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DUNAPACKOS GÉPCSODA. Már szerelik össze a
Dunapack nyíregyházi
gyárában azt a háromszínû flexografikus nyomdagépet, amelyet 18
kamion szállít Olaszországból.

KOMPLEX KEZELÉSEK.
Fizikoterápiás kezelésekkel bõvül a Fürdõház
gyógyászati részlege, és
november harmadikától
TAJ kártyával bárki
fordulhat a fürdõorvoshoz.
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'56-RA EMLÉKEZVE

14
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BESZÉLGETÉS EGY ’56-OS
HAZAFIVAL. A történelemórákon nagyobb
figyelem jutott a lyukas
magyar zászlóra és a
ledöntött szocialista
jelképekre, mint a történelmi háttérre.

REFLEKTORFÉNYBEN

ÚJ ALPOLGÁRMESTER NYÍREGYHÁZÁN
Megtartotta alakuló ülését Nyíregyháza új közgyûlése. A 21
fõs testület tagjai ünnepélyesen tették le az esküt a csütörtöki
képviselõ-testületi ülésen, melyet megtisztelt jelenlétével Kövér László, az Országgyûlés elnöke is. Dr. Kovács Ferenc újraválasztott polgármester munkáját két helyettes segíti majd.
Jászai Menyhért korábbi társadalmi megbízatású alpolgármester mellett, új fõállású alpolgármestert is választottak dr. Ulrich
Attila személyében. A 21 fõs testületbõl 14-en a Fidesz-KDNP
színeiben, ketten-ketten az MSZP és a Jobbik színeiben dolgozhatnak az elkövetkezendõ öt évben. Egy-egy képviselõje
van a DK-nak, az Együtt-PM-nek és a Függetlenek Egyesületének. Az elõzõ ciklushoz hasonlóan, most is kétharmados többségben vannak a Fidesz-KDNP képviselõi. /8-9.

XXI. ÉVFOLYAM 43. SZÁM
2014. OKTÓBER 31.

EMLÉKEZÕ ELCSENDESÜLÉS

Mindenszentek és halottak napja vallási hovatartozástól függetlenül minden jóérzésû ember számára az emlékezés
ideje: a temetõkbe zarándokolunk a hétvégén, hogy a gyertya lángja mellett gondoljunk vissza eltávozott szeretteinkre. Az ország egyik legszebb sírkertje, a nyíregyházi Északi temetõ (a borbányai és a Hõsök temetõje mellett)
szintén megújult az idei ünnepre. A város kiemelt figyelmet fordított erre a területre idén, összesen közel százmillió
forinttal segítve a munkálatokat. A részletekrõl, s a hétvégi temetõi mûködési rendrõl a 3. oldalon olvashatnak.

IDÕSZERÛ RÁKÖTNI A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA
Még a fagyok beállta elõtt érdemes ráköttetni az érintetteknek a szennyvízhálózatra. Ez nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem jelentõs többletköltségtõl is megkíméli az ingatlantulajdonosokat.
A szennyvízprogramban érintettek egyharmada csatlakozott a hálózatra, holott 6374 ingatlantulajdonosnak már van lehetõsége.
Szerzõ: Sipos Marianna
Finiséhez érkezett Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja, melynek keretében mintegy 8000 ingatlanra épül ki a szennyvíz elvezetéséhez szükséges bekötõvezeték. A hálózat építése
98 százalékos készültségû, 6374 ingatlan esetében lehetséges a hálózatra való csatlakozás – kaptuk a tájékoztatást dr. Podlovics Roland projektmenedzsertõl és Mészáros Józseftõl, a hálózatot üzemeltetõ Nyírségvíz Zrt. csatornázási ágazatvezetõjétõl.
A szakemberek elmondták, hamarosan befejezõdik a

szennyvízprogram, hiszen a megvalósításnál már csak a
házi átemelõk megépítése van hátra, november 25-én véget ér az új II-es számú szennyvíztelep egyéves próbaüzeme, és befejezés közeli állapotban van a régi D1-es fõgyûjtõ rekonstrukciója is. Mészáros József kiemelte, a IIes számú szennyvíztisztító telepen megvalósult a szennyvíztisztítási kapacitásbõvítés, mely így tízezer köbméter
befogadására alkalmas, ám jelenlegi terhelése hat-hétezer
köbméter körül van. A kapacitás teljes kihasználásához, a
fajlagos költségek csökkentéséhez is szükségesek a további bekötések.

FONTOS AZ ÉLÕRE KÖTÉS
De nem csak ezért fontos mielõbb rákötni az érintetteknek. Egyrészt az elszikkasztott szennyvíz a város alatt
szennyezi a talajvizet, másrészt pedig jelentõs többletköltséggel is jár majd az ingatlantulajdonosoknak. Dr.
Podlovics Roland azt hangsúlyozta, hogy van egy törvényi határidõ, mely minden érintettre vonatkozik. Ha addig nem kötnek rá a hálózatra, a kedvezményes szállítási

lehetõség megszüntetése mellett további költségek, talajterhelési díj is sújtja majd a mulasztókat. A rákötési lehetõséget követõen 30 napon belül lejár a kedvezményes
szippantási moratórium, és három hónap után már talajterhelési díjat is kell fizetni, mely 1200 forint köbméterenként – tette hozzá Mészáros József ágazatvezetõ. A projektvezetõ elmondta, hogy a rákötési lehetõségrõl minden érintettet szórólapon is tájékoztatnak, de a
nyirszennyviz.hu oldalon is elolvashatóak az információk. A rákötést a Nyírségvíz Zrt. különbözõ akciókkal segíti Nyíregyháza önkormányzatával közösen. Az egyik ilyen,
hogy kedvezményesen lehet megvásárolni az ingatlanon
belüli bekötéshez szükséges mûanyag csöveket a
Nyírségvíz telephelyén, illetve ezen felül mindenki, aki
most köt rá, kettõ tonna komposztra jogosult ingyen.
A szakemberek azt is elmondták, hogy Nyíregyháza
szennyvízhálózata ezzel a projekttel az országos élvonalba került. A városban 92 százalékos kiépítésû az elvezetési rendszer, mely a bokortanyákat is figyelembe véve,
nagyon jó arány, a tisztítási technológia pedig világ élvonalba tartozik.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 24., PÉNTEK

OKTÓBER 24., PÉNTEK

JÓL MÛKÖDIK A CSATORNA

FÕPRÓBA A VB ELÕTT

Az elmúlt hét esõs idõjárása sem okozott gondot a csapadékvíz-elvezetési
rendszerben. A korábbi években 410
millió forintból megvalósult csatornahálózat-fejlesztés pozitív eredményeit már
ott is tapasztalhatják a városlakók, ahol
eddig ez nagy probléma volt.

Nálunk gyakorlatozott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakács- és
cukrászválogatottja a luxemburgi VB elõtt.
A 20 fõs csapat 4 fõpróbát tart, az egyik
helyszín a Hotel Centrál volt. Így derül ki
a magyar menüsor és hogy ki lesz az a 6
fõ, aki részt is vesz a versenyen.

OKTÓBER 25., SZOMBAT

OKTÓBER 25., SZOMBAT

23 ÓRA A SZABADBAN

TÛZOLTÓK A ZÖLD PIRAMISBAN

Egy nyírbogdányi idõsek otthonából
szombaton eltûnt egy 89 éves néni. A bejelentést követõen a rendõrség és többek
között a Kelet-Magyarországi Speciális
Mentõk, illetve sok helyi önkéntes megkezdte a kutatást. A hölgyet, 23 óra elteltével, kielégítõ állapotban találták meg.

A Nyíregyházi Tûzoltó-parancsnokság a napokban a Nyíregyházi Állatpark
Zöld Piramisában gyakorlatozott. A feltételezések szerint a létesítmény második emeletén keletkezett tûz, mely átterjedt az Indonéz-szigetek élõvilágát
bemutató kiállításra is.

