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TÁVHÕVEZETÉK-CSERE

ENERGIAHATÉKONYSÁG.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház, a
magyarországi kórházak
közül elsõként csatlako-
zott a Virtuális Erõmû
Programhoz.

NYÍREGYHÁZA 1848
TAVASZÁN. Az 1848.
március 15-ei pesti
forradalom híre nem
egészen egy hét alatt
érkezett el Nyíregyházára
és a vármegye akkori
székhelyére, Nagykállóba.
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Megkezdõdött az aszfaltozás a 4-es számú fõút nyír-
egyházi szakaszán, a Váci Mihály utcán már dolgoznak a
munkagépek. A Magyar Közút országos szinten 34 milli-
árd forint összértékû útfelújítási munkálatainak keretében
végzi el a körút Váci Mihály utca, Kert utca, Inczédy sor és
László utcán átmenõ 2,7 kilométeres útszakaszának felújí-
tását. A munkálatok április 30-áig fejezõdnek be, addig az
autósoknak jelentõs torlódásokra kell számítaniuk.

Az útfelújítás részleteirõl dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere, Szamos István, a Magyar Közút
Nonprofit Kft. megyei igazgatója és Puskás Béla, a Duna
Aszfalt Kft. területi igazgatója tájékoztatta a sajtó képvise-
lõit. A Magyar Közút országos szinten 34 milliárd forint
összértékû útfelújítási munkálatainak keretében a tavaly

ÚJABB ÚTFELÚJÍTÁS: MOST A KÖRUTAT ASZFALTOZZÁK
év végén elkezdõdött „Útfelújítási munkák az Észak-al-
földi régióban” projekt keretein belül újítja fel a körút fen-
tebb jelzett, közel három kilométeres szakaszát. A mun-
kálatok február 20-án kezdõdtek, hétfõn reggel pedig
megkezdõdött a burkolatmarás. Nyíregyháza polgármes-
tere megnézte a körúton zajló munkálatokat.

SZÁZMILLIÓK TAVALY IS, IDÉN IS AZ UTAKRA

Dr. Kovács Ferenc azt mondta: Nyíregyházán az elmúlt
évben 500 millió forintos kormányzati forrásból felújították
a szennyvízberuházásban érintett utcákat, saját erõbõl pe-
dig 467 millió forintot fordítottak út- és járdafelújításra, va-
lamint útépítésre. Idén erre a célra 600 millió forint áll ren-
delkezésre.

MEGEMLÉKEZÉSEK MÁRCIUS 15-ÉN
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfor-

dulójának megemlékezései már pénteken délelõtt megkez-
dõdnek. A város különbözõ pontjain koszorúznak. A Nyír-
egyházi Városvédõ Egyesület az Északi Temetõ ’48-as sírkert-
jébe várja az emlékezõket. A megyei levéltárban történelmi
beszélgetésre várják az érdeklõdõket. Hagyományosan dél-
után 5 órakor kezdõdik az ünnepi megemlékezés és koszo-
rúzás a Petõfi téren. A központi ünnepség március 15-én,
szombaton délután 2 órakor lesz a Kossuth téren, ahol a Vas-
vári Pál Gimnázium diákjai A márciusi ifjak egyike én valék
címmel mutatják be ünnepi mûsorukat, Rékasi Károly sze-
replésével. A megemlékezés koszorúzással zárul a Kossuth-
szobornál. A Jósa András Múzeumban is egész napos prog-
ramokkal várják az ünneplõket. / 10., 15., 16. oldal

Fotó: Máté János

Letették az Agóra program alapkövét, ezzel szimbolikusan is kezdetét
vette a közel kétmilliárd forintos beruházás, amelynek részeként jelentõ-
sen megújul és új funkciókkal bõvül a város emblematikus épülete, a Váci
Mihály Kulturális Központ is. Képünkön az ünnepélyes alapkõletételen
Bán Ferenc, az épület tervezõje, dr. Kovács Ferenc polgármester és
Petneházy Attila, országgyûlési képviselõjelölt. (Részletek a 8-9. oldalon.)
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HELYI GYÖKEREK.
A Kállay család egyike a
legrégebbi magyar nemesi
családoknak, melynek
tagja az 59. Eurovíziós
Dalfesztivál magyar-
országi indulója, Kállay-
Saunders András is.

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL ÉPÜL

Sõt, egy tavaly elnyert és bejelentett, újabb jelentõs, 439
millió forintos pályázat keretében például körforgalom épül
az Arany János és a Szarvas utca csomópontjában, a Ke-
reszt utcáig meglévõ kerékpárutat pedig kiépítik a Vécsey
közig, és ezzel az Érkert is bekapcsolódik a város kerék-
páros közlekedésébe. Ezen projekt keretében felújíthatják
az Arany János és a Garibaldi utca, valamint a Csaló köz
út- és járdaburkolatait. A Csaló köz és az Ószõlõ utca cso-
mópontjában gyalog- és kerékpáros átkelõhelyeket építe-
nek, amelynek szintén a közlekedés biztonságának javí-
tása a célja. Ezek a munkálatok várhatóan nyáron kez-
dõdnek majd.                                  (Folytatás a 3. oldalon.)
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

– Igaz-e, hogy 19 lakásszövetkezeti
épülettömb egyenként 300 millió forint
jelzáloggal van megterhelve? Két épület-
re pedig ezen felül még 900 millió forin-
tos jelzálogot jegyeztek be?

– Ez így nem felel meg a valóságnak.
Összesen kilenc épületre van keretbizto-
sítéki jelzálogjog, egy épületfelújítási bank-
hitel biztosítékaként. Az viszont igaz, hogy
ebbõl a kilencbõl kettõ esetében további
900 milliós jelzálogjog került az épület
közös tulajdonban álló részeire. Mindket-
tõ esetében tetõtér-beépítés történt, ehhez
volt szükség a biztosítéki fedezetre. A rá-
építések befejezõdtek, a törlésük még nem
történt meg, de soron kívüli törlésüket kér-
vényeztük. Ez 2-3 hónapot vesz igénybe.

– Lehet azt tudni, hogy jelenleg mek-
kora a LAKSZÖV összes hitelállománya?

– A szövetkezet összes hitelállománya
1 milliárd 372 millió forint. 2001 óta fo-
lyamatosan gyûlt össze. Akkor indult el a
Panelprogram Nyíregyházán. 2001-tõl
kezdve valamennyi pályázaton részt vet-
tünk.

– Megszavazták-e a lakástulajdonosok
a hitelfelvételt, tudtak-e róla, hogy keret-
biztosítéki jelzálog szerzõdést ír alá a
LAKSZÖV?

– Valamennyi lakóközösséggel elõzete-
sen megtárgyaltuk ezt a konstrukciót, min-
denütt minõsített többségi határozatok szü-
lettek a beleegyezésrõl. Az ésszerûség is
azt diktálta, hogy az érintett lakóközösség
ezt a programot megszavazza, mivel szá-
mukra ez ingyenes volt. Így vettünk fel
összesen 150 millió forint hitelt, aminek a
biztosítéka a keretbiztosítéki jelzálogjog.
Azt, hogy itt keretbiztosítéki jelzálogjog
lesz a fedezet vagy más, nem kellett a la-
kóknak megszavazni, ezt a lakásszövetke-
zet kötötte meg. Egyetlen feltétel volt, hogy
a lakástulajdonosok jogait nem sértheti. Ez
így is történt. Ebben a hitelkonstrukcióban
a szövetkezetet még terhelõ hiteltartozás
9,3 millió forint, amit 300 ezer forintjával
törlesztünk, 2016. augusztus 31-éig. Tár-
gyalunk a bankkal, ha kedvezõ feltételek
mellett ezt a hitelt véglegesen ki lehet fi-
zetni, akkor még hamarabb lezárjuk a hi-
telügyletet.

– A szövetkezeti tagok egy része azt
mondja, hogy nemcsak a LAKSZÖV által
felvett hitelhez adták fedezetként a háza-
kat, hanem egy nyíregyházi gazdasági tár-
saság számára is történt bejegyzés.

– Ez a két 900 milliós bejegyzés igazá-
ból a tetõtér-beépítést lebonyolító beruhá-
zó hiteléhez kötõdött, ilyen értelemben
ennél a két épületnél valóban belépett egy
külsõ szerv, akivel szerzõdéses kapcsolat-
ban voltunk. A cég vállalta a teljes projekt
megvalósítását. Ám mivel ezek a házak
elkészültek, a kérdés idejemúlt.

Szathmáry Imre szerint a sokat kritizált
jelzálog-szerzõdésbõl adódó kötelezettsé-
gek jelentéktelenek a LAKSZÖV költség-

vetéséhez képest. Az igazi probléma – úgy
véli – az, hogy a Panelprogramban végre-
hajtott felújításokhoz sok hitel kellett. A
gazdasági válság hatására a tagság egy ré-
sze most képtelen fizetni a több okból is
megemelkedett törlesztõrészleteket. Az
elnök szerint ez okozta a csõd közeli álla-
potot és ezért kellett zsebbe nyúlni a szö-
vetkezeti tagoknak.

– 2001 és 2008 között felvettünk 700
millió forint hitelt lakóépület-felújításra.
Ugyanezen idõ alatt a tagi hátralékunk
összege 17 millióról 21 millióra nõtt. 2008-
ban jelent meg egy új pályázati kiírás, az
eddig legátfogóbb panelprogramos kiírás,
itt újra belendültünk és a következõ négy
évben újabb 675 millió forint további hi-
telt vettünk fel. Így jön ki az 1 milliárd 372
millió forintos hitelállomány. A kintlévõ-
séget tekintve, 2013 tavaszán romlott a
helyzet, mert a tagi kintlévõség-növekedés
felugrott havi 3 millió forintra, az elsõ öt
hónapban sikerült a tagságnak összeter-
melni 15 millió hiányt. Most összesen 82
millió forintnál járunk.

Így jutottunk el odáig, hogy a bevételek
már nem fedezték a fizetési kötelezettsé-
geket. Megtörténhetett volna, hogy nem
tudunk sem a banknak, sem a közüzemi
szolgáltatóknak fizetni. Ez csõdhelyzethez,
felszámoláshoz vezethetett volna. Egy
ilyen helyzetben a szövetkezet összes tar-
tozását egy felszámoló felosztotta volna az
5200 szövetkezeti tag között, ami 250–300
ezer forintos fizetnivalóra is rúghatott vol-
na lakásonként. Ezért dolgoztunk ki egy
mentõcsomagot, aminek egyik eleme volt
a 10 ezer forintos pótbefizetés.

– Érez-e felelõsséget a kialakult hely-
zetért?

– Úgy gondolom, hogy a szövetkezet
mindent megtett azért, hogy a tagság élet-
színvonala javuljon. A Panelprogram tá-
mogatása a nagy, energiatakarékossági
szempontokon túl, erre irányult. Lehet azt
mondani, hogy nem kellett volna ennyi
épületet támogatni, csak akkor sose történt
volna meg a lakások felújítása.

MÁRCIUS 6., CSÜTÖRTÖK

KÉK SÉTA
Kék Sétára várta a belvárosban az em-

bereket a Nyíregyházi ILCO Egyesület, a
program célja a figyelemfelhívás volt a
vastag- és végbélrák elleni küzdelemre.
A betegséggel évente egy kisvárosnyi em-
ber szembesül Magyarországon, de a
megfelelõ prevenció mellett gyógyítható.

MÁRCIUS 7., PÉNTEK

NÕI ÍRÓK – ÍRÓNÕK
Ezzel a címmel tartottak zenés nõna-

pi irodalmi délutánt a könyvtárban. A
felolvasáson öt nyíregyházi író és költõ
vett részt, a prózai mûvek mellett pedig
zenével is kedveskedtek a szebbik nem
képviselõinek. Jobbról a második mun-
katársunk, Ferenczik Adrienne.

MÁRCIUS 10., HÉTFÕ

JÁTÉKAIM
Székhelyi Edith, megyei Prima-díjas

festõmûvész „Játékaim” címû kiállítását
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában,
április 12-éig. A tárlat része a Mindenütt
Nõ rendezvénysorozatnak.

MÁRCIUS 9., VASÁRNAP

KOCSIS ZOLTÁN VEZÉNYELT
A Filharmónia Magyarország bérleti

sorozatában Kocsis Zoltán, kétszeres
Kossuth-díjas karmester vezényelte a
Nemzeti Filharmonikus Zenekart. A pá-
ratlan élményt jelentõ koncertet az NYTV
Kult-Óra címû mûsorában március 29-
én 19.45-tõl láthatják az érdeklõdõk.

