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MEGÚJUL A MÓRA ÜNNEPI PROGRAM

13-15
MÁR NAMÉNYIG ÉR A
SZTRÁDA! Rekordidõ
alatt elkészült az M3-as
autópálya új szakasza Õr
és Vásárosnamény között.
A kibõvített sztrádát
ünnepélyes keretek között
adták át a forgalomnak.

125
AZ UTOLSÓ NYÍREGY-
HÁZI HUSZÁR. Ma már
szinte csak könyvekbõl,
képekbõl és múzeumok
tárgyi emlékeibõl alkotha-
tunk fogalmat arról, hogy
milyen is volt a magyar
huszár.

CSÖVÖN KERESZTÜL IS
JÖN A MELEG. Már
javában tart a fûtési szezon.
Szeptember 15-étõl a
lakóközösségek, közös
képviselõiken keresztül,
írásban igényelhetik a fûtési
szolgáltatás beindítását.

Ünnepélyes keretek között letették a CÉDRUS Logisz-
tikai Központ alapkövét a Pazonyi úton, a CÉDRUS
Üzletház tõszomszédságában. A raktárcsarnokot a
tervek szerint 2015 tavaszán adják át, ahol közel 20
új munkahely létesülhet.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A CÉDRUS Üzletház létrehozása után logisztikai köz-
pontot is épít az Indotek Group Nyíregyházán, a Pazonyi
úton. A cég munkatársai bemutatták a terveket: az 5 ezer
négyzetméteres csarnok a 4-es fõút mellett, a CÉDRUS
Üzletház tõszomszédságában, gépjármûvel könnyen meg-
közelíthetõ helyen épül fel.

A várhatóan 2015 tavaszán befejezõdõ építkezés össz-
költsége 890 millió forint, az Európai Unió 356 millió fo-
rinttal támogatja a beruházást. A raktárcsarnok legalább
15–20 ember számára biztosít majd munkahelyet. A rak-
tárbázis nyíregyházi megépítését az autópálya-fejleszté-
sek és a megnövekedett áruforgalom indokolták.

ÚJ LOGISZTIKAI KÖZPONT – ÚJABB MUNKAHELYEK

VÁROSI VAGYONGYARAPODÁS
A kormány az állami vagyonról szóló törvény alapján múlt pénteki
ülésén döntött a Nyíregyháza számára városfejlesztési szempont-
ból kiemelten fontos ingatlanok ingyenes vagyonjuttatásáról. A ha-
tározat értelmében a szerzõdések megkötésével Nyíregyháza tíz
eddigi állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, köztük a
volt Kállay-kúria épületét is.  A város megkapja a kertvárosi (egyko-
ri MÁV) sportcentrumot is, ahol az utánpótlás és dobóatlétikai cent-
rum fejlesztését tervezik. Dr. Kovács Ferenc polgármester tájé-
koztatása szerint a sportcentrum megszerzésével egy évek óta
húzódó ügy végére is pont került, amivel a 2010 elõtti városve-
zetés által megkötött, rendkívül elõnytelen szerzõdésbõl is sike-
rült kimenteni az önkormányzatot, ezzel 248 millió forintnyi
kötelezettségtõl is megszabadult Nyíregyháza. Ezek mellett bel-
területi utakat és járdákat kapunk, amelyek birtokában tovább
folytatódhat a város kerékpárút- és úthálózatának fejlesztése.

Szeles Béla, az Indotek Group fejlesztési igazgatója el-
mondta, ez egy city-logisztikai központ lesz, ami a nagy-
tömegû áruforgalmat fogadja, majd szétteríti a városban.
A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt a 4-es fõ-
útnál kialakult tranzit zóna és az ukrán határ közelsége,
valamint Nyíregyháza vonzereje, hiszen minden segítsé-
get megkaptak a beruházás gyors megvalósításához.

ÖTVEN ÚJ MUNKAHELY
AZ ÚT KÉT OLDALÁN

Az újabb nyíregyházi beruházást örömmel fogadta dr.
Kovács Ferenc polgármester, aki köszöntõt mondott a be-
fektetõ cég projektbemutatóján. Hangsúlyozta, ez is bizo-
nyítja, hogy Nyíregyházán megindult a gazdasági fellen-
dülés, a befektetõk látnak jövõt a városban. Az elmúlt hé-
ten az út másik oldalán a Burger King alapkövét tették le,
a két helyen közel 50 új munkahely létesül. Úgy gondol-
ja, ez a leghitelesebb visszaigazolása az önkormányzat
munkájának, hiszen egy ilyen nagy cégcsoport is Nyír-
egyházát választotta a befektetése helyszínéül. A cégcso-

port már bizonyított Nyíregyházán, a tavaly december-
ben nyílt CÉDRUS Üzletház jelenleg már 90 százalékos
kihasználtsággal mûködik.

A vasárnapi, önkormányzati választás eredményeként a következõ
öt esztendõben is dr. Kovács Ferenc, a FIDESZ-KDNP pártszövetség
jelöltje, egyben a most zárult ciklus polgármestere vezetheti a vá-
rost, aki százalékosan még növelte is elõnyét a második helyezett-
hez képest a négy évvel ezelõtti eredménnyel összehasonlítva. A
testületben sincs érdemi változás, hiszen a FIDESZ-KDNP jelöltjei
jelentõs gyõzelmet aratva, 15 egyéni körzetbõl 13-at nyerve kéthar-
mados többséget adnak a közgyûlésben. (Eredmények a 8-9., érté-
kelések a 6. oldalon.)

FOLYTATJA A MUNKÁT A VÁROSVEZETÉS
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

OKTÓBER 8., SZERDA

VÉRADÁS
Véradást szervezett a Katasztrófavédel-

mi Fõigazgatóság és a Magyar Vöröske-
reszt közösen a vörösiszap-katasztrófa ne-
gyedik évfordulója és a természeti kataszt-
rófák elleni védekezés világnapja alkal-
mából. A megyében több helyen adtak
vért a katasztrófavédelem munkatársai.

OKTÓBER 14., KEDD

GEREZAKÖLYÖK
A közönség is láthatja a nemrégiben

született gerezakölyköt a Nyíregyházi Ál-
latparkban. Az Európai Fajmegõrzési
Program keretében hazánkban csak itt élõ
csapat igen sikeres, évek óta bõséges a
szaporulat. Az apróság szõrzete fokoza-
tosan fogja elérni a fajra jellemzõ színt.

OKTÓBER 14., KEDD

VÉRADÁS A FÕISKOLÁN
Véradó napokat tartottak a Nyíregy-

házi Fõiskolán. A felsõoktatási intéz-
mény is nevezett az Országos Felsõok-
tatási Véradóversenyre, ennek keretében
várták a segíteni vágyókat. Tavaly a har-
madik helyen végzett a fõiskola, és idén
is versenybe száll a dobogós helyért.

OKTÓBER 14., KEDD

ÚJ HELYEN A ZEBRA
A gyalogosokat érintõ forgalmirend-

változás lépett életbe a Bocskai utcán.
A Bocskai utcai rendelõintézet elõtti
gyalogos-átkelõhelyet áthelyezték a
Liszt Ferenc utcai csomópontba. Kérik
a gyalogosokat, hogy az új forgalmi rend
szerint közlekedjenek!

OKTÓBER 11., SZOMBAT

SZALAGAVATÓK VÁROSSZERTE
Folytatódtak a szalagavató ünnepsé-

gek, többek között a Sipkay Barna Szak-
középiskola és Szakiskola végzõseinek is
feltûzték a szalagot. A Nyíregyházi Tele-
vízió „Szalagavató 2014” címmel októ-
ber 25-én, szombaton 20.00 órától kezdi
sugározni az érettségizõk produkcióit.

OKTÓBER 10., PÉNTEK

KÖNYVTÁR AZ ÉJSZAKÁBAN
A Nyírség Könyvtár Alapítvány és a

Nyírségi Fiatalokért Alapítvány közös éj-
szakai programot szervezett az Ungvár
sétányi székhelyükön. A Könyvtár az éj-
szakában elnevezésû rendezvényen azt
mutatták meg, hogy a polcok között el
lehet tölteni hasznosan az idõt.

OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK

ÁTFOGÓ ELLENÕRZÉS
Fokozott ellenõrzést szervezett a me-

gyei rendõr-fõkapitányság az M3-as au-
tópályán több hatósági szervvel közö-
sen. Az ellenõrzés célja a közlekedési
balesetek gyakori kockázati tényezõi-
nek csökkentése, a jogsértések megelõ-
zése és felfedése volt.

OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK

RENDVÉDELMI NAP
A nyíregyházi Vécsey Károly Általá-

nos Iskolában tartott rendvédelmi napot
a megyei rendõr-fõkapitányság, ahol
baleset- és bûnmegelõzési, illetve a rend-
õrség munkájához kötõdõ játékos felad-
ványokkal, fegyverzettechnikai bemuta-
tóval szórakoztatva oktatták a diákokat.

MINT EGY ARBORÉTUMBAN
Padokat, asztalokat, ülõkéket helye-

zett ki a Bujtosi-tó partjára a Városüze-
meltetõ és Vagyonkezelõ Kft. A társa-
ság néhány napja 19 különleges fát is
ültetett a tavak mellé. A fejlesztések
még tavaly elkezdõdtek. Akkor indult
a két legelhanyagoltabb tó kotrása és a
sûrû nád ritkítása. Az önkormányzat azt
tervezi, hogy jövõre folytatódnak a fej-
lesztések, a sétányokat is felújítják.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Tókotrással kezdõdött a Bujtosi tavak és
környezetük takarítása a múlt télen. A ta-
vak az elmúlt években a nagy meleg ide-
jén bûzt árasztottak, felületüket pedig je-

mányzati képviselõje arról beszélgettek,
hogyan szépül meg a tavak környezete. Az
is kiderült, hogy az elmúlt hetekben kü-
lönleges fákat is ültettek a tópartra.

Dr. Adorján Gusztáv kifejtette: – Külön-
leges fákat, cserjéket, növényeket ültetünk
be. Az ember, amikor fát ültet, mindig a
jövõre gondol. Néhány éven belül nagyon
szép, a város szívében lévõ terület lesz,
ahová érdemes lesz kijönni a családoknak
a gyerekekkel.

Egymillió forintot költött a faültetésre és
az utcabútorokra az önkormányzat a
NYÍRVV-n keresztül. A tervek szerint jö-
võre itt a kisebb tavakon egy speciális vízi
jármû segítségével folytatódik a nád ritkí-
tása és a tavak körüli sétány is megújul.

lentõsen benõtte a nád. Az önkormányzat
ezért döntött a tisztítás mellett. Tonnaszám-
ra szállították el a büdös iszapot és a tóba
dobált szemetet, illetve jelentõs mennyi-
ségû nádat is kivágtak. A tavak környéké-
nek rendbetétele most újabb fejezethez
érkezett.

Padokat, lócákat, asztalokat helyezett ki
a NYÍRVV a Bujtosi tavak partján. Azt sze-
retnék, ha az itt sétálók, pihenõk otthono-
sabban éreznék magukat.