OKTÓBER 25., SZOMBAT

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

A NÉVADÓRA EMLÉKEZTEK

228 ÉVES A NAGYTEMPLOM

121 éve született Túróczy Zoltán
evangélikus püspök. Születésnapja alkalmából a nevét viselõ iskola tanulói
és egyházi méltóságok emlékeztek meg
róla, majd helyezték el a tisztelet virágait a püspök Luther téren lévõ emléktáblájánál.

Gyülekezeti napot, hálaadó istentiszteletet és zenés áhítatot tartottak õsbemutatóval a 261 éves nyíregyházi
egyházközségben, az ország második
legnagyobb evangélikus mûemlék
temploma felszentelésének évfordulója alkalmából.

FEDIK A PIACTERET
Már a trapézlemezek beemelésénél
tart a Búza téri piac szabadtéri részének befedése. A fejlesztés a NYÍRVV
saját forrásából, 146 millió forintból
valósul meg.
A tetõt képezõ trapézlemezek rögzítésével folytatódik a Búza téri piac szabadtéri elárusítórészének lefedése. A
munkálatok augusztus közepén kezdõdtek el, a vásártéren egy közel 9 méter
magas, 10 pilléren álló, térrácsos tetõszerkezet épül. A területen korábban már
felállították a vasbeton pilléreket, és a
helyére került az acél tetõszerkezet is.
Vasasné Bacskó Eszter, a NYÍRVV Kft.
fõmérnöke elmondta, a már elkészült tartószerkezetre most szerelik fel a trapézlemez fedõréteget, amely illeszkedik a tavaly felújított piaccsarnokhoz színben és
küllemben egyaránt. Ezzel párhuzamo-

san folynak az elektromos szerelési munkák. A végeredmény az eddigieknél nagyobb komfortfokozatot jelent majd a
külsõ piac mûködésében.
A Búza téri piac szabadtéri elárusítórészének lefedésével a kivitelezõk október végére szerettek volna végezni, de
az elmúlt hetek esõs idõjárása és az építkezés során felmerült közmûproblémák
miatt elõreláthatóan november közepére készülnek el a munkákkal.

TÖBBTONNÁS MENYASSZONY
Újabb indiai páncélos rinocérosz érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. A hároméves, Berlinben született nõstény az
Európai Fajmegmentési Program keretében került a park tenyészállományába. Az állatkertek legnagyobb ritkaságai közé tartozik ez a faj, Európában
csak mintegy 50 állat él, köztük most
már három egyed itt, Sóstón.
Az indiai orrszarvú, a legnagyobb termetû ázsiai orrszarvúfaj. Testtömege 1,8–
2,7 tonna is lehet. A 2–5 centiméter vastag, barnásszürke bõre gazdagon redõzött,
melynek hatására megjelenése a középkori
lovagok páncélzatára emlékeztet – ezért
nevezik a fajt páncélos orrszarvúnak is.
Latin neve elárulja (Rhinoceros unicornis),
hogy egyetlen tülke van, melyet a hím és
a nõstény egyaránt visel.
A faj egyike a legveszélyeztetettebb élõlényeknek, természetes élõhelyén – Indiában, Nepálban, Bangladesben és Pakisztán északi részén – állományát alig 2000
egyedre becsülik. Megfogyatkozásának
legfõbb oka életterének csökkenése, valamint kegyetlen vadászata. Bár hivatalosan
mindenütt védelmet élvez, a feketepiacon

nagy a kereslet az orrszarv iránt, ugyanis
ebbõl állítják elõ Közel-Keleten a dzsambija nevû, hagyományos tõr nyelét, valamint a távol-keleti gyógyászatban gyógyhatást tulajdonítanak orrszarvának.
Éppen ezért az Európai Állatkertek és
Akváriumok Szövetsége (EAZA) tenyészprogramot (EEP – Európai Fajfenntartó Tenyészprogram) hívott életre a faj összehangolt zárttéri szaporítása céljából. A hároméves, kitûnõ vérvonalú nõstény ennek keretében került a berlini állatkertbõl Nyíregyházára, ahol ideálisak a tartási körülmények, s a már itt élõ tenyészpárhoz csatlakozhatott. Így most már a 2006-tól itt élõ
bika válogathat az arák között...

MENTÕKUTYÁSOK SIKEREI
OKTÓBER 27., HÉTFÕ

OKTÓBER 27., HÉTFÕ

FAÁPOLÁSI MUNKÁK

ÜZENT A KIRÁLY

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai egész héten faápolási munkákat végeztek Nyíregyházán, melynek során a
balesetveszélyes ágakat vágták le. A
gallyazás miatt forgalomkorlátozással és
lassabb haladással kellett számolniuk a
közlekedõknek.

Megemlékezést tartottak az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából a Móricz Zsigmond könyvtárban. A rendezvényen az érdeklõdõk
elõadásokat hallhattak és megnézhették
Jakó Jánosnak az I. világháború korából gyûjtött relikviáit.
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A X. Berényi IRO Mentõkutyás Vizsgán és Versenyen eredményesen szerepeltek a nyíregyházi Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesület kutyás
kutató-mentõi. A háromnapos megmérettetésen erõs nemzetközi mezõnyben
értek el szép eredményeket, sõt, a mostani sikeres vizsgával nõtt is a bevethetõ mentõkutyák száma az egyesület
kötelékében.
A cseh, osztrák, szlovák, román, holland
és török versenyzõk mellett kilenc magyarországi mentõcsapat kutyásai tettek vizsgát
múlt hétvégén Jászberényben. A nemzetközi mentõkutyás szervezet (IRO) által felügyelt eseményen nemzetközi bírói csapat
elõtt adtak számot tudásukról a mentõkutyák és az õket vezetõ speciális mentõk.
A versenyzõk három kategóriában,
nyomkövetésben, terület- és romkutatásban mérték össze tudásukat. Az osztrák,
cseh és japán szakértõkbõl álló bírói gárda több lépcsõben mérte fel a kutyák ké-

pességeit, a mentési feladatok végrehajtásán túl, engedelmességi feladatok is részét
képezték a vizsgának. A nyíregyházi csapat ebben az évben két „újonccal” érkezett a versenyre, akik mindketten kiemel-

kedõ eredménnyel zárták a hétvégét. Területkutatásban a Nico névre hallgató németjuhász, romkutatásban pedig Nápolyi,
a labrador retriever ért el dobogós helyezést. A csapat tagjai: Tovai Ildikó–Django
– Terület „A” kategória I. hely, Bajnay Eszter–Nico – Terület „alkalmas” vizsga II.
hely, Vincellér Tibor–Nápolyi – Romkutatás „A” kategória III. hely, Simon Emese–
Csí – Terület „A”.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

MÉLTÓ NYUGHELLYÉ VÁLTAK TEMETÕINK
Közel százmillió forintot biztosított a város a temetõfejlesztésekre az idén. A központi sírkertben az
utak felújítása mellett a ravatalozó tetõszerkezete
újult meg és rekonstrukciós munkálatokat végeztek
el a bemosóparkban is. Az Északi temetõben halottak
napja után elkezdik a fasorok felújítását is, Borbányán
pedig bõvítették a sírkertet és egy lélekharangot is
felszereltek.

AZ ÉSZAKI TEMETÕ MÛKÖDÉSI RENDJE
MINDENSZENTEK ÜNNEPÉHEZ KAPCSOLÓDVA
A temetõ nyitva tartása: 2014. október 31-én, pénteken 7.00–20.00 óra; november 1-jén, szombaton 7.00–
20.00 óra; november 2-án, vasárnap 7.00–20.00 óra.
A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni a fenti novemberi napokon 20.00 óráig. Amennyiben ezen idõpontig nem hagyják el a temetõt, a Pazonyi úti teherportánál
24 órás portaszolgálat van, így itt van lehetõség kimenni.
November 3-án, hétfõn 7.00–17.00 óra.

