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MÁTÓL FORGATAG.
Mától megnyitja kapuit a
Kossuth téren az idei
Karácsonyi Forgatag, ami
külsejében és programjaival a karácsonyvárás
méltó helyszínévé válik.
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ÁTADTÁK A MEGYEI
PRIMA-DÍJAKAT. Gajdos
László állatpark-igazgató,
Székhelyi Edit grafikusmûvész és Erdõsné Balogh
Erika röplabdázó kapta
meg a megyei Prima-díjat.

7

10

A LEGIDÕSEBB NYÍREGYHÁZI. November 6-án
töltötte 105. születésnapját a megyeszékhely
legidõsebb lakosa, Major
Ferencné Kató néni.
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MADE IN NYÍREGYHÁZA. Különleges dolgok,
amelyek Nyíregyházán
készülnek. Made in
Nyíregyháza címmel új
rovatot indítunk...

30 ÉVE SZÍNPADON...

BÜNTETÕFELJELENTÉS AZ MSZP
RÁGALMAZÁSA MIATT
Az elmúlt évek legsúlyosabb politikai ügyévé vált Nyíregyházán a szocialisták által szerkesztett, a postaládákba bedobott gyalázkodó hangvételû kiadvány. Az ügyben sokan
és sokféleképpen megszólaltak már, egy dolog azonban a
mai napig nem derült ki: az MSZP soraiból, vagy azon kívül
ki(k) az(ok), aki(k) a minõsíthetetlen stílusú, minden valóságalapot nélkülözõ lejárató lapot készítik. A közeljövõben talán
ez a kérdés is tisztázódhat, hiszen a megrágalmazott vezetõk
büntetõfeljelentést tettek a napokban. A hetek óta – részben a
Napló oldalain, részben a közgyûlésben, s egyéb sajtótermékekben – a nyilvánosság elõtt zajló történéseket foglaljuk össze
az alábbiakban, az áttekinthetõség kedvéért. / 3.

A SZÍNHÁZ
KIRÁLYAI

Múlt héten volt a premierje a János királynak a Móricz Zsigmond Színházban. A Krúdy
Kamarában a Dürrenmatt-darab címszerepét Petneházy Attila alakítja (balról), aki a
keserû komédia egy fontos pillanatában Bárány Frigyes Jászai-díjas színmûvésszel és
Vicei Zsolttal látható. Ezen a héten pedig már a Lenni vagy nem lenni bemutatóját
tartják Puskás Tivadar rendezésében. / 11. oldal

Fotó: Máté János

ORSZÁGOSAN KIMAGASLÓ TÁMOGATÁS
A KÓRHÁZNAK
Kilencvennégy egészségügyi szolgáltató részesül konszolidációs támogatásban, amelyet kizárólag lejárt
szállítói tartozások csökkentésére lehet felhasználni
– derül ki a Magyar Közlöny keddi számából.
A támogatás december 31-éig használható fel. A fel nem
használt összeget az egészségügyi szolgáltató 2014. január 31-éig köteles visszatéríteni – olvasható a közlönyben megjelent kormányrendeletben. A konszolidációs támogatást november 25-éig utalványozzák. A kormányrendelet melléklete szerint kilencvennégy egészségügyi szolgáltató kap támogatást. A legnagyobb összegû támoga-

tást, több mint kétmilliárd forintot a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Nyíregyháza) kapja. Kétmilliárd forintos támogatásban részesül a Fejér Megyei Szent György Kórház (Székesfehérvár),
a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti
Központ (Budapest) 1,9 milliárdot kap. Több mint egymilliárd forintot kap – a többi között – a váci Jávorszky Ödön
Kórház, a debreceni Kenézy Gyula Kórház és Rendelõintézet, valamint a gyõri Petz Aladár Megyei Oktatókórház.
Az intézmény lapzártánk után tartott a témában sajtótájékoztatót, amirõl részletesen jövõ héten számolunk be.
(MTI)

TRENDI NYÍREGYHÁZA
A KSH legfrissebb adatai szerint Nyíregyházán a külföldi vendégéjszakák száma az elõzõ évhez képest 38
százalékkal növekedett, a belföldi vendégéjszakák száma pedig az elmúlt év azonos idõszakához képest 21
százalékkal nõtt. Ez átlagosan 26 százalékos növekedést jelent a vendégéjszaka-számban. Ennek köszönhetõen október végéig 52 százalékos az idegenforgalmiadó-bevétel növekedése a tavalyi évhez képest
– ez is elhangzott a múlt heti, turisztikával kapcsolatos
sajtótájékoztatón, mely egyben a Kneipp-sétány felavatására is alkalmat adott. Az Erdei Tornapályától a sóstói
vasútállomásig sétálva ezentúl városunk díszpolgár-írójának, Krúdy Gyulának a Nyíregyházi beduinok címû
novelláját olvashatják látványos táblákon, a csodálatos
természeti környezetben. Részletek a 8. oldalon.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 15., PÉNTEK

NOVEMBER 15., PÉNTEK

MÁGA KONCERT

90. SZÜLETÉSNAP

A hegedûmûvész a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban adott jótékonysági koncertet. A Prima Primissima-díjas elõadó népszerû, klasszikus
dallamokat szólaltatott meg. A koncert
kedvezményezettje a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola volt.

Kilencvenedik születésnapot ünnepeltek Nyíregyházán. Huba Endrénét dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte. Elvira néni Lónyán született, édesapja a lónyai gróf birtokát
igazgatta. 15 éves volt, amikor a család
Szabolcsba költözött.

NOVEMBER 15., PÉNTEK

NOVEMBER 16., SZOMBAT

EGYÜTTMÛKÖDÉS
AZ IFJÚSÁGÉRT

WEÖRES SÁNDORRA
EMLÉKEZTEK

Nyíregyházán tartotta éves rendes
gyûlését a Kárpát-medence ifjúságszakmai szervezetei által létrehozott Juventus Soliditas hálózat. A hét országból érkezett fiatalokat Jászai Menyhért alpolgármester fogadta a városházán.

Az író-költõ születésének centenáriuma tiszteletére szerveztek vetélkedõt
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A költõ születésének 100 éves évfordulója alkalmából középiskolások adtak számot
tájékozottságukról.

NOVEMBER 16., SZOMBAT

NOVEMBER 19., KEDD

ZENEI EST A BENCS VILLÁBAN

IFJÚ KUTATÓK A VASVÁRIBAN

Kiss Virág zongoramûvész és Dezsõ
Sándor gordonkamûvész adott kamarakoncertet szombaton a Bencs Villában.
A Budapestrõl érkezett mûvészek a barokk világától egészen a 21. századig
vonultattak fel zenemûveket.

A Vasvári Pál Gimnáziumban természettudományos diákköri bemutatót tartottak. A gimnázium tanulói érdekes kísérleteket és prezentációkat mutattak
be. A Debreceni Egyetemrõl meghívott
elõadók is emelték a rendezvény színvonalát.

TÖBB JÁTÉK
A JÁTSZÓTEREKEN
Befejezõdött három nyíregyházi játszótér bõvítése. A játszóhelyeken csaknem 10
millió forint értékben helyezett ki új játékeszközöket a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
bõvítés célja, hogy olyan játékokat állítsanak fel, amelyek népszerûek a gyermekek
körében és minél szélesebb korosztály számára biztosítják a játéklehetõséget.
A Vécsey utcán a talajrendezési munkálatokat követõen egy tornyos, többfunkciós, csúszdás játékvár készült el, amely
alá ütéscsillapító talaj került. A Stadion utcán egy háromtornyú, többfunkciós várat
csúszdákkal és egy egyensúlyozó-kígyót
helyeztek ki. Itt is speciális burkolat védi a
kicsik testi épségét. A Kossuth utcán is egy
háromtornyú játszóvár, új hinta, valamint
bébi- és laphinta várja a kicsiket.
Az idei évben egyébként két teljesen új
játszóteret alakított ki a városüzemeltetõ
gazdasági társaság, a Kertvárosban az Alkotás utcán és Sóstóhegyen az Úttörõ ut-

cán. Számos helyen pedig felújítást végeztek, – többek között – az Árok utcán, a Fazekas János téren, a Stadion utca 24–26.
sz. alatt, a Szabó Lõrinc utcán és a Robinson-dombon, a Bujtosi városligetben és az
Alma utcán.
Azt is megtudtuk, hogy ezen túl folyamatosan végzik a már meglévõ játszóterek (90 darab) karbantartását, a leromlott,
balesetveszélyessé vált játékok cseréjét,
valamennyi játszótéren frissítik a homokozók földjét, és újrafestik a játékokat.
Az idei évben a város csaknem 45 millió forintot fordít játszóterek fejlesztésére.
De nemcsak a gyerekekre, hanem a felnõttekre is gondoltak a társaság szakemberei, hiszen Nyíregyházán elõször négy
„felnõtt-játszóteret” is kialakítottak. A
kondiparkok létrehozását a nyíregyházi
önkormányzat finanszírozta, mely 22 millió forintba került.

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS
Még lehet jelentkezni a téli közfoglalkoztatási és képzési programra.

NOVEMBER 20., SZERDA

NOVEMBER 20., SZERDA

MAMI MOZDULJ!

SIKERESEN VETÉLKEDNEK

„Míg az anyu tornázik és jógázik, a
kisbaba a Csiriptanyán mókázik.” – ezzel a szlogennel várják a kismamákat
tornára a könyvtárba szerdánként 9–10
óra között. Az ingyenes foglalkozások
feltétele, az érvényes olvasójegy a Mozdulj Nyíregyháza! program keretében.

A 2013-as Polgárok Európai Éve alkalmából nemzetközi vetélkedõsorozaton vesz részt a nyíregyházi Vásárhelyi
Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 5 diákja, akik a
verseny elsõ fordulóját sikeresen teljesítették.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. is részt vesz
a téli közfoglalkoztatási programban,
mely során 570 embert von be a társaság képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásba. A program 2014. április
30-áig tart, melynek ideje alatt a résztvevõk bruttó 75 500 forint bért kapnak. Az érdeklõdõk számára alapkom-

FOLYTATÓDIK AZ ÚTHELYREÁLLÍTÁS
Jól haladnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítások. A következõ hetekben már azok a szakaszok
következnek, ahol jelenleg még csatornáznak.
Mint ismeretes, Nyíregyháza saját forrásból több mint 30 kilométeres szakaszon teljes szélességben állítja helyre a
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petencia és betanító jellegû képzések
indulnak, melyekre még várják a jelentkezõket.
A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban érdeklõdni személyesen a
NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén, a Tüzér utca 2–4. szám alatt, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában lehet,
telefonos tájékoztatás a 42/548-472-es
számon kapható.

felbontott útszakaszokat. A következõ
hetekben az alábbi területeken várható
útépítés: Petõtanya u., Mályva u., Zsurló u., Polyákbokor, Újtelekbokor,
Salamonbokor, Hímes u., Jég u., Búza
u., Bocskai u., Móricz köz.
Az érintett szakaszokon kérik a lakosság türelmét és megértését!

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

BÜNTETÕFELJELENTÉS
AZ MSZP RÁGALMAZÁSA MIATT
Akár a nyíregyházi szocialisták is a bíróságon magyarázkodhatnak az Ellensúly miatt?
Az elmúlt évek legsúlyosabb politikai ügyévé vált
Nyíregyházán a szocialisták által szerkesztett, a postaládákba bedobott gyalázkodó hangvételû kiadvány.
Az ügyben sokan és sokféleképpen megszólaltak már,
egy dolog azonban a mai napig nem derült ki: az MSZP
soraiból, vagy azon kívül ki(k) az(ok), aki(k) a minõsíthetetlen stílusú, minden valóságalapot nélkülözõ
lejárató lapot készítik. A közeljövõben talán ez a kérdés is tisztázódhat, hiszen a megrágalmazott vezetõk büntetõfeljelentést tettek a napokban. A hetek
óta – részben a Napló oldalain, részben a közgyûlésben, s egyéb sajtótermékekben – a nyilvánosság elõtt
zajló történéseket foglaljuk össze az alábbiakban, az
áttekinthetõség kedvéért.
Az úgynevezett „Ellensúly”, az impresszum tanúsága
szerint a Magyar Szocialista Párt által szerkesztett idõszaki kiadvány kapcsán három hete dr. Kovács Ferenc polgármester is felemelte szavát a Napló 2013. október 25-ei
számában. Mint nyilatkozta: „Jól látható, hogy nagy igyekezet árán, izzadságszaggal összehordott hazugságokkal
próbálnak politikai tõkét kovácsolni maguknak. (...) Most
az a kérdés, hogy megvárjuk-e, hogy városunkban is szobrot döntenek, fûrészelnek, mint Budapesten, trágársággal
árasztják el a tereket, videókat rendelnek, mint a párttársaik Baján, s a mindennapok részévé válik-e a mocskolódás.”

