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ÚJABB TÉRFIGYELÕ
KAMERÁK. Újabb 53
térfigyelõ kamerát
telepítenek Nyíregyháza
három városrészében a
városrehabilitációs
pályázatok
megtakarításaiból.
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SZÍVULTRAHANG A
SÜRGÕSSÉGINEK. Új,
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Oktatókórházban.
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EGY HÉT MÚLVA:
VIDOR. Ha hagyomány
és jókedv, akkor VIDOR
Fesztivál. Nemcsak az
ország, de Közép-Európa
legnagyobb világzenei
és összmûvészeti fesztiválja.
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A BUSZACSA NÉV MARAD

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
„A célom – ahogy ez így volt négy éven keresztül –, hogy
minden, a közélet vagy Nyíregyháza ügyei iránt érdeklõdõ
városlakó valós és tiszta képet kapjon az önkormányzat munkájáról, törekvéseirõl, és az elért eredményekrõl.” Így fogalmaz dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere annak a
kiadványnak a bevezetõjében, melyet péntekig minden városlakó megtalálhatott a postaládájában. A „Polgármesteri
beszámolónak”, mely a lakosok jogos elvárása a ciklus végéhez közeledve, a Napló középsõ oldalain csak egy rövid, a
teljességre nem törekvõ kivonatát találják, s a Nyíregyházi
Televízió ma esti, Híregyháza címû mûsora is csak képeket
villant fel a teljes anyagból, melyet minden nyíregyházi kézhez kaphatott a pénteki nappal bezárólag. (8-9. o.)
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Fotó: Trifonov Éva

MODERNEBB, SZÍNES HÁZAK AZ ÉRKERTBEN

Öt tízemeletes lakóház már elkészült az érkerti rehabilitációs projektben. A városrész felújítására másfél
milliárd forintot költenek, a munkálatokat várhatóan
szeptember 30-áig befejezik. A városrészt 16 térfigyelõ kamerával is felszerelik, ezeket a héten üzembe helyezik. Címlapfotónkon a színes, felújított házak, elõtérben az éppen a patak egy részének lefedésén dolgozó gépekkel.
Több intézmény felújítását követõen játszóterek, sportpályák épülnek, 107 méteren lefedik az Ér-patakot, mely
új hidat is kap, és közel 100 új parkolót is létesítenek. A
parkosítás során, mely még folyamatban van, 12 ezer
600 cserjét és közel 100 fát is ültetnek. A tíz darab iparosított technológiával épült tízemeletes lakóház felújítása
során a színezés mellett hõszigetelik is az ingatlanokat, s
megtörténik a lapos tetõk hõ- és vízszigetelése, valamint
felújítják a villámvédelmi rendszereket is. Ebbõl öt már
el is készült. Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtóbejáráson elmondta: – Igyekeztünk összhangba hozni a

környezetet. Hamarosan nemcsak a házak lesznek ilyen
szépek és rendezettek, hanem az egész városrész. Már
használják a parkolókat a Vécsey iskola és az óvoda
között, és ide egy járdát is építenek, mely nem volt benne az eredeti projektben.
A polgármester örömét fejezte ki, hogy nagyon sok olyan
helyi lakossági felvetést tudtak beépíteni, amely még jobbá tette ezt a programot. Szintén a lakók kérésére a lakóépületek közötti lépcsõket is felújították. Ez sem volt benne az eredeti pályázatban, az ott élõkkel egyeztetve alakították ki. Tormássi Géza önkormányzati képviselõ elmondta: ez a kiegészítés szükséges volt, hiszen furcsán
nézett volna ki, ha a felújított iskola, az új parkolók, a
reprezentatív tér és a rendezett házak között a lépcsõk és
a járdák eredeti állapotukban maradnak. De nemcsak esztétikailag volt már ezekkel a közlekedõkkel probléma,
hanem balesetveszélyesekké is váltak az idõk folyamán.
A múlt héten bejelentett térfigyelõ kamerák is a helyükre kerülnek az Érkertben. A város rehabilitációs megtaka-

rításaiból összesen közel 30 millió forint értékben 53 térfigyelõ kamerát üzemelnek be a három városrészben. Az
Érkertben 16, a Huszár-telepen 19, Örökösföldön pedig
18 darab kamerát helyeznek el. (3. o.)

Tormássi Géza, a településrész önkormányzati képviselõje és dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni
bejáráson egyeztet a lakókkal

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 13., SZERDA

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

MINDEN, AMI ÖSSZEKÖT

LEKVÁRT KEVERTEK

A harmadik Görkapocs Fesztivál Nyíregyháza és Debrecen után egy szimbolikus jelentõségû helyszínen, Tokajban fogadta a vendégeket. A városban, melynek hídja is szimbolizálja az összekötõ
kapcsot a Hajdúdorogi Egyházmegye és
a Miskolci Apostoli Exarchátus között.

A skanzenben a lekvárfõzés hagyományos technikáját mutatták meg a látogatóknak. A múzeumfalu anarcsi portáján fõtt szilvalekvárt üvegekbe tették.
Hogy hogyan sikerült, az majd szeptemberben, a „Kóstolja meg Magyarországot” rendezvényen derül ki.

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK

FELÚJÍTJÁK A SZABOLCS TAKARÉKOT

KURZUSNYITÓ HANGVERSENY

Szeptember elejére fejezõdik be a Szabolcs Takarék központjának felújítása. Az
Országzászló téri épület több mint száz
éve épült, az utolsó nagy felújítás 1980ban volt. Az 1911-ben átadott mûemléképületnél az illetékes hatósággal is együttmûködve végezték a rekonstrukciót.

Péntek este jótékonysági koncerttel
kezdõdött a X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. A Magyarok Nagyasszonya
Római Katolikus Társszékesegyházban tartott hangversenyen a Cantemus Gyermekkórus és a Pro Musica Leánykar énekesei
kápráztatták el a közönséget.

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

ÉPÍTÕK NAPJA

1ÚTON ZARÁNDOKNAP

A Nyíregyházi Építõipari Ipartestület
Nagykálló–Harangodon rendezte meg
az Építõk Napját. 130 éve, 1200 taggal
alakult meg a Nyíregyházi Ipartestület,
majd 25 évvel ezelõtt szakosodtak. A
megemlékezésen elismeréseket és kitüntetéseket is adtak át az iparosoknak.

A Mária-út teljes szakaszán egy közös
célért, a családokért szervezett zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió, Nagyboldogasszony ünnepe után. A
minden évben megrendezendõ program
száz települést érint Ausztriában, Romániában (Erdélyben) és Magyarországon.

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

JÓSAVÁROSI NAPOK

BOLDOG BOLONDOK

Az idén is megrendezték a Jósavárosi
Napokat. A programok már pénteken elkezdõdtek a helyi mûvelõdési házban,
ahol kézmûves foglalkozás és bábelõadás várta a gyerekeket. Szombaton színpadra lépett a Dongó Együttes, táncosok
és Mészáros Árpád Zsolt is.

Pénteken és szombaton Gosztola
Adél és Varga Balázs estjét láthatta a
Bencs Villa közönsége a villa udvarán.
Pozsgai Zsolt: Boldog bolondok címû,
Wolfgang Amadeus Mozartról szóló
színpadi játékát Szalma Tamás, Jászai
Mari-díjas színész rendezte.
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SÜRGETÕ AZ ÉLÕRE KÖTÉS
Jó ütemben halad Nyíregyháza
szennyvízprogramja. A több mint 13 milliárdos fejlesztés részeként, újabb 8200
ingatlan csatlakozhat a szennyvízhálózathoz. Zajlanak az élõre kötések, melyet
az ingatlantulajdonosnak kell kezdeményeznie. Jelenleg háromezren vannak
azok, akik már megtehették volna, de
nem indították el a folyamatot. Dr.
Podlovics Roland, a program vezetõje az
élõre kötések fontosságára figyelmeztet.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának
vezetõje elmondta: a projekt részeként
8200 ingatlan van összesen, amelyek esetében a szennyvízbekötés megtörténik. Az
augusztus 11-ei idõpontig a mûszaki készültségi szint 4762 ingatlan esetében teszi lehetõvé az élõre kötést, ezek közül
azonban csak 1747 esetében történt meg
a bekötés. Ebbõl jól látható, hogy több mint
háromezer további ingatlantulajdonos is
ráköthetne már a csatornára, de ez eddig
nem történt meg. Annak ellenére, hogy
szórólapokkal, újságcikkekkel – a nyirszennyviz.hu oldalon részletes tájékoztatással és sajátos keresõvel – hívták fel az
érintettek figyelmét a rákötés lehetõségére, de ez idáig mindhiába. Dr. Podlovics
Roland felhívja a figyelmét az érintetteknek, amellett, hogy a nyári idõszak a legideálisabb a munkák elvégzésére, a csatlakozás halasztása még jelentõs többletköltségekkel is jár majd az érintettek szá-

mára. Elmondta: a lehetséges élõre kötés
idõpontjától harminc nap türelmi idõt követõen megszûnik a kedvezményes szippantásra való jogosultság. Igen megterhelõ lesz, ha több ezer forinttal többet kell
majd fizetni a tengelyen történõ szennyvíz-szállításért, mint korábban. Nem beszélve arról, ha az adott szakaszon megtörténik a mûszaki átadás-átvétel, és kilencven
napig nem történik meg az élõre kötés, talajterhelési díjat is kell fizetni az ingatlantulajdonosnak, melyet a következõ év elején számláznak ki az érintetteknek.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának
vezetõje kéri az ingatlantulajdonosokat,
hogy a saját érdekükben, a többletköltségek elkerülése végett, mihamarabb kössenek rá az elkészült gerincvezetékre. Számtalan helyen találnak arra vonatkozóan
tájékoztatást, hogy mi ennek a menete. A
szórólapokon, újsághirdetésekben, a
nyirszennyviz.hu honlapon, de az ügyfélszolgálat zöld számán is érdeklõdhetnek
(06-80/180-034, hétfõ, kedd, szerda, péntek 9.00 és 15.00 között).
Dr. Podlovics Roland azt is elmondta,
hogy jelenleg is van folyamatban egy mûszaki átadás-átvétel, mely várhatóan szeptember végére zárul majd le és újabb 2000
ingatlan csatlakozását teszi lehetõvé. Ezzel
a szennyvízprogramban már meghaladja
majd a 7000-et az élõre kötések száma. A
maradék ingatlanok speciális lokális problémával rendelkeznek. Ennek részleteirõl a
következõ lapszámunkban olvashatnak.

