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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
kívánunk!

Kedves Olvasóink!
Legközelebbi számunk
– a hagyományoknak
megfelelôen –
2013. január közepén
jelenik meg.

Ügyfélfogadás
December 27-én, csütörtökön a szokásos
ügyfélfogadási rendtôl
eltérôen egész nap, azaz
8.00-tól 12.00 óráig és
13.00-tól 16.30 óráig,
december 28-án, pénteken a szokásos ügyfélfogadási rend szerint,
azaz 8.00-tól 13.00 óráig fogadjuk ügyfeleinket a Polgármesteri Hivatalban.
December 24-e, hétfô és
december 31-e, hétfô pihenônapok, tehát nincs
ügyfélfogadás.

Orbán Viktor: felére csökken Nyíregyháza adósságállománya
Közel 20 milliárdról
10 milliárd forint alá
csökkenhet Nyíregyháza
adósságállománya.
Megépülhet a Nyugati
elkerülô és a Nyíregyházi
Fôiskola mûködési
feltételeit is rendezik.
Többek között ezt jelentette be Orbán Viktor
Nyíregyházán. A miniszterelnök a kormányzati
adósságátvállalásról
tárgyalt a szabolcsi
megyeszékhelyen, de
számos nagyberuházás
finanszírozási kérdései is
napirendre kerültek.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Csütörtök reggel érkezett Nyíregyházára Orbán Viktor. A szabolcsi megyeszékhely polgármesterével, dr. Kovács Ferenccel rövid sétát tett a belvárosban, majd a városházán egy
órán keresztül, zárt ajtók mö-

gött tárgyaltak. Ezt követôen
a miniszterelnök több bejelentést is tett. Elôször arról beszélt, az összes 500 fô alatti
szabolcsi kistelepülés adósságát átvállalta a kormány, erre
23 milliárd forintot fordítanak.
Hozzáfûzte, a nagyvárosokkal
egyenként kötnek megállapodást. Nyíregyháza esetében az
a döntés született, hogy a jelenlegi közel 20 milliárd forintos adósság, kevesebb mint 10
milliárdra csökkenhet. A miniszterelnök kiemelte, az önkormányzati adósságok átvállalására azért van szükség,
mert a települések bevételeik
jelentôs részét fordították törlesztésre.
Orbán Viktor azt mondta, országosan az önkormányzatok
150 milliárdot fordítottak a
tôke- és hitelállományaik
csökkentésére, ez az eladósodottság pedig azzal járt, hogy
a bevételeik jelentôs részét, az
éves 150 milliárd forint több

mint egyharmadát törlesztésre fordították.
A miniszterelnök arról is beszélt, a szabolcsi megyeszékhely gazdasági mozgásterének
fokozása érdekében saját keretébôl 1,4 milliárd forintot
utaltak Nyíregyházának, a kormány pedig 500 millió forinttal támogatja azt a beruházást,
amely a helyi szennyvízhálózat
95 százalékos lakossági elérését célozta meg. Ez a projekt
a korábbi önkormányzat rossz
tervezése miatt éveket csúszott, a támogatással azonban
sikerül befejezni. A miniszterelnök a Nyíregyházi Fôiskola
jövôjét illetôen kifejtette, nem
kívánják az intézményt integrálni a Debreceni Egyetembe,
azonban a jelenlegi PPP-s
szerzôdések miatt a mûködése veszélybe került. Úgy fogalmazott, az intézménybôl
ezzel a szerzôdéssel kilopták
a pénzt és tönkre akarták tenni. A kormány most azon dol-

az adósságot, így nincs kifizetetlen számlája az önkormányzatnak. Ez szerinte annak is köszönhetô, hogy a
kormány mindvégig támogatta a várost.
Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, Nyíregyháza jó mutatókkal rendelkezik, többek között a munkanélküliség is az
országos átlag alatt van a településen, és a válság ellenére több milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre az ide
települt cégek. A fejlesztések
folytatódnak, többek között a
LEGO fog új üzemet építeni
Nyíregyházán.
gozik, hogy ezt a szerzôdést
módosítsák. Orbán Viktor azt
is bejelentette, a kormányzat
támogatja a Nyíregyházát
nyugati irányban elkerülô út
építését, ez 2015 végére készülhet el. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a vá-

ros erôfeszítéseit látva, a kormány is támogatja a települést.
Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzáfûzte, az elmúlt
két évben konszolidálták a
város adósságállományát, 20
milliárd forint alá szorították

Napról napra A HÉT
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Ez is történt az elmúlt napokban
2012. december 14.
péntek
Váci Mihályra emlékeztek születésének 88.
évfordulója alkalmából szülôhelyén, Nyíregyházán. Ez alkalomból megkoszorúzták
emléktábláját és emlékülésen idézték fel
költészetét, munkásságát a róla elnevezett
kulturális központban.

2012. december 14.
péntek
A Micimackó Bölcsôde kicsinyei, a Napsugár Óvoda óvodásai és az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola alsó tagozatos
diákjai az általuk készített karácsonyfadíszekkel ékesítették a „Mindenki Karácsonyfáját”
az Apáczai téren. Szilvási István önkormányzati képviselô felajánlásából sok-sok ajándékot kaptak a díszítésben részt vevô gyerekek.

2012. december 14.
péntek

Átadták a Raiffeisen
mûveleti központját
Nyíregyházára költöztette
mûveleti központját a
Raiffeisen Bank. A pénzintézet itt mûködteti majd 24
órás ügyfélszolgálati
központját. Az osztrák
bank 150 új munkahelyet
teremtett a beruházással a
szabolcsi megyeszékhelyen,
amit a tervek szerint
néhány év múlva akár
7–800 fôre bôvítenének.
A munkahelyteremtésben
nagy szerepet vállalt a
vidékfejlesztési tárca is,
mivel fejenként egymillió
forinttal támogatták az
álláshelyek létrejöttét.

Tíz magyar nagyváros közül
választotta ki a Raiffeisen,
hová költöztesse a mûveleti
központját. A pénzintézet

házási terveit. Heinz Wieder, a
Raiffeisen Magyarország vezérigazgatója tájékoztatása
szerint elsôsorban egy call
centert fognak itt mûködtetni,
ami az egész ország területérôl fogadja majd az ügyfelek

ugyanis elôször telepített szolgáltatásokat Budapesten kívülre és ezért hosszan mérlegelték a helyszínválasztást.
Nyíregyháza végül azért nyert
az elbírálás során, mert jól
megközelíthetô, magasan
képzett munkaerô áll rendelkezésre és a város is kedvezôen fogadta a pénzintézet beru-

hívásait, emellett pedig egyéb
háttérszolgáltatásokat is idehoznak, ezek a bank egészének mûködését segítik. A mûveleti központ kiváló helyszín
lesz az új munkatársak számára, hogy megtanulják és megismerjék a bank mûködését.
Az osztrák pénzintézet beruházását a Vidékfejlesztési

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Pénteken állították ki a múzeumfalu újlétai
magtárában az amatôr betlehemkészítô verseny legötletesebb, díjazott mûveit, melyeket a múzeum saját gyûjteményében található betlehemekkel kiegészítve láthattak az
érdeklôdôk. A tárlatot hagyományôrzôk
betlehemes mûsora nyitotta meg.

2012. december 15.
szombat
A hét ország húsz ifjúsági szervezetét összefogó Juventus Soliditas hálózat képviselôi
Nyíregyházán tartották elsô gyûlésüket a
hétvégén. Céljaik között szerepel a határokon átnyúló együttmûködések fejlesztése,
a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erôsítése. A delegációt dr. Kovács
Ferenc polgármester a városházán fogadta.

2012. december 16.
vasárnap
Közel 60 családnak tudott ajándékcsomaggal segíteni a NOE Családi Kör Egyesület, a
hétvégén megtartották karácsonyi ünnepségüket a Városmajori Mûvelôdési Házban. Az
önkormányzat 120 ezer forintos pályázatából és adománygyûjtésbôl tehették szebbé az
ünnepet. Az eseményt támogatta a Nyíregyházi Leány és Nôegylet Egyesület is.

2012. december 16.
vasárnap
Kósa Tímea alpolgármester gyújtotta meg
a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján vasárnap délután a Kossuth téren. Köszöntôjében kiemelte, hogy minél több fény
gyullad meg, egyre teljesedik a világ ünnepvárásának világossága. Az Adventi Forgatagban zenés mûsor is várta a városlakókat.

2012. december 17.
hétfõ
Ötödik alkalommal érkezett Nyíregyházára a
betlehemi láng. A szeretet lángját dr. Fazekas
János megyei fôjegyzô és Kósa Tímea alpolgármester fogadta a megyeháza aulájában, ahonnan azt a városházára is továbbvitték. Mindkét
helyrôl bárki magával viheti a lángot, amely a
reményt, a szeretetet, összetartozást jelképezi.
2

2012. december 22.

Minisztérium is támogatta,
mivel a bank 150 új munkatársat vett fel az új helyszínre. Czomba Sándor államtitkár elmondta, az új munkatársak képzési költségei mellett
további forrásokat is biztosítottak annak érdekében, hogy
új álláshelyek jöjjenek létre
Nyíregyházán.
A bank mûveleti központjának a Nyíregyházi Fôiskola ad
helyet. A pénzintézet ugyanis
együttmûködési megállapodást kötött az oktatási intézménnyel, közös képzések indítása érdekében. Az elképzelések szerint a fôiskolán európai bankárképzô központ is
létrejöhet. A Raiffeisen vezetôi azt mondták, hosszú távra
terveznek Nyíregyházán és
néhány év múlva akár 7–800
fôre is bôvítheti a nyíregyházi munkatársak létszámát.
Nem véletlenül fogalmazott
úgy dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, hogy
nagy siker a város számára ez
a beruházás. Nem csak azért,
mert sok vetélytárs mellett
esett ránk a választás, hanem
mert benne van a bôvítés lehetôsége is.

Munkával az egészségért
Négy fô foglalkoztatásában segített egy európai
uniós pályázat a Jósa
András Oktatókórháznak. A szakorvoshiánnyal
küzdô területeken mintegy ötvenmillió forintot
fordítottak a humánerôforrás biztosítására.
A pályázat átmeneti
bértámogatást adott az
intézetnek, az orvosokat
pedig a projekt végeztével
is továbbfoglalkoztatják.
Munkával az egészségügyért címmel indított projektet
a Jósa András Oktatókórház
2010 szeptemberében. Az

egészségügyi rendszer átalakítása országos szinten több
ezer dolgozót érintett, az átszervezésekkel felszabaduló
erôforrást a szakorvoshiánynyal küzdô területekre irányították.
A foglalkoztatást egy európai

uniós pályázat is segítette, a
kórház több mint 49 millió
forintot nyert az orvoshiánnyal küzdô szakterületekre: a támogatással a
diabetológia,
az
aneszteziológia és intenzív
terápia, a hematológia és az
ortopédia-traumatológia
szakterületeken foglalkoztathatott orvosokat 24 hónapon át. A kórház a pályázat
lejárta után is munkát biztosít a hiányszakon dolgozó orvosoknak.
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A hét témája AKTUÁLIS

Nyíregyházának fantasztikus a teljesítménye!
Mint arról címoldalunkon
beszámoltunk, Orbán
Viktor, Magyarország
miniszterelnöke Nyíregyházára érkezett, ahol dr.
Kovács Ferenc polgármesterrel találkozott, majd
sajtótájékoztatót tartott.
Ezt követôen exkluzív
interjút adott a Város-Kép
Kft. médiumai számára, a
Nyíregyházi Televízió
stúdiójában. A teljes
beszélgetést 2012. december 27-én, csütörtökön, a
18 órakor kezdôdô Híregyháza címû mûsorban
láthatják.