Keczkó János, a NYÍRVV munkatársa és
dr. Adorján Gusztáv, a városrész önkor-

FAÜLTETÉS GYEREKEKKEL

Gesztenyefát ültettek a NYÍRVV Non-
profit Kft. munkatársai és a Petõfi Sándor
Általános Iskola diákjai a Bujtosi arboré-
tumban. A gyerekek környezetismeret-óra
keretében ültették el a fát, így a tananyag-
hoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismer-
kedhettek a fák gondozásával. A NYÍRVV
a jövõben szeretne minél több gyereket
bevonni a városi zöldfelületek ápolásába,
segítve az iskolai környezeti nevelést és
erõsítve a környezettudatos gondolkodást.

„GONDOLKODJ VIRÁGOSAN!” –
VIRÁGÁGYTERVEZÕ PÁLYÁZAT
 Virágágytervezõ pályázatot hirdetett a

NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza lakos-
sága – gyermekek és felnõttek – számára.
A pályázat résztvevõinek szeretnének le-
hetõséget biztosítani arra, hogy megter-
vezzenek és kialakítsanak egy belvárosi
virágágyat (a Bethlen Gábor utca és Kos-
suth tér találkozásánál található emeletes
raszter, melynek alaprajza megtalálható
a www.nyirvv.hu honlapon). Az elképze-
lést 2015 tavaszán szeretnék megvalósí-
tani, ezért egynyári virágok ültetését ja-
vasolják (pl. bársonyvirág, rézvirág, dália,
petúnia, cleome, kanna stb.).

A pályázat feltételei:
– Kérik, töltse le a www.nyirvv.hu hon-

lapról a virágágy alaprajzát és a pályá-
zati adatlapot!

– Tervezze meg tetszõleges techniká-
val a kinyomtatott alaprajzot (vízfesték,
ceruza, ragasztás, számítógép stb.). A

könnyebb megvalósíthatóság érdekében
kérik, mellékeljen leírást a rajzhoz!

– Az elkészült pályamunkákat juttassa
el a marketing@nyirvv.hu e-mail címre,
vagy postán, esetleg személyesen a 4400
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. sz. alatti te-
lephelyre.

A terveket szakmai zsûri bírálja el. A
pályázatokból kiállítást rendeznek, illetve
megtekinthetõek lesznek a www.nyirvv.hu
honlapon és a társaság facebook oldalán.

Jelentkezési határidõ: 2014. október 31.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Már javában tart a fûtési szezon. Szeptember 15-
étõl a lakóközösségek, közös képviselõiken keresztül,
írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását.
Annak ellenére, hogy az utóbbi napokban gyakoriak
voltak a napsütéses, meleg napok, a Nyírtávhõ Kft. már
9000 lakásban fût – tájékoztatta szerkesztõségünket
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. megbízott ügyvezetõje.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A szakemberek szerint akkor kezdõdik igazán a fûtési
idény, amikor a külsõ hõmérséklet napi átlaga – a jelenle-
gi 17-18 oC helyett – három egymást követõ napon 12 oC
alá süllyed. Annak ellenére, hogy még javában tart a vén-
asszonyok nyara, már több ezren igényelték a távhõszol-
gáltatást Nyíregyházán. Joó László felhívta a figyelmet arra,
hogy a fûtési rendszer beindulása elõtt minden esetben
ellenõrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát, és rend-
ellenes mûködés esetén a meghibásodást a Szolgál-
tatásfelügyelet részére be kell jelenteni. Kifejtette, hogy a
Nyírtávhõ Kft. már készen áll az igazi fûtési szezonra, hi-
szen a gerincvezeték legkritikusabb szakaszait kicserél-
ték és valamennyi hõközpontot, fûtési szivattyút, illetve
hõcserélõt karbantartottak.

ÚJ VEZETÉKEK FÕPRÓBÁJA

– Elöregedett, gyakran meghibásodott csöveket cserélt
ki az elmúlt hónapokban a Nyírtávhõ Kft. Nyíregyházán.
A gerinchálózat felújítása a KEOP-2012-5.4.0 pályázat

CSÖVÖN KERESZTÜL IS JÖN A MELEG
CSÖKKENÕ REZSI, NÖVEKVÕ ÜZEMBIZTONSÁG

keretében 2013-ban kezdõdött, akkor a Damjanich és Toldi
utca közötti szakaszon, valamint a Vay Ádám körúton cse-
rélték ki a gerinchálózat csöveit. Idén nyáron az Északi
körúton, valamint a Síp utcában folytatódott a rekonstruk-
ció. A felújítás teljes költsége elérte az 563,5 millió forin-
tot, amit 50 százalékban uniós és hazai, 50 százalékban
saját forrásból finanszíroztak. Ezeknek a vezetékeknek a
fõpróbája tulajdonképpen az idei fûtési szezon – hangsú-
lyozta az ügyvezetõ igazgató. Joó László kifejtette, hogy
eddig a vezetékrekonstrukcióval kapcsolatban pozitív ta-
pasztalatokkal rendelkeznek, hiszen a betáplált pótvíz
mennyisége – ami a rendszer mûszaki állapotáról ad
visszajelzést – töredéke a korábbinak.

A SZÁMLÁKON LÁTSZIK A REZSICSÖKKENTÉS

– Az idei fûtési szezonra nemcsak üzembiztosabb lett a
Nyírtávhõ Kft. szolgáltatása, hanem olcsóbb is, hiszen a
rezsicsökkentésnek köszönhetõen a korábbi húsz száza-
lékon túl, október elsejétõl további 3,3 százalékkal csök-
kent a távhõ díja. Így egy átlag lakás fûtési költsége éves
szinten további mintegy 5000 forinttal lett kevesebb –
hangsúlyozta Joó László.

VÁLTOZIK A KÖLTSÉGOSZTÁS SZABÁLYA

A Távhõszolgáltatásról szóló törvény végrehajtását sza-
bályozó kormányrendelet alapján 2015. január 1-jétõl
módosulnak a költségosztás szabályai.

Joó László kifejtette, hogy korábban egy-egy épületben
elõfordult vita a költségosztással kapcsolatban. A problé-
mát egyrészt a nem megfelelõ felosztási arány, másrészt a
szabályozatlan, illetve méretlen hõleadók okozták.

Az új kormányrendeletnek köszönhetõen azonban jövõ
év január elsejétõl már nem lehet választani a 0–100 szá-
zalékos felosztást hõdíj esetében, hanem a fûtési hõ-
mennyiségnek legalább 30 százalékát, de legfeljebb 50
százalékát a fûtött légtérfogat arányában, a fennmaradó
részt a fûtési költségosztók adatainak alapulvételével kell
meghatározni. Az ügyvezetõ igazgató elmondta: ez a ren-
delet igazságosabb elosztást tesz lehetõvé.

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére most még nagy az igény, de a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft.-nál azt tapasztalják, hogy
az elszállítandó mennyiség a szennyvízhálózatra való
rácsatlakozásokkal folyamatosan csökken.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Nyíregyháza város képviselõ-testülete legutóbbi köz-
gyûlésén döntött arról, hogy szeptember 27-étõl a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését
a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. látja el a város köz-
igazgatási területén. A szennyvízszállítás továbbra is al-
vállalkozó bevonásával történik. Petró Árpád, a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója elmond-
ta: azt a szerzõdést vették át és hosszabbították meg, amit
korábban a város kötött a szolgáltatóval, de csak ideigle-

A THG LÁTJA EL A SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁST
nesen, mert ezt a tevékenységet a cégek között megverse-
nyeztetik.

FOLYAMATOSAN CSÖKKEN
A SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS IRÁNTI IGÉNY

A szennyvízszállítás iránt most még nagy az igény, de
az elszállítandó mennyiség a szennyvízhálózatra való rá-
csatlakozásokkal folyamatosan csökken.

Ajler Ferenc, a THG Kft. hulladékgyûjtési és -szállítási
ágazat vezetõje elmondta: jelenleg öt gépjármû végzi a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj-
tését, de az igények csökkenésével a jövõben várhatóan
2-3 gépjármû járja majd a város területét és végzi el a
szennyvízszállítást. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
a szállítással kapcsolatos bejelentéseket hétfõtõl csütörtö-
kig 6.00 és 15.45 között, pénteken pedig reggel 6.00-tól
14.00 óráig fogadja a társaság 42/594-523-as vagy 42/314-
976-os telefonszámán, személyesen a cég Bokréta utcai

telephelyén hétfõtõl csütörtökig 7.30 és 15.45 között, pén-
teken pedig 14.00 óráig, a Korányi Frigyes utcai hulladék-
udvar ügyfélszolgálatán pedig ügyfélfogadási idõben, hét-
fõn, kedden és csütörtökön 7.30 és 15.45 között, szerdán
7.30 és 17.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.00 óra kö-
zött. A bejelentéseket e-mailben is fogadják a
szennyviz@thgkft.hu címen.

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a tisztelt la-
kosságot, hogy 2014. október 23-án és 24-én a hulladékszállí-
tás a megszokott járatrend szerint történik.
A Hulladékudvarok csütörtökön zárva, pénteken nyitva tartanak.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem csütörtökön zárva, pénte-
ken 7 és 14 óra között nyitva tart.

Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531

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

Hulladékszállítás
október 23-án és 24-én

AZ IFJÚSÁGOT KÉPVISELTE AZ ORSZÁGGYÛLÉSEN
Gyermek és Ifjúsági Országgyûlést rendeztek 2014. októ-

ber 14-én a Parlamentben, ahová a fõvárosi diákok mellett
számos vidéki és határon túli fiatal is érkezett. Nyíregyházát
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola 10. osztályos
tanulója, Trizner Laura képviselte, aki az Országos Diákúj-
ságíró Egyesület aktív tagja. Laura az Országgyûlés Hivatala
és a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat által kiírt pályá-
zatra beküldött színvonalas munkájával érdemelte ki a meg-
hívást az Országházba, ahol a sporttal és oktatással kapcso-
latos kérdését személyesen tehette fel a nemzetpolitikáért fe-
lelõs államtitkárnak.
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Rekordidõ alatt elkészült az M3-as autópálya új sza-
kasza Õr és Vásárosnamény között. A kibõvített sztrá-
dát ünnepélyes keretek között adták át a forgalomnak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt négy
évben az új szakasszal együtt 45 kilométer autópálya
épült, összesen 55 milliárd forint értékben.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

722 ezer köbméter földmû épült, 55 ezer köbméter asz-
faltot terítettek és 56 ezer köbméter beton alapréteget fektet-
tek le – ezek az új, 12 kilométeres autópálya-szakasz adatai
Loppert Dániel ismertetése szerint. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. kommunikációs vezetõje arról is beszámolt,
rekordidõ alatt bõvült az M3-as. A kivitelezõ konzorcium
350 nap alatt végzett a munkálatokkal. Az M3-as így már
nem az õri csomópontnál végzõdik, hanem Vásárosnamény
határáig jutott el. Az új szakaszt ünnepélyes keretek között
szalagátvágással adták át a forgalomnak.

Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter az átadá-
son elmondta, nemcsak a szatmári és beregi emberek nagy
álma valósult meg, a helyi gazdaságfejlesztés is nagy len-
dületet kaphat. Úgy fogalmazott, nagyon jó hely Gyõr és
környéke is, de az ország keleti felébe is várják a befekte-
tõket. Ráadásul a kormány támogatni is kívánja a vállal-
kozásokat. Hozzátette: a jelenlegi hétéves ciklusban a ren-
delkezésre álló 700 ezer milliárd forintnak a 60 százalé-
kát vállalkozások fejlesztésére tervezik fordítani, többek
között ebbe a térségbe. Ezzel az autópályával nagy len-
dületet vehet a térség, hiszen felhívják a befektetni vá-
gyók figyelmét arra, hogy van még terület, élet, munkaerõ
Magyarország északkeleti csücskében is.

MÁR NAMÉNYIG ÉR A SZTRÁDA!

A vásárosnaményi Czomba Sándor, foglalkoztatáspoli-
tikáért felelõs államtitkár ezt azzal egészítette ki, hogy
szabad munkaerõ itt rendelkezésre áll és most már a meg-
felelõ infrastruktúra is biztosított. Hozzátette: ezzel a be-
ruházással óriásit léptünk elõre. – További cél az, hogy a
következõ idõszakban meg kell teremteni a törvényi hát-

terét a védett zónáknak, mellyel azt az óriási hátrányt,
különbséget lehet leküzdeni, mely az egyes országrészek
között van.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt négy év-
ben az új szakasszal együtt 45 kilométer autópálya épült,
összesen 55 milliárd forint értékben.

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. október
31. 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.
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A végéhez közeledik a Móra Ferenc Általános Isko-
la felújítása. Százszázalékos uniós támogatással, több
mint 435 millió forintot fordítottak az Örökösföldön
lévõ intézményre az oktatási környezet minõségének
javítása érdekében.

Tavaly májusban jelentették be a Móra Ferenc Általános
Iskola felújítását. A munkálatok a pályázat szerint idén év
végére készültek volna el, de a kivitelezõ pár héten belül
befejezheti a munkát – derült ki a napokban, amikor dr.
Kovács Ferenc polgármester megtekintette a munkálatokat.
Az intézmény komplex felújításának a részeként újak let-
tek a nyílászárók, hõszigeteltek, kicserélték a padlóburko-
latot, a vízvezetékeket, illetve napelemeket is telepítettek.

A polgármester a bejárás során elmondta: jól haladnak
a munkálatok, nagyon színvonalas a kivitelezés. A gyere-
kek és a pedagógusok is elégedetten nyilatkoztak a beru-
házásról és a településrész is megérdemelt már egy ilyen
színvonalas iskolát – mondta dr. Kovács Ferenc.

A Móra Ferenc Általános Iskola 1984-tõl mûködik, de
azóta nem volt jelentõs felújítás. Az eltelt 30 év alatt min-
dig csak a legszükségesebb karbantartásokat, illetve cse-
réket tudták elvégezni, a tetõbeázások megszüntetését vagy
a már balesetveszélyessé vált lépcsõ újraburkolását. Most,
a Móra Ferenc Általános Iskola környezeti javítását célzó
projekt komplex felújítást irányoz elõ, ennek megfelelõen
kiemelten kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlõsé-
gi, illetve fenntarthatósági szempontokat is – tette hozzá a
polgármester. Szintén kiemelt feladat az épület komplex
akadálymentesítése, melynek során – többek között – új
személyfelvonót is beépítettek.

MEGÚJUL AZ ÖRÖKÖSFÖLDI MÓRA ISKOLA

A mindennapos testnevelés feltételeinek megterem-
tése érdekében, kicserélték a tornaterem padlóburkola-
tát, illetve légfûtéses rendszer üzemel a radiátoros fûtés
helyett. Az iskola udvarán lévõ, korábban salakborítá-

A projekt célja a határon túli együttmûkö-
dés erõsítése és az egész életen át tartó tanu-
láshoz való hozzáférés javítása, továbbá a
régiók közötti kompetencia-központok háló-
zatának létrehozása a felnõttképzés és a gaz-
daság közötti együttmûködés fejlesztése ér-
dekében.

Az eseményen részt vettek a Fõpályázó,
Türr István Képzõ és Kutató Intézet Közép-
Duna Menti és Nyíregyházi Igazgatóságának
képviselõi, valamint partnereik: a Nagykapos
és Vidéke Társulás, a ’Traian Vuia’ Szakkö-
zépiskola Szatmárnémetibõl és a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola az ukraj-
nai Beregszászból.

A projekt keretében a négy régióban a kö-
vetkezõ képzések valósultak meg: Alapkom-
petencia képzés (felzárkóztató), Rongyszõ-
nyegszövõ (betanított munkás), Falusi ven-
déglátó (szakmunkás) és Képzõk képzése tré-
ning (csoportszervezési kompetenciák).

A júniusban megtartott találkozó 4 ese-
ménynek adott otthont. A képzési program-
fejlesztõk nyitó mûhelymunkája folyamán a
képzési programfejlesztõk egyeztetései meg-
kezdõdtek a projekt során megtartandó kép-
zések programjával kapcsolatban, és megál-
lapodtak a partnerek a szükséges adaptációk
kidolgozását illetõen.

A projektben tanulmány készül „Hagyo-
mányos roma kézmûves mesterségek a határ
menti régiókban” címmel a négy régió kuta-
tóinak segítségével. A kutatók workshopján
a kutatók bemutatták saját régiójukat, össze-
gezték – elõtanulmányaik alapján – tapasz-
talataikat. A kutatási anyag vázlattervét elké-
szítették, a kutatás régiónkénti kivitelezési ter-
vét kidolgozták, a feladatokat megosztották.

A projekt vezetõinek tárgyalásai két napon
át tartottak, amely során számos szervezési,
együttmûködési kérdést vitattak meg.

A Nyitókonferencián a projekt Nagyka-
posról, Szatmárnémetibõl és Beregszászról
érkezõ partnerei és a magyarországi fõpályá-

zó bemutatkozó prezentációval köszöntötték
egymást, amely által megismerhették a part-
nerintézetek munkáját a meghívott vendégek,
a térségben mûködõ szervezetek és a média
képviselõi. A projektet a fõpályázó mutatta
be, a projekt céljait, törekvéseit, célcsoport-
ját, tevékenységeinek ütemezését, indikáto-
rait ismertette a résztvevõkkel.

A sikeres projekttalálkozó végén a partne-
rek egyetértettek abban, hogy sok kérdést,
felvetést megvitattak, megoldottak, a kétna-
pos rendezvény során mind szakmailag, tar-
talmilag, mind kapcsolatépítés szempontjá-
ból sokat profitált minden résztvevõ, amely
jótékony hatással bír a projekt további meg-
valósítására.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 nevû, „Competency Centres for Cross-border Cooperation” címû

projekt keretében 2014. június 2-3-án kétnapos projekttalálkozót tartottak Nyíregyházán

sú futópályát a mai kor igényeinek megfelelõ rekortán
burkolattal látták el. A felújítási, építési feladatokon túl
eszközöket is beszereztek, melyek elengedhetetlenek
a testneveléshez.
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Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

Az érvényben lévõ szabályozások szerint a Távhõszolgáltatók fûtésszolgáltatási kötele-
zettsége szeptember 15-ével kezdõdik.

Ez nem azt jelenti, hogy ettõl az idõponttól a fûtés automatikusan elindul, csak azt,
hogy erre az idõpontra a szolgáltatás indítására készen kell állni a rendszernek.

A lakóközösségek közös képviselõiken keresztül, írásban igényelhetik a fûtési
szolgáltatás beindítását a honlapról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/dokumentumtar)

„Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével,
illetve más írásos formátumban is.

Szakembereink, a beérkezést követõ 48 órán belül gondoskodnak
a szolgáltatás beindításáról.

A megrendelõ beküldhetõ faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen a szol-
galtatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre vagy személyesen leadhatják ügyfélszolgálatunkon
(Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6. I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12.
szám alatti irodaépületünkben.

A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni kell a termosztatikus
szelepek állapotát, rendellenes mûködés esetén a meghibásodást a

Szolgáltatásfelügyelet részére be kell jelenteni.

Hibabejelentés: 42/451-644

INDUL A FÛTÉSI SZEZON

KÖSZÖNET A KÖZREMÛKÖDÉSÉRT
Október 12-én a helyi önkormányzati képviselôk és a pol-
gármester választása, valamint a nemzetiségi önkormány-
zatok választása Nyíregyháza 101 szavazókörében mint-
egy 36 ezer választópolgár fegyelmezett részvételével a
jogszabályok elôírásait betartva, szakszerûen, összehan-
goltan és gyorsan – bármilyen említést érdemlô problé-
mát vagy eseményt nélkülözve – lezajlott.

Megköszönöm annak a közel ezer embernek az önzetlen
és áldozatos munkáját, akik – a szavazatszámláló bizott-
ságok választott vagy delegált tagjaként, a polgármesteri
hivatal munkatársaként, vagy intézményi alkalmazottként
– a választás sikeres lebonyolításában közremûködtek.

Dr. Szemán Sándor
címzetes fôjegyzô,

a Választási Iroda vezetôje

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ÉRTÉKELTÉK A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉT
FIDESZ: NYÍREGYHÁZA NEM KÉR A

GYÛLÖLETBÕL
A nyíregyháziak nem kérnek a gyûlöletbõl, ezt mondta

sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza újra-
választott polgármestere szerint a vasárnapi voksoláson a
városlakók a program mellett döntöttek a gyûlölködés
helyett. Kiemelte, folytatják a megkezdett utat.

Az új, ötéves ciklus elsõ sajtótájékoztatóját tartotta meg
dr. Kovács Ferenc polgármester és Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ. Megköszönték a választók bi-
zalmát és azt, hogy a szavazáson kiderült: a nyíregyházi-
ak értékelik az elmúlt négy esztendõ munkáját. A kam-
pányról szólva a régi-új polgármester azt mondta, a sza-
vazók a gyûlölet helyett a programon alapuló kampány
mellett tették le voksukat.

Halkóné dr. Rudolf Éva hozzátette, az elmúlt hetekben
hazugságok és gyûlöletkeltés áldozatául esett több képvi-
selõ is.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, amit négy
évvel ezelõtt célul tûztek ki maguk elõtt, azt maradéktala-
nul teljesítették. A vasárnapi választáson pedig a szavazók
is elismerték a munkát, mert 15 egyéni körzetbõl 13-ban a
Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek, egy képviselõ pedig a kom-
penzációs listáról kerül be a közgyûlésbe. Így a 21 tagú
testület kétharmadát a Fidesz-KDNP jelöltjei alkotják.