MÁRCIUS 10., HÉTFÕ

A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA
A nyíregyházi városházára is kitûz-

ték a székely zászlót az 1854. március
10-én, marosvásárhelyi Postaréten ki-
végzett székely vértanúk emlékére. A
ma élõ székelyek számára ez a nap
nemcsak a közös emlékezés napja, de
az összetartozásé is.

MÁRCIUS 10., HÉTFÕ

II. OVIFESZT
Második alkalommal rendezték meg

Nyíregyházán az OVIFESZT-et. A ren-
dezvényen a helyi óvodások zenés, tán-
cos produkciókkal szórakoztatták a kö-
zönséget. A rendezvény célja, hogy
közel kerüljenek egymáshoz a város
óvodásai és óvodapedagógusai.

A CSÕDTÕL MENTETTÉK MEG
 Vészharang, pótbefizetésrõl szóló felszólítás, dühös szövetkezeti tagság. Az el-

múlt hónapokban forr az indulat a Nyíregyházi Lakásszövetkezet körül. Az elnök-
ség szerint a társaság csõdhelyzetbe került, mert a szövetkezeti tagok nem fizetik
a törlesztõrészleteket és a közös költséget. A szövetkezeti tagok egy része pedig
azt állítja, az elnökség rossz hiteleket vett fel. Szathmáry Imre ügyvezetõ elnök-
nek a dühös tagság kérdéseit tettük fel.

A témával bõvebben is foglalkozik a

Szigorúan bizalmas c. mûsora.
Sugárzási idõpontok:

hétfõ 17.30, kedd 21.30 és 23-án,
vasárnap 17.30.

MÁRCIUS 11., KEDD

NÕCIS KÉPEK
Gazdagné Laurenczy Enikõ festmé-

nyeibõl nyílt kiállítás a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár kama-
ratermében. Alkotásain mediterrán tá-
jak, városrészletek, virágok és gésák lát-
hatóak. A tárlat március 31-éig tekint-
hetõ meg.

MÁRCIUS 6., CSÜTÖRTÖK

AZ IDÕSEKÉRT DOLGOZNAK
A temetkezési rendelet, a közlekedés

és személyszállítás, valamint a közbiz-
tonság voltak az Idõsügyi Tanács elé
került napirendek. Mindemellett elhang-
zott: folytatódik az Idõsek Akadémiája
elnevezésû rendezvénysorozat, vala-
mint lesz Nyugdíjas Ki mit tud? is.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregy-
háza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” „Eisert Árpád-
díj”  elnevezéssel kitüntetést alapított.
A kitüntetést a város egészségügyi alapellátásában dol-
gozó, egy orvos munkatárs, valamint egy nem orvos mun-
katárs kaphatja.
A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi sze-
mély kezdeményezheti. A javaslatokat 2014. március 31.
napjáig lehet eljuttatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak
tartott személy nevét, személyi adatait, címét, valamint
az elismerni kívánt tevékenységet.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a polgármesteri
hivatalban dolgozó köztisztviselôk munkájának elismerésére a
„Kiváló Köztisztviselôi Munkáért” „Májerszky Béla-díj” el-
nevezéssel kitüntetést alapított.
A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt éve dolgozó
köztisztviselônek adományozható, aki munkáját pontosan, fele-
lôsséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhetô
a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fo-
kozására való törekvés.
A kitüntetést évente a köztisztviselôk napján egy személy kaphatja.
Javaslatokat 2014. március 31-éig lehet eljuttatni a város jegy-
zôjéhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott
köztisztviselô nevét, beosztását, az elismerni kívánt tevékeny-
séget és indokolást.

ÚJABB ESZKÖZ
A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei

Közhasznú Nonprofit Kft. újabb gyógyászati eszközt he-
lyezett üzembe a Tiszavasvári út 41. sz. alatti Egészség-
ügyi Centrumban.

A jó parkolási lehetõséggel és autóbusz-közlekedéssel
rendelkezõ, akadálymentes kezelõcentrumban – az ed-
dig mûködõ számos kezelési eszköz és lehetõség mellé –
úgynevezett „függesztõrács” és kiegészítõ eszközei gyógy-
torna-berendezést helyeztek üzembe. A térségben is egye-
dülálló berendezés megkönnyíti a gyógytornát, speciális
gyakorlatok végzéséhez nyújt segítséget.

A VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány által adományozott eszköz jelentõs
szereppel bírhat mûtét utáni kezelések, izom- és ízületi
bántalmak, derék-, hátfájdalommal küzdõk, a gerontoló-
gia (öregkori elváltozások) és még számos más diagnózis
és betegség eredményes kezelése esetén. Az adomány
jelentõsen segíti az érintett betegek gyógyítását, a rehabi-
litációs kezelési idõszak rövidülését.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A városban jelenleg több útépítést is végeznek: kerék-
párutakat alakítanak ki a Korányi F. utcán és a Tiszavasvári
úton, a LEGO irányába. Közben zajlik a nyugati elkerülõ
út megépítése is, amelynek a Tiszavasvári útig tartó sza-
kasza idén elkészül, tovább tehermentesítve a várost a
kamionforgalomtól.

Nyíregyháza polgármestere a körúton zajló útfelújítás
kapcsán azt mondta: azért jelentõs, mert ez az útszakasz
nagy forgalmat bonyolít le. A 395 millió forintos beruhá-
zás során a szakemberek az útszakaszt teljes szélességé-
ben felújítják, a burkolat 5 centiméter vastagságú marása
után a felület újraaszfaltozását is elvégzik. A nyíregyházi
Bujtosi-tavi hidak acél szalagkorlátjait elbontják, majd új,
kétsoros vezetõkorlátokat helyeznek ki. A hidak közötti
gyalogoskorlát cseréje is megtörténik, s az aszfaltozás után
valamennyi útburkolati jel megújul.

MEGÚJUL A KÖRÚT JELENTÕS RÉSZE

Átadták az Aventinus Hotel új éttermét. A sóstó-
gyógyfürdõi hotel felújítását két évvel ezelõtt kezdték
el, tavaly a bõvített szálláshely, idén pedig az étterem
készült el. A gazdagodó turisztikai szolgáltatások a vá-
ros idegenforgalmának is jót tesznek, tavaly országo-
san is kiemelkedõ mértékû, 30 százalékos növekedés
volt ezen a területen.

Szerzõ: Erdõs József

2010-ben került a jelenlegi tulajdonoshoz az Aventinus
Hotel, a szálláshely kihasználtsága 2011-ben 34,5 száza-
lék, egy évvel késõbb pedig már 48 százalékos volt. Az
üzemeltetõ ez után kezdett bele a fejlesztésbe, aminek
részeként negyvenötrõl hetvenöt fõre nõtt a befogadóké-
pessége. A tetõtér beépítésével húsz szoba helyett már
huszonkilenc várja a vendégeket.

Révész Viktória, az üzemeltetõ
Sóstó-Thermál Kft. ügyvezetõje el-
mondta: – A beruházás összköltsé-
ge megközelíti a 180 millió forin-
tot. Ennek az összegnek a hetven
százaléka pályázati forrás, mintegy
124 millió forint támogatást nyert
el a fejlesztéshez az üzemeltetõ
gazdasági társaság.  

A hotel két ütemben újult meg, tavaly a szállodai rész,
most pedig az étterem avatóját tartották meg. Nyíregyhá-
za polgármestere azt mondta, a városban a jól fejlõdõ tu-
rizmushoz szükség van a minden igényt kiszolgáló vállal-
kozásokra is. Az országos adatoknak a hatszorosa a növe-
kedés nyíregyházi viszonylatban a vendégéjszakák szá-
mát tekintve.

LENDÜLETBEN A TURIZMUS – ÉTTEREMAVATÓ SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN

Idén étteremmel bõvült a turisztikai szolgáltatás

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt emelte ki: – Fon-
tos, hogy jó éttermeink legyenek, hiszen nagyon sokan
látogatnak el hozzánk úgy, hogy nem szállnak meg ugyan
Nyíregyházán, de egy egész napot töltenek el itt. Így fel
kell készülnünk, hogy egy jó ebéd vagy vacsora erejéig is
a legjobbat tudják kínálni az éttermeink. Ez azért is kap
kiemelt hangsúlyt, mert tavaly óriási sikereket ért el Nyír-
egyháza a turizmusban, sok-sok díjat vehettünk át. De ami
ennél talán még fontosabb, hogy a nálunk eltöltött ven-
dégéjszakák száma jelentõsen meghaladta az országos 5

százalékos növekedést. A szabolcsi megyeszékhelyen 30
százalékkal nõtt a belföldi, 33 százalékkal pedig a külföl-
di vendégek száma. Tehát itt van létjogosultsága ilyen be-
ruházásnak, melyet az önkormányzat minden lehetséges
módon igyekszik támogatni. 

A sóstógyógyfürdõi hotelben további fejlesztést tervez-
nek a jövõben, új pályázaton keresztül mini wellness rész-
leget is ki akarnak alakítani, ami további munkahelyte-
remtéssel is járhat majd, ezzel is hozzájárulva a növekvõ
pályán lévõ idegenforgalom igényeinek kielégítéséhez.

Révész Viktória
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház, a magyarországi kórházak közül
elsõként csatlakozott a Virtuális Erõmû Programhoz.
A program célja a tudatos energiafogyasztás beveze-
tése és az ebbõl következõ energia-megtakarítások
mérése. A kórház már korábban is tett lépéseket az
energia hatékony felhasználására, így a csatlakozással
egy idõben már átvehette az „Energiatudatos Válla-
lat” díjat is.

Szerzõ: Kanócz Rita

Napjainkban vészesen fogynak a Föld energiaforrásai, rá-
adásul Magyarország energiaimport-függõsége óriási. Ez
és még számos indok szól az energiatakarékosság, a zöld-
energia mellett. Magyarországon 2011-ben útjára indult a
Virtuális Erõmû Program, és az általa létrehozott Energia-
hatékonysági Kiválósági Pályázat, azzal a céllal, hogy
Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy
200 megawattos virtuális erõmûvet „építsen fel” igazolt
megtakarításokból.

VIRTUÁLIS, DE VALÓSÁGOS

Ez azt jelenti, hogy a pályázatban résztvevõk tudatos
energiahasználattal csökkentik a felhasznált energia-
mennyiséget. Ezt a Virtuális Erõmû Program Nonprofit Kft.
jegyzi, így anélkül jön létre egy energiaközpont a megta-
karított energiákból, hogy meg kellene építeni egy erõ-
mûvet. A partnerek, akik részt vesznek a programban,
pénzt spórolnak meg és számos más elõnyben is részesül-

ENERGIAHATÉKONYSÁGBÓL KIVÁLÓ A KÓRHÁZ

Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Kórház fõigazgatója, valamint

Fürjes Balázs Zoltán, a Virtuális Erõmû Program
Nonprofit Kft. ügyvezetõje az ünnepélyes díjátadón

nek. A pályázat védnökei a Nemzeti Fenntartható Fejlõ-
dési Tanács, valamint az Országgyûlés Fenntartható Fej-
lõdés Bizottsága.

Idén harmadik alkalommal osztottak ki díjakat a pályá-
zatban résztvevõk között. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház ebben az évben
csatlakozott a programhoz, de máris „Energiatudatos Vál-
lalat” díjat kapott, hiszen eddig is nagy hangsúlyt fektetett
az energiatudatosságra. Például gyógyító célra termálvizet
használ, több helyen vannak saját kútjaik, így vízmegtakarítási
programot tudtak megvalósítani, de használnak gázmotoro-
kat, és két helyen napelemes megoldásokat.

Nemcsak a kórház életében volt történelmi pillanat a
budapesti díjátadó, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye életében is, hiszen stratégiai együttmûködési megál-
lapodást kötött a megye, Magyarországon – a kórházhoz

hasonlóan elsõként a megyék közül – a Virtuális Erõmû
Program Nonprofit Kft.-vel.

CSATLAKOZOTT A MEGYE IS

Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke elmondta:
– A megyei önkormányzat elkötelezett a zöldenergia mel-
lett. Ez illeszkedik az Európai Unió 11-es tematikus célki-
tûzéséhez is. A megyei koncepció megalkotásakor is ki-
emelten az 5 prioritás között foglalkoztunk az energiaha-
tékonyság kérdéseivel. Olyan intézkedéseket tervezünk a
jövõben a megyei gazdaságfejlesztési program részeként,
melyek igazodnak, partnerként tekintenek a Virtuális Erõ-
mû Programra. A program egy olyan keretet ad a gondol-
kodásunknak, amely mentén a megye vállalkozóit, intéz-
ményeit igyekszünk bevonni ebbe a programba, tudatosí-
tani a programban rejlõ lehetõségeket.

