdálkodás

NYÍREGYHÁZA. Közös hangver-

Az időjárás miatt
indokoltnak tűnik egy
jégkár-elhárító rendszer létrehozása.

NYÍREGYHÁZA. A Benczúr Gyula Képzőművészeti Szakkör
tárlata június 13-áig tekinthető meg naponta 8–20 óra között a Váci Mihály Kulturális,
Művészeti és Gyermekcentrum Alkotógalériájában. Kiállítók: Bényei Józsefné, Dávid
Mihály, Hajzer Gábor, Háziné
Szikora Éva, L. Varga Mária,
Piszár András, Sietőné Fitos
Éva és Virányi Ferenc.

senyt szervez a Vikár Sándor
Zeneiskola és az Iserlohni Zeneiskola, a zenei eseményre
június 11-én 17 órakor várják
az érdeklődőket. A hangversenyen, melynek a Zeneiskola
nagyterme ad otthont, többek
között Bach, Humperdinck,
Crespo, Wendel, Fink és
Hazell egy-egy műve csendül
fel.

NYÍREGYHÁZA. A számok magukért beszélnek, jó úton indultunk el – mondta dr. Kiss
Zoltán, a megyei egészségügyi holding vezérigazgatója,
amikor a megyei közgyűlés
a társaság gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót tárgyalta.
A szervezetnek a tavaly októberi megalakuláskor 6 milliárd
forintos kötelezettség-vállalása volt, mely a gazdasági
válság megszorító intézkedései ellenére év végére 4,8
milliárdra csökkent. A feszes
keretgazdálkodással, a nagy
üzemméret révén elért megtakarításokkal idén májusra ez
az összeg már alig haladja meg
a 4 milliárd forintot.

VÁROSHÁZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Új pályázatot írnak ki,
de jogorvoslatot is kérnek
Ügyvédet bízunk meg, s jogorvoslattal
élünk a Közbeszerzési Döntőbizottság szennyvízügyben
hozott határozata ellen, ezzel
párhuzamosan pedig a lehető legrövidebb időn belül új
pályázatot írunk ki – mondta
a csütörtöki közgyűlés döntéseiről szólva tegnapi sajtótájékoztatóján Csabai Lászlóné
polgármester. Mint ahogy
arról beszámoltunk, a döntőbizottság néhány héttel ezelőtt ismételten elutasította a
szennyvíz-beruházásról szóló
pályázatot, így a munkálatok
továbbra sem indulhatnak el.

mint amennyit azok fizetnek,
akik a város csatornázott területein élnek. Ha a következő
ülésen elfogadja a javaslatot
a testület, az már július 1-jétől
életbe lép.
A közgyűlés elé került a gyermekjóléti ellátásról szóló beszámoló, melyből kiderül,
hogy a gyermekszegénység
terén hazánk jobb helyzetben van, mint a sokszor „bezzegországként” emlegetett Írország vagy Lengyelország.
A városkártyáról szóló javaslatot a beterjesztett formában
elutasította a testület, így az
vagy lekerül napirendről vagy
egy másik formában visszakerül a képviselők elé. A polgármester a Volán veszteségkompenzációja kapcsán azt
mondta, méltatlan ez a helyzet
– a város két ingatlant adott a
Volánnak a tavalyi veszteség
kiegyenlítésére, a szerk. –, szerinte az új kormánynak el kell
majd döntenie, hogy meddig
terjedjen ilyen esetekben az
önkormányzatok felelősségKM
vállalása.

NYÍREGYHÁZA.

Kompenzációs rendszer
A júniusi közgyűlésen döntenek majd a képviselők
Mikó Dániel kompenzációs
javaslatáról, melynek lényege: azok a városlakók, akik
lakástakarék-pénztári szerződést kötöttek, s rendszeresen
törlesztik a szennyvíz-beruházáshoz szükséges összeget, ugyanannyit fizessenek
a szennyvíz elszállításáért,

GYEREKNAP

Költségcsökkentő intézkedés
A Sóstói Park Hotel Kft. tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámoló szerint a működési
bevételek csak részben tudják fedezni a rendelkezésre
álló infrastruktúra működtetését és fenntartását, és a tulajdonos jelentős – 2009-ben
33 millió forint – támogatása