Megújul a Buszacsa

Csôd helyett eredmények
– Az adósságkonszolidáció
sokakat érdekelt az utóbbi
idôben itt, Nyíregyházán is.
– Amikor az önkormányzati
választásokra készültünk, a
Fideszben nagyon komoly
diskurzus volt arról, hogy mi
legyen Nyíregyházán. Ez akkoriban egy lerongyolódott
város volt, ezt az itteniek talán nem is tudják. 26 milliárdos adóssága lényegében
agyonnyomta Nyíregyházát,
Önök a csôd szélén egyensúlyoztak – ez volt 2010-ben.
Több tehetséges emberünk is
akadt, aki pályázhatott volna
az emberek bizalmára polgármester-jelöltként, de végül
egy gazdasági szakembert indítottunk, mert tudtuk: a várost kidolgozni az adóssághegy alól csak egy jól felkészült, jó idegrendszerû, higgadt, nyugodt, kicsit üzleties,
alapos ember lesz képes. Így
döntöttünk dr. Kovács Ferenc
mellett. A mai tárgyalás során
megnéztem a számokat, és
úgy láttam: jól döntöttünk. A
26 milliárd forintos szintrôl a
nyíregyházi emberek segítségével leküzdötte a várost körülbelül 20 milliárdos adósságszintre, önerôbôl. Nyíregyházának fantasztikus volt
a teljesítménye az elmúlt két
évben! Most már csak arról
kellett tárgyalnunk, hogy ebbôl a húszból mennyit vállaljon át az állam. Én úgy látom,
jó esély van arra, hogy egy
számjegyû legyen az adósság
a 2013-as évre.
Nyíregyháza egy
erôs város
– Nyilván majd a polgármester úrtól kérdezzük meg az
évértékelôjében, de mit jelenthet ez a megyeszékhely
szempontjából?
– A magyar önkormányzatok
minden évben adósságszolgá-

latként kifizettek körülbelül
150 milliárd forintot. Tehát
ebben az országban úgy éltünk, hogy az önkormányzataink a saját bevételük egyharmadát nem tudták ránk, a
magyar településeken élôkre
költeni, ebbôl nem lett járda,
út, iskola, egészségügy, kultúra, szociális segély vagy
vállalkozás-ösztönzés. Az ország egésze is így van egyébként. Én azért is harcolok,
hogy ne maradjon fönn egy
olyan állapot, hogy befizetjük
az adónkat, de annak nagy
része anélkül, hogy a magyarok abból bármi hasznot láttak volna, már el is hagyja az
országot, hiszen a korábban
fölvett hitelek kamatait ki kell
fizetni. Önök most levegôhöz
jutnak és egyben új lehetôségekhez is. Nem azért akarunk
mi együttmûködni, mert Nyíregyháza segítségre szoruló
hely volna. Most adósságkiváltásról tárgyaltunk, de az
igazság az, hogy Nyíregyháza egy erôs város. Tehát nem
azért érdemes ide pénzt adni,
meg gazdasági támogatást
nyújtani, mert Önök gyengék
vagy szegények, hanem azért,
mert erôsek, és gazdagok
lesznek majd, jó lehetôségük
van erre.
– Akár mondhatnánk azt is,
hogy mindez országosan példaértékû?
– Nyugodtan mondhatjuk, ez
egy fantasztikus teljesítmény.
A munkanélküliség miatt
szenved persze Nyíregyháza
is, de az országos átlag alatt
van a szintje és lehet látni,
hogy van élet ebben a városban. Van kultúrája, több felsôoktatási intézménye, egy
Krúdyja, voltak itt Kállayak,
tehát ez egy erôs világ. Mi
nem azt várjuk Nyíregyházá-

tól, hogy szegény és gyenge
városként támogatást kérjen,
hanem hogy erôs és jómódúvá válni akaró városként arra
kérjen támogatást, hogy még
erôsebb és még jómódúbb legyen. Így hozzáadja az erejét
az országhoz. Ennek módozatairól beszéltünk.
– Jó ezt hallani nyíregyháziként, de miért szereti látványosan a kormány a várost?
Még hozzá kell tennünk
ugyanis, hogy most egy másfél milliárdos összeg pluszban is érkezik „önhikire”, és
az utóbbi idôben is egymilliárdot, majd 400 milliót is
utaltak nekünk.
– Amikor eldöntöttük, hogy
gazdasági szakembert szeretnénk a város élén látni, akkor
kötöttem egy megállapodást a
polgármesterrel, aki azt mondta, úgy gondolja, meg is tudja
csinálni, de segítséggel. Tehát
van egy megállapodásunk
arra nézve, hogy hogyan fogjuk közösen rendbe hozni
Nyíregyháza ügyeit. Ezért
most például fejlesztésekrôl,
a város erôsítésérôl többet tárgyaltunk, mint a bajokról.
Fôiskola: nem
reménytelen
– A város kultúrájának része
a fôiskola, amelyrôl az elmúlt
egy esztendôben egészen furcsa hírek is keringtek. Önálló maradhat-e és talpon maradhat-e a Nyíregyházi Fôiskola?
– A Nyíregyházi Fôiskola
szakértôi anyagok alapján nagyon nagy bajban van, ez egy
sötét történet. 2010 elôtt itt
olyan szerzôdések, beruházások jöttek létre – PPP-nek nevezik, ami a magántôke és az
állam együttmûködésének sa-

játos formája –, melynél minden teher az államnál volt és
minden haszon kiment a magánzsebekbe. Ezt a fôiskolát

tönkretették, ez most egy romhalmaz, miközben sikertörténet is lehetne. Pedig komoly
eredményei vannak, és a tanárképzésben országosan kiemelkedô teljesítményt nyújt.
Az egyik javaslat, ami elém
került, hogy integráljuk, azaz
vonjuk össze Debrecennel.
Azonban, ha valaki azt gondolja, hogy a két intézményt
össze lehet tolni és abból békés együttmûködés lesz, az
szerintem nem ismeri az országnak ezt a szegletét. Miközben igaz, hogy ebben a két
városban 22–26 párhuzamos
szak fut, ami országos szempontból pazarlás. Azt kértem,
hogy olyan koncepciót dolgozzanak ki, amely ezt a 2010
elôtt kötött szerencsétlen szerzôdéshalmazt átalakítja. Varga Mihály vezeti a tárgyalásokat, járt is már itt, számlánként végig fogunk nézni mindent, és utána kidolgozunk
egy szakmai koncepciót, ami
a Nyíregyházi Fôiskola jövôjérôl szól. Tehát nagyon nagy
a baj, de nem reménytelen a
helyzet.

– Van egy neuralgikus pont
az intézmények esetében, ez
a Bujtosi Szabadidô Csarnok
kérdése. A város kinyilvánította a szándékát, hogy szívesen fejlesztené.
– A polgármester úrral lényegében megállapodtunk. A város kéri a csarnokot – ez most
az államnál van, mert a megyei intézmények az államhoz kerültek –, és mi odaadjuk. Ez az egyszerûbb része.
Ahhoz, hogy ez mûködtethetô legyen, jó néhány átalakítást el kell végezni rajta. Meg
is állapodtam a polgármesterrel, hogy miképpen kapja
meg a város ezt a néhány
milliárd forintot, amit a csarnokra fog fordítani. Így végül lesz a városnak egy felújított, korszerû, saját tulajdonban álló csarnoka.

Megmentett
szennyvízprogram
– Úgy érzem, folyamatosan
azt kell mondanom, hogy köszönjük!
– Ezeket már régen el kellett
volna intézni, ezeknek a helyzeteknek nem lett volna szabad kialakulniuk! 2010 elôtt
elkövetett hibákat javítunk ki
lépésrôl lépésre. A másik
ilyen – szerintem az Önök városához méltatlan történet,
amit ma sikerült valahogyan
kijavítani – a szennyvízprogram esete. 2006 vagy 2007
ennek a történetnek az eleje,
a nyíregyháziak egyébként jót
akartak, ezzel nincs is semmi
baj, de nem készült el a beruházás. Hogy ez kinek a felelôssége, a korábbi városvezetésé vagy az akkori kormányé,
most már nem segít rajtunk,

bár biztos érdekes kérdés.
Mindenesetre olyan módon
álltak neki a munkának akkoriban, hogy semmilyen feltételt nem garantáltak, nem volt
minden rendesen kiszámolva,
a források nem álltak rendelkezésre, az egésznek az ütemezése nem volt tiszta. Úgy
mentek bele egy nagy, jó célú
közös vállalkozásba, hogy
szinte kudarcra is ítélték az
egészet. Most 500 millió forintba került, hogy hirtelen
eltüntessük azokat a problémákat, amelyek akadályozzák
a befejezést.
Elkerülô: hamarabb,
tovább
– Tehát akkor rögzítsük,
újabb fél milliárdról beszélünk most a szennyvíz kapcsán. A nyugati elkerülô szakasz pedig 10 évvel korábban
épülhet meg a tervezettnél, de
pontosan mely szakasza és
lesz-e folytatás?
– Az elkerülô szakasz két
részletben épül majd meg. Az
elsô rész 2014. december 31éig biztosan, a második szakasza pedig legkésôbb 2015
végéig, de reménykedünk,
hogy akár 2015 augusztusáig
ez megtörténik.
Nézze, 2010-ben Magyarország egy legyengült ország
volt. A magyar emberek az elmúlt két, két és fél évben fantasztikus munkát végeztek. Ezt
ôk maguk nem mindig érzékelik, mert nagy az igénybevétel
és az emberek ritkán tudnak
kívülrôl ránézni a saját teljesítményükre. Nem mondom,
hogy kirobbanó erôben vagyunk, de mindenki látja,
hogy ez egy folyamatosan
erôsödô ország. Azért jut például 500 millió a szennyvízcsatornázás befejezésére,
mert valakik ezt a pénzt megtermelték. Most Nyíregyházáról beszélünk, de tegnap 23
milliárd forintért kiváltottuk
az Önök megyéjének a kistelepüléseit is az adósságokból.
Vagy például, ha valaki azt
mondja két évvel ezelôtt,
hogy jövô januártól kezdve a
februárban kifizetendô gáz,
villanyáram, távhô számláinak 10 százalékkal kisebbnek
kell lenniük, akkor beutalják
a bolondok házába, mert az
ország nem éppen úgy nézett
ki! Negyven éve nem történt
ilyen Magyarországon.

Kötöttünk egy megállapodást a polgármesterrel, hogy közösen
rendbehozzuk Nyíregyháza ügyeit
2012. december 22.
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Új hulladékgazdálkodási szolgáltató
Nyíregyházán jelentôs szervezeti változások lépnek életbe
2013. január 1-jével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
döntése alapján a településen
a kizárólagos hulladékgazdálkodási közszolgáltató a társulás cége, az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft.
lesz. A hulladék gyûjtését,
szállítását alvállalkozóként
továbbra is a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. fogja
ellátni, így a lakosság részére
a szolgáltatás az eddig megszokott rendben zajlik majd.
A részletekrôl Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetô igazgatója számolt be lapunknak.
– 2013. január 1. napjával lép
hatályba az új hulladéktörvény, amely a hulladékgazdálkodás néhány területén alapvetô változást hoz. A lakossá-
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gunk valamennyi vállalkozást
írásban keresi majd meg a
szerzôdéskötésre irányuló felhívásával. Arra kérjük a gazdálkodó szervezeteket, hogy
– az esetleges felmondási idôt
is figyelembe véve – legkésôbb 2013. április 1. napjáig
szüntessék meg a vegyes hulladék elszállítására vonatkogi hulladékgyûjtésben és -szálzó szerzôdésüket, és kössék
lításban nem lépnek életbe
meg a közszolgáltatási szerzôFelhívják a szolgáltatók
különösebb változások: a hulfigyelmét
dést az Észak-Alföldi Körladékgazdálkodási célkitûzényezetgazdálkodási Kft.-vel,
sek és költséghatékonysági
elvek mentén tovább próbál- – A vállalkozásokat érintô leg- mint kizárólagos közszolgáljuk növelni a szelektíven be- jelentôsebb változás az, hogy tatóval.
gyûjtött, újrahasznosítható 2013. január 1-jétôl kizárólag – Az eddigi közszolgáltatóval
hulladékok arányát. Ez azért az adott település kijelölt köz- szerzôdött vállalkozások réis különösen fontos, mert szolgáltatóját bízhatják meg a szére a megszokott módon, az
2013. január 1. napjával a lakossági hulladékkal együtt új közszolgáltatási díj közlése mellett biztosítközszolgáltatónak
juk a szolgáltatást.
egy 3000 Ft/tonna
Éberhardt Gábor
lerakási járulékfiA
lakossági
hulladékgyûjtésben
hozzátette: 2013zetési kötelezettban is mindent
ségnek is eleget és -szállításban nem lépnek
megteszünk majd
kell tennie. Ez az
azért, hogy a váadójellegû járulék életbe különösebb változások
ros lakói továbbra
évente duplázódni
fog, amely csak úgy csökkent- kezelhetô vegyes hulladékuk is elégedettek legyenek a hulhetô, ha közös összefogással, elszállításával és kezelésével. ladékgazdálkodási közszolminôségi szelektív hulladék- Ennek megfelelôen társasá- gáltatással.
gyûjtéssel a lerakásra kerülô
hulladék menynyiségét minimalizáljuk.
– Jelentôs változása az új törvénynek, hogy a vállalkozások számára megszûnik az
eddigi „választási lehetôség”
a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékuk elszállítása
tekintetében.

Kinevezték a járási vezetôket
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter ünnepélyes keretek
között kinevezte a járási hivatalok vezetôit. Januártól
vidéken 175 járási hivatal és a fôvárosban 23 kerületi
hivatal kezdi meg mûködését.
A januárban induló járási hivatalok elsôsorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi
igazgatási ügyek intézését veszik át a településektôl. Jövô
évtôl a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog
mûködni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenôrzô hivatal, a járási földhivatal, a járási
munkaügyi kirendeltség.
A Nyíregyházi Járási Hivatal megbízott vezetôje dr. Galambos Ildikó lett.
Dr. Galambos Ildikó 1963-ban született Baktalórántházán.
1988-ban az Államigazgatási Fôiskolán végzett igazgatásszervezôként, majd 2002-ben a Pécsi Tudományegyetemen
jogászként doktorált. 1988-tól revizorként dolgozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adófelügyelôségnél, majd
1994-ben Nagyhalász jegyzôjének választották. 1999-ben
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatalnál helyezkedett el ingatlan-nyilvántartási ügyintézôként. 2004-ben
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal,
majd a Kormányhivatal igazgatója lett, mely tisztséget
mostani kinevezéséig töltötte be. Házas, három gyermek
édesanyja.
A Nyíregyházi Járási Hivatal székhelye: Nyíregyháza. A nyíregyházi járáshoz tartozó települések: Apagy,
Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz,
Sényô, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu, Újfehértó.
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Évet értékelt a Nyírségvíz
Nem érinti a fogyasztókat
a jövôre életbe lépô
közmûadó – hangzott el a
Nyírségvíz Zrt. év végi
sajtótájékoztatóján. A
társaságnak emiatt jövôre
337 millió forinttal nônek a
költségei, amelyet – mivel
nem építhetik be az árakba
– ki kell gazdálkodnia. A
jövô év tervezését az is
nehezíti, hogy egy jogszabály értelmében a cégnek
önkormányzati tulajdonba
kell átadnia a közmûveket.
A Nyírségvíz Zrt. a mûszaki
biztonságot kiemelt stratégiai célnak tekinti, ezért a hibaelhárítások, karbantartások
mellett fontosnak tartják a fejlesztéseket is. A paszabi távvezeték közel 170 ezer fogyasztó ivóvízellátását szolgálja, itt 4,7 kilométer
hosszan végeztek rekonstrukciós munkákat. Azon a területen cserélték ki a vezetékeket, amely elláposodott, így a

karbantartása már nehézkessé vált. Ezt a beruházást több
mint 200 millió forintból valósította meg a társaság saját
forrásból. A cég nagy fejlesztése volt továbbá, hogy a
szennyvíztelepen a már meglévô gázmotor mellé egy újabbat sikerült telepíteni több
mint 70 millió forintból. Ezzel az egyes számú szennyvíztisztító telep villamosenergiaellátásának mintegy 80 százalékát megújuló energiából
tudják biztosítani.