DÍJESÕ A KÓRHÁZNAK
A napokban átvett díj már a második elismerés rövid

idõn belül, amit az egészségügyi intézmény tudhat ma-
gáénak. Néhány héttel ezelõtt az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma Miniszteri Elismerõ Oklevelét vehették át az
Egészségügyi Szakdolgozók 45. Országos Jubileumi
Kongresszusán és a Magyar Ápolók Napján a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház Projektirodájának dolgozói. Az intézmény szerve-
zeti egységének munkatársai, az európai uniós finanszí-
rozásból megvalósuló projektek teljes körû elõkészíté-
sével, megvalósításával, összehangolásával és szakmai
felügyeletével érdemelték ki a rangos elismerést.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-539

E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Hulladékért virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulla-
dék-Gazdálkodási Kft. 2014. március 17-e és március 29-e között
ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két
hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-, fém-, cso-
magolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt
vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.

Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl pénte-
kig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.

Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:

– a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáján és
központi telephelyén,

– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, valamint a Fürdôházban egész évben, a Parkfür-

dôben június 1-jétôl, az Aquarius Élményfürdôben július 1-jétôl,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u. 49.
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben)

Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében Nyh., Kossuth tér 8.,
– a MasterMind Interactive Számítástechnikai Kft. üzletében, Nyh.,

Korányi Frigyes u. 29. sz.

A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.

TÁJÉKOZTATÁS

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy március 15-én a

Hulladékudvarok, valamint
a Regionális Hulladékkezelô Üzem zárva tartanak.

Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

www.thgkft.hu

Újsághír: A Nyíregyházi Törvényszék Tanácsa
elsõfokon megállapította, hogy „a huszár-telepi isko-
lában jogellenesen, származásuk alapján szegregálják
a gyerekeket”.

Elõször is remélem, hogy az újságíró pontosan, elfogult-
ság nélkül idézte, kommentálta az elsõfokú ítéletet. Ez utób-
biról jut eszembe, hogy nagyon is elképzelhetõ, hogy a
másodfokon eljáró bíróság egészen másként fog ítélni.

Miért gondolhatom én, hogy a másodfokú bíróság más-
képp fog ítélni, mint az elsõfokú? Azért, mert véleményem
szerint az elsõfokú bíróság törvényesen, de nem etikusan
döntött. Fogalmazhatok úgy is, hogy az elsõfokú ítélet a
törvény betûjéhez igazodott, és mintha nem figyelt volna
eléggé a törvény szellemére. (Abban sem vagyok biztos,
hogy a törvény betûje is teljes mértékben érvényesült vol-
na: Honnan tudhatja Mohácsi Erzsébet, az Esélyt a Hátrá-
nyos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány kuratóriumi el-
nöke, vagy igazgatója, pontosabban mindkettõ együtt,
hogy a huszár-telepi iskolába járó gyerekek cigányok, vagy
nemcigányok? Joga van akármilyen bíróságnak gyereke-
ket, felnõtteket származásuk alapján valamilyen csoport-
ba sorolni? /Itt ugyanis tulajdonképpen ez történt!/ Hon-
nan tudja, van-e joga tudni Mohácsi Erzsébetnek, vagy
akár bármelyik bírónak, hogy például a huszár-telepi is-
kolába járó gyerekek szülei melyik néphez, etnikumhoz
tartozónak vallották magukat? Megkérdezte-e errõl õket

valaki, s ha igen, volt-e joguk hozzá? Ha közülük mind-
annyian „magyarnak” vallják magukat, akkor hol van itt
szegregáció?)

Nem vonom kétségbe az eljáró bíró jogértelmezésének
a helyességét. Azt viszont fontosnak tartom megjegyezni,
hogy az antiszegregációs célból meghozott törvény, ha
kimondatlanul is, de a roma, romungro beás, szintó és
más cigány néphez tartozó emberek javát kívánta szol-
gálni. Ez a mostani bírósági ítélet viszont nem a magyar
cigányok, oláh cigányok, román cigányok és vend cigá-
nyok érdekeit szolgálja. Ez az ítélet károkat okoz, ezért
„erkölcstelen”. (Szerintem sok jogot is sért. Ezek közül
elsõsorban az egyetemes emberi jogok közül az identitás-
hoz, saját valláshoz, kultúrához, tanuláshoz való jogot stb.
sérti. /Ezt a jogszerû ítéletet a cigányok megalázásának is
tekinthetjük./ Nem érvényesülhet a szülõk iskolaválasztá-
si joga sem. /Tudvalevõ, hogy amikor a huszár-telepi isko-
lát meg kellett szüntetni, akkor a tanulókat szétszórták a
város iskoláiba. Ma házanként más iskolába járnak a hu-
szár-telepi gyerekek!/ Kinek jó ez? A törvény a „cigány”
gyerekekért van, de az ítélet cigány-gyerek ellenes: ki-
szolgáltatja a látványosan kisebbséghez tartozónak látszó
gyerekeket a tudvalevõen erõsen elõítéletes többségiek-
nek. Ez a jogszerûen meghozott ítélet nem veszi tekintet-
be a cigánygyerekek érdekeit abban a tekintetben sem,
hogy hol érezhetik magukat jobban, /hol nem nézik le
õket, hol nem közösítik ki õket, hol nem szorítják ki /
szegregálják/ õket, hol tanulhatnak többet, jobbat, jobban,
hol veszi körül õket megértõ, segítõ szeretet stb./

A jogszerû ítélet magán viseli a pert indító alapítvány
elnök-igazgatójának az egyházellenességét: ezt nyilatko-
zataiból érezhetjük.

A jogszerû ítélet magán viseli a pert indító alapítvány
elnök-igazgatójának a többségi társadalom nemcigány-
tagjaival szemben érzett ellenszenvét. Ezzel kárt okoz a
nemzetiségi és etnikai iskoláknak is, hisz azokban is „jog-
ellenesen(?!!) származásuk alapján” elkülönülve tanulnak
gyerekek. (Tudvalevõ, hogy hazánkban nemcsak a törvény
által elismert nemzeti és etnikai kisebbségeknek van joga,
és saját érdekükben kötelessége is, iskolákat fenntartani,
hanem még olyan nemzeteknek is vannak saját iskolái,
akik nem tartoznak a vonatkozó törvény által elismert ki-
sebbségek közé). Ezen ítélet alapján a nemzetiségi isko-
lák jogellenes magatartást tanúsítanak létükkel? Azokat is
meg kell szüntetni? Mi lesz a határainkon kívül lévõ ma-
gyar nyelvû iskolákkal? Oda nem származásuk, nyelvük,
kultúrájuk alapján kerülnek kisebbségi (nem román, nem
szerb, nem szlovák, hanem magyar és magyar-cigány)
gyerekek? Csak a cigányok „kisebbség”? Csak õket lehet
szegregálni?

Fentiek alapján azt vélelmezem, hogy az a törvény,
amelynek alapján a bíróság az ítéletét meghozta, változ-
tatásra szorul.

Dr. Hadházy Antal
(Ph.D. th. C.Sc. soc.)

nyugdíjas lelkész

TÖRVÉNYES, DE NEM ETIKUS
GONDOLATOK EGY BÍRÓSÁGI ÍTÉLETTEL KAPCSOLATOS HÍR ÜRÜGYÉN
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Nyíregyháza hölgyeit köszöntötték a nõnapon a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Az
ingyenes ünnepséget hagyományteremtõ céllal szer-
vezte meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata.

A nõnap és a nyíregyházi nõk tiszteletére adott ünnepi
mûsort Pitti Katalin. A Liszt-díjas érdemes mûvész reper-
toárja szinte a teljes olasz lírai szoprán szerepkört felöleli.
A Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály-termében ismert
operarészletekkel szórakoztatta a hölgyeket, akik Nyír-

TISZTELET A NYÍREGYHÁZI HÖLGYEKNEK

egyháza valamennyi lányát, asszonyát képviselték. Az õ
tevékenységüket, törõdésüket szerették volna megköszönni
a hagyományteremtõ ünnepséggel.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere ünnepi beszédében elmondta, a nõktõl
nagyon sok kedvességet, tapintatot, odaadást kapnak a
férfiak. Ezt õk nemcsak nõnapon szeretnék megköszönni,
hanem az év minden napján.

A hölgyeket Petneházy Attila, országgyûlési képviselõ-
jelölt, színmûvész Kosztolányi Dezsõ Nõk címû versével
és egy szál virággal köszöntötte.

LEGYEN
HUNGARIKUM!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi
értékek azonosítására, a településen fellelhetõ nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyûjtemény megalkotása ér-
dekében létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár
Bizottságot, amelynek alakuló ülését március 6-án tar-
tották.

Mivel a könyvtárak a lokális értékek fontos gyûjtõhe-
lyei, ezért ezek az intézmények fontos szerepet játszanak
a hungarikumok feltérképezésében és megvédésében –
ez volt a szakmai tanácskozás központi témája.

Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, hogy három javasla-
tuk már volt a Helyi Értéktárba felvevendõ értékekre néz-
ve: Ezek a bokortanyák, a Cantemus, valamint Krúdy élet-
mûve és hagyománya. De ilyen hungarikum lehet a sza-
bolcsi alma, a néptánc, a gasztronómia is, amit érdemes
tudatosítani, megõrizni, és tovább is adni. A városvezetõ
hozzátette: A helytörténet nagyon fontos a város életé-
ben, tudjuk, ismerjük a múltunkat, a hungarikum törvény
most erre egy nagy lehetõséget ad.

A megyét tekintve is már több területen sikerült értéket
azonosítani, de mint ahogyan Lakatosné Sira Magdolna, a
megyei értéktár bizottság elnöke is elmondta, sok feladat
vár még rájuk.

Az elöregedett távhõvezetékeket cserélik a Garibaldi
utcán. Az útlezárással is járó munkálatok során a 30–
40 éves csövek helyére újakat fektetnek a Nyírtávhõ
szakemberei, mert a régiek már veszélyeztették a szol-
gáltatás minõségét. A távhõellátásban a rekonstrukció
nem okoz fennakadást. A felújítási munkálatok várha-
tóan március végére fejezõdnek be.

Szerzõ: Mikita Eszter

A Garibaldi utcán elõszigetelt csövekre cserélik a
távhõrendszer kiépítésekor lefektetett, 30–40 éves, elöre-
gedett távhõvezetékeket.

A fûtési szezonban végzett rekonstrukció a szolgálta-
tást nem befolyásolja. A vezetékcsere útlezárással is jár,

CSERÉLIK A TÁVHÕVEZETÉKEKET
az Ifjúság utcai elágazástól nem lehet közlekedni a Sóstói
út irányába. A csõcserékre a régi vezetékek mûszaki álla-
pota miatt volt szükség. A munkálatokat a Nyírtávhõ szak-
emberei összeegyeztették egyéb, útfelújítási feladatokkal.

Arday Balázs, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje elmondta,
a városi beruházások között tervben van az érintett útsza-
kasznak az újraaszfaltozása, ezért most cserélik ki az el-
öregedett vezetékeket.

A Garibaldi utcai rekonstrukció része annak a 200 mil-
lió forintot meghaladó beruházásnak, amit saját forrásai-
ból valósít meg a távhõszolgáltató. Nyíregyházán mûsza-
ki állapotukat felmérve, folyamatosan cserélik a vezeté-
keket, a jó idõ beálltával pedig folytatódik az a nagy beru-
házás, amelynek részeként a Vay Ádám körút és a Síp utca
csövei újulnak meg. A Garibaldi utcán várhatóan március
végére fejezõdnek be a munkálatok, ekkor áll vissza a
megszokott forgalmi rend is.

JAVASLATOKAT VÁR
A HELYI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

Nyíregyházán is megalakult az az értéktár bizottság,
amely gyûjti, koordinálja a lakosságtól, szakmai szer-
vezetektõl beérkezõ javaslatokat. Lehetõsége van bár-
kinek, hogy a környezetében lévõ kiemelkedõ teljesít-
ményeket javasolja a nemzeti értéktárba.