CIVILEK AGGODALMA
Ugyanebben a lapszámban közöltük azt a közel kéttucatnyi civil, közéleti szereplõ által aláírt, a közélet tisztaságát féltõ nyíregyházi polgár levelét, melyben Csabai
Lászlóné korábbi polgármestert, a város baloldali érzelmû közösségének meghatározó alakját kérik, hogy állítsa
meg a szocialisták rágalmazási kampányát. Mint írták:
„Aggódunk és féltjük városunkat, az itt élõket, gyermekeinket. (...) Kérjük, állítsa meg ezt a folyamatot, szólítsa fel
párttársait, fejezzék be a mocskolódás politikáját Nyíregyházán!”

KITÉRÕ VÁLASZ –
DE NEM CSAK AZ ALÁÍRÓKNAK
Az ex-városvezetõ egy héttel késõbbi (2013. október
31.) válaszlevelében nem csupán a nyílt levél aláíróinak
válaszolt, hanem egyben a Nyíregyházi Naplót is támadta. Azonban a civilek kérését azzal kerülte meg, hogy személyes találkozót kezdeményezett. Mint fogalmazott:
„Egyetértek azzal, hogy még nem késõ, lehetne más a
várost vezetõ koalíció és az ellenzék viszonya. Ezt kellett
volna szabályoznia az Etikai Kódexnek. (...) ...abban az
újságban, melyben most a segítségemet kérték, egy másik
írásban legalább négy igaztalan megfogalmazás van. Reagálásra, ahogy eddig, most sem lesz lehetõség.”

Mivel maga a sajtótermék is kritikai éllel megszólíttatott, Zagyva Gyula ügyvezetõ a következõket válaszolta a
vélelmezésekre: „Ahogyan kérte válaszlevelének változtatások nélküli leközlését, ugyanúgy kérhette volna a korábbiakban is, hogy válaszolhasson az Ön szerint igaztalan megfogalmazásokra. Ez egy olyan sajtótermék, ahol
ezt megteheti! Ellentétben azzal a lappal, amit az Önök
szervezete, az MSZP megjelentetett.”

AZ EREDETI KÉRDÉSRE ÉS KÉRÉSRE MÉG
EZUTÁN SEM ÉRKEZETT VALÓDI VÁLASZ
A volt polgármester, Csabai Lászlóné úgy érezte, újra
reagálnia kell (2013. november 8.), amit természetesen
ismételten változtatás nélkül tehetett meg, teljes terjedelemben. Itt az ügyvezetõi stíluskritika, valamint a Napló
közszolgálatisága kapcsán tett újabb vádló mondatok után
a lap egy korábbi cikkére reagált. Az elõzõ, általa fémjelzett városvezetõi ciklus pénzügyi adatai, a szennyvízprogram, a LEGO, valamint a Sóstó Zrt. témájában fogalmazott meg válaszokat. Ezeket azonban az önkormányzat
szóvivõje, tényekkel és adatokkal cáfolt, kiemelve egyebek mellett azt is, hogy a volt polgármester által kinevezett, a Sóstó Zrt.-t korábban vezérigazgatóként irányító
egykori szocialista képviselõ ügyében elmarasztaló jogerõs bírósági ítélet született. Zagyva Gyula, a Város-Kép
Kft. ügyvezetõje pedig az újabb ex-polgármesteri támadás okán volt kénytelen válaszolni a vélelmezésekre. Utalva arra, hogy 2010-ben (választási év) tizenkét politikai
témájú nagyinterjú (általában teljes oldal) jelent meg a
lapban, s mindegyik az MSZP politikusával, vagy baloldali politológussal készült, kizárólag pártpolitikai témában. Ugyanakkor: „Nálunk ilyet mostanában egyet sem
olvashatott.” Tegyük hozzá, azóta sem hallani arról, hogy
a nyílt levélben megfogalmazott kérés kapcsán bármilyen
szintû lépéseket tett volna Csabai Lászlóné volt polgármester. A „vita” ekkor már rég másról szól, mintha a lényeg nem is lenne fontos... ki az, aki valójában lejárat és
rágalmaz, illetve ki az, aki akarja és képes is mindezt
megállítani városunkban?

NAGY LÁSZLÓ BEVÁLLALJA!
Figyelemre méltó tény, hogy ezzel párhuzamosan a
közgyûlés soros ülésén is téma volt a lejárató kiadvány. A
FIDESZ-KDNP több képviselõje is aggodalmát fejezte ki a
kiadvány hangneme, mocskolódó stílusa miatt. A képviselõk többször tették fel a kérdést Nagy Lászlónak, az
MSZP frakcióvezetõjének, hogy õ, valamint frakciótársai:
Jeszenszki András, Mikó Dániel és Moskovits Károly személy szerint részt vettek-e a lap szerkesztésében. A frakcióvezetõ kitérõ válaszai után dr. Tirpák György azt kérdezte Nagy Lászlótól, hogy elhatárolódik-e a kiadványtól. Nagy László válaszában azt mondta: „Nyilvánvalóan
nem határolódok el, hiszen én vagyok az MSZP városi
elnöke.” Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz képviselõje, a

városlakók nevében is kérte, hagyja abba az MSZP nyíregyházi szervezete a minden valóságalapot nélkülözõ
mocskolódó kampányt.

ETIKAI KÓDEX NÉLKÜL
A politikai vita a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû
mûsorában is folytatódott, a rendszeres frakcióvezetõi
beszélgetés során. Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP
frakcióvezetõ szerint: „Ez nem kampányújság, hanem egy
lejárató, csúsztatásokkal teli, információkat elferdítõ kiadvány, amely az embereket félrevezeti. Most már megvan a magyarázat arra, hogy miért nem írták alá a szocialisták az Etikai Kódexet.” Nagy László (MSZP) szerint:
„Általánosságokat hallottunk most is, hogy ezt, vagy azt
sért, konkrétumokat azonban nem.” Vass Zoltán (Jobbik):
„Ha az ebben az újságban leírt úgynevezett tények igazak lennének, akkor már régen rendõrségi feljelentést tettek volna. Miért nem tette meg ezt az MSZP?”

MSZP-SEK LEHETNEK
A VÁDLOTTAK PADJÁN?
Az ügyben büntetõ feljelentést tettek a héten az érintett
vezetõk, rágalmazás és becsületsértés bûntettének gyanújával. Itt tartunk. Mindenesetre bocsánatot még senki nem
kért, sõt, olybá tûnik, hogy a szocialisták büszkén vállalják a trágár stílust, a mocskolódást... A következõ fejezet
már a bíróságon nyílhat.

NAGY MIKLÓS A HÁTTÉRBEN?
Egy másik fejezet ugyanis már évek óta itt zajlik: Nagy
Miklós, a Nyíregyházi Televízió volt fõszerkesztõje (aki
az önkormányzati választások estéjén, amikor már lehetett sejteni a választás végsõ végeredményét, szó szerint
felállt az élõ adás szünetében, faképnél hagyva kollégáit)
a Város-Kép Nonprofit Kft., tehát korábbi munkáltatója
ellen indított pert, kamatokkal együtt több mint 20 millió
forintot követelve. A Kúria nemrégiben megállapította,
hogy a másodfokú bíróság ítélete jogszabálysértõ. Mint
írtuk korábban: Nagy Miklós 2005-tõl 2011 áprilisáig a
vállalkozásán keresztül, majd fõállásban és mellette vállalkozóként mindösszesen valamivel több mint 37 millió
forintot vett fel az önkormányzat médiacégétõl. Ugyanez
a Nagy Miklós egy olyan, szintén az MSZP által bejegyzett honlapon teszi közzé az „Ellensúlyban” megjelent
cikkeket, melyben korábban riporterként szerepelt, megtévesztve az ügyészségi szóvivõt is. Vajon neki köze lehet
a kiadványhoz? Ezt, mint ahogyan azt sem, kik állnak valójában a szocialisták mögött, netalán a városi frakció tagjai
maguk jegyzik-e a lejárató cikkeket, esetleg a szálak egyenesen a budapesti központig vezetnek, nem tudhatjuk.
Talán a nyomozás ezekre a kérdésekre is választ adhat
majd a jövõben.
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AKTUÁLIS

MÁTÓL KARÁCSONYI FORGATAG
Befejezõdött a Kossuth téren a Karácsonyi Forgatag építése, hiszen az ünnepvárás jegyében az idei évben is színes vásári kavalkád várja Nyíregyháza belvárosában a városlakókat és az érdeklõdõ vendégeket. November 22-étõl
a város fõtere külsejében és programjaival a karácsonyvárás méltó helyszínévé válik. A belváros karácsonyi díszbe öltözik, az ünnepi fényár, az óriás fenyõfa, a forgatagra felállított faházak, a karácsonyi illatok és zene mindmind az ünnep varázslatát idézik – adott elõzetes tájékoztatást Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtóreferense.
A fenyõfát az idei évben is a Takarékpalota elõtt állították fel, mely a hagyományoknak megfelelõen egy városlakó ajándéka volt. A 18 méter magas fenyõ piros színû
díszítést kap és több mint 3 kilométer hosszúságú égõsor
világítja majd meg. A fényeket december 1-jén kapcsolják fel és díszkivilágítással szeretnének meglepetést szerezni. Ettõl az idõponttól indulnak a rendezvények is. (A
részletekrõl a jövõ héten számolunk be.) Nyíregyháza fõterének pompájához mintegy 3 kilométer hosszú fényfüzér járul hozzá. A nyíregyházi gyerekek örömére az idei

Tavalyi hangulatfotó. Az idén november 22-étõl december 6-áig vár mindenkit a belváros.
lasztásuknál fontos szempont volt, hogy csak a karácsonyi hangulathoz illeszkedõ standokat állíthassanak fel a
belvárosban, így több mint 35 árusítási helyszínen kínálnak majd hagyományos kézmûves és iparmûvészeti alkoMajdnem 3 kilométer fényfüzér díszíti majd a várost
év fontos újdonsága, hogy a Kossuth tér templomhoz közeli részén egy 200 négyzetméteres mûjégpálya nyílik melegedõkkel.
A Kossuth téren kizárólag az ünnepekhez kapcsolódó
építmények, a Mikulásház, a színpad, a betlehem és az
adventi koszorú kap helyet, míg a vásározók a korábbi
évhez hasonlóan a Dózsa György utcán árulhatnak. Kivá-

tásokat, karácsonyi ajándékokat, csillogó fenyõdíszeket,
de ínycsiklandó ételek, karácsonyi édességek és fûszeres
téli italok is kaphatóak lesznek. A forgatag január 6-áig
látogatható.

MEGLEPETÉSEK: KORCSOLYAPÁLYA, MELEGEDÕK
Nyíregyházán elõször, december elsejétõl már korcsolyázhatunk is a karácsonyi forgatagban. Az ünnepi díszbe öltözött pálya minden délelõtt 10 órától 22
óráig várja a téli sportok szerelmeseit. A 210 négyzetméteres csarnokot fényháló borítja majd, mely
ünnepi hangulatot kölcsönöz a sportolni vágyóknak.
Jöjjön bármilyen zord idõ az ünnepekig, senkinek nem

kell fagyoskodnia a forgatagban. Az idén elõször várja majd két melegedõ a forgatag látogatóit. Az egyik
a korcsolyázni vágyóknak épül, míg a másikat bárki
igénybe veheti, de elsõsorban a gyermekeknek szolgál majd meglepetéssel. Az átfázott csöppségeket
édességház várja, gofrival, palacsintával és csokiszökõkúttal.

COLL-TRADE – MINDEN IDÕBEN ÉRDEMES FEJLESZTENI
A Coll-Trade Kft. 1994-tõl van jelen Nyíregyháza gazdasági
életében nyílászáró kis- és nagykereskedelmével és a magasépítéshez szükséges anyagok forgalmazásával. Ma már látható, hogy a szféra jelentõs nagykereskedõje, túlélte a válságot
és az idén már 20 százalékos árbevétel-növekedést realizálhatnak. Hajdu Károly tulajdonos ügyvezetõ ma már úgy véli, jó
döntés volt a válság idején fejleszteni.

A cégvezetõ elmondta: a Coll-Trade Kft. forgalmából is jól
látható, hogy fellendülõben van az építõipar Szabolcs-SzatmárBereg megyében és Nyíregyházán is. Ezt abból lehet leszûrni,
hogy ebben az évben közel húsz százalékkal nõtt a gazdasági
társaság árbevétele. Ez a szám az iparágat jelentõsen meghaladó mértékû – tájékoztatott Hajdu Károly ügyvezetõ tulajdonos.
Különösen, ha azt vesszük alapul, hogy a Coll-Trade által forgalmazott termékek nem az út-, a vasút- és közmûépítéshez
kapcsolhatók, hanem a magasépítésben érdekelt a cég. A szakember szerint ez a forgalomemelkedés annak köszönhetõ, hogy
a válság bekövetkezésekor kezdtek fejleszteni. Ennek a haszna
pedig most térül meg. Hajdu Károly szerint ez is jól mutatja,
4
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hogy fejleszteni minden idõben kifizetõdõ. Esetükben ezáltal
nyílt lehetõség a forgalmazott termékek volumenének bõvítésére és olyan nyílászárók is a palettára kerülhettek, amelyeket
korábban nem forgalmaztak, de szükségszerûek, hiszen meg kell
felelni a kor igényeinek. A gazdasági társaságra is jellemzõ, hogy
nagyon sok mindent készletrõl árusítanak. A folyamatos fejlõdés eredményeképpen ma már termékeiket több mint 600 négyzetméteres alapterületû bemutatótermükben tekinthetik meg a
vásárlók. Közel 4000 négyzetméteres raktárukban mintegy 150féle terméket tartanak, de egyedi megrendeléseket is rövid határidõvel teljesítenek. A legnagyobb európai, illetve kiemelkedõ magyarországi gyártók megbízható, minõségi termékeit forgalmazzák. Hajdu Károly kiemelte, a HÖRMANN gyár által gyártott termékeket – mint a HÖRMANN hivatalos márkakereskedõje – értékesítik, szerelik és szervizelik. Az építõipar fejlõdését
jelzi az is, hogy az év végére, a csarnokokhoz forgalmazott és
beszerelt HÖRMANN kapuk száma, eléri a félszázat.
A fa alapanyagú ajtókat, ablakokat Székelyföldön gyártatja a
cég, ahol a legjobban értenek a fához. Ebben az évben jelentõsen nõtt a végleges felületkezeléssel ellátott magas minõségû
termékek forgalma.
Az általuk tapasztalt és az építõiparhoz kapcsolódó beruházások összetételérõl elmondta: szinte megszûnni látszik a társasházépítés, a magánerõs beruházás most kezd növekedésnek
indulni, de ez is inkább az igényesebb, energiatakarékos lakások építését jelenti. Hajdu Károly a húsz százalékos árbevételemelkedés okát abban látja, hogy a megyében nagyon sok az
állami beruházás. Nyíregyházán is több oktatási intézmény újult
meg. Többek között két óvoda felújításánál voltak jelen, irodaház felújításánál is aktívan részt vettek, és a két piac beruházásánál is jelentõs szerepet tudtak vállalni. A Tiszavasvári úti piac
és a Búza téri piac felújításához is hozzájárultak az általuk forgalmazott termékekkel. Ezek mind olyan fejlesztések és beruházások a városban, melyek amellett, hogy egy magas komfortfokozatot biztosítanak, energiatakarékosság szempontjából jelentõsek.

A válság végét jelzi, hogy a kis- és középvállalkozásoknál is
nõ a beruházási kedv. Egyre több ipari csarnok, szerelõcsarnok
és hûtõház épül.
A cégvezetõ arról is beszámolt, hogy az idén már létszámbõvítésre is szüksége volt, a megnövekedett forgalom miatt. A CollTrade Kft. fejlõdése nemcsak azt jelenti, hogy a gazdasági társaság árbevétele nõ, hanem azt, hogy az általuk végzett munka
jelentõsen hozzájárul az energiatakarékossághoz, az ipari beruházások pedig a fejlõdés zálogát jelentik.
(x)
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ÁTADTÁK A MEGYEI PRIMA-DÍJAKAT
Színész, író, fõiskolai tanár, építész, újságíró, sportoló, igazgató és mûvészek szerepeltek az idei megyei
Prima-díjra jelöltek között. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már 8. alkalommal adták át az elismerést. A
Prima Primissima-díj országos rendezését az idei évtõl
kezdve az OTP Bank vette át, de a megyei rendezvények továbbra is a VOSZ rendezésében maradtak.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Ebben az évben is 10 jelölt közül választották ki a három megyei Prima-díjast, a három díjazott mindegyike
nettó 1 millió forintot kapott.
A Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában Gajdos
László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója kapta az elismerést. A Magyar Képzõmûvészet kategória idei díjazottja Székhelyi Edit grafikusmûvész lett, a Magyar Sport kategóriában pedig Erdõsné Balogh Erika, többszörös magyar bajnok, válogatott röplabdázó, a röplabda sportág
szakágvezetõje kapta meg a megyei Prima-díjat.
A díjátadó gálán Nyíregyháza város különdíját dr. Kovács Ferenc polgármester Nagy Csaba tárogatómûvésznek adta át.
A díjátadón részt vett Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetõ elnöke, a Prima Primissima-díj alapítója is. Az országos elismerést idén már 11. alkalommal adják át, de az
ötletgazda örömmel fogadta, hogy megyei szinten is díjazzák az élet különbözõ területein kiemelkedõ teljesítményt nyújtó embereket. Demján Sándor exkluzív interjút adott a Nyíregyházi Televíziónak, melyben a következõket hangsúlyozta:

– Legyen büszke Szabolcs-Szatmár-Bereg megye arra,
hogy ilyen kiválóságok vannak a megyében. A Prima
Primissima célja, hogy a gazdaság kezet nyújtson a mûvészetnek, a tudománynak, a sportnak, az oktatásnak és
támogassa, segítse azt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
rengeteg kiválóság nyerte már el az elismerést. Ma már az
ország minden megyéjében van ilyen rendezvény. Ennek
az a célja, hogy a fiatalok példaképeket találjanak itthon,
Magyarországon maguk körül, mert nagyon sok ember
méltó arra, hogy példakép legyen – mondta el a VOSZ
elnöke.

A díjazottak: Székhelyi Edit grafikusmûvész,
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója és
Erdõsné Balogh Erika, a röplabda sportág szakágvezetõje

Demján Sándor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával Prima
Primissima-díj elnevezéssel díjat alapított 2003-ban,
melynek a magyar értelmiség eredményeinek megõrzését, valamint a hazai tudomány, mûvészet és kultúra fejlesztését tûzte ki céljául. A megyében az ünnepélyes díjátadót Nyíregyházán tartották, november 15én. A díjazottakkal a Nyíregyházi Televízió november
25-ei, hétfõi, Rá-Adás címû mûsorában találkozhatnak,
a gáláról készült felvételt pedig év végén láthatják a
nézõk.
Demján Sándor, a díj és a díjazottak méltatása mellett
a hazai gazdaság jelenlegi alakulásáról is kifejtette véleményét. Elmondta:
– Ahhoz, hogy a gazdaság fejlõdjön, minden embernek
tisztelnie kellene a fizikai munkást, ugyanis minden új érték
elõállításainak alapja ez. Sajnos a mai társadalom pedig
lenézi a fizikai munkát, így még sok a tennivaló ezen a
téren. A VOSZ feladata, hogy felhívja a kormány figyelmét, ha rossz döntéseket hoz, vagy éppen segítse a fejlõdést. Az a feladatunk, hogy ütközzünk, javaslatokat tegyünk, ami jó, azt ismerjük el. Én azt mondom, 20 év
múlva Európa éhezni fog, ezért ha én fiatal lennék, földet
szereznék, élelmiszergazdaságot, csapatot gyûjtenék. Sok
a fóka, de kevés az eszkimó vadász. Munka az lenne, de
kevés a szakmunkás, a termelésben résztvevõ. Ma csapatban érdemes dolgozni. Aki tud maga köré csapatot
építeni, termelésre meggyõzni, az nyerõ pozícióban van
– hangsúlyozta Demján Sándor.

Az OTP Csoport kötelességének tartja, hogy a pénzügyi szolgáltatásokon túl is hozzájáruljon a
lakosság, illetve a társadalom problémáinak, nehézségeinek megoldásához. Az OTP Bank adományozása hagyományosan az esélyteremtésre és a közösségépítésre fókuszál. Szabolcs-SzatmárBereg megyében ebben az évben a Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának ünnepségeihez járult hozzá a bank. A gyerekek részére mikuláscsomagokat, karácsonyra plüssállatokat és
egy feldíszített karácsonyfát vásárolnak. A támogatást dr. Dicsõ Ferenc vette át. Képünkön dr.
Kokas Attiláné, a nyíregyházi fiók igazgatója, Barkó József, a régió ügyvezetõ igazgatója és dr.
Dicsõ Ferenc, a gyermekosztály osztályvezetõ fõorvosa. (x)
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TIZENKÉTEZER KUTYÁT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA
Lezárult az ebösszeírás Nyíregyházán, melynek
eredményeként több mint 12 ezer kutyát sikerült nyilvántartásba venni.
Az ebnyilvántartó adatlapokat sokan elektronikusan
juttatták vissza a városüzemeltetéshez, de népszerûek voltak a városban elhelyezett gyûjtõládák is. Augusztusban a
társaság 39 munkatársa kapcsolódott be az összeírásba,
felkeresték a nyíregyházi háztartásokat, valamint a cégek
telephelyét, és segítséget nyújtottak az adatlapok kitöltéséhez. A beérkezett információk alapján elektronikus nyilvántartás készül a kutyákról, amely segítséget nyújt az
ebrendészeti és járványügyi feladatok ellátásához.
A NYÍRVV arra kéri a kutyatulajdonosokat, hogy a továbbiakban is jelentsék az állatokra vonatkozó változásokat, valamint a szaporulatról, költözésrõl, elajándékozásA bejelentõ lap letölthetõ a www.nyirvv.hu honlapról,
melyet elektronikusan visszaküldhetnek az
ebnyilvantartas@nyirvv.hu e-mail címre, postai úton eljuttathatnak a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4403 Nyíregyháza,
Pf. 14. címre, vagy faxon a 42/548-461-es számra. A vál-

ról és elhullásról az „Eb bejelentõ lap” kitöltésével tájékoztassák társaságukat.
tozásokat a NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér u. 2–4. sz.
I. em. 7-es irodájában lehet személyesen bejelenteni.
Az adatlap kitöltésével kapcsolatban a 42/548-453as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16 óráig.

REND A LELKE MINDENNEK
A városban még mindig nagyon sokan gondolják úgy,
hogy nem fáradnak el az elsõ hulladékgyûjtõ szelencéig,
és ott, ahol vannak, eldobják a hulladékot, különösen a
cigicsikkek okoznak plusz munkát a városüzemeltetés
munkatársainak. A fiatalok pedig válogatás nélkül, minden hulladékot a közterületen hagynak buli után. Többek
között ezekrõl a problémákról számolt be Bordás Béla
városgondnok a Nyíregyházi Naplónak.

SZABÁLYSÉRTÕ PÖCKÖLÉS
Konkrét példát is említett: a hét végén a fiatalok nagy
mennyiségû szemet szórtak szét a Pazonyi téren a park-

ban. Az eldobott cigarettacsikkek is napról napra rontják
a városképet, nem is beszélve arról, hogy a térburkolatokról való eltávolítása géppel szinte lehetetlen, így egyesével kell kiseperni azokat. Bordás Béla felhívja a figyelmet,
hogy nem csak a csikknek az eldobása, hanem már a hamuzás is köztisztasági szabálysértésnek minõsül. Kér mindenkit, hogy óvakodjanak az ilyen szabálytalanságoktól.
Míg a városlakók egy része fittyet sem hány a tisztaságra, addig a városüzemeltetés szakemberei folyamatosan
takarítanak és gondozzák a zöldfelületeket. A hét közepén
a Kossuth utca parkos részeibõl távolították el a nagy
mennyiségû lehullott falevelet, és nagytakarítás zajlik a játszóterek környékén is.

MÁR KÉRHETÕ A VÉDÕOLTÁS
Országosan 1,3 millió, a megyében 59
ezer ingyenes influenza elleni vakcina áll
rendelkezésre. A számok megegyeznek a
tavalyival, a védõoltás a napokban minden háziorvoshoz eljutott.
Az idén is az idõsek, a krónikus betegek, a várandós nõk és az egészségügyi
intézményben dolgozók kaphatnak térítésmentesen influenza elleni védõoltást.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 1,3
millió ingyenes influenza elleni vakcina áll
rendelkezésükre a rizikócsoportba tartozóknak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 59 ezer adag érhetõ el ingyen. Az országban további 5 ezer védõoltás jut a krónikus betegségben szenvedõ gyerekek részére.
Az A és B típusú influenza elleni védelmet oltóanyaggal kaphatják meg az emberek. Ezek a vakcinák mindig az aktuális
vírus ellen nyújtanak védelmet.
Az influenza még nem jelent meg a me-

gyében, sõt, az influenzaszerû megbetegedések száma is folyamatosan csökkenõ tendenciát mutat. Egy figyelõszolgálat is indult
a betegség miatt, ebben 1390 orvos vesz
részt. A szakemberek egyébként azt mondják, hogy az idei szezonban is a tavalyihoz
hasonló, közepes intenzitású járványra számítanak, a legtöbb megbetegedés februármárciusra várható.
Az ingyenes vakcinákon kívül gyógyszertári forgalomban többféle szezonális
influenza elleni oltóanyag is kapható.

KINYITOTT A MÛJÉGPÁLYA
A korcsolya kedvelõi november közepétõl újra hódolhatnak szenvedélyüknek a
Nyíregyházi Jégpályán. A Bujtosi Szabadidõ Csarnok melletti létesítményt 2013.
november 15-étõl elõreláthatólag 2014.
március elejéig veheti igénybe a nagyközönség. Az önkormányzat idén is vásárolt
jégidõt a nyíregyházi diákok számára, amit
az iskolások hétfõtõl péntekig 8.00–11.30ig és 13.00–15.00-ig használhatnak. Az
önkormányzat ezt a város költségvetésébõl
finanszírozza. Ez 11 112 500 Ft összegû
támogatást jelent a 2014-es évben. Ame6
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lyik tanulónak nincs korcsolyája, 300 forintért bérelhet.
A mûjégpályát egyébként nem csak az
iskolások használhatják, hiszen 1000 forintos belépõ ellenében bárki korcsolyázhat
hétfõtõl csütörtökig este héttõl kilenc óráig, pénteken 16.30-tól 18.30-ig, 19.00-tõl
21.00-ig, szombat és vasárnap pedig délelõtt is látogatható a mûjégpálya. Jó hír,
hogy családi és csoportos kedvezmények
is vannak, továbbá bérletet is lehet váltani.
Bõvebb
információ
kapható
a
www.nyirjeg.hu weboldalon.

DIÁKPOLGÁRMESTERVÁLASZTÁS

Új diákpolgármestere van Nyíregyházának. Lekli Dóra,
a leköszönõ elõd utódját két jelölt közül választották ki.
Bagoly Vivien, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója egyórás küzdelem alatt gyõzte meg a szakmai zsûrit és a diákküldötteket arról, hogy õ a legalkalmasabb a pozíció
betöltésére. Az új diákpolgármester két éven keresztül
képviseli majd a nyíregyházi diákok érdekeit. Az új tisztségviselõt Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere is köszöntötte, aki elmondta: az, hogy
a diákok mit szeretnének, nagyon fontos a városnak. Éppen ezért jelentõs szerepe van a mindenkori diákpolgármesternek.

FELKÉSZÜLT POLGÁRÕRÖK
A Felkészült polgárõr, nagyobb biztonság címû projekt keretein belül részesítették elméleti és gyakorlati
szakmai képzésben a polgárõröket Nyíregyházán.
A programot még 2009-ben hirdette meg az Országos
Polgárõr Szövetség azzal a céllal, hogy a mennyiség helyett a minõségre helyezzék a hangsúlyt a polgárõrök
munkájában. Nyíregyháza 2012-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A polgárõrök felkészítésében a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai is részt vettek.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

A LEGIDÕSEBB NYÍREGYHÁZI – MAJORNÉ KATÓ NÉNI 105 ÉVES
tam magamban, a bejött pénzbõl mit csináljak? Az ékszer
nem érdekelt, így úgy döntöttem, utazni fogok. Elõször
Bécsben voltam, de bejártam a fél világot. Mindegyik szép
volt, de a finnek! Az páratlan népség”!
Hamarosan az ünneplõk körében köszönthetjük dr.
Kovács Ferenc polgármestert is, aki átadja a kormány és a
város oklevelét a 105 éves Kató néninek. „Ilyen kitüntetést kaptam? Saját magamtól vagyok elragadtatva” – teszi
hozzá Kató néni. „Jaj, de örülök Önnek!”

Major Ferencné kedvenc étele a húsleves, a fõtt hús
és a sóskamártás. A gyümölcsök közül a mandarint, az
almát és a narancsot szereti, az édességek közül pedig
a magas kakaótartalmú csokoládét. Tiszaújlakon született 1908. november 6-án, de 1960-ban Nyíregyházára költözött. 80 éves korától kezdett el utazgatni. Bejárta a fél világot, így Ausztriát, Angliát és Finnországot is. Az utóbbi idõben már csak lakásában tölti mindennapjait, ahol a napokban dr. Kovács Ferenc
polgármester látogatta meg és adta át a Magyarország
Kormánya, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata emléklapját. Az apropó nem mindennapi volt. November 6-án a megyeszékhely legidõsebb
lakosa, Major Ferencné Kató néni 105 éves lett.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Terjedelmi okok miatt még az elsõ és második világháborút is külön tankönyvekben taglalják, nem beszélve a
forradalomról vagy a rendszerváltásról. Kató néni pedig
mindezeket meg- és átélte – cikáztak fejemben a gondolatok, miközben hivatalos születésnapi köszöntésére igyekeztem. Az ajtóhoz elérve már enyhe izgatottság fog el, hiszen
az ember nem minden nap ülhet le beszélgetni 105 éves
szépkorúakkal. Haja hófehér, testalkata vékony. Öltözéke
elegáns, arcáról pedig mérhetetlen nyugodtság sugárzik. Ott
ül a szobája közepén õ, a több mint egy évszázados „élõ
történelem”, aki talán nem is érti, miért olyan különleges
számunkra a születésnapja, hiszen a 105 év egyszerûen
„Isten kegyelmébõl van így” – kezdi a beszélgetést Kató
néni.

NEM VOLT KÖNNYÛ

A BÉRSZÁMFEJTÕK GYÖNGYE
„Nehéz életem volt Kárpátalján. Manapság pihengetek. Régen nagyon sokat olvastam, most már nem tudok,
mert romlott a látásom. Tagja voltam az Evangélikus Egyház lánykörének, adományokat gyûjtöttünk rászoruló családoknak. Nagyon fontos munkát végeztünk a cseh megszállás alatt. Tanítottuk a gyerekeket is. Sokat dolgoztam.
Ha kellett, Pestre utaztam saját pénzemen a méltóságos
urakhoz. 1944-ben férjemet elhurcolták és többé már nem
tért vissza hozzánk. Nekem kellett gondoskodnom a fiamról, édesanyámról és nagynénémrõl. Cipõgyári bérszámfejtõ lettem. Azt mondták, hogy soha nem lesz olyan
bérszámfejtõjük, mint én” – teszi hozzá büszkén Kató néni.
„1960-ban Nyíregyházára költöztem és a Temetkezési Vállalatnál raktárosként dolgoztam, majd késõbb koszorúkeret-készítéssel foglalkoztam. Jól jött az a pénz. Gondol-

„Istenem, ez a sok év. A sok év súlya, tartalma. Ha
belegondolok, nagyon nehéz volt” – mondja Kató néni.
„Emlékszem, hogy milyen tisztán idézte fel a beregszászi
dolgokat. Jövõre is itt szeretnék lenni a születésnapján” –
fordul Kató nénihez dr. Kovács Ferenc. A háziorvos egyébként a napokban vizsgálta meg Kató nénit és azt mondta,
hogy az ünnepelt a 110 évet is megélheti.
Amikor a szociális gondozási központ intézményvezetõje, Szilvásiné Bojda Márta és Szabó Rita szakmacsoportvezetõ megkérdezte tõle, hogy: „Hogy tetszik lenni?” Õ
csak annyit felelt: „Azt mondják, jól nézek ki. Nem öregedtem, de nem szeretem a melléfogásokat. Minek tagadnám le az éveimet. 105 éves vagyok!”

AZ ELSÕ VILÁGÉGÉS
„A világháborút is átéltem. Emlékszem, 1914-ben
egy napon kijöttem az utcára, mert iskolába mentem. Az utca közepén volt egy férfi, aki azt mondta,
hogy kikiabálja mindenkinek: ezen a napon kitört a
világháború!”
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A SZÍNES ÉS TRENDI TURISZTIKAI CÉLPONT, NYÍREGYHÁZA!
Nyíregyházán lakik Böbe, a borjúfóka, és Ádám, a
fehérkezû gibbon, itt található hazánk tizenhatodik
gyógyhelye, és legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma, lehet itt regenerálódni a Kneipp-sétányon, pihenni, kikapcsolódni és szórakozni is. Ráadásul a város nem csak színes turisztikai attrakciókat kínál az
érdeklõdõk számára, hanem még a folyamatosan újuló trendet is követi. A megyeszékhely népszerûségét
pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy nem csak a
belföldi, de a külföldi vendégéjszakák száma is nõtt az
elõzõ évekhez képest.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) egyik
legfontosabb célja, hogy újabb vendégkört csábítson a
térségbe. Ennek eléréséhez pedig folyamatos marketingtevékenységet végeznek.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁSOK
– A turisták elérésében kiemelkedõ jelentõségû a TDM
szervezet utazás kiállításokon való részvétele. Az idei évben bemutatkoztunk már a Pécsi és Veszprémi Utazási
Kiállításon – Debrecenben, Ungváron, Kassán és Pozsonyban is. Az elmúlt két esztendõ turizmust fellendítõ munkájának komoly elismerése, hogy Nyíregyháza volt a díszvendége a 36. alkalommal megrendezett Utazás 2013
Kiállításnak Budapesten. A megjelenést óriási médiaérdeklõdés követte, számos cikk és interjú jelent meg, amelynek hatására egyre többen érdeklõdnek Nyíregyháza, mint
turisztikai célpont iránt.

LÁTVÁNYOS NÖVEKEDÉS
A KSH legfrissebb adatai szerint Nyíregyházán a
külföldi vendégéjszakák száma az elõzõ évhez képest 38 százalékkal növekedett, a belföldi vendégéjszakák száma pedig az elmúlt év azonos idõszakához képest 21 százalékkal nõtt. Ez átlagosan 26 százalékos növekedést jelent. Ennek köszönhetõen október végéig 52 százalékos az idegenforgalmiadóbevétel növekedése a tavalyi évhez képest.
A TDM irodát az év elsõ 9 hónapjában több mint ezer
turista kereste fel. Elsõsorban városismertetõ kiadványt,
térképet kerestek, és a környék látnivalóiról, rendezvényeirõl kértek felvilágosítást. Külföldiek elsõsorban Szlovákiából, Lengyelországból és Nyugat-Európából érkeztek, de
segítettünk már ausztrál, új-zélandi és venezuelai vendégeknek is.

Számunkra a legfontosabb, hogy Nyíregyháza minél
inkább bekerüljön a turisztikai köztudatba. A jövõben erõsíteni fogjuk a külföldi kampányokat, hiszen a tendencia
is azt mutatja, hogy a vendégéjszakák keretein belül erõteljesen megmutatkozik a külföldi vendégek száma. Mivel hétrõl hétre változik a trend, ezért a jelenlegi dinamikus arculatunkat folyamatosan újítani kell.

nevezetességeket, helyszíneket emelnének ki a megyeszékhelyen, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az ide
látogató turistákat mi érdekli igazán. Jövõre is lesz idegenvezetés, de akkor már díjszabás alapján fog mûködni
– tette hozzá a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke.

ÁTADTÁK A KNEIPP-SÉTÁNYT

Lengyelországi alapítványok, egyesületek képviselõi,
valamint egy televíziós stáb látogatott Nyíregyházára a
napokban a Calypso-program keretében.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége,
valamint a Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetem közös programjának célja, hogy tovább erõsítse a két ország
közötti turistaforgalmat. A látogatás alkalmával a sóstói
Erzsébet Szálloda, valamint az idén megújult Hotel Fürdõház kínálatával ismerkedhettek meg a szakemberek, illetve az Aquarius Élmény- és Parkfürdõt is megtekintették. A látogatás különösen fontos volt, hiszen nyugdíjasok
és nagycsaládosok igényeire koncentráló ajánlatokat gyûjtöttek össze, melyek segítségével a szezonon kívüli idõszak vendégforgalmát kívánják fellendíteni.
Mindannyian elismerésüket fejezték ki a látottak és a
megismert ajánlatok alapján, november végétõl a két szállásadó ajánlatai elérhetõk lesznek az érintettek számára.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere november 14-én ünnepélyesen felavatta a Nyíregyházát Sóstógyógyfürdõvel összekötõ
Kneipp-sétányt, ami egyébként Krúdy Gyulához köthetõ. Az író a Nyíregyházi beduinok címû novellájában leírta, hogy a 19. század végén a Kneipp-kúrázás
helye a Sóstói erdõ volt, ahol a nyíregyháziak mezítláb sétálgattak a fák alatt. A mû részletei táblákon olvashatók a sétány mentén, ami az Erdei Tornapálya
környékérõl indul, és a sóstói vasútállomásig tart, csodálatos természeti környezetben.

ÖSSZEHANGOLT MARKETING
Nyíregyházán nem különül el a turisztikai és a városmarketing. Ezek egyes elemei erõsítik egymást. Gondolok
itt a Budapesti Utazási Kiállításra, ahol a Lego
Manufacturing Kft., a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., valamint a
Sóstó ZOO is megjelent – hangsúlyozta. A város egyedisége abban rejlik, hogy a nagy turisztikai attrakciói mellett a kisebbekre is hangsúlyt fektet. A feladatunk kétrétû.
Egyrészt ide kell vonzanunk a turistát a desztinációba,
másrészt megfelelõ mennyiségû és minõségû szolgáltatással kell ellátnunk.

KÜLFÖLDI SZAKEMBEREK NÁLUNK

GYÓGYHELLYÉ NYILVÁNÍTVA
Szeptember 19-én gyógyhellyé nyilvánították Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõt, aminek köszönhetõen jelentõsen nõtt az idegenforgalom és ezzel párhuzamosan az önkormányzat idegenforgalmiadó-bevétele is.
A településrész az ország 16. gyógyhelye lett.

TURISTASZOFTVER A VÁROSBAN
Mivel folyamatosan megpróbálunk lépést tartani a trendekkel, ezért a jövõben szeretnénk bevezetni a
PocketGuide-ot, ami egy város útikalauz. Ez szorosan kapcsolódik az okostelefonok, tabletek nyújtotta lehetõségekhez. November 30-áig ingyenes idegenvezetést is igénybe lehet venni Nyíregyházán, ez most egy bevezetõ szakaszban van. Szeretnénk tudni, hogy a városlakók milyen

SZÍNESEDIK A TURISZTIKAI KÍNÁLAT
A jövõre nézve célunk, hogy Nyíregyháza turisztikai
kínálatát színesítsük. Eddig egységes élménycsomagot kínáltunk, most ezeket a csomagokat a turisták igényeinek
megfelelõen átformáljuk – mondta el Mogyorós Judit, a
Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke. A jövõ év elejétõl
heti ajánlatokkal, napi lebontásban, garantált és sztenderd
turisztikai kínálattal szeretnénk szolgálni az érdeklõdõk
számára, így tájjellegû vacsorával, pálinkakóstolással és
többek között idegenvezetéssel. Figyelembe vesszük a
magyar turizmus elkövetkezendõ tízéves koncepcióját,
ezért nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a gyógyításra, az
egészségturizmusra.
8

2013. NOVEMBER 22.

IX. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA
A szakma elismeréseként májusban is az országos
figyelem középpontjába került városunk. 2013. május 22–24-éig ugyanis Nyíregyháza adott otthont a IX.
Országos TDM konferenciának. A rendezvényen több
mint száz szakember vett részt Magyarországról, illetve a határon túlról. A programban kiemelt figyelmet kapott a TDM-ek piaci megjelenítésének lehetõsége és a márkaépítéssel kapcsolatos gyakorlatok.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. november 29. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. december 2. napján (hétfô) kerül
sor a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

ÚJABB REZSICSÖKKENTÉS
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés
végrehajtásáról szóló törvény alapján a miniszteri ármegállapítási hatáskörbe tartozó távhôszolgáltatási díjak 2013. november 1-jétôl ismét csökkentek. A csökkentés hatására díjaink nem haladják meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított
összeg 88,9 százalékát.
Ennek megfelelôen, az igénybevett távhôszolgáltatás díja a 2013. október 31-én
alkalmazott díjhoz képest 11,1 százalékos mértékben csökken.

A lakossági távhôszolgáltatás legmagasabb díjai a NYÍRTÁVHÔ Kft.
szolgáltatási területén 2013. november 1-jétôl:

Az újabb rezsicsökkentés hatására a távhôszolgáltatási díjak, az alapdíj, a
fûtés és a víz melegítésének díja csökkent, most azonban nem csökkent a továbbszámlázott hideg víz díja és a csatornadíj.
Az újabb csökkentés egy átlagos méretû nyíregyházi lakás távhôszolgáltatási
díjai esetében (52 m2) a tényleges hôenergia- és melegvíz-felhasználástól függôen újabb 13–20 ezer forint közötti megtakarítást eredményezhet éves szinten, mely a korábbi csökkentéssel együtt 28–45 ezer forintot tehet ki teljes év
viszonylatában. (2013. november 1-jétôl 2014. október 31-éig terjedô idôszak
jelenlegi díjakkal.)

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. november
29. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. december 2. napján (hétfô) kerül sor
a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében,
vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen,
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény és egyéb jogszabályok alapján
számláinkon tájékoztatjuk fogyasztóinkat a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabály eredményeképpen az adott hónapra vonatkozó és a 2013. január hónaptól
összesített megtakarítások összegérôl.
Tájékoztatjuk fogyasztóinkat arról is, hogy 2013. novembertôl változik a társaságunk által kibocsátott számlák megjelenése. A decemberben esedékes novemberi
számlák azonban nem azonosak a 2014. januártól törvényi szabályozás szerinti
kötelezô számlaképpel, így az új számlaformátum használatára csak átmenetileg
kerülhet sor.
Az új számlák rendelkezésre állása után a számlakép változásáról és a rezsicsökkentés hatásáról, számlán megjelenô információs tartalmáról is tájékoztatást fogunk adni.
TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÔ KFT.
2013. NOVEMBER 22.
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A ZENE IS ÉS A KULTÚRA IS MINDENKIÉ
Diákoknak játszik klasszikus darabokat Rákász Gergely koncertorgonista, nem klasszikus módon. A zenélõ egyben mesélõ is, szövevényes történetekkel kelti
életre a zeneszerzõk életét és a zenemûvek keletkezését. Az Organ Magic koncertsorozata minden korosztályt elvarázsol. Mitõl klasszikus a klasszikus? A
filharmonia ifjúsági hangversenysorozata keretében
adott 22 koncertje során ezt a megye nyolcezer középiskolás diákja is megtudhatta.
– Diákoknak készült ez az elõadás, vagy egyszerûen
csak úgy gondolja, hogy a zene mindenkié?
– A zene is és a kultúra is mindenkié, aki kér belõle. De
pont a klasszikus zenével kapcsolatban van egyfajta spenót effektus. Addig, amíg nem kóstoltuk, csak azt látjuk,
hogy zöld, meg fura. Hiába tudja mindenki, hogy egészséges és tápláló, valahogy odáig kell eljutni, hogy megkóstoljuk. A többi már megy magától. Arra a pontra szeretném elvinni a hallgatóimat – és ez különösen a diákokra vonatkozik, hiszen a felnõtt közönség ezt már vagy tudja,
vagy menthetetlen –, hogy jelen legyen a „klasszikus érték” fogalma a fejükben. Hogy összekapcsolják a Szabadság-szobrot, Mona Lisa mosolyát, a Sixtus kápolnát és Vivaldi Négy évszakát. Mindegyik azért lett klasszikus, mert
magas igényességgel készült, és túlélte az idõt. Vivaldinak (és társainak) csak annyi hendikepje van Mona Lisával
szemben, hogy nem lehet odaállni mellé egy fotóra és feltölteni a Facebookra.
– Nem szokványos, hogy a zenész a hangszerén kívül
a saját hangjával a saját történeteit is elõadja. Miért érzi
ennek szükségét?
– Elõször is, nem a saját történeteim, hanem Verdi, Wagner, Vivaldi történetei. Szükségessé pedig a világ megismerésének vágya teszi. Vivaldi korában, ha egy ember
rászánta az idejét, egy élet alatt átláthatta a tudományokat, a mûvészeteket, és adhatott egyfajta pozitív választ
az élet nagy kérdésére: Mi végre vagyunk itt, mi is a dolgunk itt a Földön, hogyan kell együtt élnünk egymással és
a környezetünkkel.
Ma azonban – még úgy is, hogy az információk karnyújtásnyira vannak tõlünk az interneten – ez teljesen

lehetetlen az adatmennyiség miatt. A világ megismerésének vágya azonban nem enyhült az „érdeklõdõ emberek” körében. Megtudhatjuk, hogy élt Verdi, milyen
egoista volt Wagner, milyen esendõ emberek voltak. Ráadásul a zenéjükön keresztül olyan szemszögbõl láthatjuk a saját életünk nagy eseményeit, örömöket, szerelmeket, fájdalmakat, csalódásokat, amelyre más nem ad
lehetõséget, csak a zene. Pont Wagner mondta, hogy a
hallgatóit az emberi lélek mélységeibe kalauzolja a muzsikájával. Az élet értelme egy újabb rétegének a felfedezése ez.
– Készül valami új meglepetés az adventi idõszakra is?
– Megvilágosodás! Az adventi sorozatom címe ez:
Illuminations. Azon az elven épül fel, hogy amikor szuperkoncertekkel és gigarendezvényekkel akarjuk ünnepelni a karácsonyt, akkor tévútra lépünk. Bensõséges, csalá-

30 ÉVE SZÍNPADON AZ IGRICE
NÉPTÁNCEGYÜTTES

di, intim hangulatot szeretnék teremteni minden koncerthelyszínen, hátha a hallgatók megtalálják a lelkük mélyén az igazságot, hogy plusz 1-2 óra közösen a családunkkal többet ér, mint plusz egy marketingtermék a fa
alatt.
Gyönyörû gyertyatartókat készíttettem a hangversenyekre, több száz gyertya világít majd a templomokban és semmi más. Visszatérünk a hallgatókkal dédszüleink idejébe,
hogy az ünnep valódi lelkét érintsük meg, közhelyek nélkül. Az én ajándékom ez a másfél órányi idill lesz.
Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
Rákász Gergely korábbi, a Nyíregyházi Televízió által rögzített, felnõtteknek szóló koncertjeibõl láthatnak
egy válogatást a nézõk november 30-án, szombaton
este 20.30-tól a Kult-Óra címû mûsorban.

KERESIK A JÖVÕ
HUMORISTÁJÁT!
Tehetségkutató verseny középiskolásoknak a Móricz
Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában.
Az ország mintegy 20 városában rendezik meg a Humortechnikum Tehetségkutató verseny elõdöntõit, ahová
a 20 év alatti középiskolás diákok jelentkezését várják. A
nyíregyházi elõdöntõn öt fiatal mutatkozhat be, akik közül egy továbbjut a budapesti döntõbe.
A végsõ nyertes bemutatkozási lehetõséget kap a Rádiókabaréban és egy országos televíziócsatornán, a
Comedy Centralon. A nyíregyházi elõdöntõ november 27én 18 órakor lesz a Móricz Zsigmond Színház MÛvész
Stúdiójában.
A zsûrit az elõdöntõben Orosz György, Bruti és Lorán
Barnabás humoristák alkotják, akik maguk is fellépnek.

Az idén 30 éves Igrice Néptáncegyüttes e jeles alkalomból 2013. november 30-án 18 órától Adventi Mese
címmel kétfelvonásos, egész estés gálamûsort ad a nyíregyházi Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
Az 1983-ban alakult, többszörös nívódíjas és kiválóan
minõsült Igrice az ünnepek közeledtével egy igazán találó mûsorral kedveskedik a néptánc szerelmeseinek, produkciójuk címe: Adventi Mese.
A címválasztás nem véletlen; a néphagyományban a
Szent András napját, azaz november 30-át követõ vasárnap elõestéjétõl karácsonyig tartó idõszak neve advent.
Az adventi népszokások színházi környezetbe helyezése
már önmagában is különleges kulturális élménynek ígér10

2013. NOVEMBER 22.

kezik, ám nem szabad megfeledkeznünk a tánckar fergeteges táncbetétjeirõl, melyet a rendezõk az elmúlt 30 év
legsikeresebb koreográfiáiból válogattak össze.
Lesz itt bú és derû, csalódás és szerelem, két felvonásban 7 zenész, 70 táncos és 4 fenegyerek, a 4 For Dance
kápráztatja el, majd ringatja karácsonyi hangulatba a nézõket. A mûsor után hajnalig tart a táncház, ahol élõ népzenei kíséretre, az együttes tagjaival közösen rophatják a
mulatni vágyók.
A rendezvényre jegyek a Váci Mihály Kulturális Központban, a nagypostával szembeni Turisztikai Irodában,
valamint a rendezvény napján a helyszínen kaphatók. 6
éven aluli gyermekeknek a belépés díjtalan.
További információk: nagyzsolt@igrice.hu.

TIGRISEK BUDAPESTEN!
A Móricz Zsigmond Színház Társulata ismét Budapesten jár. Koltai M. Gábor rendezésében a Tigris és
hiéna címû darab meghívást kapott a Kortárs Drámafesztiválra egyetlen vidéki elõadásként. A tizenhat esztendõs múltra visszatekintõ színházi fesztivál idén ismét jelentkezik, 2013. november 27. és december 3.
között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg.
A fesztivál közönsége december 2-án láthatja a Tigris
és hiénát este 7 órás kezdéssel a Bárka Színház színpadán.

KÖZLEMÉNYEK
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LENNI (VAGY NEM LENNI) PUSKÁS TIVADARRAL
Puskás Tivadar színész Miskolctól Debrecenig, Budapesttõl Vásárosnaményig sok helyen rendezett már,
ám a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán most
szombaton láthatunk elõször felnõtt elõadást az õ vezénylete mellett Lenni vagy nem lenni címen.

Rendezések jegyében telt el nyarának jó része is.
Tiszavasváriban a Deja Vu színkörrel a Család ellen nincs
orvosságot vitte színre, Vásárosnaményban a Kontársulattal
a Csalfa asszony, csalfa férj címû darabot, Kisvárdán pedig a DoktoRock elõadásában a Made in Hungáriát a szabadtéri színpadon. Bár kiválónak tartja az ottani társulatot
is, de a produkció fényének emelése érdekében meghívták a Madách Színházból fellépõként a Kisvárdáról származó Nagy Sándort, valamint Tivadar fiát, Puskás Pétert,
az Új Színházból pedig Kovács Lottit. Akkora volt a siker,
hogy a tervek szerint a következõ idõszakban több helyen
is bemutatják majd.
– Korábban évekig tanítottam az ország különbözõ városainak színiiskoláiban, ahol vizsgarendezéseim is voltak, de remekül tudtunk együtt dolgozni például a Bolygó
Kultusz Motel társulattal is… A Móricz Zsigmond Színházban a Csizmás Kandúrt és a Hókirálynõt vittem színre,
amelyeket lelkesen fogadtak a gyerekek. A Lenni vagy nem
lenni címû komédia nagyszerû rendezõi feladat számomra, a színészi játékra is kiváló lehetõséget ad a társaimnak, s egy kis szerepet én is kapok benne.
A történet ötletadója Lengyel Menyhért író, aki a magyaron kívül egy nyelvet se beszélt, színmûveit mégis 30
nyelven játszották nagy sikerrel. Hitler elõl menekülve
1937-tõl Hollywoodban, majd a II. világháború után Rómában alkotott. Õ írta A csodálatos mandarin címû „pantomimmesét”, amelybõl Bartók Béla táncjátéka készült, A
waterlooi csata címû darabját jónéhány éve a Móricz Zsigmond Színház is bemutatta, a Ninocska címû filmjét Greta
Garbo fõszereplésével Oscar-díjra jelölték…

Fotó: kulturszalon.hu

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Balról: Puskás Tivadar, Horváth László Attila, azaz a rendezõ-szereplõ a színésztársával próba közben
– Lengyel Menyhért már az Egyesült Államokban élt,
amikor az 1942-ben írott filmforgatókönyvében kigúnyolta, nevetségessé tette a hitleri Németországot. Kissé mesés a Lengyelországban játszódó történet: azt sugallja,
mindez megtörténhet – tudtuk meg a rendezõtõl. – Ebben
az elragadóan mulatságos történetben egy csapat színész
küzd a hitleri démonnal a fennmaradásért, a színházért,
szembeszállnak a történelem nagy erõivel, és gyõznek.
1939 augusztusában Varsóban indul a történet. Egy színészházaspár szerelmi háromszögbe keveredik. Jön a német megszállás, s a színtársulatnak el kell játszania, hogy
ott van a nácik fõhadiszállása. Kémügy, gyilkosság, szerelem bontakozik a színen, bizonyos emberek pótlása, de a
többi maradjon titok a szombati premierig! Hamlet-elõadás zajlik a varsói színpadon végig, de nem csak erre
utal a cím: a Lenni vagy nem lenni egyben az egész országra, korra vonatkozik. Az író ötletébõl két filmet is készítettek: az egyiket 1942-ben, a másikat 1983-ban. Ez
utóbbi könnyedebbre, humorosabbra sikeredett. Hozzám

az elsõ közelebb áll, ugyanis a darab komikus oldalának
megtartása mellett szeretném, ha lennének benne nagyon
komoly történések is. Sok helyszínen játszódik a történet,
villámöltözések vannak benne… Pálóczy Magdolna remek látványtervei valósulnak meg a színpadon.
Puskás Tivadar több színházi forgatókönyvet elolvasott
a rendezésre készülve. Lengyel Menyhért 1942-es filmforgatókönyvének szellemiségéhez véleménye szerint
közelebb áll az amerikai Nick Whitby által létrehozott,
melyet Hamvai Kornél fordított. Elõadásuk ez alapján készült, mert játékosabbnak, üzenetében gazdagabbnak, bár
megvalósításában sokkal nehezebbnek találta. Színészi
szempontból is feladja a leckét a sok-sok átváltozás, ugyanakkor kiváló játszási lehetõséget kínál. A fõbb szerepekben Horváth László Attila, Gosztola Adél, Varga Norbert,
Horváth Margit, Tóth Zolka, Fellinger Domonkos, Kuthy
Patrícia, Jenei Judit és Tóth Károly láthatók.
Beszélgetésünk alkalmat adott arra is, hogy a Barátok
közt címû televíziós szappanoperában mostanában sugárzott szerepérõl szót váltsunk.
– Nyáron forgattuk azokat a részeket, amelyeket augusztus végétõl decemberig több részben vetítenek a tévében. Egy nap több részt is felvettünk. Egy lezüllött bokszolót alakítok, aki a szaktudását próbálja árulni. Alkoholista, dohányos, nem egy közkedvelt figura! Szemben a
dél-amerikai szappanoperák szereplõivel, akik nem tanulnak szöveget, csak a fülhallgatón keresztül ismerik meg a
mondataikat, nálunk nem lehet a stúdióba szövegtudás
nélkül bemenni. Vannak olyan állandó szereplõk, akik
reggeltõl estig forgatnak, s aztán még a kezükbe kapják a
másnapi szöveget, hogy tanulják meg. A mi sorozatszínészeink is nagyon tehetségesek.
November végén újabb kiváló feladat vár rá: kezdõdnek az Anconai szerelmesek 2. próbái. Lesznek benne új
szereplõk is, de többnyire a korábbi elõadásban játszó
színészek viszik tovább a karakterüket. A többit egyelõre
övezze titok! A premierre januárban kerül sor.
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ÚJ SOROZAT: MADE IN NYÍREGYHÁZA

KERESKEDELMI NAGYDÍJ

A START VÁLLALAT EXKLUZÍV KIADVÁNYA A BRIT KIRÁLYNÕNÉL VAN

Magyar Kereskedelmi Nagydíjban részesült Muri
Tiborné, a Roland Divatház Zrt. munkatársa a kereskedelmi területen végzett kiemelkedõ munkájáért. Az elismerést a napokban vette át Budapesten az Európai Kereskedelem Napja alkalmából, a VOSZ rendezvényén.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Különleges dolgok, amelyek Nyíregyházán készülnek. Made in Nyíregyháza címmel olyan új rovatot
indítunk, amely idõrõl idõre bemutatja majd a megyeszékhelyünkhöz köthetõ érdekességeket, kuriózumokat. Vannak olyan, Nyíregyházán készült termékek,
amelyek noha bejárták és bejárják a világot, mi mégis
keveset tudunk róluk. Célunk, hogy ezeket ismertessük sorozat formájában. Ebben a lapszámunkban egy
olyan, nyíregyházi kötõdésû cég nyomdai különlegességérõl olvashatnak, ami határainkon túlra is elvitte
hírünket.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Kevesen gondolnák, hogy a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. nyomdájában, 1995-ben készült exkluzív kiadvány elsõ példányszáma – a Vay Ádámtól a brit királynõig címû könyv – a
brit királynõé, a kettes sorszámú példány pedig Magyarország akkori köztársasági elnöke, dr. Göncz Árpád dolgozószobájába került. Késõbb a könyv egyébként kiállítási díjat is kapott…

Lassan már két évtizeddel ezelõtt történt, hogy az akkor még néhány éves vállalat, ahol többségében megváltozott munkaképességûeket foglalkoztatnak, átvette a megye legnagyobb nyomdájának mûködtetését, ami akkor a
megszüntetés határán állt. A vállalat visszaemelte a nyomdát korábbi fényébe és olyan új nyomdai remekmûveket
kezdett el készíteni, mint az Esztergom vármegye
címereslevele 1836, és A Jász és két kun kerületek címereslevelei 1746 és 1839 címût.
A nyomda azóta is dinamikusan mûködik, több tucat
országos heti és havi kiadvány készítése fûzõdik a nevéhez, beleértve a Nyíregyházi Naplót is. Ráadásul a termékek nemcsak Európa országaiban kaphatóak, hanem hamarosan a kontinensen túl is. Néhány nap múlva az Egyesült Államok egyik professzora érkezik Nyíregyházára, ahol
az itteni szerzõtársával olyan kiadvány gyártásáról egyeztet a Start Nyomdával, amely a világ számos országában
segít majd a szociális munka fogalmainak egységesítésében.
Ahogyan a most 25 éves Start Kft. nyomdai termékei is
megjelennek a földkerekség számos pontján, még hosszú
azon kuriózumok listája, amelyek Nyíregyházán készülnek. Lesz mivel folytatni a Made in Nyíregyháza rovatot!

Az Észak-Alföldi régióban jelenleg több mint 50 településen mûködik a Jogpont+, valamint a Jogpont+ Mini
projekt, melyek keretében valamennyi állampolgár ingyenes jogi tanácsadást, tájékoztatást vehet igénybe a
Jogpont+ és a Jogpont+ Mini irodákban tevékenykedõ
jogászoktól, munkajogi, cégjogi, TB, családjogi, közigazgatási és magánszemélyeknek adójogi kérdésekben.
Nyíregyházán is mûködik Jogpont+ iroda, minden
szerdán 13.00–17.00 óra között tart nyitva és fogadja
az ügyfeleket a Dózsa György utca 9. szám alatt.

,,Ne feledje, télen az Ön vízórája is fázik!”
Tisztelt Fogyasztóink!
A hidegre forduló idôben ne feledkezzenek
meg a vízóraaknák téli szigetelésérôl, a vízórák szétfagyás elleni védelmérôl. Az aknák és a fedlapok megfelelô szigetelése biztonságot nyújt az órák szétfagyása ellen,
de javasoljuk, hogy zártkertekben, víkendtelkeken a belsô vízvezetékrendszert a víz- Ha vigyáznak rám,
dolgozom.
órával együtt szíveskedjenek kiüríteni.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Pf.: 290.
Tel.: 42/523-600, fax: 42/523-610
www.nyirsegviz.hu
Központi hibabejelentô telefon: 42/523-600

Biohulladék-szállítás
a téli hónapokban
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
tájékoztatja a biohulladék-szállításba bevont,
családi házban élôket, hogy a biohulladék szállítás
gyakorisága 2013. december 1-jétôl
az alábbiak szerint változik:
2013. december 1-jétôl 2014. március 1-jéig a
növényi eredetû bomló szerves hulladékok
elszállítására havonta egy alkalommal, a téli hónapok
második teljes hetén kerül sor, a szokott napokon.
(A biohulladék-szállítási hetek tehát a következôk lesznek:
2013. december 9-ei hét,
2014. január 13-ai hét,
2014. február 10-ei hét).
További információ:
Tel.: 42/314-976, fax: 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
12
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LAKOSSÁGI FÓRUM – NYUGATI ELKERÜLÕ
Tisztelt Lakosság!
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., valamint a kivitelezõ DUNA ASZFALT Kft. és a „KE-VÍZ 21”
Zrt. lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az
érdeklõdõket.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Idõpont: 2013. november 29., péntek 16.00 óra
Az új útszakasz Nyíregyházát nyugatról fogja elkerülni
új nyomvonalon, 2x1 sávon.
Az elsõ ütemben 2,2 kilométer hosszan megvalósuló
beruházás az M3-as autópályát fogja összekötni a
Kálmánházára vezetõ, 3317. jelû úttal.
A beruházás keretében az M3 autópályánál egy új csomópontot is kialakítanak, ami sok földmunkával és magas
töltés kialakításával jár, ezért itt hosszabb konszolidációs
idõszakra van szükség. A NIF Zrt. kiemelten figyelembe

veszi a környezetvédelmi szempontokat, a területen
30 000 fát és cserjét fognak ültetni.
Az elkerülõ folytatásának, a Kálmánházára vezetõ út és
a 36. sz. fõút közötti szakasznak a kiviteli tervei már készülnek. A kivitelezési közbeszerzés a tervek szerint jövõ
év elején megjelenhet, eredményes közbeszerzés esetén
a munkálatok 2014 nyarán elkezdõdhetnek.
A beruházás javítja a térség elérhetõségét, valamint segíti az ipari terület bekapcsolódását az M3-as autópályára. Kivitelezõ: DUNA ASZFALT Kft. – „KE-VÍZ 21” Zrt. alkotta Konzorcium. Kivitelezés szerzõdéses összege: nettó
3 452 842 171 forint.
Az Új Széchenyi Terv, Közlekedés Operatív Program
keretében uniós forrás segítségével megépülõ Nyíregyháza nyugati elkerülõ I. szakaszát várhatóan 2014 õszén már
használhatják a közlekedõk.
A fórumon lehetõség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

BALKÁNI FILMEST
A Nyíregyházi Fõiskola 2. évfolyamos Kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói 2013. november 22-én (pénteken) 17 órától szeretettel várnak mindenkit a Krúdy Gyula Art moziba!
A Balkáni Filmest során betekintést nyerhetnek a vendégek a filmplakátok történetébe Kertész Sándor elõadása keretein belül, amelynek legérdekesebb darabjait a plakátkiállítás során megtekinthetik a hallban.

Ezt követõen megismerhetik a balkáni ízek világát,
amelyet a Kelet-Európa gasztronómiai jellegzetességeibõl álló kóstolóval tesznek teljessé.
Az est fényét tovább emeli dr. Drabancz Mihály Róbert elõadása a Kelet-európai filmtörténetrõl.
Ezeket követõen a Dombokon túl címû nagy sikerû
román filmdrámát vetítik. A film 2012-ben a Cannes-i
fesztiválon elnyerte a legjobb forgatókönyvnek (Cristian
Mungiu), valamint a legjobb nõi alakításért járó díjat
(Cristina Flutur, Cosmina Stratan).

HIRDETÉS

TEHETSÉG TÁBOR
LILLAFÜREDEN

Az Art Misszió Alapítvány Tehetségpontja lillafüredi tehetség táborában vendégül látta a Tiszadobi Széchenyi
István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulóit. Az 5 napos tábor változatos programokkal várta a
gyerekeket, mint például táncház, mandalafestés, kreatív
újrahasznosítás és még sok más érdekes vetélkedõ. A tehetséges gyerekek megismerkedtek a Hámori Waldorf Iskolával, kirándultak az Anna-barlangban, a diósgyõri várban, kisvasúttal járták körbe a környéket. A táborban készült alkotásokat és fotókat kiállítják a nyíregyházi Térgalériában és a Borbányai Mûvelõdési Házban.
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MÛFÜVES PÁLYA ÖRÖKÖSFÖLDÖN
Befejezõdött az örökösföldi mûfüves pálya építése,
így ha minden engedély megérkezik, akár már bajnoki
meccset is játszhat rajta a Bozsik Akadémia. A beruházás 132 millió forintba került, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség és Nyíregyháza önkormányzata finanszírozott.
A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjában Nyíregyháza is sikeresen pályázott. Így épülhetett meg Örökösföldön az az új mûfüves pálya, mely az
egyik legkorszerûbb technológiával készült. A teljes beruházás 132 millió forintba került, ennek 30 százalékát a
város biztosította, míg a 70 százalékát az MLSZ TAO-s
pénzbõl finanszírozta. A mûfüves részt az utánpótlás ve-

szi majd használatba, és a tervek szerint a Bozsik Akadémia csapatai rövidesen itt játszhatják bajnoki meccsüket.
– Egy sportcentrumot szeretnénk itt kialakítani. Remélem, hogy ennek meglesz az eredménye, mert az infrastruktúra nagyon fontos, de önmagában kevés. Megfelelõ
szakemberek kellenek, akik az edzéseket irányítják, és
olyan fiatalok, akik becsülettel készülnek, és hajtanak a
mérkõzéseken. A magunk részérõl minden feltételt biztosítunk a sikeres szerepléshez – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere. A labdarúgó akadémia az
épülõ mûfüves rész mellett a felújított füves pályákat is
használhatja tavasztól. Emellett az öltözõépület is modern körülményekkel várja a fiatal sportolókat. Az MLSZ
Pályaépítési Programjának elsõ évében, 2012-ben 72
pályát építettek és adtak át, míg idén 118 újabb játéktér,
köztük a nyíregyházi készült el.

TIGRISEK
A VÁLOGATOTTBAN
A Nyíregyháza Tigers 9 játékosa kapott meghívást a
Magyar Amerikai Football Válogatott tryoutjára. A 9 játékosból 7-en utaztak el Budapestre a 3 napos válogatóra. Sõrés László, Szabó Krisztián, Lovas-Kovács Csaba, Szépe József, Molnár Tamás, Mihalik György,
Hanász Róbert vett részt az eseményen. Közel 150 já-

Nyíregyházi játékosokat is meghívtak a válogatóra
tékosból választják ki a 60 fõs keretet, akik a Magyar
Válogatottat alkotják majd. Minden sportban nehezebb
helyzetben vannak a vidéki játékosok a válogatottba
való bekerülés szempontjából, ez alól az amerikai foci
sem kivétel, sõt! Mivel gyakorlatilag önellátó a sportág,
így a vidékrõl való felutaztatás is befolyásolhatja a játékosok bekerülésének menetét. Ennek ellenére bizakodóak a nyíregyháziak és minden tõlük telhetõt megtettek, hogy a Nyíregyháza Tigers csapata is delegáljon
játékosokat a Magyar Válogatottba. A Tigers november
24-én, vasárnap a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban lép
pályára, amikor egy nemzetközi tornát szerveznek.

SPORTPROGRAM

A nyíregyházi fiatalok boldogan vették birtokba az új pályát

A 210. ÁTADOTT PÁLYA
Mészöly Kálmán, az MLSZ tanácsadója is részt vett
az örökösföldi mûfüves pálya avatásán. A korábbi szövetségi kapitány szerint a játékosok részérõl több harcosságra, a labdarúgó társadalom részérõl nagyobb
összefogásra van szükség.
– Mint korábbi edzõ, gondolom pontosan tudja, milyen fontos a jó infrastruktúra az utánpótlás-nevelésnél.
– Nagyon fontos. Mindig örömteli a nap, amikor pályát
adunk át. Mert az egy dolog, hogy felmérjük hol épüljenek meg ezek a létesítmények, de amikor el is készülnek,
az az igazi boldogság. Én szerencsés helyzetben vagyok,
mert Dunai Antallal együtt ott lehetünk az avatásokon, és
a nyíregyházi a 210. pálya, amit átadhattunk. Most olyan
körülmények között készülhetnek a fiatalok, mint még soha
Magyarországon.
– Mikor mutatkozhat ez meg eredményekben?
– Van mit bepótolni, van mit behozni. Legutóbb épp az
U19-es és az U21-es csapatunk szenvedett vereséget, az
egyik Albániától, a másik Angliától. Utóbbi még elfogadható, mert olyan csapatokból jöttek a játékosok, mint a
Manchester United vagy a Liverpool. De az albánoktól
elszenvedett vereség mindenkit meglepett. Megmagyarázhatatlan. Róth Antal felajánlotta, hogy lemond, de nem ez
a megoldás a magyar futballban, hogy mindenki lemond,
vagy mindenkit elzavarnak.
– Mi lehet a megoldás?
– Elõször is össze kell fogni. Olyan nem fordulhat elõ
még egyszer, hogy a Vasas egyik fiatal labdarúgója hiány14
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Mészöly Kálmán a nyíregyházi fiatalokkal is beszélgetett
zik a válogatottból sérülés miatt, majd a klubjában meg
pályára lép a Kisvárda elleni Ligakupa meccsen. A szövetség feladata, hogy ilyen ne történhessen meg. Ami például most Nyíregyházán történik, ahhoz csak gratulálni
tudok. Komolyan veszik a munkájukat, és egy csodálatos
környezetet kezdtek kialakítani, ahol remélem sok jó labdarúgó nõ majd fel. Mi a szövetség részérõl anyagilag is
igyekszünk támogatni ezeket a fejlesztéseket, csak jó lenne, ha ehhez sikerek is párosulnának. Sok nyíregyházi gyerekkel is beszélgettem, akiknek felhívtam a figyelmét arra,
hogy csak akkor lehetnek igazán jó futballisták, ha meg
tudnak halni a pályán. Szorgalom, kitartás és lelkesedés
nélkül ez nem megy.

November 23., szombat 13.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny bajnoki labdarúgómérkõzés
November 23., szombat 18.00 BUSZACSA, MarsoNYKK–Falco KC Szombathely bajnoki kosárlabdamérkõzés
November 24., vasárnap 17.00 Tiszavasvári úti csarnok, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–FTC férfi kézilabda-mérkõzés

TEREMBEN FOLYTATJÁK
A KISPÁLYÁSOK
Izgalmas mérkõzéseket és nagy csatákat hozott a SziZo Sport Városi Kispályás labdarúgó bajnokság õszi idénye. 104 csapat nevezett, de mindössze egy maradt százszázalékos és egy veretlen az õsz végére. Nagy sikert hozott az öregfiúk átszervezése, ahol elsõ és másodosztályt
alakítanak ki. – Minden mérkõzésnek nagy jelentõsége
volt, senki nem akart a másodosztályban szerepelni. Így,
hogy kieséses rendszer lett, még izgalmasabb találkozókat láthattak a nézõk. A legjobb öregfiúk csapatok felveszik a versenyt az „A” csoport együtteseivel is – mondta
Dajka László, a Nyírsuli Kft. által szervezett bajnokság fõszervezõje. Az õsszel 17 kiállítás volt a találkozókon, ami
magas szám. Két évvel ezelõtt a teljes bajnokságban volt
annyi piros lap, mint most egy fél szezon alatt. Ez is azt
mutatja, hogy az együttesek komolyan veszik a bajnokságot. A múlt héttõl a csapatok már terembe vonultak, hiszen elkezdõdött a téli terembajnokság, melyre 42 gárda
nevezett. Március 16-áig minden héten három nap rendeznek majd fordulókat. A meccseket a Bem iskolában és
a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban tartják.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 22., péntek 18.15 Nyíregyháza Spartacus–DVSC-TEVA Ligakupa labdarúgó-mérkõzés közvetítése
November 24., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés közvetítése
November 25., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–FTC férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 23-án 16.00
óra: Aranyos tarajos; 24-én 10.00 óra: Nyuszi kaland. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).
Újra mûködik a Csiriptanya! November 23-án, 26-án, 28án és 30-án Kreatív gyermekfoglalkozás. 27-én Mami mozdulj!; Zenebölcsi. 29-én Anya-jóga. További információ:
Gerliczki Zoltán, 42/598-888; csiriptanya@mzsk.hu. A programokról bõvebben: www.mzsk.hu.
A Ratkó József-díj átadására és a Ratkó József emlékév
megnyitásának ünnepségére várják az érdeklõdõket november 23-án 17.00 órára a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár kamaratermébe.
Kerekes Band koncert a nyíregyházi X Clubban november
23-án 21.00 órától.

Diétás tanácsadás. A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata diétás tanácsadásra várja az
onkológiai betegeket. Novemberben minden hétfõn 16.30–
18.00 óráig. Kérjük, minden hét péntekig a 42/595-523 vagy
30/424-4599 telefonszámon jelezzék részvételüket. E-mail:
nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu. Helye: Napforduló
Szolgálat (Medikus Szálló) fszt. 10., Nyíregyháza, Sóstói út 62.
(kórház területe). A tanácsadás az érdeklõdõknek ingyenes.
A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8. szoba) programjai: november 26-án 17.00 óra: Az
Életmód és Reiki klubban: Reiki kezelés tapasztalt reikisekkel.
27-én 18.00 óra: Jógafoglalkozás. 28-án 17.00 óra: Csontritkulást megelõzõ és szinten tartó torna; 18.00 óra: Német Társalgó Kör.
Az élet a földanya imája – kiállítás a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermében. Kiállítók: Boros Betty, Szük Norbert, Sipos Attila Csaba, Mihálka György.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket „Arcok és könyvek a
történettudomány mûhelyébõl” címû rendezvénysorozat keretében Feiszt György: Requiescat in pace Levéltáros nekrológok 1923–2011 címû kötetének bemutatójára. Tíz éve elhunyt kollégájukra, dr. László Gézára Henzsel Ágota emlékezik november 25-én 9.00 órától a levéltár kutatótermében
(Széchenyi u. 4.).
ÉLETKEdv – Életed naplója 2014. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket Lippai Marianna
ÉLETKEdv – Életed naplója 2014 c. kiadványa bemutatóval
egybekötött közönségtalálkozójára. Ideje: november 27-én
16.30 óra. Helye: Móricz Zsigmond könyvtár. A kiadvány a
helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.
„Sóstóhegyi Vendégváró Napok”. A Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér a következõ programra invitálja a településrész lakosságát: november 28-án 15.00–17.00 óra: Generá-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 23., szombat 19.00 Lenni vagy nem lenni,
Bemutató bérlet
November 25., hétfõ 19.00 Anna Karenina, Krúdy bérlet
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Zrínyi „B” bérlet, Krúdy
Kamara
November 26., kedd 19.00 Lenni vagy nem lenni, Móricz bérlet
November 27., szerda 19.00 Lenni vagy nem lenni, Benczúr bérlet
November 28., csütörtök 18.00 Lenni vagy nem lenni,
Zártkörû elõadás
November 29., péntek 19.00 Lenni vagy nem lenni,
Vörösmarty bérlet
19.00 János király, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

PROGRAMOK

ciókon átnyúló program a Sóstó-Sóstóhegyi Nyugdíjasok Társadalmi Szervezetének tagjaival karöltve: Adventi koszorú
készítése. Helye: Sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagintézmény ebédlõje, illetve tornaterme (Sóstóhegy, Igrice u. 6.).
III. „Érkerti” Õsz Tirpák Fesztivál november 30-áig a Vasutas Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Toldi u. 23.). Nyitva
tartás: hétfõ–péntek: 9.00–18.00 óráig. Szakmai bemutató és
vásár; játszóház; játék a népi mesterségek eszközeivel.
A Nyíregyházi Cantemus Kórus 2013-2014. évi „Párok”
bérletsorozatának következõ elõadása: Kocsár Miklós és
Johann Sebastian Bach „Magnificat”-ja szólal meg a Szent
István Király Szimfonikus Zenekar és a Nyíregyházi Cantemus
Kórus énekkarainak közremûködésével. Idõpont: november
30-án 18.00 óra. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme.
Téli Varázslat az adventi ünnep jegyében. A Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtér és a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû
Tagintézmény vezetése várja az érdeklõdõket az iskola tor-

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. november 25., 17.00 óra
Helye: Butyka, Közösségi ház
natermében tartandó Adventi Forgatagra és Vásárra december 3-án 14.30–18.30 óráig. Érdeklõdni: Ágoston Ildikó, 42/
470-016, 20/562-7962.
Teadélután a könyvtárban – ismeretterjesztõ elõadássorozat. Dr. Vincze Tamás PhD (Nyíregyházi Fõiskola) Tudományos fokozatok és karrierutak a XX. század elsõ felének egyetemi világában Magyarországon. Idõpont: december 3-án
16.30 óra. Helye: Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtár
rendezvényterme („B” épület, bejárat a Mozaik terem felõl).
Az OMNIS Alapítvány fogyatékkal élõ tagjai Charles
Dickens Karácsonyi ének címû mûvének zenés-táncos feldolgozását adják elõ a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának Zilahy-termében. Ideje: december 19-én
18.00 óra. 500 Ft-os támogatói jegyek kaphatók. További információ: 30/965-6252.

GAZDIKERESÕ
Csali: Körülbelül 3 éves keverék szuka
kutya. Rendkívül kedves, jó természetû, illedelmes kislány, akinek nagy szüksége van egy szeretõ, gondos gazdira.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NAPJA
A Jósa András Múzeum várja az érdeklõdõket a Jósa
András Múzeum napja rendezvényeire november 29én 9.30-tól a városháza Krúdy-termébe.
Elõadások: Bene János múzeumigazgató: A 2013. esztendõ a 145 éves múzeum történetében. A Jósa András
Múzeum munkatársai: Múzeumunk legújabb kincsei.
Kamarakiállítás a Krúdy-terem elõtt: A Jósa András
Múzeum legújabb szerzeményei.
12.30-tól Koszorúzás az Északi Temetõben Jósa András sírjánál. Emlékezõ beszédet tart: dr. Páll István, a
Sóstói Múzeumfalu igazgatója.
14.00 órától Kiállításmegnyitók a Jósa András Múzeumban. Remekmûvek V. Lélektõl lélekig (Válogatás
Nagy István mûveibõl az Antal-Lusztig gyûjteménybõl).
„Életem regénye” – Móricz Zsigmond emlékkiállítás.
A Margócsy-hagyaték.
2013. NOVEMBER 22.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

A SZARVASI CSIZMADIAMESTERRÕL
ELNEVEZETT UTCA
„ Tallózzunk mezején régen volt, dolgos idõknek. / Õsök
jönnek elém, homokon várost alapítók” – dr. Vietórisz István Tirpákok címû eposzának e kezdõ verssorai is eszünkbe juthatnak a Városalapító atyák szoborkompozíciójának
szemlélésekor. Nagy Benedek szobrászmûvész 2001-ben
leleplezett alkotásán Petrikovics János alakja is felfedezhetõ. A település földesura és a szarvasi csizmadiamester
kézfogásának elõzménye volt, amikor gróf Károlyi Ferenc
Szarvason járva több gazdával találkozott, akiknek elõadta betelepítési tervét. Többek között szabad vallásgyakorlatot is ígért az evangélikus hitû gazdáknak, akik közakarattal Petrikovics Jánost küldték el a grófhoz Nagykárolyba a részletek tisztázására. A köztiszteletnek örvendõ
Petrikovics felvidéki eredetû családja még Trencsényben
kapott nemességet, majd Nyitrából költözött a jobb élet
reményében Szarvasra. A „nemesgazda” elõbb személyesen is meggyõzõdött a betelepítendõ birtokról, mielõtt
1753 májusában, Károlyban átvette azt a pátenslevelet,
amely a jövendõ lakosoknak tett ígéreteket tartalmazta.
„Ez az egyszerû, tanulatlan ember olyan szervezõ erõrõl
tesz tanúbizonyságot, aminõvel nem igen találkozunk még
egyszer városunk történelmében. Fut, fárad és agitál; közvetít Harruckern (Szarvas földesura) és Károlyi között. Ékes
szóval magyarázza a pátenslevél elõnyeit, s úgy tesz-vesz,
mintha legalább is anyagi érdekei fûzõdnének az elha-
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gyott nyíregyházi tanyák benépesítéséhez.” Hála az õ agitálásának, többen is útra kelnek, akik majd Nyíregyháza
betelepítõi lesznek. Gróf Károlyi Ferenc telekkel, házzal
és földdel honorálta mindazon fáradozásait, amelyet a betelepítés érdekében tett. A kései utódok pedig 1966-ban,
Hársfalvi Péter történész javaslatára utcát neveztek el róla.
A kertvárosi Dugonics utcából nyíló kis utca így ma is
méltán õrzi a várostelepítõ õsök egyik kiváló alakjának,
Petrikovics Jánosnak az emlékét.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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