A társaság évértékelô sajtótájékoztatóján elhangzott, mértékadó tervet állítottak össze
év elején, ám a meleg száraz
nyár miatt 2 százalékos értékesítési többletet halmozott
fel a társaság, ennyivel több
szolgáltatásra tartottak igényt
a fogyasztók. Móricz István
vezérigazgató hangsúlyozta,
ez az, ami biztonságot adott
ahhoz, hogy az évet jól tudják zárni. A cégvezetô hozzátette, jövôre alapvetôen megváltozik a jogi környezet a

víziközmû szakmában, amihez alkalmazkodniuk kell.
Az egyik ilyen módosulás,
hogy a közmûvek az önkormányzatok tulajdonába kerülnek. Ez a fejlesztéssel kapcsolatos eljárásokat és elképzeléseket is alapjaiban változtatja
meg, hiszen a cég szolgáltatási területén 50 önkormányzati partner van. Szintén jövôre lép életbe a közmûadó is,
amely – a szakemberek tájékoztatása szerint – nem érinti
a fogyasztókat.
Az évzárón elhangzott, enyhén romlott a fizetési morál,
az elmúlt hat évben 4 százalék környékén tudták tartani
a tartós kintlévôséget, az idei
évben azonban úgy tûnik, 4,7
százalékon zárják az évet. Ez
a korábbi évekhez képest
romlást jelent, ám országos
viszonylatban jónak mondható, hiszen vannak olyan társaságok, ahol 8–10 százalék között mozog a kintlévôség aránya.

INFORMÁCIÓK

Elôzzük meg a tragédiát!
A lakástüzek veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Szakemberek szerint minden évben a fûtési szezon
kezdetétôl, illetve az ünnepek idején nô meg jelentôsen a
tûzesetek száma. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért a lakástüzek megelôzésérôl tartott bemutatót.
Akár egy kisebb huzat is elegendô ahhoz, hogy lakástûz keletkezzen. Egy elborult gyertyáról is továbbterjednek pillanatok alatt a lángok. A téli idôszakban az ünnepek közeledtével
a nyílt láng felelôtlen használata az egyik legnagyobb veszélyforrás – figyelmeztetnek a szakemberek.
A fûtési idôszakban megnövekedett a kéménytüzek száma.
Megyénkben szeptembertôl eddig 26 alkalommal vonultak kéménytûzhöz a lánglovagok. Sokszor a kazánházakban keletkezik tûz, de az is gyakori, hogy a hôsugárzók terhelik túl az
elektromos hálózatot, a gyorsan terjedô lángok pedig többször tragédiához is vezetnek.
A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a legtöbb
esetben megelôzhetô a lakástûz kialakulása. Ezért sem a nyílt
lánggal, sem az elektromos árammal mûködô ünnepi díszeket
ne hagyjuk felügyelet nélkül.

MUNKATÁRSAT KERESEK!
Dinamikusan fejlôdô cég munkatársat keres!
Feltétel: középfokú végzettség, dinamizmus,
nagy munkabírás, jó kommunikációs készség,
rugalmasság, üzleti szemlélet, vállalkozói igazolvány.

Fényképes önéletrajzot
a vallalkozoiallas@gmail.com e-mail címre kérek.
További információ a 06-70/334-2442 telefonszámon.

ECO-MIX plusz – pénzrôl és gazdaságról

Telephelyfejlesztés –
két lehetôség egy célra
A kis- és középvállalkozások gazdasági válságból való kilábalásának eszköze a folyamatos fejlesztés, képzés és piacbôvítés. Elôbbiben kiemelt szerepet kaphat a telephelyfejlesztés, melynek finanszírozására most két támogatási lehetôség is adott. A régiós
forrásból (ÉAOP) az alábbi feltételekkel vehetô igénybe támogatás: A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek minôsített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetôség.
Ettôl eltérô övezeti besorolás esetén barnamezôs projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges. Önállóan támogatható tevékenységek termelô és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új, illetve meglévô épület építése, létesítése,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, valamint a
kapcsolódó eszközbeszerzés. Az igényelhetô támogatás összege:
minimum 10 millió forint, maximum 100 millió forint. A benyújtás határideje az észak-alföldi régióban 2012. december 10-étôl
2013. január 28-áig lehetséges. A támogatás mértéke 50–70 százalék között változhat.
Országosan rendelkezésre álló forrás december 15-étôl a „Komplex
vállalati technológia-fejlesztés”, mely sokkal tágabb lehetôséget jelent, hiszen nem szerepel benne a gazdasági területi korlátozás, valamint az infrastrukturális, ingatlan-beruházáson és eszközbeszerzésen kívül támogatott a piacra jutás, vállalati HR fejlesztés, tanácsadás igénybevétele is. Az igényelhetô vissza nem térítendô támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 150 millió forint,
mértéke 40–50 százalék. A pályázatok benyújtása 2013. február 28áig lehetséges. Mindkét pályázat esetén maximum 50 százalékos
elôleg igényelhetô, illetve 20 millió forint alatti támogatás esetén a
kedvezményezett nem kötelezett biztosíték nyújtására.
Fôleg utóbbi pályázat esetében számolhatunk nagyszámú érdeklôdôre, ezért azt javasoljuk a tisztelt gazdálkodó szervezeteknek,
hogy ne várják meg a február hónapot a beruházási elképzelés kidolgozásával, érdemes januárban benyújtani a kapcsolódó támogatási kérelmet.
Szuhóczky Gábor
közgazdász
Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft.
„Akkreditált Vállalati Tanácsadó”
2012. december 22.
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Romantika Esküvôi
A demográfus világkarrierje 15.
Kiállítás és Vásár
„Nyíregyháza a szülôvárosom, gyermekkoromat a
Csillag utcai házunkban
éltem meg, aztán hosszú
évtizedekig nem jártam
itt” – mondja riportalanyom. De milyen évtizedek
voltak azok! – tehetjük
hozzá.
SZERZÔ: MARIK SÁNDOR

Demény Pál professzorral jeles alkalomból elevenítettük
fel a múltat néhány nappal 80.
születésnapja, december 24.
elôtt, amely egyben nyugdíjba vonulását is jelenti. A hivatalos ünnepség New Yorkban volt, december 18-án.
Majdnem végig teljes munkaidôben dolgozott.
Ifjúkori sorsát alapvetôen befolyásolta édesapja foglalkozása, aki a két világháború
között futott be szép jogászi
karriert: járásbíró volt Nyíregyházán, járásbírósági elnök
Edelényben, táblabíró Debrecenben. Az új (kommunista)
hatalom szemében szálka
volt, s állása elvesztésével
nemcsak ôt hozták lehetetlen
helyzetbe, hanem gyermekeit is büntették. Állami gimnáziumban nem érettségizhetett,
a debreceni reformátusban
fejezhette be középiskolai tanulmányait. Segédmunkásként szerezte meg a jogot,
hogy tovább tanulhasson,
szinte mindegy volt, hogy hol.
Végül „kerülôúton”, orosztolmács-iskola helyett talán véletlenül lett közgazdászhallgató. Aztán alámerült a szá-
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munkáját. Száznyolcvanszor
repülte át az óceánt New Yorkból indulva, hogy Európában
különbözô kongresszusokon,
konferenciákon elôadásokat
tartson, szakmai vitát vezessen
– nem beszélve más földrészekrôl. Jubileumi ünnepségére is Moszkvából, egy szakmai
konferenciáról tért vissza New
York-ba.
Riportalanyom szerencsés alkat, jó egészségnek örvend,
ma is jól viseli a kontinensek
közötti utazást.

mok világában, a Központi
Statisztikai Hivatal munkatársa lett. Francia nyelvtudása
révén egyik fônöke tolmácsaként jutott ki egy konferenciára 1957 elején Svájcba,
ahonnan nem jött vissza. Úgy
vélte, éppen elég megkülönböztetésben volt része fiatal
éveiben, semmi jóra nem számított, „priuszos” volt. Emigráns lett, állampolgárságát elvesztette, édesapja temetésére sem tudott hazajönni.
Új élet Amerikában
Az Egyesült Államok fogadta
be, ösztöndíjjal Princetonban
doktorált, majd ott lett tanársegéd, késôbb adjunktus. A népességtudományra, demográfiára szakosodott. Jó választás
volt, abban az idôben kezdett
felívelni ez a tudományág.
Neves egyetemek oktatójaként
lépdelt a ranglétrán – miközben családot alapított, gyermekei születtek –, a kaliforniai
Berkeley közgazdászprofesszoraként vállalta, hogy az
újonnan létesülô honolului
egyetemen megalapítja a demográfiai kutatóintézetet.
1972-ben, negyvenévesen érte
újabb kihívás: John D. Rockefeller hívta meg New York-ba,
ahol a jelentôs fejlesztések
elôtt álló Népességtanács alelnöki, egyben az újonnan létrehozandó demográfiai kutatóintézet igazgatói állását ajánlotta. Másfél évtized sikeres
munka következett ezután, a
modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szak-

tekintélye lett. Teljesítményét
jelzi, hogy az 1986-os évre
Demény Pál lehetett a Population Association of America
(Amerikai Népességtudományi Társaság) elsô, nem északamerikai születésû megválasztott elnöke. Ilyenre azt megelôzôen, több mint ötven évig
nem volt példa.
Tizenöt év után – amikor
irányváltás következett be a
tanács munkájában – vezetôi
posztjáról leköszönt, de fômunkatársként és az általa
1975-ben alapított szakmai folyóirat – a Population and
Development Review – fôszerkesztôjeként egészen mostanáig tovább dolgozott: oktatott,
elôadásokat tartott szerte a
nagyvilágban, szerkesztette a
szakma meghatározó folyóiratát, szakértôként segítette az
ENSZ, a Világbank, és más
nemzetközi szervezetek

A szülôhaza visszafogadta
A szülôhaza a nyolcvanas
években engedte vissza – akkor idôs édesanyjával bejárták
ifjú korának helyszíneit, Nyíregyházát is. A rendszerváltás
után, amikor az amerikai mellett ismét magyar állampolgár
is lett, az anyakönyvi dokumentumokért jött, majd többször, csak úgy látogatóba.
Megtisztelônek tartja, hogy az
ezredfordulón a Magyar Tudományos Akadémia külsô
taggá választotta.

„Neves egyetemek oktatójaként lépdelt a ranglétrán”

Zsatkuné Szabó Mónika, a Gold Romantika Kft. tulajdonosa
2013. január 19-20-án rendezi meg Nyíregyházán, a Bujtosi
Szabadidô Csarnok 1800 négyzetméteres kiállítói területén közel 100 kiállítóval immár hagyományos rendezvényét.
A kiállítók többnyire a megyében mûködô, rendezvények
kiszolgálásával foglalkozó kereskedelmi egységek és szolgáltatók (ruhaszalonok, cukrászdák, fotósok, videósok, dekoratôrök, koktélosok, éttermek, szállodák, szépségstúdiók,
autókölcsönzôk, rendezvényszervezôk, grafikusok, ékszerészek, utazási irodák, takarékpénztárak…), de a jó hangulat és
a látogatottság külföldrôl és az ország több pontjáról vonz
visszatérô kiállítókat is. Nagy szeretettel, változatos megjelenési lehetôségekkel várunk minden ötletes, újdonságot
hozó és bemutatkozni vágyó új kiállítót. A jubileum jegyében számos újdonság, bemutató, kedvezmény várja az esküvôre, rendezvényekre készülôket.
A kiállítás ingyenes tanácsadással segíti az esküvôk szervezését!
A Rendezvény Centrum facebook oldalára várjuk az esküvôjükre készülô ifjú párok fotóját. Az a pár, akinek a legtöbb
ismerôse like-olta a fotót és a Rendezvény Centrum oldalát,
egy 1 000 000 Ft összértékû, a kiállítók által felajánlott nyereményekbôl álló csomagot kap, melyet a XV. jubileumi kiállítás kapcsán vasárnap 15 órakor adunk át a szerencsés párnak.
Az elsô 10 helyezett 2 db kiállításbelépôt kap a szervezô Romantika Rendezvény Centrumtól.
KOROSZTÁLYTÓL FÜGGETLENÜL
Bárki beküldheti facebook oldalunkra vagy üzletünkbe a családdal, szerelemmel, házasságkötéssel kapcsolatos munkáit.
Az alkotásokat a kiállítás elôterében lehet majd megtekinteni.
A kategóriák díjazottjai között a kiállítók által felajánlott nyereményeket sorsoljuk ki.
AKIK HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT ÜNNEPLIK
Legyen az az 1. vagy akár az 50.!
Egy fotó és egy rövid történet beküldésével jelentkezhetnek házasságuk vagy szerelmük megerôsítésére a házasságban élô párok
facebook oldalunkon. A kiállításon a házasságukat megerôsítôk
között kisorsolunk a Lifestyle**** Mátra Hotelben egy hosszú
hétvégét a Quaestor Utazási Iroda jóvoltából, valamint egy emlékezetes fotóval és emléklappal térhetnek haza.
(x)