BALOLDAL: FRAKCIÓSZÖVETSÉGBEN
Frakciószövetséget kívánnak alakítani azok a baloldali

és liberális képviselõk, akik a nyíregyházi közgyûlésben

mandátumot szereztek – ezt jelentette be Nagy László saj-
tótájékoztatón. A frakciószövetséget a Magyar Szocialista
Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM képviselõ-
testületi tagjai alkotják majd. A baloldali pártokkal a vá-
lasztások idejére szövetséget kötõ Függetlenek Egyesüle-
te azonban nem vesz részt a frakcióban. Ezt már Póka
Imre, a civil szervezet egyetlen közgyûlésbe bejutott tagja
mondta el. A frakciószövetség tagjai azt mondták, konst-
ruktív ellenzéket alkotnak majd, amennyiben a városve-
zetés is konstruktívan áll az ellenzékhez. A sajtótájékoz-
tatón részt vevõ Helmeczy László ellenben úgy nyilatko-
zott, nem ért egyet a konstruktív ellenzékiséggel. Bár a
városi közgyûlésben az általa képviselt Összefogás Me-
gyénkért Szövetség egyetlen tagja sem jutott be, azt mond-
ta, õ személy szerint a Fidesz-KDNP-s városvezetéssel nem
tud konstruktívan együttmûködni. Nagy László végül ki-
emelte, a következõ öt évnek nemcsak a Fideszrõl kell
szólnia, hanem valamennyi városlakóról, a baloldaliakról
és a függetlenekrõl is.

KÉT HELY A JOBBIKNAK
Két képviselõt küldhet a közgyûlésbe a Jobbik. Vass

Zoltán polgármesterjelöltként a harmadik helyen végzett
az önkormányzati választáson. Vass Zoltán a választások
eredményének ismeretében elmondta: mellette Béres Csa-
ba lesz a másik jobbikos képviselõ a közgyûlésben. Mind-
ketten szeretnék folytatni azt a munkát, mely az elõzõ cik-
lusban is jellemezte a pártot, azaz konstruktív ellenzék-
ként javaslatokat tesznek majd annak érdekében, hogy
Nyíregyháza tovább fejlõdjön.

Elégedett a megyei eredményekkel Seszták Oszkár, a
megyei közgyûlés újraválasztott elnöke. A megyei köz-
gyûlésbe 16 Fidesz-KDNP-s, 5 jobbikos és 3 szocialista
képviselõ jutott be, a megyei összefogás pedig egy man-
dátumot szerzett. A DK és a Nyugodt Hétköznapok nem
jutott be a közgyûlésbe.

Országos szinten a legtöbben, a választásra jogosultak
52,66 százaléka ment el szavazni vasárnap a megyében.
Ez azt jelenti, hogy mintegy 197 ezren voksoltak érvénye-
sen az önkormányzati választásokon. A megyei közgyû-
lést az elkövetkezendõ 5 évben 25 tag alkotja majd. Ez a
szám eddig ugyan 26 volt, de a népességcsökkenés miatt
eggyel kevesebb képviselõ dolgozhat a következõ ciklus-
ban. (A képviselõk névsora a 8. oldalon olvasható.) Seszták
Oszkár elmondta: – Várakozáson felüli az eredmény, ami
újra nagy felelõsséget jelent a jövõben. Nagy büszkeségre
ad okot az a tény is, hogy a Dunától keletre a legjobb
megyei listás eredményt érte el a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség, és az országos versenyben is elõkelõ helyen sze-
repel ez az eredmény. A 229 megyei település közül 94
helyen a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje nyert, azt pe-
dig egyelõre még nem tudni, hogy hányan vannak azok,
akiket függetlenként vagy más szervezet indulójaként tá-
mogattak. 28 városból 14-ben lesz fideszes a polgármes-
ter és a 13 járási székhelybõl hetet vezet a kormánypárt
indulója.

A MEGYEI KÖZGYÛLÉSBEN IS NYERT
A FIDESZ-KDNP
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a Távhõszolgáltatásról szóló tör-
vény végrehajtását szabályozó 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet alap-
ján 2015. január 1-jétõl módosulnak a költségosztás szabályai.

Tekintettel arra, hogy csak a jogszabály elõírásainak megfelelõ költség-
osztás alkalmazható, az érintett épületekben a fûtési rendszerrõl további
mûszaki adatok nyilvántartásba vétele szükséges (pl.: az épületek, lakások
elhelyezkedésérõl, hõleadókról, lakásokon áthaladó fûtési csõhálózatról stb.)

Ezen adatok felmérését az érintett épületek egy részében a Nyírtávhõ Kft.
munkatársai, máshol a költségosztást végzõ cég szakemberei végzik. Mun-
katársaink a felmérések idõpontjáról jól látható helyre értesítést tesznek ki
az érintett távhõvel ellátott lépcsõházakba.

Kérjük, hogy a sikeres felmérés érdekében
segítsék munkánkat, tegyék lehetõvé

a lakásokba való bejutást.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkatársaink arcképes igazolvánnyal
rendelkeznek, mellyel minden esetben azonosítani kötelesek magukat a la-
kásba való bejutás elõtt.

A felmérés fogyasztóink részére díjtalan,
a felmérésen kívül más tevékenységet nem végeznek

munkatársaink!

Megértésüket és együttmûködésüket elõre is köszönjük!
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI
Folytathatja a munkát az elõzõ városvezetés. Nyíregyházán, az önkormányzati választáson a válasz-
tásra jogosultaknak a 37,16 százaléka ment el szavazni, 35 993-an járultak urnák elé a 15 választóke-
rületben. A 21 tagú képviselõ-testületbe 15-en egyéni választókerületükbõl jutottak be, 6-an pedig a
kompenzációs listáról.

Nyíregyházán, vasárnap reggel hattól este hétig mintegy 96 ezer választásra jogosult személy járulha-
tott a szavazóurnák elé, hogy döntésével részt vegyen az önkormányzati választáson. 15 választóke-
rületben 100 szavazókörben voksolhattak az egyéni jelöltekre és a polgármesterjelöltekre. Az urna-
zárás után néhány órával 100 százalékos volt az adatok feldolgozottsága.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a választásra jogosultak 52,66 százaléka járult a szavazóurnák
elé, itt volt a legmagasabb a részvételi arány, hiszen az országos átlag 44,30 százalék volt. 16
mandátumot szereztek a FIDESZ-KDNP jelöltjei, 5-öt a JOBBIK jelöltjei, 3-at pedig az MSZP jelölt-
jei. Az Összefogás színeiben egy jelölt jutott be a megyei közgyûlésbe.

Adorján Béla, JOBBIK
Bakti János, FIDESZ-KDNP
Baracsi Endre, FIDESZ-KDNP
Béres Levente, FIDESZ-KDNP
Csonka Bertalan, MSZP
Dócs Attila, FIDESZ-KDNP
Farkas Ernõ, FIDESZ-KDNP
Ferkovics Tibor, JOBBIK
Filep Sándor, FIDESZ-KDNP
Földi István, JOBBIK
Dr. Fülöp Erik Sándor, JOBBIK
Gömze Sándor Attila, FIDESZ-KDNP
Gyügyei Éva, FIDESZ-KDNP
Halmi József, MSZP
Dr. Helmeczy László József, ÖSSZEFOGÁS
Jenei Sándor, FIDESZ-KDNP
Kerekes Miklós, FIDESZ-KDNP
Kiss András, FIDESZ-KDNP
Lipõk Sándor Zoltán, FIDESZ-KDNP
Seszták Oszkár János, FIDESZ-KDNP
Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó, FIDESZ-KDNP
Szabó István, FIDESZ-KDNP
Szilágyi Péter, JOBBIK
Sztolyka Zoltán, FIDESZ-KDNP
Dr. Veres János, MSZP

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS TAGJAI

POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS
Dr. Kovács Ferenc FIDESZ-KDNP 16 864 47,35%
Nagy László Zoltán MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 10 790 30,30%
Vass Zoltán Géza JOBBIK 3 751 10,53%
Máthé Csaba független jelölt 2 537 7,12%
Szepessy Zsolt László ÖSSZEFOGÁS PÁRT 919 2,58%
Marsó Tamásné MLP 412 1,16%
Bakosi Benjamin független jelölt 340 0,95%

A 01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN 
Dr. Adorján Gusztáv Tamás FIDESZ-KDNP 1 282 46,40%
Aranyos Gábor MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 1 066 38,58%
Bakó József István JOBBIK 318 11,51%

A 02. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin FIDESZ-KDNP 1 142 46,40%
Nagy László Zoltán MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 823 33,44%
Dr. Séra István Gyula JOBBIK 312 12,68%

A 03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Halkóné dr. Rudolf Éva Gizella FIDESZ-KDNP 1 408 47,68%
Lövei Csaba MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 1 016 34,41%
Jaross István Zsolt JOBBIK 375 12,70%

A 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN 
Andó Károly FIDESZ-KDNP 903 43,62%
Dr. Helmeczyné dr. Pál Gabriella MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 725 35,02%
Kovács Koppány Zoltán JOBBIK 261 12,61%

Dr. Kovács Ferenc
polgármester (FIDESZ-KDNP)

Dr. Adorján
Gusztáv Tamás
FIDESZ-KDNP

Dr. Horváthné
dr. Veisz Katalin
FIDESZ-KDNP

Halkóné
dr. Rudolf Éva Gizella

FIDESZ-KDNP

Andó Károly
FIDESZ-KDNP

Jeszenszki András
MSZP-DK-EGYÜTT-PM-

F.E.-ÖSSZEFOGÁS

Ágoston Ildikó
FIDESZ-KDNP

Jászai Menyhért
FIDESZ-KDNP

Tormássi Géza László
FIDESZ-KDNP

Rákóczi Ildikó
FIDESZ-KDNP

Tóth Imre
FIDESZ-KDNP

Póka Imre Tamás
MSZP-DK-EGYÜTT-PM-

F.E.-ÖSSZEFOGÁS

Mussó László
FIDESZ-KDNP

Vassné
Harman Gyöngyi Julianna

FIDESZ-KDNP

Bajnay Kornél Miklós
FIDESZ-KDNP

Dr. Tirpák György András
FIDESZ-KDNP

Hunyadi János László
MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-

ÖSSZEFOGÁS

Lövei Csaba
MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-

ÖSSZEFOGÁS

Nagy László Zoltán
MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-

ÖSSZEFOGÁS

Szilvási István Gábor
FIDESZ-KDNP

Vass Zoltán Géza
JOBBIK

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, VALAMINT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELÕK

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL BEJUTOTT KÉPVISELÕK

név jelölõ szervezet szavazat eredmény

A 05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Jeszenszki András MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 1 193 47,40%
Szilvási István Gábor FIDESZ-KDNP 970 38,54%
Bernáth Richárd JOBBIK 282 11,20%

A 06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Ágoston Ildikó FIDESZ-KDNP 1 096 49,75%
Szentpéteri Bertalan MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 682 30,96%
Huszárszki László JOBBIK 270 12,26%

A 07. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Jászai Menyhért FIDESZ-KDNP 1 037 50,10%
Smidt Ferenc Zoltán MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 680 32,85%
Makkai Attila JOBBIK 251 12,13%