Szerzõ: Erdõs József
Nyíregyháza polgármestere a temetkezési vállalat igazgatójával tekintette meg az Északi temetõt a fejlesztések
lezárultával. A város kiemelt figyelmet fordít idén a sírkertekre, az Északi temetõre 21 millió forintot költöttek. Ott
1500 négyzetméter útalapot aszfaltoztak le, 400 négyzetméteren kátyúztak, felújították a fa szerkezetû ravatalozót
és a bemosópark rekonstrukciós munkálatai is befejezõdtek. A ravatalozó új tetõt, világító ablakokat, ajtókat és
szõnyeget kapott, és így már szeptembertõl ismét a temettetõk rendelkezésére áll. A bemosóparkban átalakították
a kõhalmokat, kitisztították az üveg emlékmûvet, amely
új világítást is kapott, valamint folytatódik a gránit táblák
elõtti térburkolás. Halottak napját követõen pedig elkezdik a fasorok felújítását is az Északi temetõben.

FIATALODÓ FAÁLLOMÁNY
Szekrényes András, a megyei temetkezési vállalat igazgatója elmondta: a temetõ törzsfái 70, 80, 90 évesek, így
felújításra szorulnak. Egyrészt azért, mert a temetkezési
helyek szûke miatt a sírhelyeket nagyon közel rakták a
fákhoz, de az is indokolja a fiatalítást, hogy némelyik igen
korhadt. Egy részét az elmúlt idõszakban átvizsgálták, és
jelentõs mennyiségû fát kell kivágni. A fasorok megújítása
egy hosszú távú koncepció alapján, 10–15 év alatt valósul majd meg.
A központi sírkert mellett a Hõsök temetõjében is befejezõdtek a munkálatok. Ott díszkaput építettek, sétányt és
kerítést újítottak fel, illetve új síremlékeket is elhelyeztek,
a régieket pedig megtisztították. A beruházás itt is 21 millió forintba került.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azzal egészítette ki,
hogy ezen kívül jelentõs összeget, mintegy 43 millió forintot fordítottak a borbányai temetõ bõvítésére. Ott 1,3

hektár területet kellett vásárolni, így most már elmondható, hogy Nyíregyházán 30–40 évre biztosítottak elõre a
temetkezési helyek.

DUPLÁJÁRA BÕVÜLT A BORBÁNYAI
Ezzel a fejlesztéssel duplájára bõvült a borbányai temetõ területe. A nyíregyházi önkormányzatnak egy kilencéves folyamat után sikerült megvásárolnia azokat a telekrészeket, amelyek bõvítéséhez szükségesek voltak. A borbányai temetõ bõvítésére 32,3 millió forintot fordított a
város, amelyhez még további 10 millió forintot biztosított
fejlesztésekre. A temetõ délre esõ területénél végezték el
a bõvítést, a temetkezési helyek bõvítésére 5361 négyzetmétert, a zöldfelületek és utak kialakítására pedig 7424
négyzetmétert fordítottak. Emellett tovább építették a vízvezeték-hálózatot és új utakat is létrehoztak.

HARANGSZENTELÉS JÖVÕ PÉNTEKEN
A borbányai sírkert harangot is kap. Nyíregyházán ez
volt az egyetlen sírkert, ahol az elhunytat nem tudták harangszóval utolsó útjára kísérni.
A kibõvített és felújított borbányai temetõbe most érkezett a haranglábhoz a lélekharang, melynek felszentelése
jövõ hét pénteken, november 7-én 15 órától lesz a történelmi egyházak képviselõivel. Az eseményre mindenkit
szeretettel várnak.

AKCIÓBAN A KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK
A Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztálya tájékoztatása szerint október 27. és november 2. között a közterület-felügyelet akciót tart az Északi temetõ környezetében. A felügyelõk kiemelt szolgálatot látnak el mindennap reggel 8 és este 8 között.
Az akció célja a halottak napjához kapcsolódó ünnepi tevékenységek zökkenõmentes lebonyolítása. A városunkba érkezõ vendégek tájékoztatása, segítése, útba-

igazítása. A temetõi rend fenntartása, szükség esetén a
rendõrség munkájának segítése, a parkoló gépjármûvek
feltörésének, a temetõi viráglopások és sírrongálások
megakadályozása.
Természetesen az akció része a temetõi látogatottsághoz kapcsolódó árusítási tevékenység jogszerûségének
ellenõrzése, a jogosulatlanul kereskedõk kiszûrése és
szankcionálása.

Gondnoksági és szolgáltatóirodai ügyelet, nyitva tartás: 2014. november 1-jén, szombaton 8.00–17.00 óra –
ügyelet; november 2-án, vasárnap 8.00–16.00 óra – ügyelet. Ügyeleti idõben a gondnokságon lehetõség lesz – a
sírhely felett rendelkezõk (!) vagy meghatalmazottjaik számára – sírhely újraváltására, a temetõlátogatók részérõl
pedig felvilágosítás kérhetõ sírhellyel kapcsolatban.
Gépjármûvel történõ behajtás:
2014. november 1-jén, szombaton 7.00–10.00 óráig
lehet behajtani, de 11.00 óráig a gépjármûvekkel el kell
hagyni a temetõ területét! Parkolási díjat nem kell fizetni!
November 2-án, vasárnap 7.00–20.00 óra. Parkolási díj:
az érvényben lévõ.
A fenti napokon a forgalmi viszonyoktól és a temetõ
zsúfoltságától függõen elõfordulhat idõszakos forgalomkorlátozás, illetve a temetõbe történõ behajtás idõszakos
korlátozása.
2014. november 1-2-án 8.00 és 16.00 óra között a hagyományokhoz híven a Korányi F. utcai ravatalozóban idén
is bemutatót tartanak temetkezési kellékekbõl.
A mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó mûködési
rend változásáról, az esetleges forgalomkorlátozásokról
és a sírhely-újraváltásokkal kapcsolatosan felvilágosítás
kérhetõ:
– személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat gondnokságán (Nyíregyháza, Pazonyi
tér 5. – a Pazonyi úti MOL benzinkút felõl),
– telefonon a 42/408-414-es telefonszámon,
– e-mailben a temeto.gondnoksag@gmail.com e-mail
címen.

MEGEMLÉKEZÉS A HÕSÖK
TEMETÕJÉBEN
A nyíregyházi Hõsök temetõjében több mint 2800
sírban, 14 nemzet elsõ világháborúban elhunyt katonái
nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek,
melyekben egy apa, fiú, férj vagy võlegény alussza örök
álmát, aki hazavágyott és akit hazavártak. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, civilek és civil szervezetek segítségével – immár nyolcadik éve, mindenszentek napján 2800 darab
mécses gyújtásával emlékezik a hõsökre.
Az idei ünnepség 2014. november 2-án 15.00 órakor kezdõdik evangélikus liturgiával, majd ezután
mécsesgyújtással fejezõdik be.

KÖZLEMÉNY
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értesíti Tisztelt Felhasználóit,
hogy munkatársai Nyíregyházán,
az Inczédy sor és Liszt Ferenc utca közötti
szakaszon, csak a Bocskai utcai szervizutat érintve,

ivóvízvezeték-rekonstrukciós
munkálatokat végeznek.
A munkálatok várható befejezési ideje november
közepe, mely idõ alatt a parkolás elõreláthatólag
nehezebb lesz.
Az érintett ingatlantulajdonosok segítõ türelmét és
megértését elõre is köszönjük!
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AKTUÁLIS

KOMPLEX KEZELÉSEK, FÜRDÕORVOSSAL
Fizikoterápiás kezelésekkel bõvül a Fürdõház gyógyászati részlege, melyhez a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
új orvosi gépeket állított üzembe, valamint száraz
gyógytornatermet is kialakított a komplex ellátás érdekében. Sõt, november harmadikától egyszerûen TAJ
kártyával bárki fordulhat a fürdõorvoshoz.