Kedvezményes belépôjegyek elôvételben már kaphatóak.
Infovonal: 06-30/983-9040 és www.rendezvenycentrum.com

Napról napra HÍREK
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Befejezôdött a belvárosi terek rekonstrukciója 3,3 milliárd a civileknek
Országzászló tér, Luther
tér, Nyírvíz Palota felújítása. Több mint 2 milliárd
forintot fordított a város a
belvárosi terek integrált
funkcióbôvítô fejlesztésére.
A 2009 óta tartó pályázat
75 százalékos támogatottsággal valósult meg. Az
önkormányzat szerint a
pályázat segítségével
élhetôbb lett Nyíregyháza
belvárosa.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A belvárosban sétálók már
egy megszépült Országzászló teret láthatnak. Ez szintén
az IVS forrásainak köszönhetô. Az integrált városfejlesztési stratégia 2009-ben kezdôdött el, ennek köszönhetôen
újult meg Nyíregyháza belvárosa. A projekt során új épületekkel gazdagodott a város,
átadták az Ügyfélszolgálati
Centrumot, amely 21. századi körülmények között fogadja az ügyfeleket. Eredeti pompájában várja a Házasságkötô terem is az egybekelôket,

szártelep szociális városrehabilitációs fejlesztésére kerül
majd sor, és szerepel a felújítási tervek között az Örökösföld rekonstrukciója is.

amely most már konferenciák rendezésére is alkalmas. A
program során bicikliutakat,
járdákat építettek, az Egyház
és Síp utcán többsávos lett az
úttest és hangbemondásos
rendszer segíti a fogyatékkal
élôk átkelését. A megvalósított felújítások során a város
mindig figyelembe vette a lakosság elképzeléseit is.
Hagymássy Gyula, az Ipari
Park Kft. ügyvezetôje elmondta: – Az eredeti pályázathoz képest több változtatás
is szükségszerû volt. Kiemelném itt a Hôsök tere projektelemet, amikor is az eredeti
pályázatban egy olyan elkép-

Átadták
a Szabolcs Takarék
balkányi fiókját
A Szabolcs Takarékszövetkezet balkányi
fiókjának átadását ünnepelték a résztvevôk
hétfôn.
A jelenlévôk Pálosi László,
Balkány város polgármesterének üdvözlô szavai, Szabó Levente, az MTB Zrt. vezérigazgató-helyettesének köszöntôje,
valamint Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatójának avatóbeszéde után a Takarékszövetkezet
folyamatos fejlôdésének jelentôs bizonyítékát „vették birtokukba”.
Az épület kívül-belül a
TakarékPont Üzleti Modell je-
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Az ünnepélyes szalagátvágáson
(balról jobbra) Bede József
elnökigazgató, Szabolcs
Takarékszövetkezet, Pálos László,
Balkány polgármestere, Szabó
Levente vezérigazgató-helyettes,
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.

gyeit hordozza magán, hiszen
a Szabolcs Takarékszövetkezet
– a megyében elsôként – belépett az országos TakarékPont
Hálózatba, melynek fô célja,
hogy széles körû, egységes termékekkel és szolgáltatásokkal,
azonos árakkal várják az ügyfeleket az ország minden pontján.
Az átadást követôen a balkányi
lakosságnak és a vállalkozóknak helyben is lehetôségük
nyílik a megye pénzintézetének személyre szabott szolgáltatásait igénybe venni.
A jelenkor hitelintézetével

4233 Balkány,
Ságvári Endre utca 31.
Telefon: 42/561-068

zelés született, amelyet sem a
lakosság, sem a civil szervezetek nem támogattak. Az ô
kezdeményezésükre, és a javaslataikat figyelembe véve
módosítottuk a projektelemet.
A Hôsök tere felújításában az
eredeti tervekben húsz fa kivágása szerepelt és több zöld
felület térburkolásáról volt szó.
Az ésszerû és a városlakók
szempontjából élhetôbb módosításoknak köszönhetôen
bevonták a programba az Országzászló teret, a Nyírvíz Palota körüli járda felújítását és
a Kossuth téren megépült egy
új szökôkút is.
A jövôben az Érkert és a Hu-

szemben támasztott követelmény teljesül azzal, hogy az
akadálymentesített fiók készpénzkiadó automatával (ATM),
valamint ügyféltanácsadói irodával is rendelkezik. Utóbbival
a hagyományos szolgáltatásokon túl lakás-elôtakarékossági,
befektetési, biztosítási termékek
értékesítésére, továbbá értékpapír-mûveletekre is lehetôsége
nyílik a Szabolcs Takarékszövetkezet meglévô és leendô
ügyfeleinek.
TakarékPontos ügyféltér

A jövô évi költségvetésben 3,3 milliárd forint áll az ország
civil szervezeteinek rendelkezésére. Ezt örömmel jelentette
be az évzáró civil fórumon dr. Csizmadia László, a Nemzeti
Együttmûködési Alap Tanácsának elnöke.
Évzáró civil fórumot rendezett a nyíregyházi önkormányzat és
a Nyíregyházi Civil Fórum a városházán. A cél az volt, hogy az
érintett szervezetek közösen értékelhessék az idén életbe lépett
civil törvény tapasztalatait, és készülhessenek a jövô évi feladatokra. A fórum vendége volt dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttmûködési Alap Tanácsának elnöke. Bejelentette, hogy
a jövô évi költségvetésben 3,3 milliárd forint áll az ország civil
szervezeteinek rendelkezésére. A házigazda, dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere is kiemelte az önkormányzat és a
civil szervezetek összehangolt munkájának fontosságát.

Helyreigazító közlemény
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat, a
Nyíregyházi Napló 2012. december 14-ei számában a Keletfa Kft. megrendelése alapján megjelentetett „60 éves a nyíregyházi koporsógyár” hirdetésben megjelent azon állítást,
miszerint „a gyárban megvásárolt kellékeket ... a megyei temetkezés a temetôben csak 27 000 forint extra díj ellenében
veszi át”, mint Nyíregyháza város köztemetôjének üzemeltetôje visszautasítja, mivel Nyíregyháza város köztemetôjében – a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel –
temetkezési kellékeket nem vesz át (sem extra, sem más díj
ellenében). Vállalatunk és valamennyi temetôüzemeltetést
végzô szervezet az elhunyttal együtt beszállított temetkezési
kellékeket köteles díj felszámítása nélkül átvenni. A reklámközlemény idézettartalma vállalatunk mint temetô-üzemeltetési és temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végzô
gazdasági társaság jó hírnevét sérti, valótlan tartalma miatt.”

Évforduló
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HIRDETÉS

Negyven év után is piacvezetô a papírgyár
December 4-én volt negyven éve
annak, hogy ünnepélyes keretek
között megkezdte a termelést az
egykori „Nyíregyházi Hullámdoboz és Zsákgyár”. A nyíregyháziak által csak „papírgyárként”
emlegetett cég, még ma is
meghatározó szerepet tölt be
megyénk gazdasági életében. A
'90-es évektôl Dunapackra
keresztelt üzem, jubileumi
ünnepségre készül.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

A jeles nap alkalmából Galambos
Attilát, a Dunapack Kft. ügyvezetôjét kértük fel egy kis múltidézésre.
A fiatal cégvezetô 2009-tôl vezeti a
nagymúltú vállalatot. Még maga is
gyerek volt, amikor letették a papírgyár alapkövét és ünnepélyesen elindult a termelés a gyárban. Viszont
sok mindent tud az elmúlt negyven
évrôl, hiszen még ma is dolgoznak
olyanok néhányan az üzemben, akik
elsô pillanattól szerepet vállaltak a
cég életében.
Számos változás ment végbe az elmúlt negyven év alatt – mesélte. Ta-

lán a legjelentôsebb 1990-ben volt,
amikor a Papíripari Vállalatot alkotó gyárakból háromban 40 százalékos tulajdonrészt szerzett az osztrák
befektetô, Thomas Prinzhorn, aki
1995-ben 100 százalékos tulajdonosa lett az akkori Dunapack Zrt.-nek,
melynek Magyarországon nemcsak
Nyíregyházán, hanem Dunaújvárosban és Csepelen is van gyáregysége. A Thomas Prinzhorn által irányított vállalatcsoport neve jól cseng a
világ papíriparában, hiszen világszerte immár 11 gyárat üzemeltet a
150 éves múltra visszatekintô családi vállalkozás. Legutóbb Ukrajnában adtak át egy új gyárat – tudtuk
meg. De ez idô alatt több kiszervezés is történt. Olyan vállalkozások
jöttek létre, melyek a mai napig is
ezer szállal kötôdnek a Dunapackhoz – tekintett vissza a jelentôs eseményre Galambos Attila. 2008-ban
egy újabb mérföldkôhöz érkezett el
a gyár, amikor is profiltisztítást hajtott végre a tulajdonosi kör, és a papírzsákgyártó egységet eladta a
Mondi Bags Kft.-nek.

Nem könnyû a könnyûipar

Természetesen ahhoz, hogy a gyár
ma is piacvezetô lehessen, kevés lenne a tulajdonosváltás, lépést kell tartani a technika fejlôdésével is, ami
jelentôs befektetéssel jár. Amikor új
gépek vásárlása a cél, százmilliós és
milliárdos nagyságrendekrôl kell beszélni – kaptam a választ arra a kérdésre, hogy nem tartanak-e konkurens vállalkozások felbukkanásától.
A beszélgetésünk során arra is fény
derült, hogy a hajdan könnyûiparként emlegetett papíripari szakma,
egyáltalán nem könnyû, sôt, ma már
csak a felsôfokú oktatási rendszerben,
mérnöki szinten van jelen a papíriparhoz kapcsolódó ismeretek oktatása,
nem tanítják a szakiskolai képzés
rendszerében. Itt valóban úgy tud elhelyezkedni a szakmában egy-egy
fiatal, ha a gyárban „kisinasnak” áll.
És még egy tévhitet fontos lenne eloszlatni negyven év után. Bár mindenki csak papírgyárként emlegeti a
céget, holott itt papírgyártás nincs,
az üzem gépein papírfeldolgozás
történik és dobozgyártás.

itt készült termékek, dobozok és csomagolóanyagok mindenütt jelen
vannak az életünkben. A születésnap
mindenkinek eszébe juttat egy történetet, mely a papírgyárban esett
meg, vagy felidéz egy barátot, aki
itt dolgozott. Ez azért sem véletlen,
mert az elmúlt negyven év alatt
négyezren mondhatják el magukról,
hogy itt dolgoztak hosszabb, rövidebb ideig.

Több millió négyzetméter hullámpapír gördül le a gépsorokról, és az

Negyven éve dolgoznak a papírgyárban:
Glückman Lászlónéról véletlenül
sem gondoltam volna, hogy részese volt az indulásnak. A fiatalos
hölgy lelkesen beszél ma is a munkájáról és szívesen emlékezik a
kezdetekre. A középiskola után
került a céghez. Ma energetikusként dolgozik. Negyven év után is
izgalmasnak és változatosnak tartja a munkáját. Amikor elhelyezkedett, még a bércsoportnál dolgozott. Ekkor 1200 munkavállaló
volt a Nyíregyházi Hullámdoboz és
Zsákgyárnál, ma 182-en dolgoznak
a cégnél – mesélte. Felsôfokú végzettséget is munka mellett szerzett.
Az idôk során rengeteg emberrel találkozott, jó fônökei voltak és vannak, így – bár lenne rá lehetôsége –
még nem szeretne nyugdíjba vonulni. Ennek ellenére azt javasolja a
fiataloknak, hogy érdemes váltani,
hiszen az embernek mindig szüksége van a kihívásokra.

Király Zoltán elektromûszerészként
dolgozik a papírgyárban már negyven éve. 17 évesen került a céghez,
így nem csoda, hogy fiatal kora ellenére rangidôsnek számít a szakmában.
40 éves szakmai tapasztalatára támaszkodnak a mai fiatalok is, akik itt képzelik el a jövôjüket. Az elmúlt évtizedek alatt jelentôsen megújult a géppark, így szakmailag is szükséges volt
a folyamatos fejlôdés – mesélte. Az is
változást hozott, hogy az induláshoz
képest jóval kevesebben vannak, így
a munka is több lett. Ahogy az itt indulók többsége, ô is munka mellett képezte magát tovább. Feladata ma is a
gépek rendszeres karbantartása és az
esetleges hibák azonnali kijavítása.
Szakértelmét mi sem bizonyítja jobban, hogy az üzemcsarnokban még
találunk már-már muzeális értékû gépet is, mely kifogástalanul dolgozik.

Roma Béla fizikai munkát végez
negyven éve a jubiláló papírgyárban.
Jelenleg feldolgozó, dobozhajtogató
és ragasztógép mellett teljesít „szolgálatot”. Még ma is örömmel megy
be a munkahelyére, annak ellenére,
hogy ma már több munka hárul rájuk,
mint korábban. A kollégáival nagyon
jó a kapcsolata, nyugodtnak nevezte a
munkahelyi légkört, és szakszervezeti vezetôként is pozitívan tud nyilatkozni munkáltatóiról.
A cégnél a dolgozók a mai napig sem
veszítették el a humorukat. Nemrégiben
a következô jelent meg a jubiláló Roma
Béláról a cég lapjában – egy félreértés
miatt. Arra a kérdésre, hogy mit csinál
munkaidô után otthon, az újság szerint
a következôt válaszolta: otthon várja a
felesége, majd egy rövid szex, rövid ebéd
és hosszú kertészkedés. De ezúton üzeni a lap olvasóinak, hogy ez tévedés, mert
üres gyomorral még a szex sem megy!

Kukucska Pálné, napra pontosan
negyven évet töltött a gyárban. Betanított munkásként kezdte, majd a
csarnokba került beállítóként. A
„dominó” gép mellôl ment nyugdíjba nemrégiben. Nagyon szívesen
emlékszik vissza a kezdetekre. Fiatal lányként örömmel töltötte el,
hogy többségében hasonló korosztályú munkatársai voltak. Hasonló
volt a gondolkodásuk és az érdeklôdési körük is, így igen jó hangulat
uralkodott az üzemcsarnokban. De a
kellemes munkahelyi légkör mellett
nagyon fontosnak tartotta elmondani, hogy ez a cég a négy évtized alatt
mindenki számára biztosította a biztos megélhetést. A cég vezetôitôl nem
csak erkölcsi, de anyagi megbecsülést is kaptak, így nem véletlen, hogy
a férje mellett a fia is a papírfeldolgozást választotta hivatásának.

Aranyász Jánosné, néhány nappal
a papírgyár ünnepélyes átadása
elôtt került a nagymúltú céghez.
Mint 17 éves lány, az új helyzettôl
is meg volt szeppenve, nemhogy a
nagy felhajtástól, mely az átadást
övezte. Betanított munkásként kezdett dolgozni, majd szakmunkásvizsgát tett. Szívesen emlékszik
vissza az elmúlt négy évtizedre.
Nagyon sok értékes emberrel ismerkedett meg az évek során. Jó
kollégáival jókedvûen teltek a
munkanapok. Még csak rövid ideje tölti a nyugdíjasok mindennapjait, máris hiányoznak neki a munkatársak, bár úgy érzi, már megérdemelt a pihenés. De nem szakad
el teljesen a Dunapacktól, hiszen
férje és fia is itt dolgozik, így még
sokáig értesülni fog a cégnél történtekrôl.
(x)
2012. december 22.
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RIPORT

Áldott karácsonyt!
Úgy döntöttünk, hogy lapunk idei utolsó számában, karácsony közeledtével az ünnepre, a várakozás örömére és a családi együttlétekre fókuszálunk. A közgyûlési frakciók
vezetôit, a pártok képviselôit és dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza MJV polgármesterét
is arról faggattuk, hogyan telik náluk otthon a karácsony.

Dr. Adorján Gusztáv (Fidesz
frakcióvezetô)

Családi indíttatásból nekem
Jézus születését jelenti a karácsony, az advent pedig az ünnepvárás idôszaka. Ilyenkor
magunkba kell néznünk, és
tudatosítani, hogy ez az ünnep

Nagy László (MSZP
frakcióvezetô)

Számomra a megbékélést, a
szeretetet, az összetartozást és

Póka Imre (Függetlenek
Egyesülete

Az ünnepek sorát végig pörgetve egyértelmû számomra,
hogy a karácsony a legszebb

Vass Zoltán (Jobbik)

A karácsony keresztény ünnep, számunkra a családi
összetartozást, békességet,
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nem talmi csillogásról, a rohangálásról, az ajándékokról,
és a bejglirôl szól, hanem Jézus születésérôl. Az Ô megszületése valóban a szeretet ünnepe kell, hogy legyen. Megtanított bennünket arra, hogy a
szeretet a legnagyobb ajándék
és összetartó erô.
Nálunk nagyon erôs a családi
kötôdés, konvencionális családban élek. Az idén a szentestét – sok évtized után elôször – nem fogom ügyeletben
tölteni. Ezúttal több generáció
ül majd az ünnepi asztal mellé. Velünk lesz az édesanyám,
aki 91 éves, és itt tölti a kará-

csonyt mindhárom gyermekem és a várandós menyem is.
Ôt is a fa alá fogjuk állítani,
hiszen ez a baba is Isten ajándéka.
Kívánok mindenkinek áldott,
békés, boldog karácsonyi ünnepeket! Kívánok türelmet
ahhoz, hogy nyilvánvalóvá
váljon: a képviselô-testületben végzett munkánk mind az
Önök érdekében történik.
Amit teszünk, azt a jó szándék és a jobbító szándék vezérli. Bízunk abban, hogy a
jövô évtôl kezdôdô látványos
fejlesztések már tükrözni fogják a célkitûzésünket.

az újrakezdés reményét rejti
minden évben a karácsony. Év
végén mindig bízom abban,
hogy a következô év szebb,
jobb és tartalmasabb lesz,
mint a korábbi.
Az összetartozást igyekszünk ilyenkor szó szerint
venni. A családommal töltjük a szentestét. Az ünnepi
hangulat jó alkalom arra is,
hogy a finom vacsora mellett nyugodtan beszélgethessünk. Elvált apukaként fon-

tosnak tartom, hogy ilyenkor
is a lehetô legtöbb idôt töltsek a gyermekeimmel, és lehetôség szerint velük együtt
látogatom meg vidéken élô
édesanyámat.
A városlakóknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Kívánom, hogy az idei
karácsony a szeretet ünnepén
túl, legyen mindenki számára
a megújulás és a remény szimbóluma is, mely egy szebb
jövô felé visz.

ünnepünk. Az ünnepi vacsora és a fenyôfa illata különleges pillanattal ajándékozza
meg az embert. Testnevelô tanárként egész évben gyermekzsivajban élek. Örömmel
tölt el, hogy a gyermekek az
óráimon kitombolhatják magukat, mégis jólesik néhány
nap csend és pihenés.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a szüleim
a szomszédban laknak, mindig velük közösen töltjük a
karácsonyt. Megosztjuk az

elôkészületeket, és közösen
ülünk az ünnepi asztalhoz is.
Már az is hagyomány, hogy a
karácsonyi ünnepek egyik
napját a szabadban töltjük.
Szánkózni, korcsolyázni megyünk, vagy kirándulni.
Közhelynek tûnik, de mindenkinek azt kívánom, hogy a rohanásból álljon meg egy percre és érezzük át azt a szót, hogy
szeretet. Hiszen az életnek
minden pillanata fontos és
megismételhetetlen, de ha szeretet van benne, múlhatatlan.

nyugalmat jelenti. Már alig
várjuk, hogy végre otthon lehessünk. Ilyenkor végre eljön
az édes semmittevés, a pihenés ideje.
Mi mindig itthon töltjük a karácsonyt, nem szoktunk elutazni. Együtt van a család.
Csak négyesben, a feleségem,
a két lányom, és én. Karácsony másnapján meglátogatjuk a szülôket. Szerencsére
nem kell messzire menni, feleségem szülei Nyíregyházán

laknak, anyukám pedig Nyírpazonyban. Természetesen
nem hagyjuk ki nagymamámat sem, aki már a 96. évébe
lépett, és még mindig önállóan, nagy bátorsággal viseli az
élet nehézségeit.
Azt kívánjuk minden olvasónak, hogy legyen békés, nyugodt karácsonyuk. A világvége az idén sem jött el, bármilyen arcát mutatta is a körülöttünk lévô világ. Majd ráérünk máskor aggódni.

– Polgármester úr számára
mit jelent a karácsony? Hogyan készül rá?
– Készülni még nem nagyon
volt idôm, de remélem, mire
ez a lapszám megjelenik, már
én is megveszem az ajándékot a feleségemnek. A szeretet ünnepe – ahogy gyakran
emlegetjük a karácsonyt –
igen fontos a családunkban,
komoly hagyományai vannak. Számomra amellett,
hogy keresztény ünnep, a családommal együtt töltött idôt,
a gyermekeimmel való nagy
beszélgetéseket, és a meleg,
békés hangulatot, a nyugalmat
jelenti.
– Gyermekkorából milyen
karácsonyi emlékei vannak?
– Nagyon szép emlékeim vannak. A tágabb, nagy családunk
mindig együtt ünnepelt a
nagyszüleimnél. Szenteste a
templomi istentisztelet után
hozzájuk mentünk kántálni.
Mindig nagy izgalommal vártam, hogy milyen ajándékot
hoz a Jézuska. Édesanyám és
nagymamám sütöttek-fôztek, s
valamilyen mondvacsinált indokkal vagy megbízatással
bennünket, gyerekeket elküldtek valahová. Addig a fenyôfát titokban felöltöztették, s
mire hazaértünk, meghozta a
feldíszített fenyôfát a Jézuska.
– Milyen ajándéknak örült
leginkább kisfiúként?
– Minden évben kaptam ajándékba valamilyen könyvet, de
az mindig meglepetés volt,
hogy milyet. A könyveknek
nagyon örültem, hiszen akkor
még nem volt televíziónk, s én
éjszakákon át olvastam. Bizony volt olyan könyvem,

amit kétszer-háromszor is kiolvastam.
– Hogyan töltik idén a karácsonyt?
– A családi hagyomány szerint elmegyünk a templomba,
és nem maradhat el a nagyszülôk meglátogatása sem. Pihenéssel szeretném tölteni az
ünnepet, családi körben, a
gyermekeimmel. Bár az elmulasztott órákat bepótolni
nem lehet, ilyenkor igyekszünk sokat együtt lenni.
– Polgármester úr idén mit
kér a Jézuskától, esetleg szeretné, ha meglepetés lenne?
– A család valahogy mindig
kitalálja, hogy minek örülnék
és ezzel általában sikerül is
meglepniük engem. Egyébként a kívánságaim nem igazán vásárolhatók meg az üzletekben. Ilyen a nyugalom, a
harmónia, vagy az, hogy a
családot örülni lássam…, de
gondolom, ezzel a legtöbb felnôtt így van.
– A szentestének Önöknél
van elôre meghatározott forgatókönyve?
– Amíg a gyerekeink kicsik
voltak, én vásároltam meg és
állítottam fel a fenyôfát, majd
elvittem ôket otthonról, s mire
hazaértünk, a feleségem feldíszítette a karácsonyfát. Ma már
együtt megyünk el fenyôfát
választani. Rendszerint arra
törekszünk, hogy minél nagyobb legyen. Együtt is díszítjük fel. Ha felállítottuk, a gyerekeink aláteszik az ajándékaikat. Akkor, amíg mi négyen
elmegyünk átöltözni, a feleségem odakészíti a mi ajándékainkat is, majd csengôszóval
jelez, hogy megjött a Jézuska,

mehetünk le. Természetesen
karácsonyi dallamok szólnak,
mialatt izgatottan bontogatjuk
az ajándékainkat.
– Mi kerül az ünnepi asztalra?
– A húsleves, a pulyka és a hal
minden évben asztalra kerül
és természetesen egyéb karácsonyi ételek, sütemények. A
bejglit a mai napig a nagymamák készítik el.
– Melyik a kedvenc étele?
– Az édesanyám által készített töltött káposzta nagyon finom, az egyik kedvencem.
– A családi ünneprôl beszélgettünk, mégis meg kell kérdeznem, hogy polgármesterként milyen ünnepi jókívánságokat küld a nyíregyháziaknak?
– A kezdetektôl arra törekszünk, hogy a város legyen
egy igazi közösség, mert ez
magában foglalja az összetartozást és egyfajta szeretetet is
jelent a város és az itt élôk
iránt. Ez a folyamat elindult,
örömmel látom, hogy a rendezvényeinken mindig sokan,
és egyre többen jelennek meg.
De ezt bizonyítja az is, hogy
az önkormányzat által az Adventi Forgatagban indított jótékonysági akciók milyen
eredményesek, és még sorolhatnám, hogy hány ügyet vittünk sikerre közösen a nyíregyháziakkal. Biztos vagyok
benne, hogy ez a következô
esztendôben is így lesz. Valamennyiüknek jó egészséget és
sok sikert kívánok a hétköznapokhoz, és szeretteik körében töltött áldott, boldog karácsonyt, jó pihenést az ünnepekre.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Tisztelt Fogyasztóink!
Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

ÚJ SZÁMLÁZÁSI LEHETÔSÉG A NYÍRTÁVHÔNÉL

2013 januárjától újabb, a fogyasztók által választható díjfizetési mód lesz elérhetô a Nyírtávhô Kft.-nél, az éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési hôdíj részszámlázás.
Fogyasztóink, illetve díjfizetôink 2012. december 1-jétôl
nyilatkozhatnak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban postai úton, vagy elektronikusan e-mailen
(nyirtavho@nyirtavho.hu), ha ezt a díjfizetési módot választják 2013. január hónaptól.
A nyilatkozathoz változás-bejelentô nyomtatvány kitöltése
szükséges, amely letölthetô honlapunkról, a www.nyirtavho.hu/szamlazas címen.
Ebben az esetben a korábban – októbertôl áprilisig, csak
fûtési idôszakban – alkalmazott fûtési hôdíj részszámlázás
helyett az év minden hónapjában, 12 egyenlô részletben
történik a fûtési hôdíj részszámlázás. A részszámlázás
alapjául szolgáló hômennyiség az adott fogyasztó korábbi
– teljes naptári éves – tényleges hôfelhasználása és a több
évi meteorológiai átlaghômérséklet figyelembe vételével
számított mennyiség marad.
Természetesen az éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési

hôdíj részszámlázás esetén fogyasztóinknak továbbra is lehetôségük lesz – a várható hôfelhasználásaik függvényében
– a saját részszámlázásuk mértékét módosítani.
2013 januárjától év közben is bármikor írásban kérhetô ügyfélszolgálatunkon a soron következô számlázási hónaptól
az egyenletes mértékû részszámlázás, viszont díjfizetési mód
évente csak egy alkalommal változtatható meg.

Az egyenletes díjfizetés elônyei
A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló éves szinten egyenletes díjfizetés legfôbb elônye, hogy tervezhetô,
a havi számla könnyebben kifizethetô, hiszen a 12 egyenlô
értékû számla fixen beállítható a család költségvetésébe,
a téli idôjárás havonkénti szélsôséges változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.
Túl azon, hogy nem kell a téli hónapokban sem kiugróan
magas díjakkal számolni, a jellemzôen tavaszi elszámolások továbbra is lehetôvé teszik, hogy az esetlegesen magasabb elszámoló számla az év végi ünnepek idején ne okozzon gondot, amikor az ajándékozásoktól egyébként is megterhelt a fogyasztók pénztárcája.