A 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Tormássi Géza László FIDESZ-KDNP 1 156 44,19%
Dr. Moskovits Károly MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 876 33,49%
Lengyel Gábor JOBBIK 372 14,22%

A 09. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Rákóczi Ildikó FIDESZ-KDNP 1 336 45,27%
Hunyadi János László MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 955 32,36%
Szögi Lajos Zoltán JOBBIK 455 15,42%

A 10. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Tóth Imre FIDESZ-KDNP 863 42,30%
Ambrus Magdolna MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 615 30,15%
Major József László JOBBIK 407 19,95%

A 11. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Póka Imre Tamás MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 1 117 45,08%
Fesztóry Sándor FIDESZ-KDNP 942 38,01%
Vass Zoltán Géza JOBBIK 291 11,74%

A 12. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Mussó László FIDESZ-KDNP 903 46,00%
Dr. Ujhelyi János MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 612 31,18%
Lengyel Máté JOBBIK 319 16,25%

A 13. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Vassné Harman Gyöngyi Julianna FIDESZ-KDNP 944 55,53%
Gyebrószki János MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 381 22,41%
Bartha Ákosné JOBBIK 156 9,18%

A 14. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Bajnay Kornél Miklós FIDESZ-KDNP 1 009 49,15%
Király József MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 655 31,90%
Szõke Ádám László JOBBIK 317 15,44%

A 15. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Dr. Tirpák György András FIDESZ-KDNP 1 046 43,24%
Szécsi Józsefné MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS 987 40,80%
Béres Csaba JOBBIK 315 13,02%

név jelölõ szervezet szavazat eredmény név jelölõ szervezet szavazat eredmény

NEMZETISÉGI
KÉPVISELÕKET IS
VÁLASZTOTTAK

Október 12-én Magyarországon egy napon két
választást is tartottak. A helyi önkormányzati kép-
viselõk és polgármesterek mellett, a nemzetiségi
önkormányzatok képviselõit is megválasztották.
A nemzetiségi választáson nemcsak a magyar ál-
lampolgárok, hanem az Európai Unió többi tag-
államának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett
állampolgárai is szavazhattak. Nyíregyházán hét
nemzetiség – a lengyel, a szlovák, az ukrán, a né-
met, a ruszin, az örmény és a roma önkormány-
zat – képviselõit is megválasztották. A Nyíregy-
háza települési nemzetiségi választás eredménye:

Lengyel települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

 
Bárkányi Imre, STO-LAT
Bárkányi Tamás, STO-LAT
Mikó Barbara, STO-LAT

Német települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

Bróthág László, SZSKE
Mózer Sándor, SZSKE
Szeiler Jánosné, SZSKE

Örmény települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

Dr. Kiss Gabriella, ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
Dr. Malhazjan Armen, ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
Malhazjan Vahan, ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE

Roma települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

Ádám Attila, LUNGO DROM
Ádám Renáta, LUNGO DROM
Csorba Miklósné, LUNGO DROM
Tomek Sándor, LUNGO DROM

Ruszin települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

Bodnár István, MROSZ
Varga András, MROSZ
Varga Márta, MROSZ

Szlovák települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

 
Fazekas András, NY.T.K.E.
Illés János, NY.T.K.E.
Szarka Anita, NY.T.K.E.

Ukrán települési nemzetiségi önkormányzat
összetétele:

Rohály Valéria, MUKE
Szofilkanics Judit, MUKE
Sztankó Mária, MUK

Béres Csaba
JOBBIK
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô az alábbi munka-

rendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:

– mind október 17-én (pénteken), mind október 18-án

(szombaton) pénteki munkarend szerint, 8.00–13.00 kö-
zött fogadjuk ügyfeleinket a hivatalban,

– október 23-án (csütörtökön) és október 24-én (pénte-

ken) az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva van.

KATONA BÉLA EMLÉKÉRE

KETTESNYELVÜNK KÉT NYELVÕRTÕL IN MEMORIAM TÕKEY PÉTER
1943–2014

Lassuló lépései láthatóan erõsebb dioptriáival nem
keltettek gyanút romló egészségérõl. A tõle megszo-
kott odafigyelés és megfontoltság sem változott, pedig
akkor már beteg volt, csak mi nem tudtuk. Utoljára egy
megnyitón jött velem szemben a beszélgetõ emberek
között. Nem maradt el ezekrõl, mint ahogy rendszeres
kiállító mûvésznek számított a városban.

Festõ volt a szó szoros értelmében – grafikai látás-
móddal. Következetesen egységes stílusa, állandósult
vizuális mondatai karakteres alkotóvá tették. Csak õ
tudná megmondani, mikor és hogyan váltott át az
ábrázoló kifejezésmódról a geometrikusra. Változó
méretû paralelogrammái, csavart szalagjai, mögöttes
színei új perspektívát nyitottak. Nála minden gondo-
lat indítója a fehér lap, a ceruza és radír volt, ezekkel
alkotott, változtatott, finomított. Ezek hívták elõ szí-
neit. De a ceruza máskor is fõszereplõ volt, tanítvá-
nyaiban is azt tudatosította, hogy minden alkotó mû-
velet alapja a rajz. De a ceruza kiesett kezébõl, leme-
zei alapozatlanok maradtak. Csavart szalagjai befeje-
zetlenül, a félig kinyomott tubus beszáradva. Gondo-
latai pedig mindezek felett messze magasra szálltak.
Így emlékezünk Rád szeretettel Tõkey Péter!

H. Németh Katalin
grafikusmûvész

Megjelent Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk
címû kötete, mely 100 anyanyelvi írást tartalmaz. Eze-
ket a Magyar Nemzet Hétvégi Magazin állandó rovatá-
ban, az Anyanyelvünkben már olvashattak azok, akiket
érdekel az állandó változásban lévõ magyar nyelv.

Minya Károly abból az írásából is idézett a Kettesnyel-
vünk címû kötet bemutatóján, amelyben a gyermekek óvo-
dában történõ semleges nemûvé nevelését boncolgatja. A
nyelvhasználat oldaláról megfogalmazott félelmeknek
nincs alapja, ám mégis furcsa gondolatokat vethet fel a
nyelvészetet ismerõk, de az átlagemberek fejében is. Ilyen
és ehhez hasonló történetekrõl szól Balázs Géza és Minya
Károly 100 anyanyelvi írást tartalmazó könyve.

A szakemberek szerint az élõ nyelvek, mint a magyar
is, folyamatosan változnak. Az évek alatt nagyon sok mó-
dosuláson mennek keresztül, gondoljunk csak a számí-

pedig az emléke elõtt tisztelegve díjat alapítottak nevé-
vel a kultúrában dolgozók számára. Katona Béla mell-
szobrát a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház elõtti
Benczúr téren, Krúdy Gyula szobrával szemben avatta
fel dr. Kovács Ferenc polgármester. A városvezetõ ün-
nepi beszédében elmondta: – Örülhetünk annak, hogy
méltó módon emlékezhetünk arra az irodalomtörténész-
re, aki életét munkásságának, a tanításnak, a kutatás-
nak, illetve a helytörténet-kultúra megõrzésének és át-
adásának szentelte. (Katona Bélára emlékezik a Nyír-
egyházi Televízió a Híregyháza címû mûsorában októ-
ber 23-án, csütörtökön 18.25-kor és 22.20-kor.)

tástechnika nyelvére, amelynek szókincse nincs két évti-
zede, hogy a nyelvünk része lett. Az ismeretterjesztõ írá-
sok ezért is fontosak.

Katona Béla Krúdy-kutató
emlékére állítottak mellszob-
rot Nyíregyházán. Az országos
ismeretségû irodalomkutató
október 11-én ünnepelte vol-
na kilencvenedik születésnap-
ját. Katona Béla irodalomtör-
ténész szobrát egykori tanítvá-
nya, Balogh Géza szobrász-
mûvész készítette el. A Krúdy-
kutató 1994-ben lett Nyíregy-
háza díszpolgára, 2007-ben

A szerzõpáros: Minya Károly és Balázs Géza
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Ma már szinte csak könyvekbõl, képekbõl és a mú-
zeumok tárgyi emlékeibõl alkothatunk magunknak fo-
galmat arról, hogy milyen is volt a magyar huszár. Ezért
okoz igazi örömet, amikor egy távoli kis településen,
Nagycserkesz Púposhalmon lehetõségünk nyílik arra,
hogy leüljünk beszélgetni egyikõjükkel.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Tomasovszki Mihály most 92 éves, 1942. október 5-én
vonult be a nyíregyházi huszár laktanyába. Öt éven ke-
resztül szolgált katonaként Após nevû lován. Harcolt a
második világháborúban, fogságba is került, de három
évvel késõbb végleg hazatért. Elmondása szerint volt, hogy
120 kilométert is kellett lovagolnia, igaz, kezdetben nem
ment könnyen a vágtázás.

– Egy sötét herélt lovam volt, de olyan, hogy az dobálta
le a katonákat – kezdte az emlékek felidézését a nyíregy-
házi huszár. – Nem szeretett vágtába beugrani. A szakasz-
parancsnok-helyettes megkérdezte, hogy ültem már lovon?
A buta eszemmel elmondtam, hogy otthon van négy, ül-
tem. Közben keresték azt az embert, aki nem félt, meg
hozzá volt szokva. Az elsõ felülés után alighogy kimen-
tünk a laktanyából, már ledobott. Nem tudtam, hogy kell
bánni vele. Nem mondták. Vágtában kellett beugratni, nem
akart beugrani és bokszoltam a sarkommal. Sarkantyút nem
volt szabad az újoncnak felvenni még. Nem ugrott be. A
farával ágaskodott, nem az elejével. Átbuktam a fején. Na,
de ez abban a korban semmi sem volt. Elég annyi abból,
hogy aztán rájöttem én. Volt egy tisztes haverom, azt mond-
ta, hogy ide figyelj, fogsz menni úgyis szabadságra, vágj
el egy szeget, és ide a sarkadba üsd be. Olyan 2 centire
legyen kint. Azzal, ha bebokszolsz neki, be fog ugrani.
Apósnak hívták, olyan 10–13 éves herélt ló volt. Végül
sikerült beugratni – idézte fel az emlékeket Miska bácsi.

AGYON AKARTÁK LÕNI

Miska bácsi hírvivõ huszár is volt, aki az osztály és a
századparancsnok között továbbította az üzeneteket. Elmon-
dása szerint mindvégig arra tanították, hogy ha elfogják, az
írásbeli parancsot meg kell ennie. Vannak azonban olyan
történetek, amelyekre szomorúan emlékezik vissza a nyír-
egyházi huszár. Elmondta, hogy 1944. november 22-én
másodmagával fogságba is került Csepelszigeten. Agyon
akarták lõni, de végül megmenekült.

– Meddig volt fogságban Miska bácsi?
– A fogság az majdnem három év volt. Elfogott egy fia-

tal meg egy öreg. A fiatal agyon akart lõni, mert a száza-
dos a mellemre tûzött egy bronz vitézségi érmet. Az orosz

AZ UTOLSÓ NYÍREGYHÁZI HUSZÁR

szakította le és betaposta a sárba. Szerencsém volt, hogy
az öreg katona felütötte a fegyvert. A végén aztán megba-
rátkozott, nem bántott.