Ami azonban nagyon fontos: nemcsak a régmúlt ér-
tékeibõl lehet javaslatot tenni, hanem a jelen nagy tech-
nikai találmányai, kiemelkedõ szakmai munkája, ter-
mékei, teljesítményei kapcsán is. Hiszen ez marad utá-
nunk az utókor számára. Olyan javaslatokat várnak,
amelyre büszkék vagyunk és szeretnénk megosztani azt
másokkal is!

Kedves nyíregyháziak! Éljünk a lehetõséggel és ke-
ressük meg nagymama ételreceptjét, a szomszéd bácsi
találmányát, tanító nénik oktatási módszerét, nagysze-
rû épületek tervezõit, csodálatos gyógyulást hozó nö-
vényeinket!

A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki
kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos, az
elsõ részhatáridõ  április 14-e! A javaslatokat az aláb-
biakban letölthetõ adatlap segítségével lehet megtenni
(www.nyiregyhaza.hu Nyíregyháza Értéktár címszó
alatt). A kinyomtatott és kitöltött adatlapot a Nyíregy-
házi Turisztikai Információs Központ Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. szám alatt (városháza oldala) lehet beadni.

Olvasom a Naplóban a javuló közbiztonságról szóló
cikküket. Örülünk neki, mert ez meghatározója a hétköz-
napjainknak. Látszanak a rendõrség erre irányuló erõfe-
szítései, hiszen a korábbiakhoz képest jóval több járõrö-
zõ rendõr van a közterületen.

Egy történetet azért hadd osszak meg önökkel.
A Schmidt Mihály utcán lakók nevében írok. Értjük mi,

hogy a szabály az szabály, de miféle fura „perverzitás”
készteti arra a Nyíregyházi Kapitányság Közrendvédelmi
Osztály Járõrszolgálati Alosztályának a munkatársát, hogy
most már sorozatban, este 10 órakor végigbüntesse az ut-
cában lakók közül azokat, akik – persze tudjuk, hogy sza-
bálytalanul – csak a forgalommal szemben tudtak a há-
zuk elõtt leparkolni.

Nem gondolom, hogy ez akkora bûncselekmény len-
ne, hogy egybõl a feljelentéshez kell folyamodni. Azon a
cetlin, amit otthagytak – megjegyzem, az is nevetséges
kinézetû már a mai modern világban –, van még olyan
lehetõség is, hogy „figyelmeztetem”. Értettünk volna ab-
ból is! Csak ez így tutibb, mert egy kisgyerekes családtól,
vagy egy nyugdíjastól elveszünk 10–30 ezer forintot.

Miért parkolunk néha így? Mint a mellékelt fotón is lát-
szik, reggel 8–16 óráig a NAV pénzügyõrök autói foglal-

ják el a teljes utcát. Ezzel sem értünk ugyan egyet, miért
nem lehet nekik a telephelyen belül parkolni, de már meg-
szoktuk. Sok kisgyerekes anyuka, idõs, beteg nyugdíjas
napközben vagy így parkol (mint látszik, megfordulni le-
hetetlen), ha talál egyáltalán egy pici helyet, vagy megáll
a szomszédos utcában, s bosszankodva gyalogol száz mé-
tereket.

Persze az este 10-kor való büntetés azért jó, mert így
NAV pénzügyõr kollégákat tutira nem büntetünk meg (na

jó, nekik van erre utaló kártyájuk a szélvédõn is). Mert-
hogy õk is sokszor így parkolnak, ha egyszer a rend õrei
napközben is arra járnának, láthatnák.

Azt sem értjük, miért lett ez a szûk utca a tekintetben is
kiválasztott, hogy a város összes autósiskolája ide hozza
tanulóit párhuzamos parkolást gyakorolni. Állítólag ez lett
nekik kijelölve, de kérdezem, errõl azért az utcában élõ-
ket nem illene tájékoztatni, mert ellene – gondolom – már
nem tehetünk semmit. Csak bosszankodunk, hogy az au-
tóink lökhárítói sérültek. Persze nem miattuk...

A szennyvízberuházás munkálatai kapcsán tavaly a
rendõrség a szomszéd Csaló közben büntette szinte na-
ponta (nem csak figyelmeztette) az ott behajtó autósokat.
Ez az ügy is kezd erre hasonlítani. Mindegy az, csak jöj-
jön a pénz. Ez is február végén történt, gondolom nem
volt meg a havi bevétel.

Csak azért írtam le ezeket, hogy amikor a rendõrség
fontosnak tartja munkájának megítélését, érezzék azt is,
egy-egy ilyen pitiáner, csak azért is megbüntetem üggyel,
mennyit rontanak az imázsukon. Kíváncsian várjuk a nyári
estéket, hogy amikor a részeg fiatalok õrjöngve tántorog-
nak haza az erdõbõl, akkor is kint lesznek-e az utcánk-
ban!

Tisztelettel: az utcában lakók

„ÉRTJÜK MI, HOGY A SZABÁLY AZ SZABÁLY, DE...”OLVASÓI LEVÉL
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RIPORT HIRDETÉS

A Kállay család egyike a legrégebbi magyar nemesi
családoknak. Mi, nyíregyháziak pedig büszkék lehe-
tünk arra, hogy Kállay Miklós, egykori miniszterelnök
1887-ben Nyíregyházán látott napvilágot. Ráadásul az
59. Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi indulója,
Kállay-Saunders András is az õsi nemesi Kállay család
leszármazottja, és valószínûsíthetõ, hogy az énekes az
egykori miniszterelnökkel rokonságban áll. Így nyír-
egyháziként egy kicsit sajátunkként is szurkolhatunk
Kállay-Saunders Andrásnak a májusi dalfesztiválon.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Miniszterelnöki családból származik az idei Eurovíziós
Dalfesztivál magyarországi indulója, Kállay-Saunders And-
rás. Kállay Kristóf, az egykori miniszterelnök, Kállay Mik-
lós unokája is megerõsítette lapunknak a hírt, aki a közel-
múltban személyesen is találkozott az énekessel és közöl-
te vele is a rokonság tényét. Elmondta, hogy az 1700-as
évek közepe és az 1800-as évek eleje között élt a közös
õsük. Õ volt az énekes nagyapjának, a nagyapjának a
nagyapja. Ami bizonyított, hogy mindketten a napkori fõ-
ághoz tartoznak, de a teljes bizonyosság megállapításá-
hoz a hivatalos papírok, így a születési-halálozási akták
átvizsgálására lenne szükség.

KIDERÜLT, HOGY NAGY CSALÁDOM VAN

Kállay-Saunders Andrást telefonon értük el és készsé-
gesen válaszolt kérdéseinkre.

– Kállay Kristóffal találkoztam néhány héttel ezelõtt és
õ mesélte nekem, hogy Kállay Miklósnak, Magyarország

KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁSNAK HELYI GYÖKEREI VANNAK

egykori miniszterelnökének vagyok a rokona. Ez idáig a
családomnak az édesanyámat, édesapámat, nagymamá-
mat és édesapám nagyszüleit tudhattam, mostanra pedig
kiderült, hogy ilyen nagy családom van. Nagyon jólesett
szembesülni ezzel. Érdeklõdtem, hogy voltak-e zenészek
a Kállay családban, de egyelõre nem tudni róla. Szeret-
nék majd többet megtudni a Kállay családról és megláto-
gatni a Kállayak õsi lakhelyét, de egyelõre az Eurovízióra
készülök és ezzel telnek mindennapjaim – mondta el
Kállay-Saunders András.

– Nagyon tetszik nekem Nyíregyháza, már rengeteg-
szer jártam ott. Ha fellépni megyek, mindig nagyon ked-

vesek az emberek, szeretnek és örülnek nekem. Most a
napjaim fotózással, interjúkkal telnek. Külföldrõl is meg-
keresnek és ez fontos számomra, hiszen külföldi orszá-
gokból szavazhatnak majd rám a versenyen és ezért el-
sõdleges, hogy ott is megismerjenek. A verseny elõtt még
úgynevezett promócióturném is lesz, koncertezni fogok
Dániában is. Az Eurovíziót nagyon várom, nem izgulok,
boldog vagyok, hogy én képviselhetem Magyarországot.
Mindenképpen szeretnék majd ellátogatni Nyíregyházára,
de egyelõre még nem tudom, mikor lesz rá lehetõségem –
hangsúlyozta az énekes.
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AKTUÁLIS AGÓRA AKTUÁLIS AGÓRA

Kicsit szellõs most belülrõl...

Ilyen lesz várhatóan, amikor elkészül...

NYÍREGYHÁZA ÉKE LESZ AZ ÚJ MÛVELÕDÉSI KÖZPONTNYÍREGYHÁZA ÉKE LESZ AZ ÚJ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Letették az Agóra program alapkövét, ezzel szimbo-

likusan is kezdetét vette a közel kétmilliárd forintos
beruházás. A Váci Mihály Kulturális Központot január
óta palánk veszi körül, belül pedig munkagépek dol-
goznak. Ezzel elindult a régen várt Agóra Program,
amelynek köszönhetõen a város emblematikus épülete
komoly alapja és infrastrukturális létesítménye lehet
majd a város kulturális életének.

A Váci Mihály Kulturális Központ felújítása kapcsán dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a
régen várt projekt célja az épület rekonstrukcióján túl a
közmûvelõdési rendszer hatékonyabb és fenntarthatóbb
mûködtetése, illetve funkcióinak bõvítése is. Az épület már
sok éve méltatlan állapotba került, ami megnehezítette a
benne zajló munkát, ezért Nyíregyháza kulturális életé-
nek fajsúlyos pillanata volt a mostani alapkõletétel.

ÉSSZERÛBB, TAKARÉKOSABB – MOST MÁR

– 2009-ben kezdõdött a folyamat,
amikor az elõzõ vezetés beadott egy
pályázatot, amit 2010-ben meg-
nyert, viszont azt értelmetlen lett
volna megvalósítani – mondta el dr.
Kovács Ferenc polgármester. (A ko-
rábbi tervek és az egész folyamat
leírása a cikk további részében – a
szerk.) A hosszas, kemény egyezte-
tések eredményeként megtörtént a
pályázati program teljes újragondo-
lása, újratervezése, melynek ered-

ményeként a tervezett AGÓRA funkciókat a már meglévõ
intézmények átalakításával és funkcióbõvítéssel kívánjuk
megvalósítani. Így a belváros szívében egy kulturális piac-
tér (AGÓRA) jön létre. A mûvelõdési központ, a Kölyök-
vár, a Városi Galéria, a Pál Gyula Terem, valamint a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola elõcsarnoka és hangverseny-
terme is megújul. Kiemelten fontos volt, hogy a mûvelõ-
dési központ elhanyagolt, lelakott, energiapazarló épüle-
tét úgy újítsuk fel és lássuk el több funkcióval, hogy az
megfeleljen a 21. századi elvárásoknak.

MEGMENTETT PROJEKT
– JOBB FELTÉTELEKKEL

Ez mindig nehezebb, mint a nulláról indulni – mondta
el a városvezetõ. Mint utalt rá: óriási munka volt a bukott
koncepciót átalakítani, a veszni látszó, jelentõs támoga-
tást megtartani. Hozzátette: végül sikerült úgy megolda-
nunk, hogy nem vesztettünk el forrást. Az új koncepció
amellett, hogy ésszerûbb hasznosítást eredményez, komoly
megtakarítást is jelent a város által fizetendõ önerõ tekin-
tetében. Ez annak köszönhetõ, hogy 70,13 százalékról a
támogatási intenzitás 86,1 százalékra módosult, így a vá-
rosnak csaknem félmilliárd forinttal kevesebb önerõt kell
biztosítania. Ebben segített Bán Ferenc, Kossuth-díjas épí-
tész, aki az eredeti épületet tervezte, s a tanítványaival
együtt készítette el a modernizálást, aminek eredménye,
hogy az alapkõletétel pillanatait ünnepeltük.

AZ ÚJ VÁROSVEZETÉS ÁLTAL MEGMENTETT ÉS ÚJRAGONDOLT AGÓRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA LÁTVÁNYOS FÁZISBA ÉRKEZETT

KORÁBBAN NEM KÉRDEZTEK MEG...

Bán Ferenc, az épület tervezõje
elmondta, nincs olyan ország, ahon-
nan fiatal építészek ne jöttek volna
tanulmányozni az épületet. A mai
alapkõletétel pedig egy történelmi
pillanat, hiszen újra büszkék lehe-
tünk Nyíregyháza emblematikus
épületére. Hozzátette: jó érzéssel
tölti el, hogy részese lehet a meg-
újulásnak azok után, hogy 7-8 év-
vel ezelõtt – az elsõ tervek készíté-
sekor – nem tartották méltónak arra,

hogy a beruházás tervezésébõl részt vállalhasson.
– Használatában, megjelenésében is, mindenképpen

óriási nívókülönbség lesz – mondta Bán Ferenc. – A város-
központ elég szépen megújult. Ez a rész viszont lepusztult
vidék volt, ám most már a központ szerves része lesz.

A GÖDÖRBÕL HOZTÁK VISSZA

Az alapkõletételen dr. Kovács
Ferenc polgármester és Bán Ferenc
építész mellett Petneházy Attila, or-
szággyûlési képviselõjelölt, a kultu-
rális bizottság tagja is ünnepi kö-
szöntõt mondott. Párhuzamot vont
Váci Mihály: Még nem elég címû
versének sorai és a mûvelõdési ház
kálváriája között. „Nem elég a jóra
vágyni, a jót akarni kell és nem elég
akarni, de tenni, tenni kell.” Úgy

véli: a jelenlegi városvezetés nemcsak vágyott a beruhá-
zás megvalósítására, hanem a gödörbõl hozta vissza az
elveszettnek hitt Agóra Programot. Ezzel pedig megvaló-
sulhat az az elképzelés, hogy a Váci Mihály Kulturális Köz-
pont Nyíregyháza kulturális életének fellegvára lehet.

HONNAN INDULT AZ AGÓRA?

Nyíregyháza önkormányzata 2009 augusztusában pá-
lyázott az „AGÓRA – multifunkcionális közösségi közpon-
tok és területi közmûvelõdési tanácsadó szolgálat infrast-
rukturális feltételeinek kialakítása” címû felhívás kereté-
ben a Váci Mihály Kulturális Központ épülete átalakításá-
nak, bõvítésének és rekonstrukciójának, valamint egy új
Multifunkcionális Kulturális Szabadidõ Központ építésé-
nek támogatására. A bruttó 2 403 244 354 forint beruhá-
zási összköltséggel tervezett projekt megvalósításához
1 685 279 946 forint összegû, 70,13 százalékos mértékû
vissza nem térítendõ támogatást kapott az önkormányzat
2009 decemberében. A Támogatási Szerzõdést 2010. má-
jus 14-én írták alá.

HIBÁS FÖLD ALATTI GONDOLATOK

Az eredeti tervek szerint elkészült építészeti koncepció
megtartotta a mûvelõdési központ korábbi stílusjegyeit,

„ A” változat nagyságrendekkel kevesebbe került volna,
mint a „B” változat.

ALULTERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS (?)
ÉS IDÕHIÁNY

A „Kultúrsziget” – Agóra Nyíregyháza címû projekthez
kapcsolódó Támogatási Szerzõdés végül 2010. május 14-
én lépett hatályba, melynek kapcsán Nyíregyháza önkor-
mányzata, mint kedvezményezett, a Támogatási Szerzõ-
dés aláírása elõtt elindította azokat a feladatokat, melyek
a projekt lefolytatásához indokoltak voltak. Ennek során
elkészítette a beruházásokhoz kapcsolódó tender-, illetve
kiviteli terveket, közbeszerzési eljárás során kiválasztotta
a lebonyolítói, mûszaki ellenõri és tervellenõri feladatokat
ellátó szervezetet, majd a tervellenõrzést le is folytatta.
Ennek során azonban olyan információk kerültek felszín-
re, melyek alapján joggal volt feltételezhetõ, hogy a prog-
ramban tervezett beruházási elemek nem, vagy nem meg-
felelõ minõségben valósíthatóak meg a pályázat költség-
vetésében elõirányzott keretbõl.

AGÓRÁBÓL AGÓNIA…

Ez a feltételezés azt jelentette, hogy a beruházás meg-
valósításához az önkormányzat részérõl – korábban – ter-
vezett saját erõ összegét olyan mértékben lett volna szük-
séges megnövelni, amelyet a város nem tudott volna fi-
nanszírozni. A projektet ráadásul 2011. június 30-áig meg
kellett volna valósítani, ami az addig hátralévõ idõ alatt
már reálisan nem volt lehetséges.

ÚJ VÁROSVEZETÉS:
ÚJRAGONDOLT KONCEPCIÓ

A projekthez kapcsolódó új szakértõi vizsgálatokat a
2010 októberében megválasztott új városvezetés kezde-
ményezte. A cél a teljes pályázati program alapoktól tör-
ténõ újratervezése, a finanszírozás végiggondolása és egy
gazdaságosabb koncepció elfogadtatása volt. A kérelmet
a támogató szervezet 2012. szeptemberben jóváhagyta,
majd az új szerzõdés 2012. október 8-án lépett hatályba.
A projektbe a Kodály Zoltán Általános Iskola egy részét, a
Kölyökvárat, a Városi Galériát és a Pál Gyula Termet is
bevonták a kulturális központ mellett. Ezek átalakításával
összesen közel 8500 négyzetméter alapterület fejlesztése,
funkciókkal való megtöltése történik meg. A teljes beruhá-
zás megvalósítása 2014 õszére befejezõdik. Az átdolgo-

zott program alapján készült és jelenleg hatályos szerzõ-
dés szerint összesen 1 955 745 575 forint a beruházás költ-
sége, melyhez 86 százalékos, 1 684 346 103 forint támo-
gatást nyújt az Európai Unió. Így indult útjára az „új Agóra
koncepció” megvalósítása.

NYERÜNK VAGY VESZÍTÜNK
 – EZ VOLT A TÉT

Komoly és átgondolt munká-
ra volt szükség ahhoz, hogy a
veszni látszó projektet oly mó-
don alakítsuk át, hogy az mind
pénzügyileg, mind a fenntartha-
tóság szempontjából vállalható
legyen a város számára – nyilat-
kozta korábban Kósa Tímea al-
polgármester. Két választási le-
hetõség volt két évvel ezelõtt:
vagy teljes egészében lemond a

város a fejlesztésrõl, ezzel elveszett volna a jelentõs tá-
mogatási esély is, vagy átdolgozzuk a koncepciót, a vá-
ros céljainak megfelelõen, fenntartható módon. Meg kell
jegyezni: az elõzõ városvezetés által meggondolatlanul
kifizetett mintegy 200 millió forint így is jelentõs vesz-
teség, amit a hibás koncepción alapuló projekt elõké-
szítésére fordítottak. S amirõl már korábban kiderült,
hogy abban a formában megvalósíthatatlan…

BELVÁROSI „KULTÚRSÉTÁNY”

2014 januárjában kezdõdtek a beruházás elõkészítési
és bontási munkái, amik márciusra befejezõdnek, így ta-
vasszal megkezdõdhet a Váci Mihály Kulturális Központ
rekonstrukciója. Emellett pedig, a tervezett AGÓRA funk-
ciókat egy „sétányra” fûzve, a 100–150 méteres sugárban
található intézmények kisebb volumenû felújítási, átalakí-
tási munkái is megindulnak majd: a Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola elõcsarnokában és hangversenytermében, a Kö-
lyökvárban, a Városi Galériában és a Pál Gyula Teremben.
(Ez az új terv része, mivel a korábbi ötlet, a plusz épület, a
Multifunkcionális Kulturális Szabadidõ Központ nem épült
meg, így ezekkel az új AGÓRA funkciókkal bõvült a pro-
jekt.)

MEGÚJULÓ KULTURÁLIS KÖZPONT

A projekt keretében megtörténik a Váci Mihály Kulturá-
lis Központ energetikai korszerûsítése is, többek között
nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés, elektromos korszerû-
sítés és energiatakarékos szerkezetek beépítése, így az
épület fajlagos energiafelhasználása gazdaságosabb lesz.
A rekonstrukció során az épületet fenntartható módon
mûködtethetõ funkciókkal töltik meg, és minél erõsebben
bekapcsolják azt a város mindennapi kulturális és közéle-

Dr. Kovács Ferenc
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Bán Ferenc

Petneházy Attila

Az alig felismerhetõ belsõ tér bontás közben

Madártávlatból

ugyanakkor újszerû, attraktív megoldással igyekezett elta-
karni a földszintre tervezett multifunkcionális teret. Erede-
tileg a mûvelõdési központ felújítása és egy színház, vala-
mint egyéb többfunkciós feladatokat is ellátó terem bõví-
tése szerepelt a tervekben. A projektfejlesztés során fel-
merülõ problémák miatt azonban idõközben a mûszaki
tartalmat megváltoztatták. A jelenlegi ház környezetének
talajmechanikai adottságai, a meglévõ épület különleges
szerkezete miatt a föld alá tervezett épületrészek csak je-
lentõs többletköltség felhasználásával lettek volna megva-
lósíthatóak az akkori projektmenedzsment szerint.

KÉT VERZIÓBÓL VÁLASZTOTTAK
KORÁBBAN

A szakemberek két megoldási javaslatot dolgoztak ki,
melyek kapcsán a város közgyûlését kérték fel döntésre.
Ezek közül az egyik terv az épület eredeti híd formáját
megtartva, annak légiességét, könnyedségét változatlan
formában biztosította volna és a többfunkciós teret külön

épületben alakították volna ki. Mivel a városnak nem volt
megfelelõ szabad beépíthetõ ingatlana, a Támogató Szer-
vezet javaslata alapján megoldásként felmerült, hogy a
közelben lévõ két kulturális épület, a Kölyökvár és a Váro-
si Galéria, esetleg a Kodály Zoltán Általános Iskola hang-
versenyterme kerüljön be a programba úgy, hogy a galéri-
ához tartozó új kiállítóterem létrehozásával egyfajta „kul-
turális sziget” valósulna meg ezen a belvárosi részen. („A”
változat).

MÉG EGY MÛVHÁZ A CSARNOK MELLETT (?!)

Idõközben a megyei önkormányzat kezdeményezte,
hogy a város számára ingatlancserével, tulajdonszerzés-
sel együtt alkalmas területet biztosítana a mûvelõdési köz-
ponttól kb. 200 méterre lévõ Bujtosi Szabadidõ Csarnok
mellett, egy olyan korszerû színház és rendezvénycsar-
nok felépítésére, amelyet parképítési eszközökkel és egy-
séges irányítással összekapcsolhatták volna a jelenlegi
mûvelõdési házzal. („B” változat). A „B” változatot 2 403
244 354 forint összes költséggel és 717 964 408 forint ön-
erõvel tervezték.

MIT SZÁMÍT, HA DRÁGÁBB... (!)

A korábbi tervek újragondolása után a közgyûlés 2009-
ben a „B” változatot fogadta el, dacára annak, hogy az

Lépcsõk nélkülKósa Tímea

A látványterv és a valóság

tébe, közvetlen környezetével együtt. A tervek szerint az
épületben az alábbiakat alakítják ki:

– szabadon variálható, 4–500 fõ befogadására alkalmas,
lépcsõzetes, de síkpadozatossá alakítható nézõtérrel ren-
delkezõ terem, hangversenyek, színdarabok, kamarada-
rabok, bálok, kiállítások megrendezéséhez,

– szabadon variálható, összenyitható, paravánokkal sze-
parálható mobil tér,

– mobil bútorokkal szerelt konferenciák, elõadások
megtartására alkalmas tér,

– kiállítási tér, hagyományostól eltérõ hangulatú, kiala-
kítású, a látogatókkal közvetlenebb kapcsolatot kialakító
bemutatótér,

– képzési funkciójú tantermek,
– közmûvelõdési feladatokat ellátó elõadótermek, mo-

bil bútorokkal,
– a Nyíregyházi Televízió elhelyezésére szolgáló helyi-

ségek, illetve a médiaszakos fõiskolai hallgatók gyakorlati
helyiségei,

– büfé, fogyasztótér, információ,
– korszerû eszközökkel, bútorokkal felszerelt szabad-

használatú terek, közösségi „találka” pontok,
– irodák, tárgyalók, teakonyha a dolgozók részére.
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MEGEMLÉKEZÉS AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZA 1848 TAVASZÁN
get. Felesketésük után szükség szerinti szolgálatukat saját
ruhájukban teljesítik, nemzetõri mivoltukat a süvegekre
tûzött nemzeti díszjel, a kokárda mutatja. A választmány
azonban tartott a megyében kiüthetõ zavargásoktól is, me-

lyek elfojtására nem lesz elég a helybeli nemzetõr-
ség. Ezért egy mozdítható õrsereg szükségességét

is kimondták, amely „...az elsõ pontban leírt mó-
don önkéntesen vállalkozókból alakulván, fel-
fegyverezve és gyakoroltatva lévén, a szük-
séghez képpest teendi szolgálatját.” A moz-
dítható nemzetõrséget a vármegye négy já-
rásában állították fel, a dadai járás nemzet-
õreit mint a járás legtekintélyesebb települé-
sén, Nyíregyháza fõhelyen szervezték Elek

Mihály kapitány vezérlete alatt. Ezen nemzet-
õrség összeírása, szervezése még az áprilisi tör-
vények szentesítése elõtt már április 2-án megkez-
dõdött.

A szervezõdõ nemzetõrség mellett azonban a
városban állomásozott a császári-királyi sorkato-
naság egyik alakulata is, nevezetesen a gróf
Wrbna 6. könnyûlovas ezred alezredesi osztályá-

nak törzse és egy százada, a másik százada pedig
Bátorban, Gyulajban és Pócspetriben szállásolt. A bi-

zonytalan politikai helyzetben a katonai vezetés április
közepén az egész osztályt Nyíregyházára vonta össze, s a
város egy kis súrlódás után abba is beleegyezett, hogy a
mozgó nemzetõrség is itt maradjon. A gróf Altham alezre-
des parancsnoksága alatt álló osztály 1848. július 12-én
hagyta el Szabolcs vármegyét és vonult új állomáshelyére,
Bécsbe.

Március 31-én a város elhatározta, hogy küldöttség ál-
tal köszönik meg Pestnek, amit az országért tett. A kéttagú
deputációba az ékesszóló ügyvédet, Benczúr Miklóst vá-
lasztották meg küldöttnek, aki maga mellé társnak Kováts
Ferencet kérte. Pesten, a testvér, Benczúr Zsuzsanna vissza-

Az 1848. március 15-ei pesti forradalom híre nem egé-
szen egy hét alatt érkezett el Nyíregyházára és a várme-
gye akkori székhelyére, Nagykállóba, ahol a március 21-
ei közgyûlésen ismertették a Helytartótanács 16-án kelt
levelét, melyben a rend és a béke fenntartásához szük-
séges intézkedések kiadására szólította fel a tör-
vényhatóságot. Nyíregyházán egy nappal ko-
rábban, március 20-án „a Nemes Városi Kö-
zönségnek alázatos szolgái”, Benczúr Mik-
lós nemesek fõjegyzõje, Szénfy Gusztáv ügy-
véd, Kralovánszky Frigyes, Meskó Pál, Tregjár
Pál, Gyürky Sándor, Vidliczkay József és
Blahunka József aláírásával és a város külsõ
tanácsához írott beadványukban kérték, hogy
a nagy ünnep, a forradalom gyõzelmének tisz-
teletére a város rendezzen népünnepélyt, s ha
nem is az egész település, de „...legalább a köz-
épületek kivilágosítására készületeket s intézke-
déseket megtenni szíves legyen...”

A március 21-ei nagykállói megyegyûlésen
– a pesti események hatására – 29 tagú várme-
gyei Közbátorsági Választmányt neveztek ki
Péchy László alispán elnökletével és gróf Dégenfeld
Imre, a késõbbi fõispán és kormánybiztos
alelnökletével. Ennek a testületnek Nyíregyházáról há-
rom tagja is volt Kralovánszky András fõbíró, Galánffy Já-
nos és Vidliczkay József személyében. A megyegyûlés tag-
jai a bizottmányt „...az események éber figyelemmel kí-
sérésre utasítva, a rend és a béke fenntartása iránt szüksé-
ges intézkedésekre, különösen pedig szükség esetében
nemzeti õrség felállítása iránti rendelkezésre is teljes ha-
talommal felruházzák...”

A Közbátorsági Választmány a március 25-ei ülésén már
konkrét javaslatokat is tett a nemzetõrségrõl. Elképzelé-
sük szerint a településeken összeírt, ott lakó, becsületes
jellemû polgárok alkotják majd a helybeli nemzeti õrsere-

emlékezése szerint, Benczúr János várta õket, majd a Nem-
zeti Múzeumhoz mentek, s ott egy éppen akkor tartott nép-
gyûlésen a 18 ezres lélekszámú város nevében Benczúr
Miklós igen radikális hangú beszédet mondott, mellyel
kivívta a pesti közönség rokonszenvét annyira, hogy szál-
lásán este fáklyászenét kapott. Fellépésérõl, beszédérõl a
Pesti Divatlap április 15-ei száma is megemlékezett ek-
képpen: „...oly radikális szellemû politikai hitvallásokat
nyilvánított, melyekhez hasonlót eddig még egy vidéki
küldöttség ajkairól sem vala szerencsénk hallani... Ezen
elmés és határozott nyilatkozat roppant éljenzésben ré-
szesült, a Nyíregyháza közönsége egy percz alatt jelenté-
keny nevet vívott ki magának. Mindez április 9-én dél-
elõtt történt az ellenzéki körben...” Hazajöttük után, ápri-
lis 26-án ismét népgyûlést tartottak Nyíregyházán. Igen
sokan, még vidékrõl is bejöttek Benczúr Miklóst meghall-
gatni, s olyan tüntetõ lelkesedéssel fogadták, mint Pesten.

Az 1848-as márciusi forradalom legnagyobb eredmé-
nye a régi, feudális rendszer lebontása és a polgári átala-
kulás alapjainak megteremtése volt. A bécsi és pesti forra-
dalmak gyõzelme után a Pozsonyban ülésezõ utolsó ren-
di országgyûlés követei lázas munkával dolgozták ki az
új törvényeket, a polgári, nemzeti Magyarország alapve-
tését. Ezen új törvények, melyek a reformkor nagy terveit
most már a való életre alkalmazták, mintegy három hét
alatt születtek meg, s a 31 törvénycikkbõl álló törvény-
könyvet 1848. április 11-én szentesítette az uralkodó, V.
Ferdinánd. Ezzel véget ért az utolsó rendi országgyûlés és
törvényes elismerést nyertek a követelések. Az egyik leg-
nagyobb vívmány, a jobbágyfelszabadítás törvénybe ikta-
tása Nyíregyházát nem érintette, mert a város már koráb-
ban megváltotta magát a földesúri szolgáltatások alól. A
cenzusos választójog törvényesítése után 1848. május 4-
én a vármegye új vezetõ testületébe, a 207 tagú megyei
Állandó Bizottmányba (mely a közgyûlés hatáskörében in-
tézkedett) Nyíregyháza 25 képviselõt küldött.

Szerzõ: dr. Bene János történész, múzeumigazgató

A POSZT-ON IS MEGOSZTHATJUK MAGUNKAT

NEKROLÓG
In memoriám Horváth Sándor, arany-, gyémánt-,

vas-, rubindiplomás tanár úr temetésére

Megrendülve értesültünk, hogy Horváth Sándor ta-
nár úr 2014. február 14-én, életének 99. évében Buda-
pesten csendesen elhunyt.

1916-ban született Dombóváron, az elemi iskolát és
a gimnáziumot szülõvárosában végezte, majd a Pécsi
„Erzsébet” Tudományegyetemen latin–történelem sza-
kos tanári diplomát szerzett 1941-ben. Háborús évek
következtek, katonai szolgálatra kellett bevonulnia több
ízben is, míg végül a „kalandos évek” után, a II. világ-
háború befejeztével, a Nyíregyházi Királyi Katolikus
Gimnáziumban latin nyelv és irodalmat és történelmet
tanított több éven át. 1950-tõl a Zrínyi Ilona Gimnázi-
um igazgatója, késõbb, 1954-ben a Kossuth Lajos Gim-
náziumba kap áthelyezést igazgatói beosztásba. 1956-
os szerepvállalása miatt gimnáziumi állásából elbocsá-
tották, éveken keresztül általános iskolában tanított.
1963-ban végül rehabilitálják s visszakerül a Zrínyi gim-
náziumba, ahonnan 1976-ban véglegesen nyugdíjba
vonul. A legnehezebb évtizedekben kellett helyt állnia

A Móricz Zsigmond Színház ismét bekerült a Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó programjába. 324 elõadást te-
kintett meg a két válogató: Császár Angela elõadómûvész
és Sándor L. István kritikus. Döntésük nyomán került 13
hazai és határon túli produkció a POSZT mûsorába. A leg-
jobbak között szerepel a Móricz Zsigmond Színház az
Énekes madárral a nagyszínházi versenyprogramban. Ta-
mási Áron mûvét, a Csík zenekar zenéjével készült népi
játékot, Koltai M. Gábor állította színpadra.

És ezzel még nincs vége a fesztiválmeghívásoknak, hi-
szen május elején a VII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek és
Ifjúsági Színházi Biennálén szerepel a nyíregyházi társu-
lat a Tûzoltó leszel s katona! – zenés pályaválasztási ta-

nácstalansággal. Az õsbemutató rendezõje Novák Eszter
és Forgács Péter.

A Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkal-
mából bemutatott Csalóka Péter címû zenés mesejáték
vesz részt május végén a II. Pécsi Családi Színházi Feszti-
válon. Tasnádi Csaba rendezése 3 alkalommal látható áp-
rilisban a Thália Színház gyermekbérleti sorozatában is.

Újabb kamaraszínházi siker: a János király. A Budapes-
ti Nyári Fesztivál 2014-es Színházi Szemle versenyprog-
ramjában szerepel a Keresztes Attila által színpadra ál-
modott produkció.

Szakmai kitüntetés a Bodolay Géza által rendezett Nap-
lók címû színpadi játék meghívása, mely április 24-én sze-
repel a Nemzeti Színház mûsorán. Részlet az Énekes madár címû elõadásból

Képünk Horváth Sándor tanár úr 95. születésnapján
készült budai otthonában                    (Forrás: zrinyinyh.hu)

a tanügy területén, de Õ minden nehézségen úrrá lett s
kiválóan végezte a rábízott feladatokat. Ady Endre nagy
költõnk sorai vezérelték munkájában: „...embernek ma-

radni az embertelenségben...” Ezt bizonyítják a szüle-
tésnapjain, érettségi találkozókon diákjai megnyilatko-
zásai, akik a legnagyobb elismeréssel vélekedtek tanári
munkájáról. Nyugdíjas éveiben Budapestre költözött, de
soha nem feledkezett el a nyíregyházi éveirõl.

A „Szent Imre” Katolikus Gimnáziumban (a Kir. Kat.
Gimnázium jogutódjában) megalakult a „Szent Imre” Ba-
ráti Kör a régi gimnázium volt diákjaiból. Minden év ta-
vaszán s õszén baráti találkozóra gyûlünk össze, melyre
meghívjuk a régi tanárainkat s ezen részt vesznek a je-
lenlegi diákok, tanárok is. Ez így „generációk találkozói”
is egyben. Korábbi években, még 90. évén túl is Hor-
váth tanár úr is ellátogatott hozzánk s mondta: „Szíve-
sen jövök közétek, mert mindig megfiatalodok itt...”
Sajnos e hosszú életút a végéhez ért, március 18-án lesz
a temetése Budapesten, a Farkasréti temetõben.

A tervek szerint a Szent Imre Gimnáziumból és Bará-
ti Körébõl, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumból,
a Zrínyi Ilona Gimnáziumból egy-egy delegáció utazik
a temetésre s elviszik több mint hétezer volt nyíregyhá-
zi tanítványának az emlékezés koszorúit.

Nyugodj békében szeretett volt tanárunk, mindnyá-
junk Sándor bácsija!

Petraskó Zoltán, az egyik volt tanítványa
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Tisztelt Jelölõszervezetek!
A Város-Kép Kft. médiumai igyekeznek teret biztosítani az Önök
szervezeteinek (jelöltjeinek) sajtómegjelenésre, fõként tudósítás,
esetleg közlemény formájában, mivel politikai hirdetés, reklám
közzétételére nincs lehetõségünk. Várjuk az országgyûlési vá-
lasztással kapcsolatos programjaik ismertetése témájában szer-
vezett sajtótájékoztatóikról szóló meghívókat a következõ e-mail
címre: info@nyiregyhazitv.hu, legalább az aktuális idõpontot
(napot) megelõzõen 48 órával. Amennyiben ilyet nem tartanak,
a témával kapcsolatos közleményeiket is eljuttathatják hozzánk,
legfeljebb 500 karakternyi terjedelemben, legkésõbb minden
szerdán 12 óráig. Mivel a Nyíregyházi Napló lefedettségi körze-
tében két megyei választókörzet (az 1-es és részben a 2-es) ta-
lálható, így a fentiek az ezen körzetekben induló jelöltekre, s
azok szervezeteire vonatkoznak, valamint a független indulók-
ra. Ezek alapján igyekszünk a Város-Kép Kft. valamely médiu-
mában a tartalom közlésére, ám ezt terjedelmi korlátok befolyá-
solhatják, továbbá törvénybe ütközõ, valamint reklámjellegû,
hirdetésszerû közlendõt, politikai rendezvényre szóló meghívót
nem teszünk közzé.