További felvilágosításért fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy keresse fel honlapunkat
(www.nyirtavho.hu/szamlazas), ahonnan a szükséges nyomtatvány is letölthetô.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106. sz. (Univerzum Üzletközpont)

Ügyfélfogadási idôpontok:
hétfô, kedd 08.00–15.00, szerda 08.00–20.00, csütörtök 10.00–15.00, péntek 08.00–13.00
2012. december 22.
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A tagadás és hallgatás regénye Minôsített mandasiak
Orosról és az orosiaknak is szól a Megtagadva
Oroson, bensôséges
hangulatban, adventi
gyertya gyújtásával, közel
száz fô várta az iskola
ebédlôjében közönségtalálkozóra Kováts Judit
írónôt. Tisztelettel és
szeretettel, hiszen az ô
lányuk, az orosi születésû
Judit, aki elmondta:
„Többfelé laktam már az
országban, Nyíregyházát is
nagyon szeretem, de haza,
csak Orosra érkezhetem.
Itt érzem ugyanis otthon
magam.”
SZERZÔ: BUDAHÁZI ISTVÁN

A Megtagadva címû könyv
megírásáról így fogalmazott:
– Nem tehettem mást, meg kellett írnom, mert ha nem teszem, ez az eltagadott és elhallgatott múlt velük együtt valóban el lenne temetve örökre.
– Történész-levéltárosként az
Ön szakterülete a reformkor
volt. A regény cselekménye
azonban a II. világháború
idején játszódik. Miért?
– Öt éve kezdtem el interjúkat
készíteni idôs emberekkel a
háborúról, a frontokról, a megszállásokról, az elhurcolásokról, a kulák-üldöztetésekrôl.
Huszonhárom személlyel készült beszélgetés. Életkorukat
tekintve a 70 és a 100 közé tehetôek. Heten már nem élnek
közülük, így valóban a 24. órában vagyunk, amikor még a
szemtanú, a túlélô hitelességével beszélhetnek arról, ami ma
már történelem. Oroson, a
nagynénémmel nyitottam meg

az interjúk sorát, aztán a szûkebb rokonság következett.
Vannak interjúk, amelyeket Sárospatakon, Szegeden, van
olyan is, amelyiket Kassán készítettem. Fontosnak tartottam,
hogy a regény témája a II. világháború legyen, mert ez volt
az elsô olyan háború a történelem során, amelyet nemcsak a
csatatereken vívtak, hanem a
falvakban, a városokban, a bunkerekben, az óvóhelyeken alapuló civil lakosság feje fölött is.
Hadszíntér lett az ország, '44tôl, a román kiugrás után Magyarország is, következésképpen a totális háború elszenvedôje lett mindenki, akár akarta, akár nem.
Nekem a kutatás, a búvárkodás, az interjúzás, de a regény
írása során végig az járt az
eszemben, hogy abban a sarkából kifordult világban min
is múlott az élet? Volt-e választásuk az embereknek, lehetett-e bármilyen csekély
befolyásuk a sorsukra, vagy a
véletlen döntött el mindent?
– Regénye fôhôse, az érettségi elôtt álló Somlyói Anna
orosi személy?
– Nem! Somlyói Anna fiktív
személy, azonban minden,
amit a háborúról elmond,
megtörtént, igaz esemény.
Anna családtagjai, barátnôi
tulajdonképpen forrásaim legizgalmasabb szereplôinek
összegyúrása, fiktív személyek. Sorsuk szempontjából
ezek a történések bárhol megtörténhettek volna az országban, és valóban meg is történtek. A regényben szereplôk

nem voltak sem jobbak, sem
rosszabbak másoknál, és bátrabbak sem. Somlyói Anna
szavaival élve, voltak olyan
emberek is, akik önként álltak a megszállók szolgálatába, talán azért, hogy sosevolt
kiváltsághoz jussanak, bizony
megtettek olyat is, amit nem
volt nekik muszáj.

Fél évszázadon át
hallgattak
– Az Ön regényét a hallgatás
és tagadás regényeként is említik. Mi van benne megtagadva?
– Az interjúzás során olyan titkokat tudtam meg, amelyeket
soha senkinek, mert saját érdekükben nem mondhattak el –

több mint fél évszázadon át elhallgattak –, végül is elmondtak.
A fôhôs, Somlyói Anna sem
akar emlékezni, próbálja elfelejteni mindazt, ami vele történt, de nap mint nap eszébe jut
a háború. Egész életét nyomasztja az ôt ért trauma. Hallgatását 86 éves korában éppen
azzal töri meg, hogy végül
szembenéz vele. Mindent elmond nekünk, nem kíméli sem
magát, sem mást, szinte már
kegyetlenül ôszinte. Mondanivalóját, vagyis az életét mégis
egy reménytelen mondattal fejezi be: „Nem szabadulhatok.”
Azonban, ha Somlyói Anna
múltjától nem is szabadulhat,
mi, akiknek mindezt elmondta, úgy nézhetünk szembe a
múlttal, amit tôlük örököltünk,
hogy elfogadjuk olyannak,
amilyennek megismertük.
Elfogadjuk, a magunkénak
tudjuk, mert mint ahogy a hôstetteikért sem mienk a dicsôség, úgy a bûneik sem kérhetôk rajtuk számon, hiszen nem
is éltünk még akkor. Bár Anna
nem szabadulhat, mi azonban
éppen ô általa ismerhetjük
meg, s dolgozhatjuk fel az eltagadott, elhallgatott múltat.
Azért ugyanis, amit megörökölt múltunkkal teszünk, már
felelôsséggel tartozunk.

A szerzôrôl – Kováts Judit Nyíregyházán élô író, a
Feliciter Kiadó vezetôje, korábban történész-levéltáros.
Elbeszéléseket, novellákat, tárcákat publikált többek között a Holmi, a Jelenkor, a Kalligram, a Vörös Postakocsi
folyóiratokban. A Pusztulás címû novelláját beválogatták
a Magvetô Könyvkiadó Körkép 2011 antológiájába.

Buddha lábnyomai a fotópapíron
Nemrégiben Budapesten
mutatták be a litván
származású, nyíregyházi
fotómûvész, Normantas
Paulius 14. fotóalbumát,
melynek a címe: A Buddha négy lábnyoma, avagy
A négy szent város.
A világhírû mûvész az
utóbbi idôben szinte csak
látogatóba jön Nyíregyházára, de mindig felkeres
egy kis élménybeszámolóra. A mostani látogatásának apropóját, új könyvének megjelenése adta.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

A több mint száz színes képet
tartalmazó kötetben négy város – Lumbini, Bodhgaya,
Sarnath és Kushinagar – elevenedik meg, ahol Buddha
megszületett, megvilágosodott, elôször prédikált és elhagyta a Földet. Pauliusnak
már ez a második kötete, melyhez a Dalai Láma is írt elôszót.
Volt szerencsém már korábban
a kezemben tartani az eredeti
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okiratot, melyet a Dalai Láma
látott el kézjegyével, a levelet
bárki láthatja a Buddha négy
lábnyoma címû könyv elôszavaként. A mindig úton lévô
mûvész, saját bevallása szerint,
már elfáradt egy kicsit. Ami
nem csoda, hiszen az idén sem
töltött pár hétnél többet nyíregyházi otthonában. Az elmúlt
húsz esztendôben megszámlálhatatlan képet készített és
nagyon sok helyen járt. Csak
néhány az úti célok közül: Tibet, India, Pakisztán, Nepál,

Kína, Thaiföld, Kambodzsa,
Mianmar, Bhután, Sri Lanka,
de Vietnamban, Laoszban, Indonéziában és Dél-Koreában
is megfordult.
Mindig foglalkoztatott, hogyan kerül egy litván fiatalember Nyíregyházára, hogyan jut
el ezekre a helyekre, milyen
körülmények között tölti a
mindennapjait. Most, hogy
éppen nem rohant megmászni
a Mount Everestet, vagy egy
új úti cél felé, volt idôm megkérdezni, így elmondta:

– Észak-Litvániában születtem, a lett határhoz közel, egy
ötezer lakosú kisvárosban,
Vieksniaiban. Néhány nagyon
híres litván professzor is innen
származik. Mi is a Professzor
Házban laktunk, szüleim tanárok voltak. Litvániának azt a
részét Zemaitija-nak nevezik,
nagy sík terület, magyarul alföld vagy mélyföld, mert néhány méterrel a tengerszint
alatt van. Ez az északi terület
különbözik Litvánia többi részétôl. Van egy félig komoly,
félig vicces mondás, hogy nem
vagyunk igazi litvánok, és
tényleg igaz, hogy a mentalitásunk más egy kicsit.
– Miért kezdtél el fényképezni?
– Nálunk nagy dolognak számított fotómûvésznek lenni,
Litvániában már évtizedekkel
ezelôtt sem kellett bizonygatni, hogy a fotográfia a mûvészet egyik ága. Az elsô fotómúzeum már 1972-ben megnyílt az észak-litvániai Siauliai-ban, az ötödik legnagyobb
városban. Nekem az elsô ke-

Néptánc kategóriában arany-, népdalok kategóriában ezüstminôsítést kapott a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület
mandasi csoportja, a Szegeden rendezett II. Országos Népek tánca – Népek zenéje döntôjén.

Bemutatkozik az Olajfaló
SZERZÔ: H. NÉMETH KATALIN

Képzelt lény egy képzelt történetben színesen és nem színesen, de mindenképp az élmény erejével. Ami pedig történik, az egy virtuális harc az elképzelt és veszélyesen terjeszkedô földi olajfoltokról. Ezeknek a vége mindig egy
biztos gyôzelem megnyugtató záróképekkel.
A Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium képregény pályázatot írt ki nyolcadikosoknak, „Olajfaló” címmel. Bemutatkozás és egyúttal egy leendô kapcsolat kezdete is. Hagyomány már az iskolában ez, a tavalyi pályázat témája a
saját gördeszka dekorálása is.
A munkákat az idén is zsûrizték az iskola mûvésztanárai,
közel száz rajzból válogattak. Negyven tanuló, felkészítô
tanáraik és szülôk voltak a megnyitón, melyet tapasztalatcsere követett.
Sikerült méltóképpen jutalmazni és elismerni a részvételt
az iskola és Mûvészeti Egyesülete, a „Kollázs” által támogatott díjakkal és oklevelekkel.
A kiállítás az iskola bejárati aulájában, a „Képzôtér”-ben
még az idén látható.
leti kiállításom '93-ban volt ÚjDelhiben. Hogy miért kezdtem
fényképezni? Amikor elôször
voltam a Kuril-szigeteken,
negyvenkét hurrikánt éltem át
egyetlen nyár alatt. És ha az
ember szembetalálkozik a természettel, és van egy intellektuális bázisa, muszáj valamit
kiadni magából. Én rengeteget
olvastam, az egyetemen bejártam filozófiát, esztétikát hallgatni, volt intellektuális bázisom, és nekem is muszáj volt
kifejeznem magam.
– Hogyan kerültél Magyarországra?
– Magyar lányt vettem feleségül '82-ben, de a Szovjetunióban nem számított jó dolognak, ha valaki külföldi nôt vesz
el. A KGB talán börtönbe is
dugott volna, ha nem vagyok
óvatos. 1983-ban, miután a
fiam megszületett, nagy nehezen kaptam meg az áttelepülési engedélyt. Akkor még csak
egy-egy hónapra utaztam el,
nyáron a feleségemet és a fiamat elvittem anyukámhoz, és
gyorsan elrepültem Szibériába
a mordvinokhoz vagy az udmurtokhoz. Amikor '89-ben
elôször jártam Tibetben, már
évek óta egyedül éltem.
– Egyre nehezebb támogatást

szerezni, mibôl és hogyan élsz
útjaid során?Vannak-e további terveid?
– A nevem hiába ismert, Litvániában és Magyarországon is
kevés az olyan üzletember, aki
támogatja a mûvészeket. Így
abból a kevés pénzbôl utazom,
amit össze tudok szedni. Ma
már 65 éves vagyok, így számos országban ingyen utazom
a tömegközlekedési eszközökön, vonaton, ugyanis ott 60 év
fölött már nem kell fizetni. Útjaim során meg úgy élek, mint
egy „kutyus”. Megkeresem a
legolcsóbb szállásokat, sok helyen már egy dollárért is akad
szoba éjszakánként. Az evés fillérekbe kerül, a hal nagyon olcsó, és ott eszem, ahol a helyiek. Ha szerencsém van, ahogy
legutóbb is, akár egy kolostorban is meghúzhatom magam,
ami nem kerül egy fillérembe
sem. Van lehetôségem elmélkedni és a munka is jól halad.
De igyekszem megragadni a
pályázati lehetôségeket is, így
sok könyvem megjelenését köszönhetem ezeknek a támogatásoknak. Terveim természetesen továbbra is vannak, de most
kimerültnek érzem magam,
szükségem van egy kis pihenôre.
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Házi átemelôk a csatornázási programban
A Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási program keretében – többek
között a város minden
lakott területén, ahol
gazdaságosan lehet kiépíteni a közcsatorna-hálózatot
– megoldást nyernek az
ingatlanok szennyvízelhelyezési problémáira.
Azokban az utcákban, ahol a
meglévô közmûvek helyzete
és az utca szélessége nem teszi lehetôvé gravitációs szennyvízcsatorna megépítését, vagy
a terület domborzati viszonyainak tagoltsága, és/vagy a ritka beépítettség miatt nem gazdaságos a gravitációs csatorna
megépítése, a szennyvízelvezetés csak úgynevezett nyomás
alatti rendszer kiépítésével biztosítható. A nyomás alatti rendszer lényege, hogy a gravitációs csatornánál kisebb méretû, magasabb nyomvonal-vezetésû nyomás alatti gerincvezeték épül ki, melyre az ingatlanok házi átemelô és a hozzá
kapcsolódó nyomás alatti bekötôvezeték megépítésével
tudnak csatlakozni.
Nyíregyházán elsôsorban
azért kerültek betervezésre
házi beemelôk, mert a keskeny, közmûvel zsúfolt utcákban, a mélypontokon szükséges közterületi átemelôk elhelyezésére nincs hely.

A program tervezése során a
mérnök cég kiemelt figyelmet
fordított arra, hogy gravitációs csatorna épüljön minden
olyan helyen, ahol erre lehetôség van. Ezt Nyíregyháza
önkormányzata is támogatja,
hiszen a pályázott program
nem teszi lehetôvé a házi átemelôk támogatását, így ezek
biztosítása a lakosság számára a városi költségvetést terheli.
Az üzemeltetô Nyírségvíz Zrt.
csak a legszükségesebb esetekben, más megoldás hiányában járul hozzá nyomás alatti
rendszerek tervezéséhez. Ezek
megépítésének feltétele, hogy
az ingatlantulajdonosok vállalják a házi átemelôk üzemeltetését, mert ezeket a magántulajdonú ingatlanokon megépült átemelôket üzemeltetési
feladatok ellátására nem lehet
megközelíteni. Az elektromos
ellátást azért célszerû a magán-

hálózatról kiépíteni, mert ebben az esetben nem szükséges
átemelônként külön mérôhelyet kiépíteni, ami a beruházási és mûködtetési költséget jelentôsen megemelné.
Az érintett fogyasztó a beruházó által biztosított házi
szennyvízátemelôt összes tartozékával tulajdonba kapja, és
azt üzemelteti. Ôt terheli a házi
átemelô energiafogyasztásának díja is, aminek költsége
elenyészô, hozzávetôlegesen
havi 100 forint. Az üzemeltetô Nyírségvíz Zrt. a közterületi nyomóvezeték üzemeltetését
vállalja, a kerítés nyomvonalától, ahol elhelyezésre kerül
egy elzáró szerelvény.

A fogyasztói igények kielégítése érdekében több helyen üzemelnek házi átemelôs szennyvízbekötések. Nyíregyháza területén a Csongor utcában 37
darab, Oroson a Nyíregyházi
úton 33 darab, Kistelekiszôlôben a 2003. évi szennyvízhálózat-fejlesztés során a Matróz
utcán 4 darab, a Tallér utcában
8 darab, a Lapály utcában 3
darab fogyasztási helyen épült
ki házi szennyvízátemelô
(mindösszesen 88 darab).
A most folyó, Nyíregyháza és
térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja
keretében az alábbi helyeken
és darabszámban kerültek
megtervezésre és 2007. évben

Változik a hulladékszállítás
az ünnepnapokon
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. a közelgô ünnepek kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt lakosságot:
– december 24-én és 31-én a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik,
– a december 25-ei (keddi) körzetbôl december 23-án (vasárnap),
– a december 26-ai (szerdai) körzetbôl december 29-én (szombaton),
– a január 1-jei (keddi) körzetbôl december 30-án (vasárnap) szállítja el a hulladékot.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem (Nyíregyháza-Oros, Szállási u.
72., megközelítése a 403. sz. fôút felôl) nyitva tartása a következôképpen alakul:
– december 24-25-26-án és 31-én, valamint január 1-jén: zárva,
– december 27-28-29-én: 7.00–14.00 óráig nyitva tart.
A Hulladékudvarok (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.; Kerék u. 1.) a
következôképpen tartanak nyitva:
– december 24-25-26., valamint december 31-1.: zárva.
A többi napon a megszokott rend szerint tartanak nyitva.
MINDEN KEDVES VÁROSLAKÓNAK ÉS VALAMENNYI
ÜGYFELÉNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.!

Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

vízjogi engedélyezésre nyomás alatti rendszerek, házi átemelôs bekötések: Kistelekiszôlô és iparterület: 242 darab; Nyíregyházi út és környéke: 5 darab; belvárosi vegyes
területek: 12 darab.
Ágvezetékek mentén, Sóstón
és bokortanyákon összesen:
25 darab.
Az összes, vízjogi engedélyben engedélyezett nyomás
alatti bekötés száma: 284 da-

rab; ami a 8303-as összes
bekötésszámhoz viszonyítva
csupán 3,4 százalék.
Az elkészült kiviteli tervek
alapján ezek megoszlása a következô: Bor u. 26 db, Gálya
u. 61 db, Korong u. 40 db,
Meggyfa u. 62 db, Puttony u.
8 db, Rezeda u. 2 db, Szánkó
u. 17 db, Tégla u. 21 db, Tövis u. 21 db. Összesen: 258 db.
Mikó Dániel
PIU PR referens

Sajtóközlemény
A NAGYKÁLLÓI DRÁMATAGOZAT SIKERE
A MAGYAR MÛVEK SZEMLÉJÉN
Felnôtt színjátszó fesztiválon is megállták a helyüket
a nagykállói drámások.
A Magyar Szín-játékos Szövetség elnöksége elfogadta a középiskolások
nevezését a Magyar Mûvek Szemléjére, amelyet 2012. december 8-9-én
rendeztek meg egy nagyon érdekes helyszínen, egy romos, régi gyárépület átalakított színháztermeiben.
A találkozó egyben minôsítô fesztivál is volt, ahol 23 elôadás mutatkozott be. Arany minôsítést a szigorú zsûri (Nagy András László, Kárpáti
Péter, Árkosi Árpád) nem adott ki. A verseny érdekessége, hogy a fiatalokat is felnôtt mércével értékelte a zsûri. A Korányi Frigyes Gimnázium
drámatagozatos tanulói két elôadással mutatkoztak be az igen rangos
versenyen, ahol mindkét elôadás ezüst minôsítést ért el, azaz a legmagasabb elismerésben részesült.
A Sztanyiszlavszkij Ugrócsoport számára Molnár Ferenc: Liliom címû
darabját Vona Éva rendezte. A Tánc-Lánc Színkör tagjai Örkény: Tóték
címû novellájának táncadaptációját mutatták be Demarcsek Zsuzsa rendezésében.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy országos, felnôttversenyen is a legjobbak között szerepeltünk!
Várjuk az iskolába mindazokat a fiatalokat, akik hasonló, élményekben
gazdag és sikeres diákéveket szeretnének megélni.
A közelmúlt kutatásai rávilágítottak arra, hogy az érzelmi intelligencia
az IQ-nál meghatározóbb a sikeres életvitel és a szakmai sikeresség elérésében egyaránt, mert az önkontroll, az önismeret, a pozitív lelki beállítottság segítik a társas kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Ezért várjuk iskolánkba mindazokat a diákokat, akik nyitottak a színház, a dráma,
a kommunikáció irányában és azokat is, akiknek az érvényesüléshez, a
sikerességhez feltétlenül szükségük van a kommunikáció fejlesztésére.
A felvételirôl érdeklôdni lehet a 30/9036-480-as telefonszámon.
Látogassanak el a Drámatagozat Nagykállói Középiskola Facebook oldalára: https://www.facebook.com/dramatagozat.nagykalloikozepiskola
Elérhetôségeink:
E-mail: vlami@vlami.hu
Telefon: 30/9036-480
Demarcsek Zsuzsa
projektvezetô

2012. december 22.
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Happy end Horváth Réka életében
Horváth Réka bámulatos
alakítást nyújtott a Móricz
Zsigmond Színházban a
nemrég bemutatott Kleist
mû, Az eltört korsó
Brigitte asszonyaként.
Pedig nem volt könnyû
visszatérnie a színpadra.
Szerepeirôl, magánéletérôl
nagyon nyitottan,
önironikusan beszélt
lapunknak.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Elég késôn alakult ki benne az
elhatározás, hogy színész akar
lenni. A törökbálinti leány
elsô helyezést ért el egy versmondó versenyen Arany János csodálatos balladájával, a
Tetemre hívással 11. évfolyamosként. Jelentkezett a színmûvészeti fôiskolára, aminek
felvételijén a harmadik fordulóig jutott. Mire eldôlt, hogy
mégsem veszik fel, addigra
már minden más színészképzô stúdió létszáma betelt,
ezért a következô évadot
Nyíregyházán kezdte. Egy is-

darabbeli szerepét. Ott már ô
is úgy érezte, hogy súlya van
színházi jelenlétének. A most
futó elôadások közül szereti
Az eltört korsó-beli szerepét
és a Kulcskeresôket. Mindkettônek Forgács Péter a rendezôje. Nem a szerep nagyságát
tartja igazán fontosnak, hanem a közös munkát.

merôse kérdezte meg Verebes
Istvánt, az akkori igazgatót,
hogy tekintettel a jó felvételi
eredményére, nem venné-e fel
az itteni tanodába, amire ô
igent mondott.
Jelentôs állomások
Rögtön bedobták ôket a mély
vízbe. Komoly mûhelymunka
folyt, de emellett játszottak is
kisebb szerepeket. Csupa remek színész oktatta ôket:
Hetey László, Szabó Tünde,
Csoma Judit, Megyeri Zoltán,
Gados Béla, Bárány Frigyes...
Az elsô év végén volt egy belsô vizsga, amin páran kirostálódtak. A következô évben
már nem voltak órák, de nagyobb színpadi feladatokat
kaptak. Emlékei szerint 16-an
jártak az évfolyamra. Színház- és drámatörténetet, színészmesterséget, beszédtechnikát tanultak többek között,
de nem igazán ezek voltak a
lényegesek, hanem hogy ki
mit tud nekik átadni. Együtt

Ma már tünetmentes

végzett Járó Zsuzsával, aki a
Vígszínház tagja, Mészáros
Árpád Zsolttal, az Operettszínház sztárjával, Szirbik
Bernadettel, Tûzkô Sándorral,
Erdôs Borcsával, Tucker Andrással, Gyuris Tiborral, aki
Nyíregyházán kollégája…
Amikor véget ért a stúdiózás,
úgy tûnt, nem lesz itt munkája, aztán mégis maradhatott.
Pályáján jelentôs állomásnak
tartja a Telihay Péter rendezte A velencei kalmár címû elôadás Portiája, illetve a Naplemente elôtt címû Hauptmann

Betegségérôl elmondta, hogy
egy idôben pánik tört rá, ha
színpadra kellett lépnie. Egyszer végtelenül letört volt,
máskor nagyon pörgött. Az
okok meglehetôsen homályosak. Részben genetikai eredetûnek tartják, másrészt a
stresszel magyarázzák. Pedig
abban az idôszakban kezdte a
helyét megtalálni a színházban színészként, a házassága
„Lackóval” (Horváth László
Attila színész) ideális volt és
most is az. 2008 óta tünetmentes, s azóta egyre több elôadásban, egyre jelentôsebb
szerepekben láthatjuk.

HIRDETÉS

Alkotó nyugdíjasok
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Idôsügyi Tanács együttmûködésével kiállításon való részvételre hirdet pályázatot nyíregyházi lakóhelyû, idôskorú természetes személyek számára. A Pál Gyula Teremben megrendezendô kiállítás célja az idôsek által készített alkotások bemutatása, az idôskori aktivitás fontosságának hangsúlyozása.
Pályázni lehet: képzômûvészet, iparmûvészet és fotómûvészet kategóriákban.
A hivatásos mûvészek és amatôr alkotók pályázatra beadott
mûveit szakértô zsûri bírálja el. Egy kategóriában minden
alkotó 3 alkotást adhat be, melyek közül a kiválasztást követôen a kiállításon legalább egy mûvel szerepelhet (a képfelület lehetôleg ne haladja meg az 1 négyzetmétert).
A kiállításra bekerülôk az ünnepélyes megnyitón elismerô
oklevelet kapnak, a zsûri által kiemelt alkotások készítôi
pedig az oklevélen kívül díjakat vehetnek át.
A pályamûveket 2013. január 3. és 10. között, munkanapokon 8.00–16.00 óráig lehet eljuttatni a Nyíregyházi Városi Galériába (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12., bejárat a
Vay Á. krt. felôl).
További információ: Horváth Magdolna – Nyíregyházi Városi Galéria, telefon: 06-42/408-720 vagy 500-102.

Requiem a METALLOGLOBUSÉRT

Ha vörös- vagy sárgarezet,
ha bronzot vagy alumíniumot, ha bádogos termékeket
vagy üveggyapotot szerettünk volna venni, tudtuk,
hogy a
METALLOGLOBUSHOZ
kell menni. Most hiába
mennénk, hiszen az áruház
kapuja hetek óta ZÁRVA.
Mi történt ezzel a nagy
múltú, patinás céggel?
Ezzel kapcsolatban kérdezzük
Jeles Andrást, az áruház volt vezetôjét, aki azzal kezdte:
– Sajnálatos módon több kedvezôtlen tényezô együttes fennállása miatt a cég vezetése úgy
döntött, hogy felszámolási eljárást kezdeményez önmaga ellen.
Jelenleg ennek a folyamatnak
vagyunk az elején.
– Mi volt az oka, hogy ilyen váratlan lépésre szánták el magukat? A gazdasági válság következménye?
– Különösebben nem kívánom
részletezni, nem vagyok rá felhatalmazva. Azt viszont nyugodt
lelkiismerettel elmondhatom,
hogy 2009-ben a válság elôtti
forgalmat tudtuk produkálni.
2010-ben növekedtünk is, majd
2011-ben ezt szinten tartottuk.
Sôt, 2012 elsô negyedévében kimagaslóan jó forgalmunk volt.