ILLUSZTRÁCIÓ: RACSKÓ TIBOR

Július 1-jétől kft.-ként működik a Mátészalkai Területi Kórház

ellenére a cég elveszítette a
jegyzett tőkéjét. A cégvezetés
azonnali intézkedései között
költségcsökkentő, és az üzemeltetés kiadásait racionalizáló döntéseket hozott, de
az a korábban felhalmozott
több mint 19 millió forintos
tartozás, mellyel átvették a
kft.-t, megnehezíti a munkájukat. – Az új ügyvezetés
szóbeli ígéretet kapott arra,
hogy ezt a tartozást a megyei
önkormányzat kiegyenlíti –
emlékeztetett Sulyok József
(MSZP). Dr. Fazekas János

megyei főjegyző elmondta: az
idei kötelezettségvállalásból
4,5 millió forintot már átutaltak. Nagy Sándor (MSZP) véleménye szerint a tőkevesztés
figyelemfelhívás arra, hogy
erre és a cég jövőjére vonatkozóan megnyugtató javaslatot
kell tenni.
Katasztrofális helyzet
– Az egyre szélsőségesebb
időjárás a mezőgazdaságban
katasztrofális helyzetet eredményezett – mondta Gulácsi Mihály (MSZP) és azt

Jelnyelv-tanfolyam indul

ÁLDOZÓK

elsőáldozóként az
istentiszteleten a
nyíregyházi római

Negyvennyolc
gyermek vett részt

katolikus templomban.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

NYÍREGYHÁZA. Jelnyelv-tanfolyam indul június 25-én Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban.
A tanfolyamon halló embereknek szeretnék megtanítani a siket anyanyelvet.
Segítséget kívánnak nyújtani
a diákoknak, főiskolásoknak,
szülőknek, tanároknak, óvónőknek, egészségügyi dol-

A válság utáni megrendelések visszaigazolták
a döntés helyességét: a
dolgozók megtartását.

lesztés a munkahelyek megőrzéséért” című programot.
Esélynövelés
A munkavállalók, a képzést
végző társaság és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ képviselőinek részvételével megtartott nyitórendezvényen elhangzott: a
társaság rendelései 2010-ben
már jelentősen meghaladják a
2009-es válság év rendelésállományát. Az eredeti célok közül
így most a ContiTech vállalatcsoport humán stratégiájának
megfelelően a munkavállalók
folyamatos képzése, vagy ahogyan ma hangzatosan mond-

NYÍREGYHÁZA. A válság okozta
helyzetre kétféle, egymástól
markánsan eltérő választ adhatnak a gazdasági szervezetek: vagy megszorító intézkedéseket hoznak és leépítenek
vagy a nehéz idők elmúltára
gondolva megtalálják a módot
a munkaerő és a technológia
megőrzésére. Utóbbi mellett döntött Nyíregyházán a
Phoenix Légrugó Technológia
Kft., ahol május végén elindították a „Humánerőforrás-fej-

A képzés előny a munkaadónak és
a munkavállalóknak is

ják: az „élethosszig tartó tanulás” kerül előtérbe.
– Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap
társfinanszírozásával
megvalósuló program képzése
hozzájárul a társaságunk ver-

gozóknak, állami hivatalok
alkalmazottaknak, lelki gondozóknak, támogató szolgálat
gondozóknak, szolgálatvezetőknek, szóval mindenkinek,
aki szeretne, illetve kapcsolatban áll a hallássérültekkel.
Érdeklődni Fazekas Dóra
tanfolyamvezetőnél lehet az
alábbi e-mail-címen: pagopago70@freemail.hu.

PROGRAMOK

Képzéssel őrzik meg a munkahelyeket

Kulturális, gasztronómiai és
sportprogramok várták az
érdeklődőket hétvégén a Szőlőskerti Általános Iskolában
Nyírszőlősön. FOTÓ: SIPEKI PÉTER

kérte,
kezdeményezzenek
rendkívüli intézkedéseket a
gazdák helyzetének javítása érdekében. Borkó Károly
és dr. Karakó László (mindketten Fidesz) azt javasolták, hogy hozzanak létre egy
jégkár-elhárító
rendszert.
Kezdeményezték, hogy a
megyei országgyűlés képviselői tekintsék át a vízgazdálkodási társulások helyzetét,
és dolgozzanak ki egy közös
törvénymódosító javaslatot,
mely a mezőgazdasági termelőket is segíti.

senyképességének növeléséhez. Ugyanakkor a támogatás
a munkavállalók számára is
esélynövelő, hiszen a megszerezhető képesítéssel javítják
munkaerő-piaci pozíciójukat
– értékelte a dolgozói oldalról
is a képzést Jókay László, a
Phoenix Légrugó Technológia
Kft. ügyvezető igazgatója.
Az anyavállalat a nyíregyházi üzem munkatársai számára
átfogó továbbképzési programot teremtett, a gyár 180200 munkavállalója közül 150
dolgozó vesz részt szakmai
képzésben, s több mint 400
bizonyítványt szerezhetnek
KM-NYZS
meg.

Koncertekkel és játszóházzal
tették színesebbé a gyermeknapi programokat a Városmajori Művelődési Házban a hét
végén.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Normantas Paulius hol fotózott, hol pedig menekült
Bármerre járt, tüntetésekbe, zavargásokba
csöppent a litván-magyar fotóművész.

„

gyalogosan. Először Indiába
repült, ahol a Magyar Kulturális Intézetben bemutatták a
Bhutáni Királyságról készült
fotóalbumát. Óriási sikere
volt, a tekintélyes The Hindu
és a Pioneer is előkelő helyen
közölt cikket az eseményről.
Új-Delhiben kiújult az orbánc
a lábában, de egy hetven éves
professzor
meggyógyította
egy Visnu istennek áldozott
fűből készült krémmel. Amikor ismét tudott járni, a híres
író-próféta-mágus, Madame
Blavatsky útját járta végig. A
Nilgiri-hegyek között a különleges törzzsel, a todák népével
is találkozott.

NORMANTAS
PAULIUS

Összecsapások, sztrájkok
– Csodálatos élmény volt, ilyen
szép asszonyokat még sehol a
világon nem láttam – meséli a
fotográfus. – A Nilgiri-hegyek

A hétvégén érkezett haza a Himalájából
Normantas Paulius. Decemberben azzal köszönt el szerkesztőségünkben, hogy valamikor
május végén újra találkozunk.
Akkor még nem gondolta,
hogy ez lesz élete legkalandosabb keleti útja. Az elmúlt öt
hónapban öt országot járt be

NYÍREGYHÁZA.

Folyton menekülnöm
kellett és hallgatni
a híreket, mi
lesz másnap.
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Az elmúlt hetekben forrongott Ázsia, képünkön maoistákat támogató
anya látható gyermekével a rendőri sorfal előtt Katmanduban FOTÓ: EPA

után Thaiföld és Kambodzsa
következett.
Érkezésemkor
Bangkokban kijárási tilalom
volt, és ahogy elhagytam az
országot, már áldozatai is voltak az összecsapásoknak. Később az indiai CNN-en láttam,
hogy lángokban áll a főváros.
Normantas Nepálba érkezett,

40

30

20

10

5

ahol négy nap alatt négyezer
méter magasra jutott. Közben a nepáli maoisták sztrájkja megbénította az országot,
Katmanduban a sztrájk előtt
súlyos összecsapások voltak.
Mivel nem lehetett tudni, meddig tart a zűrzavar, Normantas
Darjeelingbe utazott.

Darjeeling azonban már nem
az a nyugodt város, ami volt:
Calcuttából a nagy meleg miatt ezidőtájt milliók indulnak
meg dzsippekkel a hegyekbe,
ahol hűvösebb az éghajlat.
Útjuk a városon keresztül vezet, ahol valósággal kék lesz a
levegő a benzingőztől. Nepálban is zavargások kezdődtek
a gurkák miatt.
– Forrongott egész Ázsia –
mondja Normantas. – Ilyen
kalandos expedícióm még
nem volt: folyton menekülnöm kellett, és állandóan résen lenni, figyelni a híreket,
hogy mi lesz másnap...
Különleges szobor
A zavargásokról egyetlen fotót
sem készített, mert azt mondja, mire hazaér, már egyik sem
aktuális. Volt azonban egy békésebb, mindent meghatározó

élménye is: Kushinagarban,
Buddha halálának helyszínén
egy különleges Buddha-szobrot látott.
– Huszonegy éve foglalkozom buddhizmussal, utam
során több tízezer Buddhaszobrot láttam: ezek mind
méltóságteljesek
voltak.
Kushinagarban, ahol Buddha
elhagyta ezt a világot, nem
erősnek és méltóságosnak ábrázolták, hanem esendőnek:
olyan, mint egy megfáradt
parasztember. Nagyon megfogott ez a látvány, és valahogy
átértékeltem ott az egész eddigi életemet.
Normantas most tíz nap pihenést engedélyez magának
Nyíregyházán, aztán elkezdi összeállítani 12. könyvét,
melynek munkacíme: A négy
szent város – négy BuddhaKM
lábnyom.
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