JOBBIK: CSAK NEKÜNK VAN
PROGRAMUNK

Valós társadalmi problémák elleplezését szol-
gálja az immáron 8 éves balatonõszödi beszéd-
re való hivatkozás a kampányban – mondta
dr. Gyüre Csaba, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országos alelnöke és országgyûlési
képviselõje, egyben országgyûlési képviselõ-
jelöltje. Miután az Alkotmányvédelmi Hivatal

anonimizálva nyilvánosságra hozott új részleteket Gyurcsány Ferenc,
volt kormányfõ beszédével kapcsolatban, ismét Õszöd került a fi-
gyelem középpontjába a pártok programjával szemben – fogalma-
zott a politikus. Gyüre Csaba szerint a FIDESZ semmit nem tett a
korábbi politikai berendezkedés haszonélvezõinek elszámoltatásá-
ért, ezért pártja olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyûlés-
nek, amely ellehetetlenítené azon közéleti szereplõk indulását a vá-
lasztásokon, akiknek jelentõs tartozása van az állam felé, utalva Fo-
dor Gáborra, az SZDSZ egykori vezetõjére. A párt alelnöke a rendez-
vényen megismételte, hogy a pártok közül egyedül a Jobbiknak van
programja, amely megoldást kínál a múlt politikai visszaéléseire is.

MSZP: NEM EMELTÜNK ADÓKAT
A FIDESZ meghamisítja a történelmet – mond-
ta Nagy László, a Magyar Szocialista Párt vá-
rosi elnöke sajtótájékoztatóján arra alapozva,
hogy a kormánypárt állításaival szemben az
MSZP nem emelte meg az adókat. A politikus
szerint éppen a 2010 utáni idõszak hozott
magával olyan megszorításokat, mint például
a kisvállalkozói adómentesség megszünteté-
se, avagy az idegenforgalom szigorítása. Az
eseményen jelen volt Jeszenszki András, a párt
országgyûlési képviselõjelöltje is, aki szerint

a jelenlegi városvezetés minden városi programot felhasznál politi-
kai céljaira és kampányát közpénzbõl fedezi. A rendezvényen Nagy
László városi pártelnök arra kérte a FIDESZ-t, hogy ne próbáljon igaz-
talan állításokkal elõnyhöz jutni az április 6-ai országgyûlési válasz-

tásokon: – A FIDESZ nem tud olyan befejezett európai uniós beruhá-
zást felmutatni, amelyet õ pályázott volna meg, hiszen az eddig át-
adott európai uniós pályázatokon elnyert fejlesztések a szocialista
városvezetéshez kötõdnek. A sajtótájékoztatón a sajtó munkatársá-
nak kérdésére, mely szerint mit gondol a Zuschlag-féle, a közelmúlt-
ban a média elé tárt kijelentésekrõl, a szocialisták városi elnöke a
válasz elõl kitérve megismételte: – Az európai uniós pályázatok kap-
csán mindaz, amit mi megfogalmaztunk, egyértelmûen, világosan
mutatja, hogy a FIDESZ nem tudott befejezni olyan általa benyújtott
pályázatot, amelyet az elmúlt négy évben át is tudott volna adni.

FIDESZ: A SZOCIALISTÁK
MELLÉBESZÉLNEK

A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség nyír-
egyházi szervezetének sajtóközleménye
alapján Petneházy Attila, országgyûlési
képviselõjelölt reagálása az MSZP sajtótá-
jékoztatójára: A szocialisták újra mellébe-
szélnek. 2010-ben egy csõdbement várost
hagytak maguk után 18 milliárdos adós-
sággal, rosszul tervezett, elhibázott pályá-

zatokkal, amelyek elõkészítésére százmilliókat fizettek ki a baráti
cégeknek, hogy aztán semmi se legyen belõlük. Elég, ha a mega-
lomán, fenntarthatatlan Agóra programra, vagy a szennyvízprog-
ramra gondolunk, amelynek 2010-re már el kellett volna készülnie
városunkban. Ma már Nyíregyháza a saját lábán áll, és képes az itt
élõk valódi igényeinek megfelelõ fejlesztéseket végrehajtani a saját
erejébõl is. Így építünk utakat és járdákat, fejlesztjük a közvilágí-
tást, több jut kultúrára és a fiatalokra, de így újult meg a város pén-
zébõl a piaccsarnok épülete is tavaly év végén. Több mint 30,5
milliárd forintos fejlesztési program zajlik jelenleg is városunkban,
s most nemcsak papíron, mint a szocialisták idejében, hanem a
valóságban is. Az MSZP, ha valóban a múlttal kíván szembe nézni,
azt kezdjék az õszödi beszédnél, folytassák Zuschlaggal, és Simon
Gábor 240 milliójával, és ha van bátorságuk hozzá, kérjenek végre
bocsánatot a nyíregyháziaktól azért a reménytelen helyzetért, amit
itt hagytak 2010-ben maguk után. Ez az egyetlen bátor lépés a múlt
tisztázásának érdekében még várat magára a részükrõl.

VÁLASZTÁS 2014

SMS: IDEOLÓGIAMENTESEN
Mindazok támogatására számít az SMS –
Seres Mária Szövetségesei –, akik belefá-
radtak az ideológiák mentén megosztott
pártok négyévenkénti versengésébe – fogal-
mazott Seres Mária, a párt vezetõje sajtótá-
jékoztatóján. A politikus a rendezvényen
bemutatta pártja képviselõjelöltjeit, akik a
tavaszi országgyûlési választásokon mére-
tik meg magukat. Nyíregyháza egyes szá-

mú választókerületében Szoboszlai György, a kettes számúban
pedig Huczman Miklósné küzd majd a mandátumokért. Seres
Mária szerint pártja az idei választások meglepetés szereplõje,
ugyanis mind szervezetileg, mind céljai szempontjából eltér az
eddig megszokott politikai szereplõktõl. Mint elmondta, fontos-
nak tartják a svájci mintájú közvetlen demokrácia értékeit meg-
honosítani hazánkban is, illetve megpróbálnak egy együttmûkö-
désre épülõ társadalmat kialakítani. Az SMS kiemelt ügyként ke-
zeli a nõk fokozott politikai szerepvállalását, ezért kezdeményezi
a jelenlegi parlamenti pártok vezetõinek találkozóját is, hogy a
probléma fontosságára felhívják a figyelmet.

Seres Mária

Petneházy Attila

Jeszenszki András

Dr. Gyüre Csaba
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SHOTOKAN KARATE FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március 21.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

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 pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
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 pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingat-
lanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március 21.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

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 pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A Petõfi Sándor Általános Iskolában (Nyír-
egyháza, Alma u. 70.) rendezik meg a ma-
gyar Shotokan Karate Stílusszövetség váloga-
tott edzését március 16-án 10–16 óra között.
Minden korcsoport részt vesz az Európa-baj-
nokságra történõ felkészítõ edzésen. Minden
csoport számára külön-külön tartanak foglal-
kozást. Kumite és kata versenyszámokra ké-
szülnek fel. Látványos küzdelmek, egyéni és
csapat formagyakorlatok bemutatása látható.
Megtekinthetõ, hogyan edzenek a válogatott
versenyzõk. Jelen lesz a 2013-as év Európa-
és világbajnok veterán csapata is.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket. Az
edzések belépõjegy nélkül megtekinthetõ-
ek. Az iskolában minden kedden és csütör-
tökön shotokan karate oktatást tartunk 5–7
óra között.

 Dr. Valent Mihály
6. dan shotokan karate

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS
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EREDMÉNYEK SPORT

ÖT BIRKÓZÓ – ÖT ÉREM

„ODAFENT ÉRZEM
MAGAM A LEGJOBBAN”

Mintha csak néhány hete történt volna. Nádas Ta-
más mosolygósan nyilatkozik a nyíregyházi repülõ-
tér hangárjai mellett, miután már tudja, hogy õ a vi-
lágbajnok. 2012-t írtunk, és a szabadprogramot kö-
vetõen magyar pilótát ünnepelhetett a repülõs társa-
dalom. Utoljára Katona Sándor szerzett világbajno-
ki címet, õ volt az elsõ, aki gratulált az új gyõztes-
nek. Tehetség, motiváció, kitartás és különös akarat-
erõ. Ezekkel a szavakkal jellemezte Nádas Tamást a
korábbi bajnok, aki nagyon szorított a gyõzelméért.
Szorítottunk mi is, és büszkék voltunk rá, hogy Nyír-
egyházán magyar pilóta nyakába került az arany-
érem.

Döbbenet. Ezt váltotta ki az emberbõl, amikor
meghallotta a hétvégén a hírt, hogy Nádas Tamás
egy bemutató versenyen lezuhant gépével, és el-
hunyt. Katarban repült, fejjel lefelé, néhány centi-
méterre a földtõl. A szokásos magabiztossággal, a
szokásos eleganciával. Ugyanazt a magas szintet
szerette volna mutatni a közönségnek, mint amit
megszokhattak tõle. Pedig itt nem volt tét, nem pon-
toztak, mehetett volna egy méterrel magasabban is.
Nem ment. A gép hátsó szárnya a földhöz ért, a re-
pülõ pedig a földbe csapódott. A pilóta, aki 29 éve-
sen egy sétarepülés során döntötte el, hogy mûrepü-
lõ lesz, nem élte túl. Nem szárnyalhat többé a fel-
hõk között, nem élhet kedvenc hobbijának, nem
nézhetik az egyszerû földi halandók tátott szájjal
forgásait. Ahogy fogalmazott: „Odafent érzem ma-
gam a legjobban”. Nádas Tamás a napokban lett
volna 45 éves...

EB-RE UTAZHATNAK A VÍVÓK
Kiváló eredményt értek el a nyíregyházi

kerekesszékes vívók a legutóbbi debreceni válo-
gatón, és ezzel bekerültek a nemzeti csapatba.
Nõi kardban Veres Amarilla (NYVSC) ezüstérmet
szerzett, bár csak egy hajszálon múlott az arany-
érem sorsa, mivel egy parázs asszó után 15–14-
re veszített a döntõben. Férfikardban Tarjányi Ist-
ván (NYVSC) ezüst-, Szilasi Gábor (NYVSC)
bronzéremmel zárta a napot. A sors fintora, hogy
a döntõbe jutásért a két nyíregyházi versenyzõ
egymás ellen vívott. Tarjányi István nyerte a klub-
asszót, így õ küzdhetett az elsõ helyért, ahol egy
nagyon kemény csatában 15–13-ra kapott ki ri-
válisától. A verseny végén a válogatott szakmai
vezetése rendkívül pozitívan értékelte a nyíregy-
házi kerekesszékes szakág munkáját, és számíta-
nak rájuk a válogatott tagjaiként az olaszországi
világkupa versenyen, valamint a vívó EB-n Fran-
ciaországban is.

NEMZETKÖZI FOCITORNA
– SZURKOLÓKNAK

Elsõ alkalommal rendezték meg a
Spartacus 1928 Kupa Nemzetközi Szur-
kolói Tornát. A labdarúgócsapatok szim-
patizánsai kispályás fociban mérték össze
tudásukat. Nyíregyházáról három együt-
tes – a szervezõ Spartacus
1928 Egyesület, az Elit és a
Mastiffs – csapatai indultak,
rajtuk kívül két lengyel klub
drukkerei, valamint a Békés-
csaba és a Kisvárda képvisel-
tette magát.

– Lengyel barátainkkal
egy éve vettük fel a kapcso-
latot, azóta mi is jártunk ná-
luk, most pedig õk tiszteltek
meg bennünket. Jó hangula-
tú tornát bonyolítottunk,
majd a lengyel drukkerekkel
közösen szurkoltunk a Nyír-

Versenyrutint csak versenyeken lehet elérni! – így gon-
dolja ezt Pocsai István, a Nyírsport SE és Plósz Antal, a
Dávid SC edzõje is, ezért újabb felkészülési versenyen
vettek részt a nyíregyházi birkózók. A székelyföldi Korond
birkózó fiataljai tették nemzetközivé a Nagyrábén ren-
dezett Mészáros István meghívásos szabadfogású után-
pótlás birkózó emlékversenyt. Nyíregyházáról két egye-
sület csatlakozott a 14 klubhoz, akik 192 versenyzõt in-
dítottak a színvonalas eseményen. A Dávid SC és a Nyír-

sport SE versenyzõi igazán kitettek magukért: a Nyírsport
SE 2 versenyzõje 2 érmet, a Dávid SC 3 versenyzõje 3
érmet hozott el a hajdúsági településrõl.

Eredmények: Gyermek II. korcsoport: 26 kg Jeles An-
tal 2. hely (Nyírsport SE). Gyermek I. korcsoport: 23 kg
Plósz Milán 3. hely (Dávid SC). Diák I. korcsoport: 29
kg Plósz Dániel 2. hely (Dávid SC); 42 kg Bugyi Marcell
3. hely (Nyírsport SE). Ifjúsági korcsoport: 60 kg Szegedi
Szilveszter 2. hely (Dávid SC).

Az eredményes csapat balról: Pákey Béla (edzõ), Marcsek Attila,
Hamvai Balázs, Tarjányi István, Szilasi Gábor, Veres Amarilla

SPORT-
PROGRAM

Március 14., péntek
17.00 BUSZACSA, Mar-
so-NYKK–Szeged férfi
kosárlabda-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 16.,
vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–DVSC
Magyar Kupa labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

egyháza Spartacusnak. Szeretnénk ha-
gyományt teremteni az eseménnyel, és
rendszeresen megszervezni – mondta
Sarkadi Tibor, a Spartacus 1928 Egyesü-
let alelnöke.

Izgalmas mérkõzéseket hozott a szurkolói torna
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Március 16., vasárnap 15.00 Anconai szerelmesek 2,
Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszín-
pad

Március 17., hétfõ 15.00 Csalóka Péter, Apáczai bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Krúdy „D” bérlet, Krúdy Kamara

Március 18., kedd 10.00 Jonatán és a többiek, Hamu-
pipõke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Kuka bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara

Március 19., szerda 10.00 Jonatán és a többiek, Galiba
bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Döbrögi bérlet, Nagyszín-
pad
19.00 Balta a fejbe, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
Március 20., csütörtök 19.00 Coriolanus, Vasvári bér-
let, Nagyszínpad
Március 21., péntek 19.00 Coriolanus, Déryné bérlet,
Nagyszínpad

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. március 17., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, Részönkormányzati iroda

ÜNNEPI                  MÛSOR
Ünnephez méltó mûsorfolyammal várja a kedves

nézõket március idusán a Nyíregyházi Televízió. A
18.25-kor kezdõdõ Szieszta címû kulturális program-
ajánló is részben 1848 jegyében zajlik majd. A Dorina
kérdez rovatban ezúttal az ünneprõl kérdeztük a járó-
kelõket, fél nyolc elõtt öt perccel. 19.30-tól „Szabolcs
a hazáért” címmel emlékezünk a megyei hõsökre,
majd a Kult-Órában Liszt Ferenc korábban Nyíregy-
házán, különbözõ hangversenyeken elhangzott zene-
mûveibõl hallhatnak-láthatnak összeállítást. Este fél
tízkor pedig egy korábbi városi ünnepség táncjátékát
idézzük vissza. „Mindnyájunknak el kell menni” cím-
mel a nyíregyházi táncegyüttesek közös mûsorának
felvétele emeli az ünnep fényét. Tartalmas kikapcso-
lódást kívánunk!

ÜNNEPI PROGRAMOK
2014. MÁRCIUS 14., PÉNTEK

9.00  Irányi Dániel emléktáblájának koszorúzása (Dó-
zsa György u. 14.), 9.00  „Hozzon egy szál virágot az
1848-as sírkertbe” (Északi Temetõ), 10.00  Kutatások
az 1848-as forradalommal kapcsolatban (Levéltár, Szé-
chenyi utca 4.), 11.00  Hatzel Márton emléktáblájának
koszorúzása (Hatzel tér 10.), 11.30  Kmety György em-
léktáblájának koszorúzása (Luther u. 7.), 11.30 A
Kralovánszky család emléktáblájának koszorúzása (Lu-
ther u. 1.), 17.00  Ünnepi megemlékezés és koszorú-
zás a Petõfi téren

2014. MÁRCIUS 15., SZOMBAT
KOSSUTH TÉR, 14.00 ÓRA

Térzenét ad a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar, Ünne-
pélyes zászlóbehozatal, Himnusz, Ünnepi beszédet
mond: dr. Kovács Ferenc polgármester, „A márciusi if-
jak egyike én valék ” – a Vasvári Pál Gimnázium ünne-
pi megemlékezése, Rékasi Károly színmûvésszel, Ko-
szorúzás a Kossuth-szobornál, Szózat, A Jósa András
Múzeum ünnepi programjai: (Benczúr tér 21.) Szabolcs
a hazáért – idõszaki kiállítás – Pilvax kávéház, elõadá-
sok – fegyverbemutatók – kézmûves foglalkozások.

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS
2014. március 21-én 14.00 órától rendhagyó tárlatveze-
tést tart dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Északi Egyházkerületének püspöke, a Lutherá-
nus Világszövetség alelnöke, a Jósa András Múzeum Ben-
czúr kiállításán. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

SZÍNHÁZI VILÁGNAP
A Móricz Zsigmond Színház Társulata várja a szín-

házszeretõ közönséget március 27-én a Színházi Vi-
lágnap alkalmából tartandó rendezvényére. Az 5 órán
át tartó színes programon való részvétel a nagy érdek-
lõdésre való tekintettel regisztrációhoz kötött. Regiszt-
ráció: szervezes@moriczszinhaz.hu; március 20-áig. A
belépés ingyenes! Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vár minden-
kit március 14-én 14.30-tól az „Örökös ébresztõ a testnek és
a léleknek” címû ingyenes tavaszváró közösségi programjá-
ra. Helyszín: Örökösföld, Móra Ferenc Általános Iskola elõtti
tér. A rendezvény „A Nyíregyházi Örökösföld lakótelep re-
habilitációja ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-001” pályázat ré-
szeként valósul meg.

A nyíregyházi Nap rock band ad koncertet március 21-én
a Hell Music X Café-ban. A fellépésen a '70-es, '80-as évek
nagy rock világslágerei mellett a Gyógyít a rock címû album
dalai hangzanak el.

A Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató elõdöntõjé-
ben táncol a Nyírség Táncegyüttes! Március 15-én 18.35-tõl
a Duna TV-n.

A VMKK Jósavárosi Mûvelõdési Háza, az Egymásért – Csa-
ládok Egyesülete és a Terézanya Egyesület vár mindenkit ha-
gyományos egészségmegõrzõ hetére március 18–24. között
a Jósavárosi Mûvelõdési Házba (Ungvár stny. 33.). A Mozog-
jon Többet Egészségéért rendezvény keretében ingyenes szû-
rõvizsgálatokon és családi programokon vehetnek részt a
helyszínre látogatók. Információ: www.vacimuv.hu és 42/
448-005.

A Bencs Villa programjai: március 19-én 17.00 órától:
Meghalt Szibériában? (A. V. Tyivanyenko Petõfi-kutató, a tör-
ténelemtudományok kandidátusának elõadása a Beregszászért
Alapítvánnyal közös szervezésben), valamint Borzák Tibor
P. S. – Titkok a barguzini csontváz körül c. könyvének bemu-
tatója. 21-én 18.00 órától: Rákóczi földjén – író-olvasó talál-
kozó a Magyar szemmel c. útikönyvsorozat Kárpátalja c. kö-
tetének szerzõivel (Budai Ákos, Elbe István, Tóth Anikó), a
Beregszászért Alapítvánnyal és a Rákóczi Szövetség Nyíregy-
házi Szervezetével közös szervezésben.

A VOKE Vasutas Mûvelõdési Házban március 20-án 18.00
órától Kahi Healing – az új gyógyítási módszer címmel vár-
ják az érdeklõdõket Dobronyi Ágnes elõadására, mely után
kezelési bemutatót tartanak. A belépés ingyenes. Érdeklõdni:
42/504-490.

A Lengyel–Magyar Barátság Napja alkalmából Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egy koncerttel egybe-
kötött ünnepi megemlékezést tart március 21-én 17.00 óra-
kor a Vikár Sándor Zeneiskolában.

KÖNYVTÁROSI
KITÜNTETÉSEK

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Területi Szervezete meghirdeti
könyvtárosi kitüntetéseit a 2014. évre.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrá-
jáért”-díj adományozható azon aktív könyvtárosnak, aki
hosszabb idõn át kiemelkedõ tevékenységet végzett a
könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerûsítésében és
továbbfejlesztésében.

„Csendes János Életmû”-díj adományozható az ak-
tív könyvtárosi tevékenységet befejezõ, illetve a már
korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes
eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának
elismerésére.

E kitüntetések elnyerésére felterjeszthetõk mindazok,
akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közmûvelõdési,
felsõoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzõ-
helyeken dolgoznak, illetve dolgoztak, megfelelnek a
megfogalmazott elvárásoknak, és aktívan, folyamato-
san részt vesznek az egyesület életében.

A kitüntetés felterjesztõje lehet a fenntartó, az adott
intézmény vezetõje, illetve munkáltatója, továbbá bár-
mely könyvtáros kolléga.

A díjak átadásának idõpontja: 2014. április 14. (a
Könyvtárosok Világnapja)

A felterjesztés beküldési határideje: 2014. március 25.
Postacím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete, 4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 2. (A borítékra kérjük ráírni:
Könyvtárosi díj.)

További információ: dr. Bihari Albertné, 06-42/598-888.

KÖNYVTÁROSI
KITÜNTETÉSEK
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

„HOZZON EGY SZÁL VIRÁGOT!”
1992 óta ezzel a szlogennel hívja a Városvédõ Egyesü-

let a város polgárait az Északi Temetõbe, hogy megemlé-
kezésük részeként helyezzék el virágjaikat az 1848-as sír-
kertben. A sírkertet 1990-ben kezdték kialakítani, amikor
a megszüntetett Déli Temetõbõl áthelyezték Szénfy Gyula
1848-as nemzetõr sírkövét.

A forradalom 150. évfordulója alkalmából az Északi
Temetõben található 1848-as személyek sírjait exhumál-
ták és helyezték át a sírkertbe, megmentve ezzel azokat a
felszámolástól. Így került Szénfy sírja mellé a Kralovánszky
család, Fekete János és Kéri Horváth Pál síremléke. Ugyan-
ebben az évben egy gránit obeliszket emeltek a nyíregy-
házi honvédek és nemzetõrök tiszteletére. A sírkert ké-
sõbb Szakady Adolf, Haczell Antal, Krajnák János és
Greksa Ignácz síremlékeivel gyarapodott. Nem a sírkert
része, hanem eredeti helyén található Várallyay József
gazdatiszt síremléke, aki a szabadságharcban vörössipkás
honvéd hadnagyként teljesített szolgálatot.

1999-ben, az 1848-as sírkertben történt megemlékezés
után a résztvevõk a Dózsa György utca 14. számú ház elé
vonultak, ahol újra elhelyezték Irányi Dániel emléktáblá-
ját (az 1969-ben felavatott táblát az épület elbontásakor
leszedték) és leleplezték Meskó László házának az em-
léktábláját. A házat az tette nevezetessé, hogy itt halt meg
1892. november 2-án Irányi Dániel, a márciusi ifjak egyi-
ke. Irányit a nyíregyházi Meskó családhoz rokoni szálak
fûzték. Életének utolsó évtizedében rendszeresen vendé-

geskedett a szabolcsi megyeszékhelyen. 1892 szeptem-
berének végén már betegen érkezett Meskó László városi
tiszti fõügyész házába, és hiába ápolták gondosan, az idõs
szervezetet legyûrte a kór. A gyászhír nyomán a Meskó-
házban felállított ravatalához sereglettek párthívei, tiszte-
lõi. A kilencvenesztendõs Kossuth részvétnyilvánítását a
következõ mondattal fejezte be: „Itt hagytál bajtárs – kö-
vetlek. Kossuth”.

A város utca- és térelnevezései a következõ '48-as sze-
mélyek emlékét õrzi: Bem József, Damjanich János, Gá-
bor Áron, Görgey Artúr, Kiss Ernõ, Kossuth Lajos, Petõfi
Sándor, Vasvári Pál, Vécsey Károly. Õrizzük ma is emlé-
küket kegyelettel!