ASZFALTOZNAK NYÍRSZÕLÕSÖN IS
A nyírszõlõsi városrész útjainak rekonstrukciója is szerepel a saját erõs,
518 és fél millió forintos nyíregyházi
útfelújítási programban.
A négy ütemben megvalósuló fejlesztés
részeként 15 földút kap aszfaltburkolatot,
a többi helyszínen a már meglévõ utakat
újítják föl. Ahol szükséges, ott csapadékvíz-elvezetõket, útszegélyeket is építenek,
az útalapot pedig nagyobb teherbírásúra
cserélik.
Gémesi István, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, Nyírszõlõs városrész is
része az útfelújítási programnak, több utca
kap itt is szilárd burkolatot. Most az Egres
közt aszfaltozták, 220 folyóméter hossz-

ban, 660 négyzetméteren 95 tonna aszfaltot terítettek. A közeli napokban a Vasút utcán folytatják az aszfaltozást.
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ÚJABB TÉRFIGYELÕ KAMERÁK
POZITÍV TAPASZTALATOK

Újabb 53 térfigyelõ kamerát telepítenek Nyíregyháza három városrészében a városrehabilitációs pályázatok megtakarításaiból, összesen közel 30 millió
forint értékben.

Ferenc Róbert kapitányságvezetõ-helyettes hangsúlyozta, pozitív tapasztalataik vannak a térfigyelõ kamerarendszer mûködésével kapcsolatban, hiszen egyrészt létük
megelõzi a bûncselekményeket, emellett pedig a már elkövetett bûncselekmények után a felvételeket a bíróságon bizonyítékként is fel tudják használni.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A rendszer bõvítését bemutató sajtótájékoztatón dr.
Kovács Ferenc polgármester elmondta, amikor megkezdte önkormányzati ciklusát az új városvezetés, Nyíregyházán csupán 29 térfigyelõ kamera mûködött. Ebbõl 17 a
MÁV beruházásaként a vasútállomás környékén volt, 12-t
pedig a korábbi városvezetés telepített. A mostani fejlesztés célja a közbiztonság további javítása, valamint a felújított városrészekben a közterületek megóvása. A város-

A térfigyelõ rendszer évek óta bizonyítja a városban
a létjogosultságát. Számos esetben járult hozzá bûncselekmények felderítéséhez, és szolgált büntetõeljárásokban bizonyítékként. Idén januárban egy nemzetközi –
román – zsebtolvaj banda lebuktatásában segített, akik
sok ember sérelmére követtek el sorozatos lopásokat.

JÓSAVÁROS ÉS SÓSTÓ
nak ez saját beruházása, 30 millió forintot fordítanak 53
térfigyelõ kamera kiépítésére. A tavaly telepített 12 kamera után az Érkertben 16, a Huszár-telepen 19, Örökösföldön pedig 18 darab kamerát helyeznek el, így szeptembertõl összesen 94 térfigyelõ kamera mûködik majd a
városban. Nyíregyháza három városrészében a városrehabilitációs pályázatok megtakarításaiból az önkormányzat finanszírozta a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, de
természetesen ezeket is a rendõrség üzemelteti.

A nyíregyházi önkormányzat a jósavárosi kamerarendszer bõvítésére is beadta már a pályázatát, itt újabb 15
kamerát szeretnének telepíteni. Remélik, hogy pozitív elbírálás esetén az év végére ez a terv is megvalósulhat.
Ami viszont már biztos, hogy a száz százalékos támogatottságú Sóstó-projekt keretében negyvenkét darab térfigyelõ kamera pásztázza a nemzeti gyógyhely turisták által
is leginkább látogatott részeit. Így várhatóan még az év
végéig felszerelik ezeket az élményfürdõtõl a parkfürdõ
felé vezetõ sétányra, a központi parkba és a tó körüli sétány környékére.

ÖSSZEFOGÁS A KÖZRENDÉRT, KÖZBIZTONSÁGÉRT
A közrend és a közterületek védelme érdekében tartottak egyeztetõ megbeszélést az érintett szervezetek
képviselõi a városházán. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a hétvégi éjszakai randalírozás zavarja a városlakók nyugalmát, az ittas vandálok pedig
tönkreteszik a közterületeket.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Egyeztetõ megbeszélésre hívta a közrend fenntartásában érintett szervezetek képviselõit Nyíregyháza polgármestere a városházán. Tájékoztatást kért a randalírozás és
vandalizmus megfékezésére irányuló munkáról, és intézkedési javaslatokat a hatékonyság növelése érdekében. A
megbeszélésen részt vettek a rendõrség, a Hatósági Fõosztály, a közterület-felügyelet, a polgárõr szövetség, a
kormányhivatal és a Városgondnoki Szolgálat képviselõi.
Dr. Kovács Ferenc elmondta, a hétvégi éjszakai randalírozás zavarja a városlakók nyugalmát, az ittas vandálok

pedig tönkreteszik a közterületeket. A statisztikák szerint
Nyíregyházán hétvégenként 8–10 alkoholmérgezett kerül kórházba, minden második sajnos fiatalkorú. A problémák kiinduló helye a 10–12 frekventált belvárosi szórakozóhely, de az úgynevezett vonulási útvonalak is siral-

mas képet mutatnak a hajnali órákban. A városüzemeltetõ cég munkatársai ugyan reggel 6 órára rendbe teszik a
közterületeket, de ez a helyzet nem tartható.
Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a vandálok az elmúlt évben 12 millió forintos kárt okoztak a
városnak, ezért azonnali, hatékony fellépést kér a közrendvédelmi szervektõl, minden törvényes eszközt igénybe véve. Az elmúlt 2-3 évben az önkormányzat komoly
eredményeket ért el a közterületeket szépítésében, a parkok, játszóterek építésében, ezért sem engedhetjük meg,
hogy a vandálok tönkretegyék ezt a munkát, és mindannyiunk nyugalmát zavarják.
A polgármester természetesen a lakosság és a nyilvánosság segítségét is kéri ebben a munkában. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a közeljövõben a közrend védelmében érintett szervek egy közös hétvégi akciót szerveznek a nyíregyházi éjszakában. A járási hivatalban pedig
elindul majd egy szabálysértési ügyelet, amely megkönnyíti a fiatalkorú elkövetõkkel szembeni gyors eljárást, segítve a rendõrök munkáját.
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SZÍVULTRAHANG A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÓNAK
rek. Ezzel a készülékkel egy kicsit elõremennek az osztály dolgozói az országos átlaghoz viszonyítva is, mert
olyan esetekben is tudnak a szív állapotáról információhoz jutni a Sürgõsségi Osztályon belül, amely biztonságosabbá teszi a betegellátást.
Az új berendezéssel a mellkasfalon keresztül végeznek
majd normál, de pontosabb képet adó rutinvizsgálatot a
szakemberek, valamint alkalmas lesz egy speciális vizsgálat elvégzésére is. A beteg nyelõcsövébe vezetett szerkezettel bizonyos betegcsoportoknál közvetlenül a szív
közelébõl tudnak információt szerezni a szerv állapotáról.

Új, csúcsteljesítményû szívultrahang segíti a jövõben a Sürgõsségi Betegellátó Centrum munkáját a Jósa
András Oktatókórházban. A több mint 20 millió forint
értékû berendezés a mellkasi fájdalom miatt orvoshoz
forduló betegek diagnosztizálásában és gyógyításában
jelent segítséget. A beruházás a 688 millió forintos összköltségû Jósa András Sürgõsségi Központ Projekt részeként valósul meg.
Szerzõ: Mikita Eszter
A Tömbkórház Projekthez szorosan kapcsolódva, az
ország legrégebbi, 1982-ben alapított Sürgõsségi Betegellátó Centrumában európai szintû betegellátás valósulhat
meg annak a több mint 20 millió forint értékû csúcsteljesítményû szívultrahangnak a segítségével, amely szeptember végétõl vesz részt a betegek diagnosztizálásában. A
kórház egyik legforgalmasabb osztályán, a Sürgõsségi
Osztályon évente mintegy 37 ezer beteg fordul meg, akiknek 20 százaléka mellkasi fájdalom miatt jelentkezik az
intézményben.

FEJLÕDÕ SÜRGÕSSÉGI
Mangol Csilla, a Jósa András Oktatókórház fõigazgatója elmondta, a Sürgõsségi Osztály minden esetben, legalábbis egy megyei szintû kórházban a betegellátás központja. A fõigazgató úgy fogalmazott, kicsit olyan, mintha
ez lenne a lüktetõ szív a testben. A sürgõsségi fejlesztést
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Dr. Adorján Gusztáv, Mangol Csilla, dr. Balogh Gábor
a sajtótájékoztatón
elengedhetetlennek tartja a kórház vezetõje a betegellátás érdekében.
A Jósa András Oktatókórház Sürgõsségi Centrumán belül 5 éve kardiológiai profil is mûködik. Ennek a feladatnak a magasabb szintû ellátását segíti a jövõben, a régióban is egyedülálló szívultrahang.

MAGASABB SZÍNVONALON
Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház fõigazgató-helyettese kifejtette, ismert, hogy Nyíregyházán
több évtizede mûködik a sürgõsségi betegellátás, ahol a
munkát nagyon magas színvonalon végzik a szakembe-

GYORSABB, PONTOSABB DIAGNÓZIS
Dr. Balogh Gábor, a Sürgõsségi Kardiológiai Ellátás fõorvosa szerint komoly fejlõdést jelent a mellkasi fájdalom
szindróma bizonyos infarktusformák egyértelmû tisztázásában. Túl a vizuális megítélésen, olyan új, fejlesztett alkalmazásokat tartalmaz, amelyekkel valós képet kapnak
az orvosok a szívizom mozgásának zavarairól, illetve a
vérkeringési zavarok tüneteirõl. A nyelõcsöves ultrahang
pedig egy olyan új lehetõség a sürgõsségi betegellátásban, amellyel pontosabban tudják megítélni a súlyos, kritikus állapotú betegeket. Az új szívultrahang segítségével,
sokkal hamarabb felállítható és pontosabb diagnózist kapnak az orvosok, így szükség esetén továbbküldhetõek a
betegek az osztályra, akiknek így jelentõsen nõnek a túlélési és gyógyulási esélyeik.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

A KÓRUSMUZSIKA ZÁRÁS ÉS NYITÁNY
A SZERETET HIMNUSZA SZÓLT

A Távol-Kelet hangjaival ért véget szombaton a Szabadtéri Nyár rendezvénysorozata. Ez a koncert egyben a X. Nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál nyitánya is volt. A június 20-a óta tartó nyári programsorozatnak méltó zárása volt a kórusmuzsika, ahol indonéz, kínai, hongkongi és tajvani kórusok léptek fel.
A Cantemus kórusfesztivál nemcsak Nyíregyházának,
de Magyarországnak is hírnevet szerzett, ugyanis az itt
megforduló kórusok jó hírnevünket viszik szerte a világba. Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Petneházy
Attila országgyûlési képviselõ szombaton, a Szabadtéri
Színpadon. A kórusfesztivál második napján a Yuen Long
Gyermekkórus, a Taipei Filharmónia kórusa, a Wuxi
Shanhe Vegyeskar és a Resonanz Gyermekkar lépett fel,
de az érdeklõdõk megkóstolhatták a Távol-Kelet ízeit is. A
szervezõk elmondták, hogy a nap slágere a hongkongi
garnéla és az indonéz párolt kacsamell volt.
A Cantemus kórusfesztivál második napján négy távolkeleti kórus adott hangversenyt a Szabadtéri Színpadon.
Köztük a Wuxi Shanhe Vegyeskar is, akik 9 aranyérmet
nyertek már nagyszabású kínai nemzeti versenyeken.
Nekik ez volt az elsõ koncertjük, amit Nyíregyházán tarthattak.
Prof. Yan Wang, a Wuxi Shanhe Vegyeskar karvezetõje
nagyon izgatott volt, hogy itt lehet, hiszen ez az elsõ koncert, amit Magyarországon adtak. És hozzátette: itt nagyon
tiszta a levegõ, minden igazán gyönyörû.
A X. Nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál hangversenysorozata pénteken este jótékonysági koncerttel vette kezdetét. Szabó Dénes karnagy a Rózsakertben adott interjújában elmondta, hogy a Magyarok Nagyasszonya Római

Katolikus Társszékesegyházban tartott hangversenyen a
Cantemus Gyermekkórus, illetve a Pro Musica Leánykar
lépett fel, és a nyitányt nagy érdeklõdés fogadta.
Szabó Dénes karnagy kifejtette: – A nyitány tehát jól
sikerült, az érdeklõdés is nagy a programsorozat iránt és
az iskola is tele van éneklõ gyerekkel, bármerre megyünk,
valaki gyakorol, készül. Nagyon fölfokozott a hangulat és
szeretném, ha ez kitartana a hét folyamán.
A X. Nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál 7 napja alatt
16 helyszínen 20 koncert várta az érdeklõdõket, ahol fõleg Távol-Keletrõl érkezõ énekkarok hangversenyeit tekinthették meg az érdeklõdõk. Újdonság volt, hogy a Szabadtéri Színpad mellett, a Zsinagógában és a sóstói Parkfürdõben is zenemûvekkel örvendeztették meg a kórusok a
közönséget. A jubileumi kórusfesztivál augusztus 21-én
(lapzártánkat követõen) ér véget, amikor a karvezetõi mesterkurzus záróhangversenye is zajlik.

Hétfõn este zsúfolásig megtelt a Kodály iskola nagyterme. A Cantemus kórusfesztivál negyedik napján Beethoven IX. szimfóniája csendült fel, Hollerung Gábor, Lisztdíjas karmester vezénylésével. A karvezetõ hangsúlyozta,
hogy ez a mû a zenetörténet egyik fordulópontja és a testvériségrõl, illetve a szeretetrõl szól, ezért is méltó ehhez a
fesztiválhoz. Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételét, az Örömódát már magyar, japán és tajvani kórusok
is énekelték. Fellépett a japán Tomatomo Kamarakórus, a
tajvani Taipei Filharmónia kórusa, a Budafoki Dohnányi
Zenekar, továbbá Váradi Marianna szoprán, MegyesiSchwartz Lúcia mezzoszoprán, Nyári Zoltán tenor és
Thomas de Vries bariton, de a több mint száz tagot számláló kórus között ott volt a Cantemus Vegyeskar is. Szabó
Soma vezetõ karnagy elmondta, hogy a Cantemus Gyermekkar két hét múlva Barcelonába utazik, ahol egy mesterkurzust és egy egyhetes koncertturnét tartanak. Ezt követõen pedig kezdetét veszi majd az új évad, a Cantemus
kórusbérlet is útjára indul. (A koncertet a késõbbiekben
a Nyíregyházi Televízió felvételrõl sugározza.)
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

V E R S E N Y F E L H Í VÁ S
„SÓSTÓKÖR”
– TÓKÖR FUTÁS A SÓSTÓN
A verseny helyszíne:
Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ, Sóstói-tó
(tó körüli rekortán futókör)
A verseny rendezõje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város – Nyírsuli Kft.
Versenytáv: 1000 yard = 914 m
A verseny idõpontja:
2014. július 28–szeptember 25. (9 hét, heti egy mérési alkalom)
Mérési napok:
– minden héten csütörtökön 18.00–20.00 óra között,
– esõnap: a rendezvény Facebook oldalán megtekinthetõ,
– amennyiben az idõpont nem megfelelõ, egyéni mérés is igényelhetõ elõzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámokon: 20/3596764, 70/459-3355, kiszállási díj: 10 000 Ft/alkalom.
Mérési pont: a tó nyugati partjánál (a Krúdy Szálló felõli oldal)
Nevezés, regisztráció: a helyszínen
Nevezési díj:
a helyszínen fizetendõ 1000 Ft/fõ/1 mérés
2000 Ft/fõ/1 alkalommal több mérés igénybevétele esetén
Kategóriák: Nõi, Férfi
Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft
III. hely: 20 000 Ft
egyéb meglepetés díjak

A v e r s e n y e n s z ö g e s c i p õ h a s z n á l a t a T I L O S!
Folyamatos információk:
a www.nyiregyhaza.hu/sostokor, valamint
a www.facebook.com/sostokor oldalon.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÔJÉNEK
KÖZLEMÉNYE
Nyíregyháza Megyei Jogú Városban az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról
A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 9. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.
§-a alapján a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek 2014. évi általános választására vonatkozóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város 15 egyéni választókerülete
vonatkozásában az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:
1. számú egyéni választókerület:
2. számú egyéni választókerület:
3. számú egyéni választókerület:
4. számú egyéni választókerület:
5. számú egyéni választókerület:
6. számú egyéni választókerület:
7. számú egyéni választókerület:
8. számú egyéni választókerület:
9. számú egyéni választókerület:
10. számú egyéni választókerület:
11. számú egyéni választókerület:
12. számú egyéni választókerület:
13. számú egyéni választókerület:
14. számú egyéni választókerület:
15. számú egyéni választókerület:

73 ajánlás
68 ajánlás
74 ajánlás
57 ajánlás
63 ajánlás
58 ajánlás
59 ajánlás
72 ajánlás
74 ajánlás
74 ajánlás
62 ajánlás
66 ajánlás
57 ajánlás
58 ajánlás
65 ajánlás

Nyíregyháza Megyei Jogú Városban a polgármesterjelölt állításához legalább 500
választópolgár ajánlása szükséges.
Nyíregyháza, 2014. augusztus 18.
Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetôje

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÉPÜLÕ, RENDEZETT NYÍREGYHÁZA – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
Manapság már közhely, de lassan egyre többen tapasztaljuk, hogy a messzirõl jött emberek rácsodálkoznak
városunkra, mondván, nem erre számítottak. Egy poros, a keleti végeken küszködõ panelbirodalmat képzeltek koszosan, szemetesen. A „sötét Szabolcs”, ez
ugyanis a sztereotípia. Hogy ez nem így van, az sokaknak köszönhetõ. Azonban a munkát, melynek folyományaként büszkék lehetünk a tisztaságra, a rendezettségre, a városüzemeltetés végzi.
Sokszor komoly támadások kereszttüzében. Ez persze érthetõ, hiszen az ellenzék abban érdekelt, hogy a látható
eredményeket úgynevezett „ügyekkel” fedjék el. Az már
csak hab a tortán, hogy a régi vezetéshez ezer szállal kötõdõ, patópálos, urambátyámos emberek eltávolítása, régi,
zsíros szerzõdések felbontása ugyancsak ellenszenvessé
tették a céget és annak vezetõjét az ellenzék számára.
Egyre izgalmasabbá válik a kérdés tehát, hogy ki is az a
fiatalember, akit támad a politika, a régi világ, mégis erõs
kézzel igazgatja a közterületek tisztaságát, játszóterek építését, az utak felújítását, és mindent, ami a nyíregyháziak
környezetét illeti. Jöjjön hát a válasz, hogy ki is az a Bocskai Péter.
– Ön néhány hete azt mondta, amikor összefutottunk
az utcán, hogy örülne, ha 3 hónappal idõsebb lenne, mert
akkor már a választások után lennénk. Ezt nem értem,
hiszen Ön nem is politikus.
– Kétségtelen, viszont a cég ügyei, amelyet vezetek, azok
mind olyan területek, amelyeket a politika szívesen használ, illetve felhasznál. Mondok egy példát: amikor egy út
épül, akkor sokan próbálnak hasznot kovácsolni a nehezebbé váló közlekedésbõl. Hiába mondjuk, hogy ez az
átmeneti kellemetlenség elengedhetetlen a fejlõdéshez,
mégis vannak, akik ezáltal támadják a vállalatot vagy egyenesen a személyemet. Ki kell mondani: szerintem ez nem
normális dolog, nem lehet mindenben csak a rosszat keresni, csak arra koncentrálni folyamatosan, amit még nem
értünk el, ez beteggé, kishitûvé teszi az embert. Örülni
kell annak, amit elértünk, hogy épül és szépül a város, és
ezek az eredmények adnak erõt arra, hogy az elõttünk
álló feladatokat megoldjuk. Mert feladat az van bõven.
– Ha már belekezdett, címszavakban bemutatná az eltelt 4 év legfontosabb változásait?
– A legfontosabb az volt, hogy rendet tettünk. Az egész
cég úgy mûködött, mint egy lukas hordó, bármennyi pénzt
öntöttek bele, az elfolyt anélkül, hogy a városon ez meglátszott volna. Az utakon egymást érték a kátyúk, a külterületen élõk nyakig jártak a sárban, a piaccsarnok borzasztó állapotba került, a város gazos és szemetes volt.
Csak ennél a cégnél 800 millió forint hiány volt, semmire
sem volt pénz. Nem is csoda, mert olyan alvállalkozói
szerzõdések voltak, ami mindenkinek jó volt, kivéve a
céget és a várost, nos, ezeket megszüntettük. Ez se volt
egyszerû, rengeteg érdeksérelemmel járt, volt olyan vállalkozó, aki az irodámban üvöltözte, hogy kicsinál. Volt,
aki egyszerûen nem értette, hogy miért nem akarom elvenni a „Nokiás dobozát”. Nagyon nehéz idõszak volt
ez, de túl vagyunk rajta, és azt gondolom, ma már nyilvánvalóan látszik a városon is, hogy megérte felszámolni
ezt a káoszt. Megújult a piaccsarnok, most épp a külsõ
elárusítóhelyeket fedjük be, utakat, járdákat építünk városszerte, gondozottak a parkjaink, szóval tesszük a dolgunkat végre úgy, ahogyan ennek a városnak a polgárai
elvárják tõlünk.
– Ügyvezetõ Úr, Önt gyakran feljelentik, próbálják
ellehetetleníteni, fittyet hányva a nyilvánvaló eredményekre, igyekeznek a földbe döngölni. Az látszik, hogy
egy eltökélt ember, de mondjuk a szülei hogy viselik
mindezt?
– Na látja, most egy fájó pontra tapintott, pedig bírom a
gyûrõdést. Mindig azt mondom, hogy amíg engem támadnak, azt kibírom, de amikor látom a szüleim, családtagjaim aggódását, az nagyon nehéz. Végeredményképp mindig az ad erõt, hogy ismerem a támadások, feljelentések
mögöttes okait. Mivel tudom, hogy az igazság és a tisztesség mellettem áll, ezért könnyebb. Van, hogy a kollégáim

megkérdezik egy-egy nehéz ügy okán, hogy Te, Péter, hogy
lehetsz ilyen nyugodt? Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy
izguljon az, aki ok nélkül megvádolt engem, a céget vagy
a várost. Egyszer – itt vagy máshol – annak majd el kell
számolnia a tettével. Hiszen mi lehet a legrosszabb? A
feltett kérdésekre válaszolok a legjobb tudásom szerint.
Tudom az igazamat, ez erõt ad. Azzal is tisztában vagyok,
hogy itt nem az én személyemrõl van szó, hanem inkább
arról, hogy elzártuk a pénzcsapokat, az ügyeskedõket, a
város pénzét szivattyúzókat pedig kitessékeltük a kapun.
Errõl szól ez a feljelentõsdi is, nem többrõl, csak azt mutatja, helyes volt, amit és ahogyan tettük, különben biztosan nem vernék a port a cég körül. Az, hogy erre az ellenzék kampányt épít, engem nem érdekel, a lelkük rajta, azt
gondolom, inkább nekik illene elszámolni a nyíregyháziak felé azzal a sokmilliárd forinttal, amit a cégen keresztül elfolyattak a semmibe az õ idejükben.
– Nem gondolja, hogy kevesebb konfliktust kellett volna felvállalnia?
– Nem. Vajon, ha nem így teszek és maradnak a múlt
emberei, a „baráti” vállalkozók, akkor most így nézne ki
a piac, a körút, a Bujtos, vagy éppen a játszóterek? Nem
hinném. Higgye el, nekem ebben a serpenyõben sokkal
több a siker, az eredmény. A kekeckedõkkel, az ellenzéki
feljelentõkkel meg csak megbirkózok valahogy. Nekem
nem dolgom, hogy vitatkozzak velük, teljesen felesleges
is lenne, ha az a fejlõdés, amit a város produkált az elmúlt
években, nem gyõzi meg õket, ha azt a munkát, amit itt, a
cégnél végeztünk és végzünk a kollegáimmal együtt, úgy
kívánják elismerni, hogy politikai össztüzet zúdítanak a
nyakamba, akkor mirõl is kellene gyõzködnöm õket? Én
tudom a legjobban, hogy itt, ennél a cégnél mi mindent,
hogyan és kivel csináltak. Szerintem õk is tisztában vannak ezzel, talán ez az egyetlen igazi bûnöm...

Nagyban javítják a városképet rendezett parkjaink,
tereink

A korábban plázásítani kívánt piaccsarnok belül már
méltó módon megújult, a hátsó külsõ rész lefedése most
zajlik, az árusok így most elöl várják a vásárlókat

Milliárdos nagyságrendû út- és járdafelújítások tavaly és
idén is – régi adósságot pótolva

A városszépítõ tevékenységek keretében egyebek
mellett a Kossuth tér padjait is újakra cserélték

A Bujtosi Városliget és a tavak környéke is szépül, újul
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KÖZÖSEN ÉRTÜK EL!
Kedves Olvasók!
Tisztelt Nyíregyháziak!
2010-ben az új közgyûlés egy csõd szélén álló várossal, hihetetlenül nagy adóssággal és szállítói tartozással, többségében
felelõtlenül gazdálkodó önkormányzati cégekkel és rosszul
megtervezett projektek sorával szembesült. Ahhoz, hogy
érdemi munkába kezdhessünk, elõbb ki kellett bogoznunk a
szálakat, majd lépésrõl lépésre haladhattunk csak elõre.

Nyíregyháza
sok várossal
ellentétben két
év alatt tulajdonképpen
megtette
azokat a
lépéseket,
amelyekkel
elkerülte a
pénzügyi
összeomlást.

Dr. Kovács Ferenc

Vagyongyarapodás,
gazdagodik a város
Voltak, akik inkább a városi vagyon kiárusításában jeleskedtek, míg mi inkább a gyarapításban
gondolkodunk.

Megoldottuk a szennyvízberuházás gondjait
Nyíregyháza „állatorvosi lova” a szennyvízberuházás.
2010-ben, amikor átvettük a város vezetését, már javában
a kivitelezésnél kellett volna járnia a programnak. Ehelyett
peres eljárások sora volt folyamatban. Olyan nehézségek
vártak ránk, amiket nem is sejthettünk.
Üzemben az új szennyvíztisztító telep

A színház is a városé lett

Nyíregyháza
– új utakon

Már nem a víz az úr
Kistelekiszõlõn megépítettük a hiányzó
csapadékvíz-elvezetési rendszert, majd
2013 év végére elkészült annak a
csatornarendszernek a kiépítése, mely
a város legproblémásabb részeirõl ma
már képes elvezetni a hirtelen lezúduló esõt is.

Tavaly és idén is több
mint egymilliárd
forintot fordítunk útés járdaépítésre, soha
ilyen mértékû fejlesztés nem történt a
város úthálózatában.
A tavaly megkezdett munka tovább folytatódik

Nyugati elkerülõ út –
tíz évvel korábban
A város
lobbierejét
mutatja, hogy
érveink végül
meghallgatásra
találtak és
sikerült a
nyugati elkerülõ út elsõ
szakaszának
kivitelezését 10
évvel korábbra
hoznunk.
Egy látványos áthidaló-beemelés
2014 júniusában

2010

Megújul a kulturális központ

Ma már hozzáteszünk
az ország teljesítményéhez!

Már 50 kilométeren
tekerhetünk

2014: az itt lefolyó víz bizonyítja a rendszer szükségességét

Nyíregyházi piacok –
a vevõkért és a kistermelõkért
fejlesztünk

Az egykori tervezõ, Bán Ferenc aktív bevonásával, és sok nyíregyházi vállalkozó foglalkoztatásával
(ami egyébként folyamatosan jellemzõ városi projektjeinkre) egy modern, használható és ésszerûen
mûködtethetõ kultúrpalotája lesz a nyíregyháziaknak.

Váljék mindez EGÉSZSÉGÜNKRE!

2,1 milliárdból újul meg a BUSZACSA

Három ütemben 2,1 milliárd forintból valósul
meg az épület teljes megújítása.

Sóstógyógyfürdõ a valódi fejlõdés útján

Nyíregyháza
lakossága az
országban az
elsõk között
veheti igénybe
a 24 órás orvosi
ügyelet szolgáltatásait – az
önkormányzat
Közel 15 milliárd forintból az ország egyik legmodernebb kórháza épül támogatásával.

„A sportos város”

Zumbában is mi vagyunk a rekorderek

Munkahelyeket teremtettünk

Készül a külsõ vásártér fedése

A Dunapack is korszerûsít
Nyíregyházán

Tény, hogy az
elmúlt ciklusban
a közmunka
program létrehozásával és beindításával, célzott
kormányzati
támogatásokkal, a
nyíregyházi
befektetõk városi
és kormányzati
támogatásával
sikerült elérni,
hogy csaknem 12
000 embernek
sikerült újra
munkát adni
Nyíregyházán.

Beszélni sem kell
hosszan róla, csak
kimenni, és nem
lehet nem észrevenni a fejlõdést,
amit közös erõvel
értünk el.

Részekbõl – Egész

Az új sportkoncepció alapja a testmozgás népszerûsítése, minél többek bevonása a sportolásba, az
utánpótlás felkarolása és az élsport támogatása.

Az, hogy ma már összesen 50 kilométeren
tekerhetünk szerte a városban, egyáltalán
nem jelenti a munka végét. Ezen a téren is
folytatjuk a fejlesztéseket.

A piaccsarnok teljes felújítását 2013-ban a város
már a saját erejébõl, hitel igénybevétele nélkül
tudta finanszírozni. Idén ezt a munkát pedig
tovább folytatjuk a külsõ elárusító tér felújításával.

A mozgás öröméért,
a sportsikerekért – megújul
a BUSZACSA

Megújul Érkert és Örökösföld

Ma, ha végigmegyünk a városon,
azt látjuk, mindenütt dolgoznak
valamin, mindenütt léptünk
elõre és mindenütt oly módon,
hogy az a valódi
lakossági igényeket szolgálja.

Nagyrendezvények – új
hagyományok, értékõrzéssel

Közös ügyünk – közbiztonság

A város biztonságának másik fontos eleme a
polgárõrség fejlesztése mellett a térfigyelõ
kamerarendszer, amelynek fejlesztése 2010
óta töretlenül folyik.

Megbecsülés a szépkorúaknak

Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy a
velünk élõ idõsebb korosztály aktív részese
lehessen városunk közösségének.

Kedves Olvasóink!
A magyar konyha remekei a Kossuth téren

Arra törekedtünk az elmúlt idõszakban, hogy
tartalmas kikapcsolódást biztosítsunk a nyíregyháziaknak, s programokat kínáljunk az ideérkezõ
vendégeknek.

Ez a kétoldalas összeállítás csupán egy, a teljességre nem
törekvõ kivonata annak a polgármesteri beszámoló kiadványnak, melyet minden nyíregyházi polgár legkésõbb e
hét péntekig megtalál a postaládájában. Az sokkal részletesebben, több képpel és információval szolgál az elmúlt
négy esztendõrõl, dr. Kovács Ferenc polgármester visszatekintõjeként, mely jogos elvárása a lakosságnak. A téma a
Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában is terítékre kerül, melyet pénteken este 20.25 perctõl láthatnak.
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FESZTIVÁL

PROGRAM

PROGRAMOK
az elsõ hétvégén

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Augusztus 29., péntek 18.30
KOSSUTH TÉR
Az ünnepélyes megnyitón köszöntõt mond:
– Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
– Makk Károly filmrendezõ, a VIDOR Fesztivál színházi zsûrijének elnöke
– Dr. Tasnádi Csaba igazgató-fõrendezõ, Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

Pénteki és szombati programok:
KONCERTEK
Kossuth tér, Nagyszínpad

Augusztus 29., péntek
18.45 Lakatos Róbert és a Rév zenekar
20.30 Cumbia All Stars (Peru)

ELÕSZÖR MAGYARORSZÁGON

EGY HÉT MÚLVA KEZDÕDIK
A VIDOR FESZTIVÁL

Milyen az, amikor a perui tradicionális folk torzítós
gitáron, pszichedelikus hangzásként jelenik meg? A
Cumbia All Stars tudja! A hatvanas évek pszichedelikus
mámora eljutott egészen Amazónia legeldugottabb helyeire is, megteremtve annak a zenei hangzásnak az
alapjait, amely mára a perui identitás részévé vált. Briliáns gitárfutamok, a cumbiára jellemzõ szaggatott ritmus, surf-ös futam, csípõringató ütem: a nagy öregek
megmutatják, hogy hogyan is kell ezt játszani!

Augusztus 30., szombat
Ha hagyomány és jókedv, akkor VIDOR Fesztivál.
Nemcsak az ország, de Közép-Európa legnagyobb világzenei és összmûvészeti fesztiválja méltán vált az
egyik legnépszerûbb rendezvénnyé Magyarországon.
Nyár végére a városban olyan hangulat kerekedik, hogy
annak bizony messze földrõl csodájára járnak.
Hamarosan kezdõdik a VIdámság és Derû ORszágos
Seregszemléje. Idén is a templom elõtti szökõkút mellett
kap helyet a színpad, hiszen mint azt Tasnádi Csaba, a
Móricz Zsigmond Színház igazgatója elmondta: a fesztivál kinõtte a Kossuth teret. Ebben az évben is több mint
400 program várja a színház, a zene, az irodalom és a
képzõmûvészetek szerelmeseit. A kõszínházi elõadások
mellett a Kossuth téren ingyenes programok várják a fesztivál látogatóit. A VIDOR Fesztivál ideje alatt már délután
zenészek, karikaturisták, élõ szobrok, mutatványosok,
zsonglõrök és bohócok népesítik be a Kossuth teret. A
belvárosba látogatókat utcaszínházi elõadások várják.

KIMAGASLÓ KÍNÁLAT
Augusztus 29. és szeptember 6. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik Nyíregyházán a VIDOR Fesztivált, amely mára az egyik legnagyobb hazai összmûvészeti rendezvény lett: 9 nap alatt 44 helyszínen mintegy
400 program zajlik majd, az idén várhatóan közel 120
ezer nézõ elõtt.
Zenei kínálata rendkívül kimagasló, hiszen ez Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja, ahol
külföldi világsztárokkal is találkozhat a közönség. A fesztiválon igen rangos színházi versengés is folyik és a város
fõtere az ország legnagyobb mozijává változik, valamint
az idén is gazdag utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti program is várja az érdeklõdõket.
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19.00 Fonó Zenekar
22.30 Toques do Caramulo (Portugália)

FILMVETÍTÉS
Augusztus 30., szombat 22.30 Argo 2 – werkfilm

KORZÓ SZÍNPAD
Augusztus 30., szombat
16.00 Bíró Eszter és zenekara, 17.30 Góbé zenekar

VIDOR Kert
Augusztus 29., péntek 22.30 Makrohang
Augusztus 30., szombat 22.30 Óperentzia

Színházi versenyprogram
NAGYSZÍNPAD
MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Dr. Kovács Ferenc polgármester így invitálta a fesztiválra a látogatókat: – A Móricz Zsigmond Színház falain
túllépve, a vidámság és a derû kilenc napra beköltözik
Nyíregyháza utcáira, és egyszerûen nem lehet mosoly
nélkül elmenni mellette. S ez a hangulat minden esztendõben csak fokozódik, hiszen a szervezõk mindent megtesznek azért, hogy tartalmas és szórakoztató, minden
korosztály számára vonzó programot állítsanak össze.
De a mosolyon és a jókedven túl, még számos számunkra fontos értéket hordoz magában e rendezvény. Összekovácsolja az embereket, közösséget épít, öregbíti városunk és színházunk hírnevét, és az érdeklõdõk elõtt kitárja kilenc napra a világ kapuját. Olyan hagyományt teremtve ezzel, melyet reményeim szerint a gyermekeink is tovább fognak vinni. Mert a világ folyton változik ugyan, de
a mûvészet és a mosoly örök.

Augusztus 29., péntek 19.00 óra
Pintér Béla: Titkaink
Pintér Béla és Társulata
Rendezõ: Pintér Béla
Fõszereplõk: Csákányi Eszter,
Thuróczy Szabolcs
Augusztus 30., szombat 19.00 óra
Robert Dubac: A férfiagy – avagy nincs itt valami ellentmondás?
Thália Színház, Budapest
Rendezõ: Szirtes Tamás
Fõszereplõ: Csányi Sándor

KAMARA
Augusztus 30., szombat 18.00, 22.00 óra
Szabó Borbála: Telefondoktor
MaNNa Produkció, Budapest
Rendezõ: Orosz Dénes
Fõszereplõ: Göttinger Pál
További részletek jövõ héten és a nyiregyhaza.hu oldalon

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

PÁRTHÍREK
FIDESZ-KDNP:

JOBBIK:

„VÁLTOZÁST NYÍREGYHÁZÁÉRT” SZÖVETSÉG:

JELÖLTÁLLÍTÁS, ÉRTÉKELÉSSEL

A XXI. SZÁZADI NYÍREGYHÁZÁÉRT

MEGVANNAK A JELÖLTEK

Az már jóval korábban kiderült, hogy dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza jelenlegi polgármestere indul a
FIDESZ-KDNP jelöltjeként a városvezetõi székért.
Dr. Kovács Ferenc a Kossuth téren, a városháza elõtti
Kossuth-szobornál sajtótájékoztató keretében mutatta
be a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselõjelöltjeit.
A körzetek sorrendjében: dr. Adorján Gusztáv,
dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Halkóné dr. Rudolf Éva,
Andó Károly, Szilvási István, Ágoston Ildikó, Jászai
Menyhért, Tormássi Géza, Rákóczi Ildikó, Tóth Imre,
Fesztóry Sándor, Mussó László, Vassné Harman Gyöngyi, Bajnay Kornél, dr. Tirpák György. A tájékoztatón
dr. Kovács Ferenc a végéhez közeledõ ciklusról is beszélt. Röviden tájékoztatott arról, hogy 2010 után az
újonnan felálló városvezetés elsõdleges célja Nyíregyháza megmentése volt a csõdtõl. Ehhez az állapothoz
képest jelenleg a munkahelyteremtés programja zajlik,
párhuzamosan a valamennyi városrészt érintõ fejlesztéssel, nagyberuházással. „Azt gondolom, hogy ez sikerült – összegezte dr. Kovács Ferenc. – Ennek az eredménye az, amit ma láthatunk: az egész városban fejlesztések folynak. Nyíregyházát sikerült beindítani, így
mondhatjuk, újra a reneszánszát éli, s úgy emlegetik,
mint a Dunántúlon Gyõrt: egy feltörekvõ város nagy
fejlesztési potenciállal.”

Bemutatta a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyíregyházi polgármesterjelöltjét, Vass Zoltánt a párt megyei kampányfõnöke, Bakó József. A sajtótájékoztatón
Vass Zoltán, jelenlegi önkormányzati képviselõ tájékoztatást adott arról, hogy a kampány idejére a párt nem
lépett szövetségre senkivel és mind a tizenöt választókörzetben önállóan indítja jelöltjeit. A lista a körzetek
sorrendjében: Kiss László, Séra István, Jaross István,
Kovács Zoltán, Bernáth Richárd, Huszárszki László,
Makkai Attila, Lengyel Gábor, Szögi Lajos, Major József, Vass Zoltán, Lengyel Máté, Bartha Ákosné, Szõke
Ádám, Béres Csaba. A polgármesterjelölt a rendezvényen a Jobbik helyi programjáról is tájékoztatott, amely
a „XXI. századi Nyíregyházáért” címet viseli. Ennek fõ
pontjai között a vállalkozók terheinek csökkentése, a
munkahelyteremtés ösztönzése, parkolási-tömegközlekedési reform és az otthonteremtés támogatása szerepel. Mint Vass Zoltán kiemelte: „A fõ pontja a Jobbiknak az otthonteremtés, az otthonteremtõ támogatások,
itt elsõsorban a bérlakás-programokra kell gondolni.
Szeretnénk megtartani a fiatalokat Nyíregyházán, s ösztönözni a családalapítást azzal, hogy a fiataloknak kedvezményes lehetõséggel bérlakásokat építünk és lehetõvé tesszük, hogy ezeket jó finanszírozással vegyék
igénybe.”

A „Változást Nyíregyházáért” Szövetség is bemutatta polgármesterjelöltjét és önkormányzati képviselõjelöltjeit sajtótájékoztató keretében. A Magyar
Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az EgyüttPM, a Függetlenek Egyesülete és az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért Egyesület közös polgármesterjelöltje Nagy László lesz az õszi önkormányzati választáson, aki egyéni jelöltként is megméretteti magát. A képviselõjelöltek listája, a körzetek sorrendjében: Aranyosi Gábor, Nagy László, Lövei
Csaba, dr. Helmeczyné dr. Pál Gabriella, Jeszenszki
András, Szentpéteri Bertalan, Smidt Ferenc, dr. Moskovits Károly, Hunyadi János, Ambrus Magdolna,
Póka Imre, dr. Ujhelyi János, Gyebrószki János, Király József, Szécsi Józsefné. Nagy László, a szövetség polgármesterjelöltje a rendezvényen a jelöltek
bemutatását követõen a közeljövõ feladatairól is beszélt: „A következõ, szûk két hónap számunkra nagyon fontos. Kimondjuk azt, hogy egy tisztességes, a
másikkal szemben vitázó, a másikkal szemben egyértelmû és világos álláspontot bemutató kampányt
szeretnénk. Ebben az idõszakban egyéni körzetekre
lebontva is megismertetjük programjainkat a választókkal, melynek fókuszában a munkahelyek biztonsága, a lét- és jogbiztonság áll.”

INGYEN ÖLELÉS
Ingyen ölelés! – ezzel a kampánnyal népszerûsítette
magát az AFS szervezet Nyíregyházán. Az AFS ma a
világ legrégebbi és legnagyobb diákcsere szervezete,
programjai részeként több mint 80 ország 13 000 diákja utazik évente.
Fiatal diákok ölelték meg az utca embereit nemrégiben a
Kossuth téren. Így népszerûsítették az AFS szervezetet,
melynek segítségével hazánkból 40 országba utazhatnak
a középiskolás diákok, akik fogadócsaládoknál laknak, és
ugyanúgy középiskolába járnak, mint itthon. Beilleszkednek a család életébe, alkalmazkodnak annak életviteléhez.
Más kultúrák megismerése mellett pedig ráismernek saját
kultúrájukra, és önismeretük is megnõ. A szervezet arra is
lehetõséget biztosít, hogy külföldrõl érkezzenek diákok
Magyarországra. Ezek a diákok magyar fogadócsaládoknál élnek, akik önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül
vállalják feladatukat. Hazánk 20 országból fogad diákokat. Augusztusban 110 fiatal érkezik majd ide.
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KÖZLEMÉNYEK
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DEVISZONT
Szerzõ: Minya Károly
De sokan és sokszor mondták azt iskolában vagy egyebütt, hogy vagy de, vagy
viszont. A kettõ együtt nem jó! A kifogásnak volt némi szakirodalmi alapja, mivel
a Nyelvmûvelõ kéziszótár puszta szófecsérlésnek és kötõszóhalmozásnak tekinti,
ugyanakkor megjegyzi, hogy a mindennapi beszédben meglehetõsen gyakori a
de és a viszont együttes használata. A Magyar nyelvhasználati szótár pedig úgy fogalmaz, hogy a de viszont használata gyakori a nyomatékosítás érdekében. A választékos beszédben érdemes csak az
egyiket használni.
Igen ám, de mit mondjunk az ámde kötõszóra?! Ugyanúgy két ellentétes kötõszó szerepel együtt, ráadásul egybeírva.
A vitatott nyelvi jelenség kérdõjele helyére pontot tett a Magyar nyelv nagyszótárának ötödik kötete. Hogy miként, azonnal
megmagyarázom, elõtte azonban érdemes
pár szót ejteni az MTA Nyelvtudományi Intézetének e grandiózus vállalkozásáról.
A több mint húszkötetesre tervezett sorozat új részei kétévente jelennek meg
20–25 ember munkájának az eredményeként. A február végén megjelent ötödik
kötet a c betû címszavától a dézsmaszedõ szóig tartalmazza az elmúlt közel 230
év szókészletét. A szótár 4122 szócikkben dolgozza föl a szavakat, szókapcsolatokat, amelyeknek használatát 35 157
példamondattal teszi látványossá. A kö-

tet archaikussá vált szavakból, a csoportés rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng
és a szaknyelvek szókincsébõl egyaránt
válogat.
A Magyar nyelv nagyszótárának ötödik
kötetében olvasható a deviszont kötõszó
is, egybeírva elsõként. Tehát helyesírási
döntést vállalt fel ezzel a szótár. Az értelmezõ kéziszótárunkban nem szerepel,
csak a helyesírásiakban, természetesen
különírva. Ez a két kötõszó, talán hihetetlen, már 1774-ben is olvasható volt egy
Báróczi-fordításban az elõzõ tagmondatban vagy mondatrészben megfogalmazott
információ alapján a várakozásnak, elvárásnak nem megfelelõ kijelentés bevezetésére: „Ó, Szent Istenek! minémü gondolatok ötlödtek szivemben, midön meg
esmértem Hertzeg Aszszonyomat. De viszont mely gyötrelmektöl emésztödtem,
midön oly embernek nyakán láttam
tsüggenni, kit Arsákomé fegyvere borittat
bé.” Széchenyi István is használta a Néhány szó a Duna-gõzhajózás körül címû
mûvében, íme: „...gondimnak teljes búcsút nem adhatok, de viszont semmi sem
is epeszt többé”.
A fentiek alapján kijelenthetõ, eggyel
kevesebb lett a nyelvészeti vitatéma az
interneten beszélgetõk körében (elvégre
majdnem tízmillió nyelvmûvelõ országa
vagyunk), és már nem olvashatunk efféle
kommenteket az interneten: „De viszont
...így együtt használva nem ronda, viszont
helytelen és fülsértõ.”
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A BUSZACSA NÉV MARAD, AZ ÉPÜLET ÚJ KÜLSÕT KAP
A jövõben is Bujtosi Szabadidõ Csarnok lesz a neve
Nyíregyháza sportcsarnokának. Errõl döntöttek a városlakók. Bár a neve a régi, az épület lassan új köntöst
kap. A terveknek megfelelõen halad a felújítás. A parkoló felõli oldalon már az épület új színei is látszanak.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Nyírsuli Kft. pályázatot írt ki, hogy a felújítás alatt lévõ
épületnek mi legyen a neve a jövõben. 49 javaslat érkezett, a többség pedig arra szavazott, hogy Bujtosi Szabadidõ Csarnok legyen a sportcsarnok elnevezése. Ezt dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere jelentette be.
– Több alkalommal megkérdeztük már beruházásokkal
kapcsolatban a nyíregyháziakat. Ilyen volt a szökõkút, a
sóstói sétány és most a Bujtosi Szabadidõ Csarnok nevének kérdése is. Kíváncsiak voltunk a véleményükre, és a
szavazatok több mint 40 százalékát a BUSZACSA név
kapta, így marad az elnevezés. Az a tapasztalatunk, hogy
ha az embereket jobban bevonjuk egy-egy beruházással
kapcsolatban a döntésekbe, akkor sokkal inkább magukénak érzik a létesítményeket, és jobban vigyáznak rá. Én
naponta elmegyek a csarnok mellett, mert itt járok haza,
látom, ahogy zajlik a munka. Többször tapasztaltam, hogy
az emberek állnak a parkolóban és telefonnal fotózzák a
külsõt, pedig még nincs is kész. Úgy érzékeltem, tetszik
nekik – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

DINAMIKUSAN HALAD A MUNKA
A parkoló felõli oldalon már látszik, hogy néz majd ki a
Bujtosi Szabadidõ Csarnok új külsõ homlokzata. Itt a munkálatok jó részét már befejezték a szakemberek, de a fõbejáratnál is folyamatosan dolgoznak. A szigetelést, a nyílászárók cseréjét elvégezték, és túl vannak a tetõszigetelés kijavításán is. Utóbbi azért volt fontos, mert az összefolyásoknál több helyen beázott az épület. A felsõ nagy

Polgármesteri szemle a helyszínen
ablakok cseréje még hátravan, és a boltív burkolatát is
kicserélik.
A több mint 2 milliárd forintos beruházás három ütemben, nyíregyházi vállalkozók bevonásával valósul meg. A
jelenlegi munkálatok szeptember 30-áig tartanak, ekkor
egy teljesen új külsejû BUSZACSA fogadja majd a városlakókat és az ide látogatókat.

A második ütem januárban kezdõdhet, és az már a belsõ
részt érinti. Új edzõhelyiségeket alakítanak ki, kicserélik az
eredményjelzõt és kamerákkal látják el a létesítményt, ami
nemcsak a csapatok munkáját segítheti, hanem a közvetítõ
tévétársaságokét is. De lesz kávézó, VIP részleg, megújul a
világítás és a hangtechnika, valamint igény szerint mobil
lelátókkal is bõvíteni lehet majd a csarnokot.

KONDICIONÁLÓTERMET ADTAK ÁT EB-RE UTAZIK
A napokban átadták a Nyírsuli Kft. új kondicionálótermét a Parkfürdõben. Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetõje az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az úszók az új létesítménnyel most
már professzionálisabban tudnak készülni a versenyekre és a Parkfürdõ is még inkább otthonuk tud
lenni.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A speciális eszközökkel felszerelt létesítményt abból
az összegbõl alakították ki, amit a Magyar Úszó Szövetségtõl kapott a Nyírsuli. A 10 millió forintból nem csupán konditermet hoztak létre, hanem az öltözõket is felújították és hamarosan idõmérõ berendezést is felállítanak majd. A helyi úszók fizikai felkészülését segítõ, speciális eszközökkel felszerelt létesítmény a minõségi sportot szolgálja majd. Sitku Ernõ, a Nyírsuli Kft. utánpótlás
vezetõje elmondta, hogy amikor megérkeztek az eszközök, megkérdezte tõle néhány szakág képviselõje, hogy
õk jöhetnek-e majd a konditerembe és dolgozhatnak-e
itt.

A MINÕSÉGI SPORTÚSZÁSÉRT
– Azt kell mondanom, hogy nem, hiszen ezek az eszközök igazából a minõségi sportúszást fogják fejleszteni. A Nyírsuli úszó szakága is elérte már azt a szintet,
amikor válogatott úszóink vannak, s egyre jobb eredményeket sikerül elérni az úszóversenyeken. Tehát elértük
azt a speciális szintet, amikor az edzésekre is oda kell
figyelnünk és ez a konditerem ezeket a tréningeket segíti
majd – hangsúlyozta.
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Kósa Árpád ügyvezetõ az úszók szárazföldi edzését
segítõ eszköz használatbavételénél

A franciaországi mini-kadett EB-re utazhat Laskai Írisz.
A tehetséges nyíregyházi asztaliteniszezõ az elmúlt 18
hónapban egy kivételével valamennyi versenyét megnyerte saját korcsoportjában a magyar mezõnyben. Azon
az egyen betegen állt rajthoz, és így is a döntõig jutott. A
11 éves játékosra nem véletlenül figyelt fel az Európai
Asztalitenisz Szövetség vezetõje. – Íriszt is meghívták
abba a nemzetközi edzõtáborba, melyet Kiskunfélegyházán tartanak minden évben. A híres edzõ, Karsai Ferenc vezényelte a tréningeket, és 14 országból érkeztek
sportolók. A táborban az Európai Asztalitenisz Szövetség elnöke is felfigyelt a nyíregyházi tehetségre, és felajánlotta neki, hogy a szövetség finanszírozza néhány
külföldi versenyét, így eljuthat a sportág õshazájába, Kínába is. A fiatal sportolót a város is támogatja ösztöndíjjal, aki amellett, hogy eredményesen sportol, jó tanuló
is. A héten élete elsõ külföldi versenyére, a mini-kadett
Európa-bajnokságra utazhat. Itt bármi megtörténhet az
EB-n, akár dobogóra is állhat.

TOVÁBBI SPORTFEJLESZTÉSEK LESZNEK
Dr. Kovács Ferenc a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy
Nyíregyháza az ország egyik úszóbázisa, ezért is támogatja a város többek között az úszósportot is. A Vasvári
Pál Gimnáziumban ingyenessé tették az úszóedzéseket a
sporttagozatosoknak és várhatóan október végére elkészül
majd a Parkfürdõben az ötvenméteres medence lefedése
is, amelyet mind a versenyzéshez, mind az edzésekhez
használni tudnak majd. 2012-ben elindították a „Minden
gyerek tanuljon meg úszni” programot, amelynek részeként idén 450 gyerek ismerkedhet meg az úszás alapjaival. Hangsúlyozta, hogy Nyíregyházán az utánpótlásban
nagyon sok tehetséges gyerek van, és ezért a városvezetés
szeretné a lehetõségeket kihasználni, és a régi nyíregyházi úszóhagyományokat feleleveníteni.

Laskai Írisz rendre a dobogó tetején állhat
korosztályában

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 23-án
16.00 óra: Az okos nyúl, 24-én 10.00 óra: Rejtély az erdõben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Filmvetítéssel egybekötött ismeretszerzõ elõadást tart
Oiun Adigzsi See-Oglu (tuva sámán), Csajakcsi BaksiKhám és Kanalas Éva énekes, hangkutató augusztus 24én 17.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban
(Margaretta u. 50.). Az est folyamán a helyszínre látogatók részesei is lehetnek egy hagyományos tuva sámán szertartásnak, valamint archaikus magyar imádságokat, Mária-énekeket is hallhatnak. Jegyek a helyszínen vásárolhatók. Információ: 42/491-295.

Ingyenes jógaórát tart a Shakti Jógastúdió augusztus 23án 9.00–10.30-ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz
közeli füves területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/5322101, 30/448-5738.
Helytörténeti szakmai nap. A Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület vár minden
érdeklõdõt augusztus 25-én 10.00 órától a Múltról mindenkinek sorozat keretében megrendezendõ helytörténeti szakmai napjára. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Széchenyi u.
4.). Bõvebben: www.szabarchiv.hu/drupal/.
Játékos sportvetélkedõ. A Szociális Intézmények és
Szakemberek Egyesülete augusztus 27-én 14.00 órától az
erdei tornapályán játékos sportvetélkedõt szervez tagin-

PROGRAMOK

A Borbányai Mûvelõdési Házban, a nyári idõszakban is várják a mozgás szerelmeseit az alábbi foglalkozásokra: aerobik hétfõn és szerdán este 7 órától Pintér
András, zumba szerdán este 6 órától Váraczki Gitta,
hatha jóga csütörtökön este fél 6-tól Sasvári Erzsébet
irányításával ígér felfrissülést. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.
Ingyenes A1 szintû jelnyelvi órákat (siket anyanyelv
és 1-2-3 óra) tart Fazekas Dóra jelnyelvoktató augusztus 27-én és 28-án 17.00 órától a Tudomány és Technika Házában, Országzászló tér 8. 3. emelet 317-es teremben. Beiratkozás és jelentkezés induló A1 szintû
tanfolyamra a helyszínen, részletfizetési lehetõséggel.
Az oktató siket, telefon mellõzve, csak e-mailben írhatnak: pagopago70@freemail.hu vagy jelnyelves70@
gmail.com.
Városnézés ingyenes idegenvezetéssel augusztus 31éig minden szerdán és pénteken 14.00 órától Nyíregyháza belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1 óra. Létszám: maximum 20 fõ. A részvételi szándékot kérik a következõ elérhetõségek egyikén elõre
jelezni! Nyírség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza,
Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424; koos.gabriella@
nyiregyhaza.info.hu.

A Bencs Villa programja: augusztus 25-én 18.00 óra:
Beszélõ hangszerek – Beszélgetõs mûsor sok meglepetés
vendéggel, a Vikár Sándor Zeneiskola tanáraival, Hajdú
Ágotával és Fekete Krisztiánnal. Részletek: 30/252-0666,
42/402-004.

tézményei és tagjai számára. A játékos sportfeladatokon
kívül, apró jutalom ellenében több tucat szakmai és közismereti kérdésre is választ vár a rendezõség. A programot népdalok éneklésével, a csoportok közötti éneklési
versennyel zárják.

Földközelben: 110 éve született Szûcs Sándor, a
Háromföld krónikása címmel vándorkiállítás érkezett a
Sóstói Múzeumfalu Jármi kiállítóházába. A tárlatban Szûcs
Sándor néprajzkutató életútját és munkásságát mutatják
be, fotókkal és jellegzetes tárgyi emlékekkel kísérve. A
kiállítás szeptember 1-jéig látogatható.

PARTIUMI MAGYAR NAPOK
A Partiumi Magyar Napok a szatmári
magyarság hagyományainak, értékeinek,
kincseinek seregszemléje. A térség legjelentõsebb kulturális rendezvényén több
száz programmal, 10 helyszínen és hét
napon keresztül várják az érdeklõdõket.
Nyíregyháza városát képviselve az önkormányzat felkérésére és támogatásával, az

idei Partiumi Magyar Napokon a Szabolcs
Néptáncegyüttes bemutatja „Erdélyország
sok szép vize” címû mûsorát. Idõpont:
2014. augusztus 23. 19.00 óra (helyi idõ
szerint). Helyszín: Szatmárnémeti, Kossuth Kert. További információk és részletes program: http://www.partiuminapok.ro/.

„MESÉLÕ NYÍREGYHÁZA”
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület kiadásában „Mesélõ Nyíregyháza” címmel
2001 óta megjelenõ füzetsorozat (1–28.)
mostantól a www.nyirvave.hu oldalon
elektronikus formában is olvasható.
A sorozatban egyebek mellett bemutatják a városi tûzoltó múzeumot, a
Mikeczeket – ugye, ismerõs: „milyen fiatal, és máris Mikecz”, a Barzókat – a
téglagyáros városépítõt és a nemzetközi
sikereket is elért festõmûvészt, Nyíregyháza mûemlékeit – köztük az 1. helyrajzi számú evangélikus templomot, melyet
a betelepülõ tirpákok építtettek Giuseppe
Aprilis tervei alapján, a város országszerte egyedülálló településszerkezetét, a
bokortanyákat, a Krúdy-emlékhelyeket,
a Krúdy Vigadót, a megújult Nyírvíz-

palotát, a város temetõit. Megismertetik
Vietórisz József költõt, aki A gárdista kacagánya címû versében a (Bessenyei
Györgyöt mintázó) testõr-szobor és a Vénusz-szobor nyíregyházi legendáját énekelte meg, örök idõkre beírva ezzel nevét a város történelemkönyvébe. Ugyanitt a helye Nyíregyháza festõmûvész
szülöttének, Benczúr Gyulának, továbbá
Kégly Szerénának, aki mozgalmat indított a városban a szegény gyermekek segélyezésére. A tanítónõ 1914-tõl a szegény családok gyermekeinek nyaraltatását szervezte, karitatív munkája mozgalommá fejlõdött. A róla elnevezett Szeréna-lakot sajnos lebontották Sóstón. Természetesen külön-külön füzetbõl ismerhetik meg a város- és megyeházát.

FILM: ÚJ ARCOK A VÁROSBAN...
...Árnyéklovag sorozat 2. rész. Izgalmas és egyben kellemes kikapcsolódásra várja a nézõket a Krúdy Art Mozi
2014. augusztus 27-én, szerdán 14 órától. A teljes mértékben nyíregyházi alkotók által készített akció-krimi sorozat
új részének tesztvetítésén a nézõk lát-

hatják az eddig elkészült két részt, kérdõíveken elmondhatják meglátásaikat, a
vetítések utáni közönségtalálkozón személyesen is találkozhatnak a stáb tagjaival. Az izgalmas produkció stábja nagy
szeretettel vár minden filmbarátot, érdeklõdõt!
2014. AUGUSZTUS 22.

15

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„A TEMPLOM A VALLÁSOS ERKÖLCSISÉG
VÉDÕBÁSTYÁJA”
110 évvel ezelõtt, 1904. augusztus 20-án szentelték fel
a nyíregyházi római katolikusság új templomát. Szükség
volt az 1814-re felépült régi templom elbontására, hiszen
a 19-20. század fordulóján a katolikusok száma megközelítette a 6000 fõt és a 900 fõre méretezett templom már

szûknek bizonyult a hívek befogadására. Új templomot
sürgetett az a városrendezési szempont is, hogy a régi
templom elbontásával felszabadulna a város fõtere, a kereskedelmi piac központja. A közelgõ aranymiséjére készülõ Samassa József egri érsek is egy új templom építését
szorgalmazta. Így született meg 1901-ben a várossal a
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megegyezés: a régi templom telkéért cserébe új helyet
biztosít a felépítendõ új számára, amelyhez a költségeket
az érsek biztosítja. 1902. július 23-án tették le a templom
alapkövét, amelynek fõoltárát egy kereszt jelezte. 1902
novemberére már felhúzták a falakat és már félig álltak a
tornyok is, 1903. május 3-án a jobboldali toronyra pedig
felhelyezték a keresztet. Samassa József augusztus 19-én,
este érkezett a városba a felszentelési ünnepségre. Jósa
András így emlékezett fogadtatására: „Nyíregyháza városa soha sem látott, de nem is fog látni olyan fejedelmi
fogadtatást, amellyel a nagylelkû fõpásztort nemcsak a
város, hanem a vármegyének színe-java méltán megtisztelte, és amilyenben itt koronás fõk közül csak Mátyás király részesülhetett volna”. Májerszky Béla polgármester
üdvözlõ szavaira ezt válaszolta Samassa: „A templom,
uraim, a vallásos erkölcsiség védõbástyája, és mint ilyen,
védõbástyája egyszersmind a haza érdekeinek is”. Szent
István király ünnepén az érsek teljes fõpapi díszben kíséretével elõször a régi templomba vonult, majd onnan
mentek át az új templomba elvégezni a templomszentelési szertartást. Eközben mintegy tízezres sokaság várt a
templomba való bebocsátásra, ami a 10-kor kezdõdõ
szentmisére meg is történt. A nemrégiben belülrõl megszépült templom ma a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye társszékesegyháza. A templomépítõ érsek emlékét egy
szobor, és 2012 óta egy tér is õrzi.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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