DÉLVIDÉKI GOLGOTA
Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 címmel a délvidéki magyarirtást mutatja be az a vándorkiállítás, amely a
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskolán
nyílt, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében. A tárlaton, mely egy héten át látható, dokumentumok, fotók, személyes visszaemlékezések idézik meg a
történelmi tragédiát. Ugyanitt november 4-én 17 órakor
az Újvidéken élõ Matuska Márton publicista, helytörténeti kutató Magyarirtás a Délvidéken címmel tart elõadást.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
November harmadikától napi hat órában fogadja majd
a szakorvos a betegeket. Ehhez azonban be kell jelentkezni. Ezt személyesen, vagy e-mailt küldve, illetve a rendelõ közvetlen számát hívva lehet munkaidõben megtenni. A rendelõbe érkezõket megvizsgálják és kezelési tervet állítanak össze a betegnek. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.nél azt mondják, egy régi álom valósult meg a fürdõorvos
alkalmazásával. Érvényes társadalombiztosítással rendelkezõ magyar állampolgárok így akár azonnal gyógyírt
kapnak a betegségeikre. Dr. Podlovics Roland, a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta: ha valaki csak
egy TAJ kártyával érkezik, akkor azonnal felírhatják számára a kezeléseket és rögtön igénybe is tudja venni azokat.

MINDENT EGY HELYEN, AKÁR AZONNAL
Ez az egyik könnyebbség a lakosság szempontjából, a
másik pedig az, hogy a balneoterápiás mellett fizikoterápiás kezeléseket is igénybe vehetnek itt.

Munkában az új fürdõorvos
Ultrahang, lágy lézer és mágneses terápia – többek között ezeket a kezeléseket lehet elvégezni ezekkel a korszerû orvosi berendezésekkel a Fürdõházban. Dr. Czímer Éva
reumatológus szakorvos azt emelte ki, hogy eddig is voltak
elérhetõ fürdõgyógyászati kezelések, mind a Júlia fürdõben, mind a Fürdõházban, most azonban egy olyan multifunkcionális fizikoterápiás torony áll a betegek rendelkezésére, amelynek a segítségével, illetve egy száraz gyógyterem
kialakításával, teljes körûvé vált az ellátás. Az orvos által
felírt komplex kezeléshez ráadásul kedvezményes áron lehet hozzájutni, mivel a TB támogatja. Egy ötféle kezelést
tartalmazó csomag sokkal kedvezõbb áron vehetõ majd
igénybe, mintha egyenként írnák fel a páciensnek. Sóstón
az is kiderült, hogy jövõ év elején a reumatológus szakorvos átköltözik majd az Élményfürdõ egyelõre még épülõ új
gyógyászati szárnyába.

Mielõtt még szétfagyna –
szükséges óvintézkedések
a vízmérõk és a pénztárcák kímélésére
A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban vagy a fûtetlen pincékben található vízmérõkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz
kiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a
mérõcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérõt a felhasználóknak
kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint Õk kötelesek a vízmérõ fagy elleni,
megfelelõ védelmérõl gondoskodni.
Mit tegyenek a Felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentõs károkat és vízveszteségeket?
– Gyõzõdjenek meg arról, hogy jól záródik-e vízmérõaknájuk fedele!
– Az aknák sérült fedõlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pótolják!
– Az aknát és a vízmérõt szigeteljék hungarocellel, pléddel vagy maradék szigetelõanyaggal.
– A pincében és a zárt helyen lévõ vízmérõk, vízvezetékek esetén ellenõrizzék
a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák azt zárva!
– A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévõ aknát is szigeteljék!
– Figyeljenek arra, hogy a vízmérõben a víztelenítést követõen is maradhat víz,
ezért a vízmérõakna szigetelését mindenképp meg kell oldani!
Amennyiben Felhasználóink megteszik a szükséges óvintézkedéseket, tavasszal várhatóan nem ilyen vízmérõkkel fognak találkozni!
Köszönjük, hogy odafigyelnek vízmérõjük állapotára, hiszen azok rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
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KIS VÁROSVÉDÕK
Nyíregyháza bombázásának 70. évfordulója alkalmából
megjelent a Mesélõ Nyíregyháza újabb kiadványa. A 29. városvédõ füzet Nyíregyháza tragikus napját, 1944. szeptember
6-át mutatja be. A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület tájékoztatóján elhangzott: helytörténeti vetélkedõt szerveznek általános iskolásoknak, a Kis Városvédõk írásbeli fordulók után élõ
döntõn mutathatják meg, mennyit tudnak Nyíregyházáról. A
vetélkedõre november 12-éig jelentkezhetnek a diákok a
kisvarosvedok@gmail.com címen. A felhívást a Nyíregyházi
Városvédõ Egyesület honlapján is elolvashatják.

A HÉT TÉMÁJA

DUNAPACK: SZÁZTONNÁS GÉPCSODA
Már szerelik össze a Dunapack nyíregyházi gyárában azt a háromszínû flexografikus nyomdagépet,
amelyet az 1,7 milliárd forintos innovatív fejlesztési
program keretében 18 kamion szállít Olaszországból.
A 2,8 millió euró értékû gép egyedülálló az országban, hiszen 4 és fél méter széles dobozok gyártására is
alkalmas, így közel 20 százalékkal növeli a gyár
feldolgozókapacitását.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A több mint 100 tonnás monstrum egységeit 18 kamion
szállítja Olaszországból, 13 jármû már megérkezett, így
folyamatos a munka. A gépbeszerzés része az 1,7 milliárd forintos innovatív fejlesztésnek, amelynek felét pályázat útján, európai uniós támogatásból finanszíroznak.
Galambos Attila, a Dunapack Papír- és Csomagolóanyag Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, ez a gép egy
egyedülálló gyártóegység nemcsak itt, Nyíregyházán,
hanem az egész országban, sõt, Közép-Európában is. A
méretét tekintve kuriózum, 4 és fél méter széles dobozok gyártására is alkalmas. A gyár életében óriási lépés,
hiszen a feldolgozókapacitást közel 20 százalékkal növeli és olyan új piacokra tudnak betörni, amirõl eddig
csak álmodoztak.
Az új nyomdagép próbaüzemét november elején kezdik meg, január közepétõl pedig akár teljes kapacitással is
dolgozhat. A fejlesztési program során új anyagmozgató
és csomagolórendszert is telepítettek, illetve új transzferkocsikat is beszereztek. A dobozkészítõ vonalon pedig egy

új kötözõgépet is beüzemeltek. Jelenleg 200 család megélhetését biztosítja a nyíregyházi Dunapack gyár, s bár a
projektben nem volt elõírás a munkahelyteremtés, a növekvõ kapacitás miatt minden bizonnyal új dolgozókra is
szükség lesz. A cég piacvezetõ Közép- és Kelet-Európában, Magyarországon három gyárat mûködtet a cégcsoport, Nyíregyháza mellett Csepelen és Dunaújvárosban.
A hazai termelés felét a Dunapack adja, Nyíregyházán
önmagában évente 100 millió négyzetméternyi csomagolóanyagot és 54 ezer tonna papírt dolgoznak fel. Naponta legalább 50 kamionnyi áru hagyja el az üzemet, a
gyár árbevétele tavaly 12 milliárd forint volt.

HÍREK

KÉSZÜLJÜNK A TÉLRE!
A hófúvások és hótorlaszok idõszaka remélhetõleg még messze van, de fontos idõben felkészíteni az
autókat a hideg hónapokra. De nemcsak a jármûveknek kell téli üzemmódra átállnia, hanem a közlekedés valamennyi résztvevõjének.
A tél közeledtével nemcsak az út-, de a látási viszonyok is jelentõsen romlanak, ezért a rendõrség kiemelten kezeli a látás és a láthatóság kérdését. Az a jármûvezetõk felelõssége, hogy a megváltozott idõjárási viszonyoknak megfelelõen felkészítsék gépjármûvüket és ellenõriztessék látásukat. Ilyenkor még fontosabb a kerékpárok megfelelõ felszereltsége is, valamint az éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között, lakott területen kívül
közlekedõ kerékpárosok által viselendõ fényvisszaverõ
mellény, mely gyalogosok számára is kötelezõ.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is kapcsolódik az országos baleset-megelõzési kampányhoz. December 12éig mindenkinek lehetõsége van betérni egy, az akcióban részt vevõ szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják
a jármû világítástechnikai berendezéseit, valamint térítésmentesen ellenõriztetheti látását a kezdeményezéshez csatlakozott optikusoknál.
Az elmúlt évek tapasztalata szerint az autók téli felkészítését szeretjük az utolsó pillanatra hagyni, pedig az
idõszakos átvizsgálás hamar elvégezhetõ, sõt, sok márkaszervizben már ingyenes ez a szolgáltatás – tudtuk meg
a szakemberektõl. Ha nincs, még nem késõ beszerezni
a téli gumit, amely az õszi-téli autózás elengedhetetlen
kellékének számít. Egy bizonyos hõmérsékleti határ alatt
kimondottan nem javasolt a nyári abroncsok használata, ez pedig a sokat emlegetett plusz hét fok.
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HÍREK