– Mi történt a három év alatt, ameddig fogságban volt?
– Arról egy regényt lehetne írni. 1944. vilia estén egy

12 ezres táborban Darnicán bunkerlágerben énekeltük a
mennybõl az angyalt úgy, hogy az ember nem állt a saját
lábán, annyian voltunk. Onnan vitték munkára az embe-
reket. Minket – több mint egy századot – a kijevi bolseviki
vasgyárba vittek. Voltunk vagy 4–500-an. Ahogy odavit-
tek, elõbb csak a kövön feküdtünk, takaró a köpeny volt.
Másnap fagyóka esett, ujjnyi volt a deszkán, az alattunk
olvadt ki. A köpenyt tettük magunk alá, mert kályha nem
volt, semmi, mínusz 20 fok volt.

Az egykori huszár a lágerbõl a Biljánszki erdõbe került,
ahol 11 hektár erdõt kellett kivágnia társaival.

Miska bácsi elmondta, hogy mínusz 25 fokos hideg-
ben, a szabad ég alatt kellett aludniuk.

– Tüzet lehetett rakni, fa volt – mesélte. – Egyik oldalon
égett az ember, a másik oldalon fagyott. Az nagyon élmé-
nyes volt. A fát ledûtöttük, a gallyért pedig jöttek a kolons

tagok. Mikor elsõ este kitettek oda bennünket, olyan feltû-
nõ volt, innen is, amonnan is, farkasok ordítottak. Bunkert
kellett csinálni. 32 embernek olyan 12-13 méter hosszú volt.

Miska bácsi 1947. június 17-én szabadult ki a fogság-
ból. Megannyi emlékkel a háta mögött, még mindig öröm-
mel mesél a több évtizeddel ezelõtt történtekrõl. Hogy
mit viszek haza tõle emlékbe? Az erõt, hogy fájdalmas
emlékeirõl is tudott beszélni és a hitet, hogy fel kell keres-
ni az ilyen élõ történelmeket, és becsülni kell õket, mert
õk azok, akiknek az életérõl történelemkönyvekbõl tanu-
lunk, pedig sokszor elég lenne csak körbe néznünk, és
talán egy utcával arrébb, a saját szájukból és saját élmé-
nyeiken keresztül hallhatnánk azt, ami nekünk már csak
megsárgult dokumentumokból ismert.

A REND ÉS A FEGYELEM

Miska bácsi, az utolsó élõ huszárok egyike. Dr. Bene
János, a Jósa András Múzeum igazgatója szerint, egyre
kevesebben vannak sajnos, az ember lassan egy kezén
meg tudja számolni azokat a még élõ huszárokat, akik
szolgáltak a második világháborúban.

– Mi jellemezte a nyíregyházi huszárságot?
– Mint minden katonai alakulatot, a rend és a fegyelem

jellemezte, de az a rend és fegyelem, amelyet úgy fogal-
maztak, hogy a huszár szerelem része. Bajtársias viszony
volt a katona, a huszár és a tisztje között. A huszár tiszt
nemcsak elöljárója volt a huszárnak, hanem apja, papja,
tanítója. Apja, akihez fordulhat bármilyen gondjával, pap-
ja, akihez a lelki életével fordulhat és tanítója, aki megta-
nítja arra, hogy hogyan kell viselkedni. Mi a huszár szere-
lem, mi az, ami megkülönböztette a gyalogos vagy éppen
a tüzér katonától. Ez a viszony megmaradt a háborúban,
a hadifogságban és megmaradt a civil életben is. Elkép-
zelhetetlen az, hogy milyen összetartás volt a huszárok
között. Amikor ezeket a huszár tiszteket bélistázták, ak-
kor volt katonáik a kordius vállalatnál elhelyezték õket,
mert a viszony, a szeretet élt tovább – mondta el.

VÖRÖS ÖRDÖGÖK

– A nyíregyházi huszárok az elsõ perctõl kezdve részt
vettek az elsõ világháborúban – tájékoztatta lapunkat
dr. Bene János. – A kassai 5. honvéd huszárezred 1914.
augusztus 15-én Sztojanovnál, a 14-esek pedig augusz-
tus 23-án Bucsacsnál estek át a tûzkeresztségen. Innentõl
kezdve a kozákok a nyíregyházi huszárokat szerte Ga-
líciában, mint „vörös ördögöket” emlegették – mondta
el. – A világháború négy éve alatt mindkét huszárezred
szinte minden hadszíntéren megfordult: 1915-ben Ga-
líciában, 1916-ban a Pripjaty-mocsarak vidékén, 1916
második felében Erdélyben, 1917 és 1918-ban pedig
az olasz hadszíntéren, a Piavénál. A monarchia össze-
omlását követõen innen tértek haza a nyíregyházi hu-
szárok és érkeztek meg 1918. november 11-én váro-
sunkba – hangsúlyozta dr. Bene János.

NYÍREGYHÁZA, A KATONAVÁROS

– Nyíregyházán 1920 és 1944 között mindig volt egy
huszárezred – magyarázta dr. Bene János. – Kezdetben
7–800 ember alkotott egy huszárezredet, de a háború ide-
jén, amikor újabb alakulatokkal szaporították a csapatot,
1500–1600-ra volt tehetõ ez a szám. Az igazgató hangsú-
lyozta, hogy Nyíregyháza mindig is igazi katonaváros volt,
ezért nagy szerepük van a huszártalálkozóknak. Ezek cél-
ja, hogy a hagyományos huszár szellemet életben tartsák.

– A legfiatalabb huszár is kilencven év felett van. Saj-
nos egyre kevesebben vannak, de azt a huszár szellemet
ezek a huszártalálkozók igyekeztek átplántálni a fiatalok-
ba. Azt szeretnénk, ha az öreg huszárok mellett a fiatalok
is eljönnének, és õk vinnék tovább ezt a szellemet, mert
ez egy igazán jó szellem – hangsúlyozta dr. Bene János.

Nyíregyházán 1991 óta rendszeresen megtartják a hu-
szártalálkozókat és ennek köszönhetõen rengeteg tárgyi
bizonyíték is beérkezik a múzeumba. A Jósa András Mú-
zeumban jelenleg is látható egy kiállítás Nyíregyháza ka-
tonaságáról, amelynek önálló része a nyíregyházi huszá-
rok története. Talán ezek közül valamelyikre még Miska
bácsi is ráismerne, aki egykori nyíregyházi huszárként,
büszkén és örömmel mesél a történelemrõl, ami megha-
tározta sokak életét.
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KULTÚRA HIRDETÉS

Író kaphat-e nagyobb elismerést annál, minthogy a
közönsége számára az õ kötetei a legolvasottabbak?
Ez megadatott a nyíregyházi születésû Nógrádi Gábor-
nak, akinek Az anyu én vagyok címû regényébõl ké-
szült ifjúsági komédiát szombaton 17 órától mutatják
be a Móricz Zsigmond Színház mûvészei a Nagyszín-
padon.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Az Országos Széchényi Könyvtár néhány éve végzett
felmérése szerint a 10–12 éves korosztály körében a ma-
gyar szerzõk mûvei közül az övéit olvassák a legtöbben.
Valóban így van, s ezt a minap a saját röpke kutatása is
alátámasztotta a dunakeszi könyvtárban, ahol kiderült: az
ott található sok-sok kölcsönözhetõ kötetének mindegyi-
ke csak elõjegyzés után hozzáférhetõ. De hogyan is lett a
Búza téri kamaszból a gyermekirodalom klasszikusa, aki-
nek az egyik könyve kötelezõ olvasmánnyá avanzsált az
általános iskolákban? Elõször errõl kérdeztem.

ÉLETMÛDÍJAS ÍRÓ

– Nyíregyházán írtam kiskoromban az elsõ filmnovel-
lámat, amit édesapám beköttetett a születésnapomra. Vé-
kony kis könyvecske volt, vagy öt oldal mindössze. Elsõ
versem is itt jelent meg tizenhét éves koromban a Kelet-
Magyarországban. Felnõve, újságíróként kezdtem gyer-
mekirodalommal foglalkozni. Késõbb egy Móra Kiadónál
dolgozó barátom javasolta, próbálkozzak kötet megjelen-
tetésével is. Így született a Gyermekrablás a Palánk utcá-

„SOSE HALUNK MEG” – A BÚZA TÉRI PIACON
ban, amibõl film is készült Bánsági Ildikó, Székhelyi Jó-
zsef és Léner András fõszereplésével. Kipróbáltam, s kide-
rült, van bennem tehetség erre.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2000-ben a
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa az év legjobb if-
júsági könyvének járó IBBY-díjjal jutalmazta PetePite címû
kötetét, amibõl lehet, hogy hamarosan szintén filmes adap-
táció készül, 2012-ben pedig életmûdíjat vehetett át ugyan-
ott. A múlt évben a feltörekvõ nemzedék irodalmi mû-
veltségének alakításáért végzett kiemelkedõ munkásságát
megköszönve Janikovszy Éva-díjjal tüntették ki. Nagyon
kedves a szívének a Nyíregyháza városától kapott Bencs
László Aranyérem. Õ írta a Még ma! címû musical szöve-
gét is, amihez Selmeczi György szerezte a zenét, s a Jó-
zsef Attila Színházban mutatták be Hegyi Barbara, Rátóti
Zoltán és Galambos Erzsi fõszereplésével. Olyan kiváló
filmek forgatókönyvét is õ alkotta meg, mint az Egy szok-
nya, egy nadrág, a Csocsó, avagy éljen május elseje, a
Meseautó, a Hippolyt vagy a Patika címû tévésorozat.

SIKERES TÖRTÉNET

– Koltai Róbertnek köszönhetem, hogy filmforgató-
könyv-író is lettem. Elmondta nekem egy beszélgetésünk
során a Sose halunk meg alaptörténetét, aminek „hõsét”
a nagybátyjáról mintázta meg, aki piaci árus volt. Tetszett
nekem a sztori, s ráadásul be tudtam helyezni nyíregyhá-
zi környezetbe, a Búza téri piacra, amit jól ismertem, hi-
szen apám minden szerdán és szombaton ott adott el aj-
tókat és ablakokat. Megörökítettem a szövegkönyvben
például Berta nénit, Pankotainét, Tordai Imrét... Eszmélet-

lenül sokszor át kellett írnom, míg kialakult a végleges
verzió, de megérte.

A PetePite címû regénye az apa és fiú helycseréjérõl
szól, hiszen két ember csak úgy értheti meg igazán egy-
mást, ha testileg is helyet cserélnek, nem csupán lelkileg
próbálnak azonosulni. Olyan sikeres volt a történet, hogy
kérték, írja meg ennek a nõi párját. Nem volt egyszerû a
vállalás, hiszen egy férfi habitusát neménél fogva ismeri,
de egy nõét nem igazán, ám mivel író, el kell tudnia kép-
zelni! Egyes szám elsõ személyben Emese meséli el a tör-
ténetet. – Ha Flaubert Bovaryné lehetett, én is lehetek
Emese! Hiába a PetePite kapott különféle díjakat, kötele-
zõ olvasmány lett az iskolákban, ezt jobb írásomnak tar-
tom humorában, mélységében, lélekrajzában.

AZ ANYU ÉN VAGYOK

Amikor már készen voltam a PetePitével, akkor mond-
ta a nevelt fiam, hogy Tom Hanksszel a fõszerepben most
megy egy hasonló témájú film, de nálam egy magyar apa-
fia, illetve anya-lánya csere történt meg. Úgy írtam szín-
padra Az anyu én vagyok címû könyvemet, hogy az ere-
deti mû felét terjedelmi okok miatt kihagytam, de a mara-
dék rész nagyon erõsen mûködik. Zalaegerszegen volt
szeptember végén az õsbemutató, amihez képest itt vál-
toztatok a szövegkönyvön, így másfajta, még ütõsebb le-
het az elõadás.

Aki nagyon szeret kacagni, ugyanakkor egy-egy érde-
kes gondolatot megismerni a szüleirõl, a kis szerelmérõl,
nézze meg a Harsányi Sulyom László rendezte elõadást,
melynek fõbb szerepeit Sirkó Eszter, Horváth Réka, Bá-
rány Frigyes, Gyuris Tibor, Fellinger Domonkos és Jenei
Judit játsszák!
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EREDMÉNYEK SPORT

TIZENKÉT ÉREM DEBRECENBÕL

Népes mezõnyben szerepeltek jól a Nyírsuli úszói

Öt arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek a
Nyírsuli úszói a Hajós Alfréd Kupán, Debrecenben. A
versenyre több mint háromszázan neveztek. A nyír-
egyháziak közül kiemelkedett Cserfalvi Olaf, aki há-
rom számban is gyõzött.

A nemzetközi utánpótlás úszóversenyre minden eddi-
ginél többen jelentkeztek, összesen 325-en mérték össze
a tudásukat. A tehetséges fiatal úszók húsz egyesület szí-
neiben léptek rajtkõre. A legtöbben a házigazda Debre-
ceni Sportcentrum növendékei voltak, a Nyírsuli pedig az
indulók számát tekintve a képzeletbeli dobogó harmadik
fokát foglalhatta volna el, hiszen népes táborral érkeztek

SPORTPROGRAMAZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 19., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Sparta-
cus–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkõzés köz-
vetítése

Október 20., hétfõ 19.30 Fatum-Nyírsuli-NRK–Pa-
lota RSC nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Október 18., szombat 16.00 Városi Stadion, Nyír-
egyháza Spartacus–Puskás Akadémia NB I-es labda-
rúgó-mérkõzés

Október 18., szombat 18.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Marso-NYKK–Körmend férfi NB I-es kosár-
labda-mérkõzés

Október 19., vasárnap 18.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Fatum-Nyírsuli-NRK–Palota RSC nõi NB I-
es röplabdamérkõzés

A FUTÁS NAPJA
Gyönyörû õszi idõben, de a futók számára talán már

túl erõs napsütésben lõtte el a 29. SPAR Budapest Maraton
rajtját Tarlós István, Budapest fõpolgármestere, illetve
Hosszú Katinka, világ- és Európa-bajnok úszónõ. A Fu-
tás Napján összesen 23 450-en indultak a futófesztivál
hét különbözõ távján, akik a nyolc kerületén áthaladva
a fõváros igazi ünnepévé tették ezt a napot. Soha nem
látott számban érkeztek a külföldiek is, 71 ország képvi-
seletében. A napsütéses idõjárás rengeteg nézõt vonzott
az útvonal mellé, bármerre is tekergett a végeláthatatlan
futókígyó. A megyébõl a 36 éves nyíregyházi Cserpák
Tamás érte el a legjobb helyezést, kategóriájában 80. lett.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl 72-en indultak a kü-
lönbözõ távokon, a legidõsebb megyei futó az 59 éves
nyíregyházi Jakab Miklós volt. Több híres személyiség is
nevezett a különbözõ távok valamelyikére. Öt olimpiai
bajnokunk is futott váltóban, jótékonysági egyesületeket
támogatva ezzel. Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaéne-
kesnõ a Magyar Állami Operaház egyik csapatának tag-
jaként vett részt a versenyen, Rippel Ferenc artistamû-
vész pedig életében elõször teljesítette a 42 kilométert.

KODÁLYOS GYÕZELMEK A DÖNTÕBEN
Rádpusztán rendezték a Duatlon Diákolimpiai Orszá-

gos Döntõjét. A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
tanulói közül – miután megnyerték a megyei döntõt – töb-
ben bejutottak a fináléba. Kisgáti Istvánné, Juharos Gábor
és Kovács Szilárd tanítványai a hagyományokhoz hûen

ezúttal is jól szerepeltek, és három arany-, egy ezüst-, illet-
ve egy bronzérmet szereztek.

Eredmények:
1. hely: I. korcsoportos leánycsapat: Chrien Maja Pan-

na, Halkó Dalma, Susla Júlia, Vastag Hédi. III. korcso-
portos leány csapat: Garai Graciána, Gincsai Lili, Jám-
bor Gabriella, Szabó Anna. Garai Graciána III. korcso-
port egyéni.

2. hely: IV. korcsoportos fiúcsapat: Fehér Ábel, Kul-
csár Boldizsár, Siktár Zsolt, Tóth Martin.

3. hely: Vastag Hédi I. korcsoport egyéni.
4. hely: III. korcsoportos fiúcsapat: Fehér Zsombor,

Nagy Bendegúz, Siktár Norbert, Szécsi Tamás.
5. hely: II. korcsoportos fiúcsapat: Chrien Balázs, He-

gyes Vilmos, Nagy Jakab, Susla Vince. Gincsai Lili III.
korcsoport egyéni.

6. hely: II. korcsoportos leánycsapat: Hrotkó Laura,
Losonczi Fanni, Olajos Emese, Szabó Gréta.

További egyéni indulók: I. korcsoport 45. hely Ker-
tész Kleon, IV. korcsoport 26. hely Susla Luca, V. kor-
csoport 21. hely Kiss Máté.

Garai Graciána egyéniben és csapatban is gyõzött

a hajdúsági városba. A nyíregyháziak azonban nemcsak
a sokaságukkal tûntek ki, hanem az eredményeikkel is.

Cserfalvi Olafnak a 2004-es korosztályban négy érmet
sikerült elhozni, három számban – 100 méter gyorson,
100 pillangón és 200 vegyesen – is a dobogó legfelsõ fo-
kára állhatott fel, de 200 háton is alig maradt le a legfé-
nyesebben ragyogó éremrõl. A lányoknál Török Ninetta
egy aranyat, egy ezüstöt és egy bronzérmet gyûjtött be a
népes mezõnyben. Hatházi Dóra két éremmel lett gazda-
gabb – 100 pillangón aranyat, míg 400 méter vegyesen
egy bronzérmet szerzett. A fiúknál Ónodi Gyula 400 mé-
ter gyorson, Szakács Adorján 100 méter pillangón, míg
Barkóczi Roland 100 méter háton lett harmadik.

NÉGYBÕL NÉGY
Jól rajtolt a bajnokságban a Fatum-Nyírsuli-NRK. A

nõi röplabdások elsõ négy meccsüket megnyerték, a
Kaposvár ellen pedig rég nem látott népes szurkolótá-
bor fogadta a csapatot.

Javuló tendencia – ez jellemzi a Fatum-Nyírsuli-NRK
eddigi teljesítményét a bajnokságban. Az Újpest elleni
meccset az asztalnál nyerte meg a csapat, mivel a lilák
jogosulatlanul szerepeltettek egy játékost, így a Nyíregy-
háza kapta a pontokat. A Budaörs ellen már a pályán
nyert a csapat 3–2-re, majd a Kaposvár és a Miskolc el-
len egyaránt 3–1-re gyõzött az NRK. Az elsõ hazai talál-
kozóra nyolcszázan voltak kíváncsiak, ilyen magas né-
zõszámra pedig utoljára akkor volt példa, amikor az
együttes bajnoki döntõt játszott. – Köszönet jár a klub
dolgozóinak, akik már hetekkel a bajnokság elõtt elkezd-
ték az elsõ hazai meccs szervezését. Szurkolói találko-
zókat szerveztek, mi pedig igyekszünk meghálálni a bi-
zalmat, és bár hullámzó még a játékunk, sikerült nyerni
– mondta Kõhalmi Richárd vezetõedzõ. A klub vezetése
abban bízik, vasárnap a Palota ellen is jó hangulat fo-
gadja majd a csapatokat. – Számos meglepetéssel vár-
juk a szurkolókat, akikre a folytatásban is számítunk.
Szükség van a segítségükre – mondta Kósa Árpád, a
Nyírsuli Kft. ügyvezetõje.

Az elsõ hazai mérkõzéshez hasonlóan azok a szurkol-
ni vágyók, akik a blazsan.monika@nyirsuli.hu címre el-
küldik nevüket, elérhetõségüket és azt, hogy hányan ér-
keznek a meccsre, ingyen tekinthetik meg a  mérkõzést.

Fotó: www.nyirsuli.hu
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Október 18., szombat 17.00 Az anyu én vagyok!, Ró-
bert Gida Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Október 20., hétfõ 10.00 Az anyu én vagyok!, Ágacska
bérlet, Nagyszínpad
10.00 Seherezádé, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Az anyu én vagyok!, Árgyílus bérlet, Nagyszín-
pad
Október 21., kedd 10.00 Az anyu én vagyok!, Csipkeró-
zsika bérlet, Nagyszínpad
14.00 Az anyu én vagyok!, Csipet csapat bérlet, Nagy-
színpad
Október 22., szerda 14.00 Az anyu én vagyok!, Csõrike
bérlet, Nagyszínpad
Október 24., péntek 19.00 Hair, Hevesi bérlet, Nagy-
színpad

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Opusz: 2013 novemberében született
keverék kan, társával együtt Nyíregyházá-
ról került gondozásunkba. Kedves, nyugodt
természetû kutya. Nagy termete miatt ker-
tes házba ajánljuk. Örökbe fogadható.

Drazsé: Körülbelül 1 éves keverék szuka
kutya, aki már egyszer megtapasztalhatta,
hogy milyen a gazdis élet. Idõs gazdái azon-
ban nem tudtak vele eleget mozogni. Nagy
mozgásigényû, pörgõs kutya, aktív gazdinak
ajánljuk. Örökbe fogadható.

ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI NAPOK

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
is megrendezik az Országos Könyvtári Napokat.

Október 17-én 9.00 óra Olvasó maraton (14.00 órá-
ig), 10.00 óra Elsõ könyvem – baba-lapozó készítés,
16.00 „Én olvastam, olvasd el te is!” – a Nyíregyházi
Cimborák Klubjának rendezvénye, 16.30 Kaiser Attila
László – Sziámi délibáb címû kötetének bemutatója,
18.00 Nógrádi Gábor – író-olvasó találkozó az idén 10
éves Mustárház szervezésében.

Október 18-án 9.00 óra Népi játszótér (17.00 óráig),
9.00 ZIMZIZIM – zenés baba-mama foglalkozás, 10.00
Gyerekeknek felnõttekrõl, felnõtteknek gyerekekrõl –
beszélgetés irodalomajánlással, közremûködik a Rege
Együttes, 13.30 Boldogságpontok – apró örömök a min-
dennapokhoz, 14.00 Böjte Csaba testvér – A minden-
napi kenyérnél is fontosabb a remény címû kötetének
bemutatója, 14.00 Történetmesélés és játék gyerekek-
nek, 16.30 A Málna mesék címû kötet bemutatója –
egy különleges mesekönyv kisiskolásoknak és szüleik-
nek a különórákról.

Október 19-én 9.00 óra Népi játszótér, 10.00
Burattino Bábszínház Vitéz László elõadása, 14.00 Díj-
átadások: Keressük a Nyár Könyvfalóját! címû olvasó-
pályázat, Mesekuckó-gazdagító program, Olvas a suli!
program, Emlékezzünk a holokausztról esszé-, tanul-
mány- és emlékiratíró pályázat. Bemutatják Nyíregy-
háza Könyvét, 15.00 Desszerttõl a Tövispusztáig – in-
teraktív író-olvasó találkozó Kepes Andrással.

Minden program ingyenes. Bõvebben: www.mzsk.hu.

ADOMÁNYGYÛJTÉS
A könyvtár adománygyûjtést szervez a dévai árvák

számára. Várják a könyvtár portájára a megunt gyer-
mekruhákat, cipõket, játékokat, könyveket, tartós élel-
miszert október 18-án 12.00 óráig.

ÚTLEZÁRÁS
Tisztelt városlakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Irodaház
(Hõsök tere 9.) elõtti terület október 22-én 19 órától
elõreláthatólag október 23-án 14 óráig az ünnepi meg-
emlékezések miatt a forgalom elõl el lesz zárva. Szíves
megértésüket és türelmüket kérjük. A szervezõk

A Bencs Villa programjai: október 21-én 17.00 óra: Rene-
szánsz hangulatban (Tokodi Gábor lantmûvész és Jäger Éva
énekes mûsora). Bemutatkozik a Simonyi Óbester Magyar
Szablyavívó Iskola. Hétköznapokon 9.00–17.00 óra között
tekinthetõ meg Illés Dániel (a 4 for Dance együttes tagja)
KORÁn érkezett legkisebb HÕSÖK címû, koraszülöttekrõl
készült fotótárlata, valamint Hanó Tünde Energiabuborékok
c. rajzkiállítása. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

Díszmadár- és hüllõkiállítás a VMKK Alvégesi Mûvelõdési
Házában (Honvéd u. 41.) október 17–19. között, ahol a kisál-
latok megtekintése mellett játékos foglalkozásokon is részt ve-
hetnek a helyszínre érkezõ gyerekek. Belépõk a helyszínen
válthatók, de iskolás és óvodás csoportok részére a belépés
díjtalan! Információ: 42/462-400.

A VII. Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm
Szemle idén október 17-én és 18-án várja az érdeklõdõket a
Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.). Pénte-
ken 16.00 órakor „Irodalom és filmmûvészet Krúdy nyomdo-
kain” címmel kezdõdik ismeretterjesztõ elõadás, amelyet

könyvbemutató és fotókiállítás is kísér. Szombaton 9.00 órá-
tól nyílik lehetõség a versenyfilmek megtekintésére, majd ezt
követõen a nap végén kihirdetik az eredményeket.

Tízéves a Mustárház. Ezen alkalomból várják az érdeklõdõ-
ket programsorozatukra. Október 17-én 18.00 óra: Nógrádi
Gábor irodalmi estje (IBBY-életmûdíjas, Janikovszky Éva-díjas
költõ, író, újságíró); 18-án 21.00 óra: Melounge Duó koncert.
A belépés díjtalan. Helyszín: Mustárház, Szent I. utca 20.

A Jósa András Múzeum várja az érdeklõdõket a Magyar
Festészet Napja alkalmából SZÍN-LÉLEK-ZENE címmel Zsom-

bori Erzsébet festõmûvész selyemfestményeinek kiállítására
október 18-án 11.00 órától.

Az Idõsek Világnapja alkalmából „Nyírszõlõsi szüreti bál”-
ba várják az érdeklõdõket október 18-án 17.30-tól. Helyszín:
Szõlõskerti Tagintézmény ebédlõje. Élõzene: „Mulatós Laci”.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 18-án 16.00
óra: Bumfordi, 19-én 10.00 óra: Aranyos tarajos. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

A „csodadoktor” nyomában. Október 19-én 10.00–16.00
óráig ismét láthatják az érdeklõdõk „A fenomén Bruno Gröning”
címû szinkronizált filmet a SZÜV Székházban (Vasvári P. u. 1.
II. emelet). Információ, helyfoglalás: www.bruno-groening-
film.org, www.bruno-groening.org/magyar; 06-42/314-398, 06-
30/960-9086.

Zenés áhítat az Evangélikus Nagytemplomban. Október
19-én 18.00 órától dr. Kovács László Attila orgonamûvész
J. S. Bach, Gárdonyi Zoltán és Marcel Dupré mûveket ad elõ.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltárának Arcok és könyvek a történettudomány mûhe-

lyébõl címû sorozatának vendége az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárának történésze, Takács Tibor lesz
október 20-án 11.00 órától. A szerzõvel a közelmúltban meg-
jelent Szoros emberfogás. Futball és állambiztonság a Kádár-
korszakban címû könyvérõl Gottfried Barna fõlevéltáros be-
szélget.

Republic élõ koncert október 20-án 19.00 órától a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban. A rendezvény bevétele a Fehérbot
Sportegyesület közhasznú céljainak megvalósítását támogatja.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat a Jósa András
Múzeumban, 25 alkotómûvész munkájából. A kiállítás a 170
évvel ezelõtt született Benczúr Gyulának állít emléket. Meg-
tekinthetõ: október 20-áig.

Évadnyitó Táncházba invitálnak mindenkit a Városmajori Mû-
velõdési Házba (Városmajor u. 5.) október 21-én 20.00 órától.
A talpalávalót a Szikes Zenekar húzza, a tánclépéseket Márton
Attila tanítja. A belépés díjtalan! Információ: 42/411-822.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltárának földszinti fogadóterében október végéig te-
kinthetõ meg a kisvárdai Rétközi Múzeum gyûjteményébõl
Csutkai Csaba fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlé-
kezõi címû kiállítása.

A Városmajori Mûvelõdési Ház Szív klubja október 29-én
17.00 órától tartja következõ foglalkozását, ahol a magas vér-
nyomás gyógyszeres kezelésérõl tart elõadást dr. Szilágyi At-
tila kardiológus fõorvos. A belépés díjtalan! Információ:
42/434-002.

Az autók világa – fergeteges matchbox-, modellautó- és
rallyautó-kiállítás a Kállay Gyûjteményben november 29-éig.
Megtekinthetõ: hétfõ–péntek 8.00–17.00 óra, szombat 10.00–
17.00 óra. Elérhetõség, elõzetes, csoportos bejelentkezés:
42/310-566. Bõvebben: www.kallaygyujtemeny.hu.

A IX. Nemzetközi Textilmûvészeti Fórum rendezvény kere-
tén belül „Textilmûvészet gyöngyszemei” vert csipkék kiállítá-
sán Félegyházi Józsefné és Estók Judit vertcsipke-készítõk alko-
tásait mutatják be az „Aranykapu” Bemutatóteremben. Nyit-
va: november 30-áig, hétfõtõl péntekig 9.00–18.00 óráig.

TIGERS AMERIKAI
FOOTBALL TOBORZÓ

Gyere és próbáld ki magad a Nyíregyháza Tigers csa-
patában! Várunk Téged, ha elmúltál 12 éves, de nem
vagy még 60 és szereted az aktív sportokat! Nem szá-
mít a testalkatod, ha szeretsz mozogni, köztünk megta-
lálod a helyed! Amire szükséged van: stoplis cipõ, me-
legítõ, póló. Szombati nyílt edzéseink: október 18-án
és 25-én 10.00–12.00 óráig. Helyszín: MG Pálya (Nyír-
egyháza, Hímes utcai lovarda mögött). Részletek:
www.nyiregyhazatigers.hu vagy 06-30/470-1889.
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„NYÍREGYHÁZA MEZÕVÁROSA EZEN SZEMPILLANTÁSTÓL
FOGVA FÖLDESÚRI JUSS ALÁ NEM TARTOZIK”

Deák Ferenc az 1832-ben megnyílt országgyûlésen e
szavakkal próbálta meggyõzni képviselõtársait, hogy áll-
janak ki az örökváltság megvalósítása mellett: „Nyíregy-
házának örök megváltás által felszabadult lakosi a Nyír-
nek homokos földjén mily derék s naponként nevekedõ
várost emeltenek”. Az 1834 novemberében elmondott be-
szédében azt is hangsúlyozta, hogy a földesuraiktól sike-
resen megváltakozott települések szabad polgárai „most
már szorgalomra, vagyonra, míveltségre szomszédjaikat
sokkal felülmúlják, s kettõztetett iparkodás után tehetõ-
sek, szabadok és boldogok”. Az 1753-as betelepítést kö-
vetõen a város lakosai 1786-ban templomot emelnek,
ugyanebben az évben II. Józseftõl visszanyerik mezõvá-
rosi kiváltságaikat, 1802-tõl pedig azon fáradoznak, hogy
örök idõkre megvásárolják földjük tulajdonjogát földes-
uraiktól. Fáradozásuknak és anyagi áldozatvállalásuknak
köszönhetõen 1803-ban elõbb sikerül megegyezniük a
Dessewffyekkel, majd 1824-ben a Károlyiakkal kötöttek
egyezséget. A nyíregyháziak sikerrel megvalósított örök-
váltsága a maga idejében annyira ritkaságszámba ment és
általa olyan jogokat nyertek, amelyek a többi megvalósí-
tott örökváltságok között is jelentõssé tették. Nem vélet-
len, hogy Deák az õ példájukra hivatkozott az országgyû-
lésben is.

A Kossuth tér fáinak tövében látható emlékmûvet a
Károlyiakkal kötött örökváltság kihirdetésének 150. évfor-

dulója alkalmából, 1974. október 26-án emelték. A Nagy
Sándor által faragott mészkõ hasábot majdnem ugyanazon
a helyen, a régi római katolikus templom közelében, a
város egykori piacának helyén állították fel, ahol 1824.
október 26-án a sikerrel megkötött örökváltság kihirdeté-
se megtörtént. E nevezetes eseményre meghívták a kör-
nyékbeli birtokosokat, a megyei tisztviselõket és a megye
minden számításba jöhetõ emberét. A 190. évforduló al-
kalmából álljunk meg mi is egy pillanatra az emlékmû
elõtt és hajtsunk fejet õseink áldozatvállalása, tenni aka-
rása és kitartása elõtt.