Ezeket az eredményeket nagyszerûnek értékelem, de sajnos most
más a helyzet.
– Mióta részesei Önök a hazai
színesfémpiacnak?
– Csaknem 90 éve. Pontosabban,
mióta Weiss Manfréd cége 1923ban megalapította többek között
a Metalloglobust. A megyében
pedig a koordinált színesfém-kereskedelmet – Vajda György barátom ötlete alapján – 1984-ben
indítottuk el az akkori Iparcikk
Kisker Vállalattal. A most bezárt
áruházunkat pedig 1996-ban nyitottuk meg. Az eltelt idôben elértük, hogy a térség színesfém-kereskedelmének meghatározó reprezentánsai lettünk.
– Izgalmas és küzdelmes múlt áll
a cég mögött, Szabolcs-SzatmárBereg megye gazdasági életének
csaknem 30 évig voltak meghatározó szereplôi. Hogyan emlékszik vissza az elmúlt közel három
évtizedre?
– Minden nehézség és küzdelem
ellenére azt kell, hogy mondjam,
igen, szép volt. Igyekeztünk mindig egy egészséges, emberi együttélést fenntartani az olykor kegyet-

len és kíméletlen konkurenciaharcban. Nem ígértünk mindent,
de mindent megtettünk az adott
lehetôségeken belül, hogy megfeleljünk vásárlóink igényeinek, elvárásainak. Ennek lehet az eredménye, hogy ma is emelt fôvel
járhatunk, és nyílt tekintettel nézhetünk az emberek szemébe. Ady
Endrétôl idéznék: „Vége van. A
függöny legördült…”
– Hiszen ez a Finita, mely egy
szerelmes vers!
– Igen. Hiszen ez is egyfajta szerelem, mely eddig tartott. Természetesen fájdalmas a szakítás, de
tudomásul kell venni: vége van.
Álmodtunk egy színes fémvilágot. Úgy látszik, az álom eddig
tartott. Hát már csak ilyen az élet,
és ilyen a színesfémek világa is!
– Akkor ez most olyan, mint egy
éber kóma. Lesz ebbôl a mélyalvásból ismét ébredés?
– Szeretném hinni, hogy ez csak
egyfajta szendergés, melybôl ismét magunkhoz térünk! Ahogy
a bezáráshoz sok kedvezôtlen tényezô játszott közre, most minimum ugyanannyi, ha nem több
kedvezô tényezô szerencsés
együttállására lenne szükség. Ígérem, ha lesz ilyen irányú pozitív
fejlemény, megosztom Önökkel!
– Végezetül üzen-e valamit az
olvasóknak?
– Természetesen. Pillanatnyilag
legfontosabb üzenetem, hogy
munkatársaim és magam nevében is megköszönöm partnereinknek azt a bizalmat, mellyel
eddig megtiszteltek, hisz ez
nagyban hozzájárult eddigi sikereinkhez! Amennyiben bármilyen formában lesz folytatás, ismét számítunk tisztelt Vásárlóinkra, és remélem Ôk is számíthatnak ránk!

Kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyi ünnepet,
valamint egészségben gazdag,
eredményesebb és boldogabb új esztendôt!
2012. december 22.
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SPORT

Az NB I a cél a Szparinál – megerõsítik a keretet
Értékelte a Spartacus
vezetése az elmúlt szezont,
és a keret átalakításáról
döntött. Mivel a csapat az
NB I-et célozza meg, több
poszton is lesz változás.
A csapat vezetése tavasszal
egy harcosabb együttest
szeretne a pályán látni.
– Rapszodikus volt a csapat
teljesítménye – mondta röviden Sipos Zoltán ügyvezetô.
– Ezt a szakmai vezetés, és a
tulajdonos is így értékelte.
Néhány kiugró jó teljesítmény
ugyan volt, de a keret és az
anyagi háttér rendelkezésre
állt ahhoz, hogy elôrébb végezzünk a tabellán. Számunkra egyértelmûen csalódás a
mostani helyezés, ezért is születtek olyan döntések, melyek
befolyásolni fogják a csapat
jövôjét. Néhány játékos hozzáállását nem értettük, hogy
ilyen körülmények mellett
miért nem tudtak jobb teljesítményt nyújtani. Azt bebizo-

ha a jövôben egy sokkal támadóbb felfogású csapat lépne pályára, ezért hoztuk a
döntést, mely szerint közös
megállapodással szerzôdést
bontunk a vezetôedzôvel. A
többi szakmai részt Brekk János elemzi majd, és ô dönt az
esetleges kérdésekben. A tulajdonos maradéktalan bizalmát élvezi a klubmenedzser.
Az ô szakmai és emberi hozzáállása számunkra megnyugtató, és azt gondoljuk, vele el
nyították, hogy képesek jobban játszani, hiszen volt néhány jó találkozójuk, például
NB I-es csapatok ellen, de
utána jöttek meglepetés döntetlenek és vereségek.
Az a döntés született, hogy a
jövôben nem számítunk
Montvai Tiborra és Simon Attilára, Sipos Tamást pedig a
sérülése miatt szeretnénk
megerôsíteni, ezért ôt kölcsön
adjuk tavaszra. Ami az igazolásokat illeti, két labdarúgóval

már megállapodtunk, és további játékosokkal tárgyalunk, valamint jönnek majd
próbajátékosok is, így néhány
poszton még lehet változás.
Olyan csapat kell, melynek
célja egyértelmûen az NB Ibe jutás. A szakmai stábban is
van változás, Németh Károly
vezetôedzô is távozik. A
gyengébb ôszi teljesítmény
nem csak a játékosoknak köszönhetô, a stábon is változtatni kell. Mi azt szeretnénk,

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. január 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. január 14. napján (hétfô) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/151. sz. irodahelyiségében
vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen,
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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tudjuk érni a kitûzött célokat
– mondta Sipos Zoltán ügyvezetô.
– Tíz hónappal ezelôtt ült az
öltözôben 12 fiatalember,
akik itt maradtak, miközben
úgy tûnt, megszûnik a csapat.
Innen kezdtünk el építkezni.
Ha azt nézzük, hogy tíz hónap után a 60. percben még
továbbjutásra álltunk a Debrecen ellen, akkor azt mondom, nem volt ez olyan rossz.
Viszont, ha csak az ôszi sta-

tisztikát olvassuk el, akkor azt
mondom, nagyon rossz volt.
Az elsô öt hely megszerzése
volt a feladat, és nem vagyunk
nagyon lemaradva, de az idegenbeli teljesítményt nehéz
elfogadni. A tulajdonos kimondta, hogy tavasszal az
NB I a cél, igyekszünk úgy
megerôsíteni a csapatot, hogy
ezt elérjük – mondta Brekk
János, a Nyíregyháza Spartacus klubmenedzsere.

Sportprogram
December 22-23., szombatvasárnap Bem iskola tornacsarnoka, Karácsony Kupa
kispályás labdarúgótorna
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap: 18.00 Lelátó:
kosárlabda-mérkôzés

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Programajánló SZABADIDÕ

Programok
A RE-flex Moderntánc Stúdió
karácsonyi táncestje látható december 22-én a VMKK hangversenytermében. A tánciskola
növendékei két elôadásban, 16
és 18 órától lépnek színpadra. Az
est koreográfusa Rácz Erika.
Depeche Mode party december
22-én 21.00 órától a Romkertben (Rákóczi u. 46.). Belépô:
BECSÜLETKASSZA

(amennyit akarsz). Egész éjjel
projektoros kivetítés!
Aranyvasárnapi hangverseny a
Piccoli Archi Ifjúsági Zenekarral december 23-án 18.00 órakor
a Kálvin téri református templomban. A belépés díjtalan!
Karácsonyi zenés áhítatra várják az érdeklôdôket az evangélikus nagytemplomban decem-

A Móricz Zsigmond
Színház mûsora
2013. január
07., hétfô
08.00
08., kedd
14.00
09., szerda 10.00
10., csütörtök 10.00
11., péntek 10.00
19.00
19.00
12., szombat 19.00
14., hétfô
19.00
15., kedd
19.00
16., szerda 19.00
17., csütörtök 19.00

A WEBÁRUHÁZ (TÁMOP) Márokpapi
ALÍZ MÛvész Stúdió – Óz bérlet
ALÍZ MÛvész Stúdió – Szaffi bérlet
ALÍZ MÛvész Stúdió – Szivárvány bérlet
ALÍZ MÛvész Stúdió – Vuk bérlet
BLACK COMEDY Bérletszünet
NAPLÓK Krúdy Kamara – Nyilvános fôpróba
NAPLÓK Krúdy Kamara – Kamara Bemutató bérlet
NAPLÓK Krúdy Kamara – Bozóky bérlet
NAPLÓK Krúdy Kamara – Mensáros bérlet
NAPLÓK Krúdy Kamara – Ruttkai bérlet
NAPLÓK Krúdy Kamara – Zrínyi „A” bérlet

ber 25-én 18.00 órakor. Közremûködik a gyülekezet énekkara.
A 26. újévi koncertet a Nyíregyházi Televízió 2013. január 2án, szerdán délután közvetíti
felvételrôl 17.45-ös kezdettel, a
szünetben híradót láthatnak. Ismétlés: január 5-én, szombaton
18 órakor.

„Megmentett Örökség – Kincsek Európa szívébôl” címmel
idôszaki kiállítás nyílik a Jósa
András Múzeumban 2013. január 7-én. Megtekinthetô: február 15-éig.

Az Életmód és Reiki klubban
„A világokon át” sorozatból A
tudatos élet címû film vetítése. Bevezeti és vetít: Tatay
László. Idôpont: január 8-án
17.00 óra. Helyszín: Napfény
Életmód, Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar „A”
épület földszinti folyosó 8. szoba, Sóstói út 2–4.
2013. január 12-én, szombaton
este városi bált rendeznek a Korona Hotelben. Jegyek korlátozott számban igényelhetôk a 42/
524-505-ös telefonszámon.

Adventi hétvége Oroson
Ökumenikus imádság és a negyedik adventi gyertya meggyújtására várják a kedves érdeklôdô lakosokat Oros Fô
utcáján lévô Emlékparkban, 2012. december 22-én 14.00
órára. A gyertyát dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, országgyûlési képviselô és Szécsi Józsefné, az
Orosért Közéleti Egyesület elnöke gyújtják meg. Ezt követôen az Orosi Általános Iskola és Óvoda gyermekeinek
karácsonyi mûsora, versei, énekei hangzanak majd el. Forralt bor, tea, zsíros kenyér, lilahagyma és az egyesület tagjai által sütött sütemények lesznek terítéken.

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárnak és fiókkönyvtárainak ünnepi
nyitva tartása a következôképpen alakul: 2012. december 27-28-29-én zárva.

Nyitás: központi könyvtár:
2013. január 2-án 9.00 órakor; fiókkönyvtárak: 2013.
január 2-án 10.00 órakor.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet!

Karácsonykor is válassza a
Nyíregyházi Televíziót – bárhol!
Tartalmas kikapcsolódást ígér a
Nyíregyházi Televízió mûsora az
ünnepek idejére. December 24-én,
hétfôn 17 órától a városunkban rendezett versfesztivál Arany balladákról szóló elôadását láthatják, majd
a Benkó Misét. 19.10 órakor a
Mûvészeti Szakközépiskola betlehemesében gyönyörködhetnek, fél
nyolctól pedig Rákász Gergely adventi koncertjében. Másnap, 25-én
délután a Pál utcai fiúk címû elôadást közvetítjük a Móricz Zsigmond Színházból, felvételrôl. A fél
nyolckor kezdôdô heti kulturális
magazin, az Alkotás utca után
Handel: Glória címû orgonakoncertjét vetítjük. Szerdán öt órától
2012 egyik nyíregyházi színházi sikerdarabját, Goldoni: Hazug címû
komédiáját láthatják, majd 19.30kor a versfesztiválról A helység kalapácsát, Petôfi komikus hôskölteményét. Szilveszteri programunk
ajánlatát a 13. oldalon olvashatják
részletesen.

Nem csak tévén a tévé!
Ezentúl bárhol jó minôségben élvezhetik a Nyíregyházi Televízió
adását – a vételkörzeten kívül is! A
nyiregyhaza.hu weblapon ugyanis
megteremtôdtek az on-line sugárzás feltételei, így akik távol töltik a
karácsonyt városunktól, az internet
segítségével bárhol bekapcsolódhatnak az ünnepi mûsorfolyamba.
Tehát mostantól: NYTV On-line –
a helyi hírportálon és a nyiregyhazitv.hu-n!
2012. november 22.
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Rejtvény

– Nem akarok pletykálkodni, de Kotkoda ...

A rejtvény megfejtését január 8., szerda délig
juttathatják el szerkesztôségünk címére postán,
vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Gács Béláné (Nyh., Árpád u. 55.).
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: ... pénzünk
megjavíttatni a csôrepedést.

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/
508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat,
Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Gazdikeresô

Névnapok
December 22. –
Zénó, Nina
December 23. –
Viktória, Zétény
December 24. –
Ádám, Éva
December 25. – Eugénia
December 26. – István
December 27. –
János, Lázár
December 28. –
Kamilla, Tódor

Mérkôzés után
A mérkôzés után az edzô
így szól a csatárhoz:
– Öregem, téged csak két
dolog akadályoz abban,
hogy jó futballista legyél!
– Micsoda?
– A két lábad.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Kitti: 2012 márciusában született labrador
szuka. Kedves, játékos, aktív kutyus, akit
nagy mozgásigénye miatt elsôsorban kertes házba ajánlunk.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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