„A SEBEK NEHEZEN GYÓGYULNAK” – A FORRADALOMRA EMLÉKEZTEK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulójára emlékeztek Nyíregyházán. Múlt hét szerdán
iskolások koszorúzták meg városszerte az '56-os emléktáblákat és -helyeket, majd csütörtökön a kedvezõtlen idõjárás miatt a Hõsök tere helyett a Kodály Zoltán
Általános Iskolában emlékeztek ünnepi mûsorral.
A megemlékezésen részt vett a város újraválasztott polgármestere, a felesküdött új képviselõ-testület, országgyûlési képviselõk és számos megemlékezõ.
Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében az 58
évvel ezelõtt történtekre hívta fel a figyelmet. Azt mondta,
minden esztendõben újra nemet kiált a magyarság az országot megnyomorító egykori kommunista rendszerre. Dr.
Kovács Ferenc hozzátette: évrõl évre arra is rá kell ébrednünk, hogy a sebek nehezen gyógyulnak. Néhány ’56-os
még ma is itt él közöttünk. S bár rehabilitációjukra történtek kísérletek, az a seb olyan mély, hogy sok esetben gyermekeik, unokáik életében is nyomot hagy.

A BOCSÁNATKÉRÉS MÉG VÁRAT MAGÁRA
A városvezetõ felidézte az 1956-os forradalom és szabadságharc nyíregyházi eseményeit is. Emlékeztetett arra,
hogy a véres csütörtököt követõen a Zöld Irodaház tetejérõl leverték a vörös csillagot és helyére kitûzték a nemzeti
színû lobogót. Onnan a tömeg a Himnuszt énekelve vonult a Kossuth gimnázium felé, majd a Malinovszkij szobrot is ledöntötték. Késõbb a nyomdához és a városházához vonultak, elzavarták a tanácselnököt és az erkélyrõl
mondtak beszédeket.

FILMMÛVÉSZET KRÚDY NYOMDOKAIN
Immáron hetedik alkalommal rendezhette meg Nyíregyházán a NYÍRI AFK Egyesület az Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemlét – közölte szerkesztõségünkkel
Petrusák János elnök. Idén a Váci Mihály Kulturális Központ
beépítette a Krúdy Napok keretébe, így két napon át zenésmûsoros könyvbemutatón, fotókiállításon és a filmek bemutatóján vehettek részt a szép számú érdeklõdõk. A rendezvényt
Petneházy Attila országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Az országos filmszemle zsûrije: Kéry Péter operatõr és dr. Reszler
Gábor fõiskolai tanár a program végén egy kötetlen szakmai
megbeszélés keretében értékelte a 11 alkotó 14 mûvét, amelyet 6 órányi vetítési idõben lehetett megtekinteni.
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A polgármester beszédében hozzátette, az ’56-os forradalom sebeit nem feledni kell, hanem az igazság teljes feltárásával lezárni szükséges azt. Méltatta azokat a még ma
is élõ nyíregyháziakat, akik részt vettek a szabadságharcban. Majd kifejtette, az ’56-os bûnök soha nem évülnek el.
– Egy hatalmas adósság még mindig törlesztésre vár, mert
a mai napig nem történt meg a bocsánatkérés azok részérõl, akik elnyomtak, leigáztak, megfélemlítettek, és mostanáig nem derült fény a teljes igazságra.
Az ünnepségen a Vasvári Pál Gimnázium mutatott be
zenés irodalmi összeállítást Elindultam szép hazámból
címmel, majd a Hõsök terén koszorúzták meg az ’56-os
emlékmûvet. A forradalmárok családtagjai mellett pártok,
szervezetek és nyíregyházi intézmények képviselõi helyezték el az emlékezés virágait.

KIHAT A KÖVETKEZÕ NEMZEDÉKRE
Az orosi részönkormányzat is megemlékezést tartott az
1956-os forradalom évfordulójának tiszteletére. A városrészen dr. Tirpák György önkormányzati képviselõ mondott ünnepi beszédet. Arról beszélt, hogy mindaz, ami a
múltban megtörtént, kihat az azt követõ nemzedékre is.
Kiemelte a forradalmárok hõstetteit és azt, hogy 58 évvel
ezelõtt a magyarság magára maradt.
A megemlékezés részeként Oroson az egykori nagyközség tanácsházájául szolgáló épületnél helyezték el a
megemlékezés virágait, majd fáklyás felvonulást tartottak
a városrészben.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

HATÁRTALANUL
A Jókai Mór Református
Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai a Határtalanul!
program keretében a Felvidéken barangoltak íróink és
költõink nyomában. Jártak
Jókai szülõvárosában, megtekintették a Madách-kúriát, a Mikszáth Emlékházat,
Balassi-verseket szavaltak a
zólyomi várban, illetve Kassán megkoszorúzták Kazinczy Ferenc emléktábláját és
Márai Sándor szobrát.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Munkakör megnevezése: 2 fô projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatok:
Közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek feltárásában és elôkészítésében,
hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô pályázat készítéséhez, szükség
esetén, külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos
gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elônyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezô és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. december 1-jétôl betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2014. október 31.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország

NYUGDÍJAS VETÉLKEDÕ
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség – a Fegyveres Erõk és Rendvédelmi
Szervek nyugdíjasai szervezésében – az
1956-os forradalomról megemlékezve a zsúfolásig megtelt Tiszti Klubban a tagszervezetek és a görögkatolikus általános iskola tanulói részvételével, a generációk együttmûködését segítve, szellemi vetélkedõt tartott. A versengést Jósa András születésének
180., az I. világháború kitörésének 100. és
a holokauszt 70. évfordulójának témája adta.
A zsûri elnöke, dr. Bene János múzeumigazgató és dr. Riczu Zoltán fõiskolai tanár a
vetélkedést megelõzõen az eseményekrõl
rövid tájékoztatót tartott, a klub dalárdája
alkalomhoz illõ dalcsokorral lépett fel. A

megmérettetésen a Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület teljesített a legjobban,
megelõzve a Belvárosi nyugdíjasokat és a
Dialóg Nyugdíjas Egyesületet.

ELKEZDÕDÖTT A
FÛTÉSI IDÕSZAK
A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési vezetékek és a hõközpontok állapotát, annak érdekében, hogy a fûtési
szezon ideje alatt minden megfelelõen mûködjön, a szolgáltatás zavarmentes legyen.

A fûtési rendszer beindulása után
minden esetben ellenõrizni kell
a termosztatikus szelepek állapotát,
rendellenes mûködés esetén a meghibásodást
a Szolgáltatásfelügyelet részére be kell jelenteni.

Hibabejelentés: 42/451-644
Ha a radiátort a termosztatikus szelep változatlan szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha a fûtõtest nem teljes felületén meleg, akkor az azt jelenti, hogy a szelep megfelelõen
mûködik, vagyis csak annyi hõenergiát enged leadni, amennyire a
szelep beállítója „utasítást” ad.
Azoknak a fogyasztóknak, akik nem az egyenletes részszámlázást választották, október hónaptól már fûtési részfizetéseket is tartalmaznak
a számláik. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, október hónapban aktualizáltuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. Eltérõ visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára, a korábbi elszámolt év tény felhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.

NYÍRTÁVHÕ KFT.
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A HÉT TÉMÁJA

A HÉT TÉMÁJA

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS

„MEGSZOLGÁLT ELISMERÉS AZ ELMÚLT NÉGY ESZTENDÕ MUNKÁJÁÉRT”

MEGALAKULT NYÍREGYHÁZA ÚJ KÖZGYÛLÉSE
Megtartotta alakuló ülését Nyíregyháza új közgyûlése.
A 21 fõs testületbõl 14-en a Fidesz-KDNP színeiben,
ketten-ketten az MSZP és a Jobbik színeiben dolgozhatnak az elkövetkezendõ öt évben. Egy-egy képviselõje van a DK-nak, az Együtt-PM-nek és a Függetlenek
Egyesületének. Új tisztségviselõt is választott a közgyûlés: fõállású alpolgármesterként dr. Ulrich Attila tölti
be ezentúl ezt a tisztséget.
Hálaadó ökumenikus istentiszteleten vettek részt a Fidesz-KDNP frakció újonnan megválasztott képviselõi múlt
hét szerda reggel a Római Katolikus Társszékesegyházban. A képviselõk elõtt a történelmi egyházak nyíregyházi képviselõi hirdettek igét. A kezdeményezés négy évvel ezelõtt indult, akkor az újonnan megválasztott polgármester és képviselõk részvételével tartottak ökumenikus istentiszteletet.
Huszárok vitték be fanfárok hangjára Magyarország és
Nyíregyháza zászlaját, valamint a város 1753-as, eredeti
telepítési pátenslevelét a városháza Krúdy-termébe délelõtt.
Az alakuló ülésen tettek esküt az egyéni körzetekben és a
listáról bejutott képviselõk, a polgármester, az alpolgármesterek és a bizottsági tagok is.

ELÕREVINNI A VÁROS ÜGYEIT
A jelentõs közbizalommal újraválasztott dr. Kovács Ferenc
köszöntõjében azt mondta: – Nem véletlen, hogy a pátenslevél jelenlétében tesszük le az esküt, hiszen ebben az ünnepélyes pillanatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a
mai közgyûlés jogutódja az 1753-ban ide telepített elõdeink
vezetésének. Nyíregyháza nemcsak utakból, épületekbõl áll,
hanem azok emlékébõl is, akik ezt a várost építették. Nyíregyházának nehéz helyzetek is jutottak az évszázadok során, de a nehézségekkel szembe kell nézni. Az elszántság
bennünk van, városunk fejlõdése, felemelkedése rajtunk is
múlik. Egy kis ügyességgel az elénk görgetett kövekbõl lépcsõt építhetünk – idézte a klasszikust a városvezetõ.
Dr. Kovács Ferenc hozzátette, hogy megoldandó feladat mindig volt és lesz is, de azt nem szabad elfelejteni,
hogy mire kapták a felhatalmazást: arra, hogy a város
ügyeit elõrevigyék. Az újraválasztott városvezetõ reményét fejezte ki, hogy a testületben érdemi viták zajlanak
majd és az elmúlt ciklust beárnyékoló személyeskedésektõl mentesek lesznek az üléssorozatok. Az ellenzék
minden konstruktív kritikáját, javaslatát, elõremutató felvetését fogadják majd.

ÁTLAGON FELÜLI FEJLÕDÉS
Az alakuló közgyûlésen részt vett Kövér László is. Az
Országgyûlés elnöke ünnepi beszédében a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok egymásra utaltságát
hangsúlyozta. Köszöntõjében így fogalmazott: – Nyíregyháza talán a városaink átlagát meghaladó ütemben és
módon fejlõdött az elmúlt négy esztendõben, bizonyára
nem véletlen, hogy alapvetõen hasonló összetétellel, hasonló erõviszonyok mentén kezdheti a következõ ötesztendõs ciklust, mint amivel befejezte a mögöttünk hagyott
négy évet. A városvezetésnek a mostani megbízatása nem
egy megelõlegezett bizalom a következõ öt esztendõre,
hanem egy megszolgált elismerés is azért a munkáért, amit
az elmúlt négy esztendõben együtt elvégeztek.

KÖZGYÛLÉS A TÉVÉBEN
Az alakuló ülés utáni elsõ közgyûlést lapzártánk után
tartották, melyrõl jövõ heti számunkban tudósítunk.
A Nyíregyházi Televízióban azonban megnézhetik a
teljes felvételét ismétlésben, szombaton 10 órától.
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A MAGYAR NEMZET
CSAK EGYÜTT LEHET SIKERES

A házelnök arra biztatta az ellenzéki képviselõket, hogy
ne tekintsék magukat ellenzékinek a városon belül, még
ha az országos politikában a pártjaik ebben a pillanatban
így is cselekszenek. Vegyék ki részüket a Nyíregyháza érdekeit szolgáló munkából lelkiismeretük és a legjobb tudásuk szerint. Segítsék tovább emelni a többszörös hátrányokkal szenvedõ térség húzó városát, Nyíregyházát. Dr.
Kövér László arról is szólt, hogy jelenlétével a kormányzat
és a helyi önkormányzatok egymásra utaltságát is demonstrálja, hiszen rossz az a nézet, hogy az egyén szabadságát
rendszeresen szembe állítjuk az állammal, mint egy elnyomó gépezettel. – Egy demokráciában az állam mi vagyunk. Egyén, közösség, település, a Magyar Nemzet csak
együtt lehet sikeres.

ÚJ ALPOLGÁRMESTER:
DR. ULRICH ATTILA
Megválasztották a közgyûlésen Nyíregyháza két alpolgármesterét is. Fõállású alpolgármesternek, nem
közgyûlési tagként dr. Ulrich Attilát jelölték, õ a kultúráért felel majd. Az új városvezetõ a Nyíregyházi Televíziónak így nyilatkozott: – Szeretnénk erõsíteni Nyíregyháza kulturális életét abban az értelemben, hogy
ne csak itt, a helyiek legyenek büszkék a hagyományainkra, hanem ezt országosan is elismerjék. Ehhez
egy nagyobb kiterjesztettségû kulturális életet szeretnénk a városban. Ez helyileg a belvárost is jelenti, hiszen Sóstó jól mûködik, sõt, az ország egyik legdinamikusabban fejlõdõ kulturális turisztikai centruma,
ezért ezzel párhuzamosan a városközpont szerepét is
erõsíteni kell.
A közgyûlés társadalmi megbízatású alpolgármesterré
újra Jászai Menyhértet választotta, aki nyugodt, hatékony
és eredményes építkezést vár a következõ öt évtõl. – Nyíregyházának egy még inkább felfelé ívelõ, prosperáló korszaka következik, hiszen nemcsak önkormányzati, hanem
európai uniós fejlesztési ciklus is kezdõdik. Ez városunk
életében mindenképpen meghatározó lesz, így nyugodt,
alkotó légkörre számítok és sok munkára.

A Függetlenek Egyesülete most is egy fõt juttatott a testületbe. A Jobbiknak az elkövetkezendõ öt évben is két képviselõje lesz. A pártnál Vass Zoltán jutott volna be listáról
a testületbe, ám õ visszalépett, így Bakó József lett a közgyûlés tagja.
Az ülésen a bizottsági elnököket és tagokat is megválasztották. Ehhez a napirendhez hozzászóltak az ellenzéki képviselõk, akik úgy vélték, a bizottsági struktúra
nem igazságos. Kritizálták, hogy a fontosabb bizottságoknak nincs külsõs tagja, pedig szerintük szükség lenne elismert szakemberek jelenlétére. A polgármester válaszában kifejtette: öt helyett most hat bizottsági tag van.
A korábbi 4+1 helyett 4+2 az arány, ami igazán igazságos, hiszen leképezi a választás eredményét. Elmondta:
felajánlották a pénzügyi bizottság elnöki posztját az ellenzéknek. A polgármester úgy véli, az, hogy a fontosabb bizottságokban nincs külsõs tag, nem jelenti azt,
hogy a bizottsági tagok ne konzultálhatnának szakértõkkel. A szocialisták két személyi javaslatát külsõ bizottsági tagokra a közgyûlés leszavazta és a polgármester azt kérte, nevezzenek meg új jelölteket e hétre. Ezt
leszámítva a mellékelten közölt bizottsági névsor véglegesnek tekinthetõ.

A KÖZGYÛLÉSI BIZOTTSÁGOK
ELNÖKEI ÉS TAGJAI
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke: Dr. Adorján Gusztáv (FIDESZ-KDNP)
Tagjai: Tóth Imre (FIDESZ-KDNP), dr. Tirpák György
(FIDESZ-KDNP), Szilvási István (FIDESZ-KDNP), Lövei
Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS),
Nagy László (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS)

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Elnöke: Dr. Tirpák György (FIDESZ-KDNP)
Tagjai: Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP), Ágoston Ildikó (FIDESZ-KDNP), Bajnay Kornél (FIDESZKDNP), Bakó József (JOBBIK), Hunyadi János (MSZPDK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS)

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Elnöke: Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP)
Tagjai: Bajnay Kornél (FIDESZ-KDNP), Andó Károly (FIDESZ-KDNP), Ágoston Ildikó (FIDESZ-KDNP), Póka
Imre (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS), Béres
Csaba (JOBBIK)
Nem képviselõ tagok: Fesztóry Sándor (FIDESZ-KDNP),
Cservenákné Szuromi Piroska (FIDESZ-KDNP)

Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Nagy László (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.ÖSSZEFOGÁS)
Tagjai: Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (FIDESZ-KDNP),
Tóth Imre (FIDESZ-KDNP), Szilvási István (FIDESZKDNP), Tormássi Géza (FIDESZ-KDNP), Bakó József
(JOBBIK)

VITA SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN

Nem képviselõ tagok: Petrusák János (FIDESZ-KDNP),
Zajácz Tiborné (FIDESZ-KDNP)

A közgyûlés 21 tagból áll. A Fidesz-KDNP frakciószövetséget 15-en képviselik, köztük hat új képviselõvel. A
szocialisták két fõvel, az Együtt-PM és a Demokratikus
Koalíció pedig egy-egy képviselõvel került a közgyûlésbe.

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Az oldalt összeállította: Sipos Marianna és Erdõs József
Fotók: Trifonov Éva

NYÍREGYHÁZA ÚJ ALPOLGÁRMESTERE: DR. ULRICH ATTILA
Dr. Ulrich Attila neve nem ismeretlen a nyíregyháziak elõtt, hiszen a kilencvenes évek közepétõl dolgozik a
nyíregyházi Jósa András Múzeumban, az utóbbi években pedig a Kállay Gyûjtemény felett bábáskodott. Október 22-étõl viszont Nyíregyháza újonnan megválasztott alpolgármestere.
Dr. Ulrich Attila Ózdon született, majd az általános és
középiskola elvégzése után 1989–1994 között a Kossuth Lajos Tudományegyetemre járt, ahol történelem–filozófia szakos középiskolai diplomát szerzett. Az egyetem alatt kitûnt a
történelem iránti komolyabb érdeklõdése, történelem tanszéki demonstrátorként vállalt feladatot és emellett diákként
is tanított (gazdaságtörténetet és pénztörténetet). Mentora dr.
prof. Takács Péter volt, akinek támogatásával került a Jósa
András Múzeumba 1994. augusztus 1-jén. Ezt követõen még

hat évet tanított a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
2011-ben gazdaságtörténetbõl doktorált, 2008-tól tagja az MTA Köztestületének, ebben az évben nyerte el a
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2008–2013), beadott
munkáját a bizottság kuratóriuma kiválóra értékelte, így
az akadémia elnökétõl 2012-ben akadémiai elismerést
vehetett át. Szakterülete a 17. századi gazdaságtörténet,
uradalom és családtörténet, numizmatika.
Tagja a Magyar Numizmatikai Társaságnak, a Tiszántúli Történész Társaságnak, az MTA Köztestületének és
ezek mellett a Helyi Értéktár elnöke.
Szabadidejében méhészkedik és a régiségek világával
ismerkedik. Dr. Ulrich Attila nõs, két gyermek édesapja.

MEGALAKULT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS IS
Megtartotta alakuló ülését Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselõ-testülete. A 25 megyei közgyûlési képviselõ egyhangú döntése értelmében újra Seszták Oszkárt választották a testület elnökének.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megyei listára
228 településen szavaztak az önkormányzati választáson. A Fidesz-KDNP a megyei közgyûlésben 16 mandátumhoz, a Jobbik öt, az MSZP három és az Összefogás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület egy mandátumhoz jutott. A testület tagjai az alakuló közgyûlésen ünnepélyes keretek között letették az
esküt.
A 25 megyei közgyûlési képviselõ egyhangú döntése
értelmében a megyei közgyûlés élén a következõ öt év-

ben is Seszták Oszkár elnök áll, aki azt mondta: konszenzusra törekszenek majd a közgyûlésben és minden
építõ javaslatot befogadnak, amely a megye lakosságának érdekeit szolgálja. A területfejlesztési stratégia pedig a megye gazdasági felzárkózását segíti majd.
A szabolcsi önkormányzat közgyûlése alakuló ülésén
két Fidesz-KDNP-s alelnököt is választott: Baracsi Endre
mérnököt, aki három korábbi cikluson keresztül volt tagja
a testületnek, valamint Szabó Istvánt, Mátészalka korábbi polgármesterét. Szabó István 1998 és 2002 között a
Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje volt.
A megyei közgyûlésen megalakult az ügyrendi, a jogi,
a pénzügyi, a terület- és vidékfejlesztési bizottság, valamint a nemzetközi kapcsolatok és határmenti együttmûködések bizottsága.

Elnöke: Rákóczi Ildikó (FIDESZ-KDNP)
Tagjai: Vassné Harman Gyöngyi (FIDESZ-KDNP), Andó
Károly (FIDESZ-KDNP), Mussó László (FIDESZ-KDNP),
Jeszenszki András (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS), Béres Csaba (JOBBIK)
Nem képviselõ tagok: Czura Gabriella (FIDESZ-KDNP),
dr. Hudákné Fábián Nóra (FIDESZ-KDNP), dr. Ujhelyi
János (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS)

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Tormássi Géza (FIDESZ-KDNP)
Tagjai: Mussó László (FIDESZ-KDNP), Vassné Harman
Gyöngyi (FIDESZ-KDNP), Rákóczi Ildikó (FIDESZKDNP), Lövei Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.ÖSSZEFOGÁS), Hunyadi János (MSZP-DK-EGYÜTTPM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS)
Nem képviselõ tagok: Éberhardt Gábor (FIDESZ-KDNP),
Oláh István (FIDESZ-KDNP), Lengyel Máté (JOBBIK)
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AKTUÁLIS

INTERJÚ

SEGÍTETT, MENEKÜLT, HAZAJÖTT, BEBÖRTÖNÖZTÉK
BESZÉLGETÉS EGY ’56-OS HAZAFIVAL
Októberben nemcsak az igazi õsz köszöntött be, hanem az iskolák körül is egyre több ünnepi díszbe öltözött diákkal lehetett találkozni. Megemlékezéseket
tartottak október 6-án, az aradi vértanúk napján és
október 23-át megelõzõen is, tisztelegve az ’56-os forradalom emléke elõtt. A történelemórákon nagyobb
figyelem jutott a lyukas magyar zászlóra, a Kossuth
címerre és a ledöntött szocialista jelképekre. Kikopni
látszik viszont az emlékezetbõl az a történelmi háttér,
ami még mindig meghatározza sokak, így interjúalanyom, Balogh János életét is, akivel az ünnepi megemlékezéseket követõ héten nyílt lehetõségem leülni beszélgetni, miután dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere Bencs László emléklappal köszöntötte.

„SZERETEM A HAZÁMAT!”

Szerzõ: Bruszel Dóra
Balogh János 1934. október 19-én született Rakamazon,
de már több mint negyven éve Nyíregyházán él feleségével. Egyike azoknak, akik nemcsak át-, de meg is élték az
1956-os forradalom történéseit. Beszélgetésünk elején elmondta, hogy nehéz az élet, mert fájnak a lábai és ez
akadályozza õt abban, hogy könnyen tudjon közlekedni
a lakásban. Ettõl a fájdalomtól azonban talán súlyosabbak emlékképei, amelyek a forradalom során és az azt
követõ idõszakban ivódtak tudatába. Az elõzményekrõl
megtudtam, hogy 1954-ben vonult be a határõrséghez,
majd a kiképzést követõen Felsõcsatárra került, ahol katona volt a nyugati határ mentén. Ott azonban egyik nap
arra kérte õt egy férfi, hogy segítse át a kislányát a határon, hogy az nyugatra mehessen.

BAJBA SODORTA JÓ SZÍVE
– Mondtam neki, hogy van egy folyó, ahol nincs beaknázva. Ott nyugodtan át lehet menni. Ezzel történt a
gond. Elmondtam a barátaimnak, hogy mi történt, és a
szolgálat után az õrsparancsnok már be is akart hívatni
magához. Akkor már tudtam, hogy biztosan kitudódott a
dolog, ezért kimentem Ausztriába, ahol három hónapig
lágerben voltam, majd egy Kõbányába vittek ki. Ezt követõen Nyugat-Németországba kerültem, szintén egy
lágerbe, de 1955-ben már egy szerszámkészítõ gyárban
dolgoztam esztergályosként. 1956 õszén ott hallottam
meg a rádióban: Magyarországon kitört a forradalom. A
hír hallatán nem hezitáltam sokáig, úgy döntöttem, visszatérek a hazámba.

november 4-én Debrecenbe, a nagy irodaházba ment társaival, ahol hozzávetõlegesen 250 fiatal felkelõ is tartózkodott. – Sajnos rögtön elkaptak bennünket és elvittek az
orosz laktanyába, ahol három hónapig voltunk. Minden
éjszaka kivétel nélkül anyaszült meztelenre vetkõztettek
és megmotoztak minket. A betonon feküdtünk, semmi nem
volt alattunk. Ezt követõen átvittek a rendõrkapitányságra, ahol az oroszok kihallgattak.

BÖRTÖNBÕL BÖRTÖNBE
Egy hónap elteltével börtönbe kerültünk, majd Budapestre, a katonai ügyészségre vittek. Ott voltunk hat hónapig. Egyik nap ki akartak vinni minket sétálni, de hangsúlyozták, hogy csak az mehet, aki vissza is bír majd jönni. Gondolhatja, hogy akkor milyen állapotban lehettünk
– sóhajtott felém Balogh János. – A sétát követõen mindkét oldalunkon felsorakoztak a smasszerok, és ahogy mentünk fel, úgy vertek bennünket gumibottal. A fél év elteltével aztán gyûjtõfogházba kerültünk, ahol motorkerékpárokat újítottunk fel, ott azonban egy hónap szigorítottat
kaptam, mert amikor megvonták tõlünk a védõitalt, a fél
liter tejet, azt merészeltem mondani a századosnak, hogy
úgy viselkednek velünk, mint a rabszolgákkal. A szigorított miatt minden másnap csak fél kosztot kaptam. Innen
Vácra kerültem, ahol a dunai gombgyárban dolgoztam
addig, amíg ki nem szabadultam 1966-ban.

MEGBÉLYEGEZVE

SORTÛZ ELÉ ÁLLÍTOTTÁK
– Útban Budapest felé, Csornánál elkaptak minket, mert
azt hitték, hogy besúgók vagyunk. Sortûz elé állítottak, de
a nagy szerencsének köszönhetõen, végül elengedtek
minket – kezdte az emlékek felidézését Balogh János, aki
ezt követõen részt vett Pesten a forradalomban, majd
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ta az emlékek felidézését Balogh Jánosné Ibolya néni, aki
egyébként fiatalokat megszégyenítõ pontossággal kötötte
dátumokhoz a történéseket. – Az egyik volt munkatársamnak végül sikerült segítenie, hogy Tiszabercelre bekerülhessen iskolába a fiam. Ott virágkötészetet tanult, így legalább lehetett valamilyen iskolája. Hétvégente azonban
nem engedték haza a kollégiumból, az ottléte alatt krumplit
kellett zsákolnia. A férjemnek 1971. november 4-én letelt
az öt év rendõrségi felügyelete, de 1981-ig el volt tiltva a
közügyektõl. Szeretett volna kiváltani egy kis ipart, de még
1984-ben is úgy adták ki az erkölcsi bizonyítványát, hogy
szerepelt benne, hány ponton volt elítélve. Mivel meg
voltunk pecsételve és a gyerekeink sem tudtak tanulni,
nem láttunk jobb megoldást, ezért õk a nyolcvanas évek
második felében disszidáltak.

Balogh János elmondta, hogy szabadulását követõen 15
évi szabadságvesztésre ítélték, 10 évi közügyektõl való
eltiltásra és minden vagyonát el is kobozták. Öt év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott, ami azt jelentette, hogy
minden hónap elsõ vasárnapján le kellett jelentkeznie a
felügyelõ tiszteknél. A papírján pedig az szerepelt az 1957.
május 28-án kelt határozat szerint, hogy elítélték külföldre szökés, hûtlenség, népi demokratikus államrend elleni
bûntett és tiltott határátlépés miatt. Engedéllyel költözhetett Nyíregyházán belül egyik helyrõl a másikra, ha 24
órára el akarta hagyni a várost, azt is kérnie kellett, hogy
engedélyezzék, szórakozóhelyre nem járhatott és szavazni
sem szavazhatott. 15 év után családot alapított, de lakást
nem kaphatott, megbélyegzése miatt számára csak a segédmunkás állás jöhetett szóba, fizetése pedig a lehetõ
legalacsonyabb volt.

GYERMEKE IS BÛNHÕDÖTT
– Jeles tanuló volt a fiam, de mivel a férjem ’56-os volt,
három gimnáziumból is elutasították a felvételét – folytat-

Ibolya nénitõl megtudtam, hogy terveik között szerepelt, õk is kiköltöznek külföldre, még az Ausztrál Nagykövetségen is jártak és a konzullal is beszéltek, de végül
minden függõben maradt. – Én nem is mentem volna el,
szeretem a hazámat. Amikor jött a forradalom híre, akkor
is azt mondtam, nekem otthon van a helyem – vágott közbe Balogh János, aki hangsúlyozta, hogy sajnos sokszor
nem tud beszélni a forradalom történéseirõl, mert elõtörnek az emlékei és nagyon ideges lesz. Hogy milyen az
igazi hazaszeretet, azt leginkább tõlük, a 48 éve házas
Balogh Jánostól és feleségétõl lehet megtanulni. Ibolya
nénitõl, aki a nehézségek ellenére is, amikor megpecsételték õket, a Szózatot tanította gyermekeinek és János
bácsitól, aki annyi megaláztatás után is azt mondja: szereti a hazáját. Kívánom nekik, hogy még sokáig és sokaknak meséljenek emlékeikrõl, mert bizony nagy értéket
képviselnek: nemcsak át-, de meg is élték a forradalmat,
amirõl még tudnak is beszélni.

SZÓLNI MERNEK
Szerzõ: Tarczy Gyula
Létük önmagában vádirat: élnek. S most, földi pályájuk végéhez közeledve a szólásszabadsággal élnek,
amivel elnyomóik évtizedeken át visszaéltek. Balogh
János, az ’56-os forradalmár úgy döntött, nem viszi a
sírba magával az emlékeket. Arról a korról, melyet a
szocializmusban ellenforradalomnak hazudtak, amit
külföldön népfelkelésnek is mondanak, s legújabban
polgárháborúként emlegetik, miközben próbálják
relativizálni nemzetünk egyik legdicsõségesebb tettét.
Õ azonban nem történész, vagy régi vágású propagandista, s a szemtanútól is több: alakítója, megélõje volt a
forradalmi eseményeknek, majd elszenvedõje a kommunista (késõbb szocialista) önkénynek. Ellenállt egy
embertelen, arctalan rendszernek, amiért elõször börtön, késõbb az ellehetetlenítés volt a jutalma. