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MSZP-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Mérlegen az első esztendő

Múltidézés helyett jövőépítést javasol az MSZP
Évértékelést
tartott hétfőn Nyíregyháza városi közgyűlésének szocialista frakciója. Csabai Lászlóné,
az MSZP városi elnöke, Nagy
László
frakcióvezető,
Jeszenszki András frakcióvezető-helyettes, valamint két önkormányzati képviselő: Mikó
Dániel és dr. Moskovits Károly
az önkormányzat elmúlt 1 éves
teljesítményét tette mérlegre.
Közös sajtótájékoztatójukon
elmondták: a város lapjából
és televíziójából áradó rózsaszín sikerpropaganda, illetve
néhány valóban elismerésre
méltó lépés ellenére a fideszes
városvezetést a tétlenség, illetve a hibák hibára halmozása
jellemzi. Elhangzott: három
pályázatot is visszavontak, az
egyik „legfájóbb” a Bessenyei
téri lakások felújítása. Elmaradt a kerékpárutak várva várt
összekötése, a szennyvízhálózat kiépítése pedig – amit
választási kampányában sok-

A szakképzési rendszer
módosításait a vállalkozók bevonásával
hajtják végre a megyeszékhelyen.

szor hangoztatott Nyíregyháza
jelenlegi polgármestere – nem
sokat haladt előre.
A szocialisták szerint nagyotmondás és légvárépítés
zajlott az elmúlt évben, a kapkodó és következetlen lépéseknek se szeri, se száma. A
Fidesz lerombolta 8 év stabil
alapra épült szakmai munkáját, már csak a központi direktívák végrehajtása a fontos. A
helyi érdekek és emberek helyett a fiskális szempont vált
„egyeduralkodóvá”: mennyi
megtakarítás érhető el elbocsátásokkal, erőltetett intézmény-összevonásokkal, a szociális juttatások lefaragásával.
A kormány központosítási
törekvéseit látva a szocialisták
attól tartanak, hogy idővel formálissá válik az önkormányzás
joga. A jelenlegi városvezetésnek pedig azt tanácsolták,
hogy a folytonos múltba mutogatás helyett inkább a jövőt
építsék helyes lépésekkel. KM

NYÍREGYHÁZA.

NYÍREGYHÁZA. – A szervezeti
és intézményi átalakításokkal párhuzamosan kiemelten
kezeltük és támogattuk az új
munkahelyeket teremtő beruházásokat. Az eredményeket
olyan projektek jelzik, mint a
LEGO és a ContiTech már bejelentett új gyárépítése, míg
az Eissmann új csarnokát egy
hónapon belül átadják a termelésnek – érintett gazdasági
kérdéseket az egy éve felállt
önkormányzat munkáját értékelő visszatekintésében dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere.
Ehhez kapcsolódva emelte
ki a turizmus sikereit: a Sóstói
Parkfürdő idén 44 százalékkal növelte forgalmát, a belépők száma meghaladta a 400
ezret, míg az élményfürdőt
a tavalyi 12 ezerhez képest
idén 22 ezren keresték fel. Az
önkormányzat 3
3,5 milliárd
proj
forint értékű projekt
keretében tervezi Sóstó
Sóstógyógyfürdő
további fejlesztés
fejlesztését, a régiós
elbíráláson sikeresen szerepelve várja a második fordulós pályázati kiírást.

Kisiparosok

ROZINKA
MÁRVÁNYKERESKEDÉS

Hamarosan a Kertvárosban is lesz piaca a helyi termelők áruinak

– tette hozzá a polgármester.
A városlakók által legtöbbször kérdezett konkrét ügyek
között dr. Kovács Ferenc elmondta: a keleti elkerülő út
problematikáját is sikerült
megoldani. Bár elképesztő
jogi huzavona és a véletlenek furcsa egybeesése gátolja a terület birtokbavételét, a
közérdek érvényesítését, az
elkerülő út a hónap végéig
megépül.
– Hasonlóan szövevényes
az örökösföldi sportpálya
ügye, amelyben megmagyarázhatatlan
engedmények
mentén és szakmai kontroll
nélkül történt a kivitelezés. A
felelősség tisztázása közben a
város elkötelezett a megoldásban, abban, hogy a gyerekek
végre használatba vehessék
a pályát – tudtuk meg Kósa

Furcsa véletlenek sora
– A vállalkozókkal összefogva törekszünk olyan irányba
terelni a szakképzést, amely
valóban a már meglévő és a
potenciális vállalatok érdekeit szolgálja. A LEGO-val
kialakított együttműködés e
szándék jelentős eredménye
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Tímea alpolgármestertől. A
minimális önerőt igénylő új
pályázatokkal a helyi érdekek
érvényesítését célozzák meg,
ilyen a kertvárosi piac kialakítása, ahol a helyi termelők
értékesíthetik terményeiket.
Nem várt akadály: távhős hiba
– A szociális rendszerben a
párhuzamosságok megszüntetése a cél, míg a közművelődési intézményrendszer átvilágítása olyan építő jellegű
módosításokat szolgál, mint
a külterületi részek jobb ellátása, a színvonal emelése
– fejtette ki Jászai Menyhért
alpolgármester.
Az Egyház és a Síp utca közötti területen a tervek szerint
már be kellett volna fejezni
a munkát, ám nem várt akadályt jelentett a távhőszolgál-

tatás rendszerében talált hiányosság és hiba. Előbb tehát
időt kellett adni a távhőnek
a meghibásodás elhárításához, ezt követően november
elejére tehető a munkálatok
befejezése.
A kis SZTK környéki körút
sorsa november végéig rendeződhet, itt egy budapesti
tervezőiroda valóságtól elrugaszkodott terveit kellett a
lakosság és környéken meglévő üzletek tulajdonosi köre
KM
igényeihez igazítani.

„

A hónap végére, hosszas
jogi huzavona után,
végre megépül a
keleti elkerülő út!

DR. KOVÁCS FERENC
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A település neve először Enchenck
alakban tűnt fel okleveleken.

A vizsgálat és a kezelés is fájdalommentes

c) Encsencs
HIRDETÉS

A KELET ARCKÉPCSARNOKA: Balla Tibor festő

A rajzolás és a festészet
jelenti a kikapcsolódást
Balla Tibor megjárta
Moszkvát, Vietnámot,
végül a határőrségtől
vonult nyugdíjba.

Balla Tibor

FOTÓ: A SZERZŐ

ban kezdett tanítani, amikor
megnyitották a Tanárképző
Főiskola ideiglenes épületét
a Vasvári Pál utcán, az orosz
tanszékre hívták. Eközben
ő már egyetemi diplomáért
tanult Debrecenben, ott doktorált, s lépett elő docenssé a
főiskolán.

Ha jól tudom, már harmadéves
korában megnősült.
BALLA TIBOR: – Így igaz. Egy
Moszkva melletti településen
tanított Tamara. Egyszer kórházba került, ahol szobatársa
egy velünk tanuló lány volt.
Többen látogattuk, ott vettem
észre Tamarát, a bakui lányt.
Nem vártunk sokat az esküvővel. Bakuban született első
fiúnk, János is, vele érkeztünk
haza Nyíregyházára. Tamara
a Kölcsey Ferenc Gimnázium-

Ne hanyagolja el az érszűkületet
Az Időben elkezdett kezeléssel elkerülhető a tragédia
Magyarországon mintegy félmillió ember szenved alsó végtagi
érszűkületben. A statisztikai
adatok szerint az Európai Unió
tagállamaihoz képest hazánkban
közel duplája a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása.

Egészség? Hobbi?
BALLA TIBOR: – Sajnos, a korral

együtt jönnek a betegségek, a
műtétek, amelyekből én sem
maradok ki. Még szerencse,
hogy tudok gondoskodni
ágyhoz kötött feleségemről:
bevásárlok, főzök, takarítok.
Aztán várjuk a gyerekeinket
meg a négy unokát. Nagyon
aranyosak. Nézzen körbe a
falakon: minden festmény az
én munkám, amikor rajzolok
vagy festek, olyankor pihenek.

Hogyan alakult az Ön
pályája?
BALLA TIBOR: – Sok helyen próbálkoztam, hívtak Pestre is, de
én maradtam. A megyeházán
dolgozó vezetők egyszer megkérdezték, nem mennék-e ki

DR. ANGYAL SÁNDOR
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Hogyan került Moszkvába?
BALLA TIBOR: – Amikor a szüleim Nyíregyházára költöztek,
egy kis vályogszobát béreltek azon az utcán, ahol Váci
Mihály édesanyjának volt a
trafikja. Én ebbe az egyszobás hajlékba születtem 1935.
november 22-én. Az iskolákban jól tanultam, s amikor
kitűnően leérettségiztem a
közgazdasági technikumban, olvastam egy pályázati
felhívást külföldi ösztöndíjra. Nyertem, s egy év nyelvi
előkészítés után jutottam ki
Moszkvába, az ottani közgazdasági egyetemre.

Vietnámba a fegyverszünetet
ellenőrző bizottság tagjaként.
Vállaltam, de sajnos, néhány
hónap után infarktussal
tértem haza. Felgyógyulva
Nyírbátorban, a határőrségnél helyezkedtem el, onnan
jöttem nyugdíjba. János fiam
közben – a Zrínyi-gimnázium
után – ugyancsak Moszkvában elvégezte a nemzetközi
kapcsolatok egyetemét, volt
attasé Szíriában, szolgálta a
külügyet Brazíliában, Portugáliában és sok helyen másutt.
Most éppen ő hazánk római
nagykövete. A kisebbik fiúnk,
Mihály a tanárképzőn végzett,
ott talált feleséget, most
országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság elnöke.

A verőerek falán lerakodó anyagok először az erek falának megvastagodását, rugalmatlanná válását, majd elmeszesedését okozzák. Az elmúlt években nem hiába
kapott számos rangos nemzetközi
nagydíjat, elismerést, sőt becsületrendet dr. Khaled Nashwan,
aki Nashwan-ParasoundPlus nevű
találmányával sikeresen vette fel a
harcot a sokak életét megkeserítő
érszűkület ellen.
A sebészorvos-feltaláló olyan készüléket fejlesztett ki, mely javulást
eredményez a legtöbb érszűkületes
beteg számára. Ezt több száz betegen elvégzett kezelések bizonyítják. A berendezés lényege, hogy
infra-, hallható hangot, és bizonyos
frekvenciájú ultrahangot bocsát a
beteg területre speciális frekvencia
ütemben. A húsz napon át tartó,

esetenként fél órás kezelések többek közt a mellékerek keringésképzésére serkentik a szervezetet.
Az ennek köszönhetően kialakuló
érpályák átveszik a beszűkült főér
funkcióját. Egyben javul az érfalak
tápanyag felvétele, azaz visszanyerik rugalmasságukat, ami jelentőséggel bír az érelmeszesedés késleltetésében, megelőzésében.
Kérdésként merülhet fel, hogy
mikor is kell érszűkületre gondolni? Nos, a tünetek széleskörűek. Ha
valaki mással nem magyarázható
végtagi fájdalmat érez, végtagjai
sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú sétát követően lábikragörcsei
jelentkeznek, vagy lábfáradékonyság keseríti meg az életét, végtagjai gyakran zsibbadnak, fáradékonyság, szédülés,esetlegesen
fülzúgás kínozza, akkor könnyen
lehet, hogy érszűkület a diagnózisa. A legtöbben csak későn jönnek
rá, hogy e betegség nehezíti az
életüket, pedig az érszűkület korai
stádiumban való felfedezése többnyire jobb esélyt biztosít a beteg
számára. Az alsó végtagi érszűkület okozta üszkösödés szomorú

végső kimenetele nem más, mint a
végtag amputációja( csonkolása).
A kockázati tényezők minimalizálásával, mozgással, helyes
táplálkozással, a dohányzás elhagyásával, valamint a stresszes
életmód lehetőség szerinti kiküszöbölésével nagyon sokat tehetünk
annak érdekében, hogy a kockázati
tényezőket csökkentsük, de természetesen akadnak „nehezebben
kezelhető” örökletes tényezők is.
Ha az érszűkület mégis előjön, akkor nem marad más, mint az orvosi
megoldás. Az időben való kezelés
lényeges szempont. Felmérések
szerint a tünetmentesek az érszűkületes betegek 15%-át képviselik.
Az eljárást alkalmazó centrumok
az ország egész területén elérhetőek, így Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon is megtalálható a
kezelőközpont. A rendelők minden
önkéntes egészségpénztárral szerződésben állnak.
Felvilágosítás:
www.medhungary.com vagy
06-70/267-3432, 06-30/595-4344,
06-20/920-4447, 06-72/551-714
HIRDETÉS
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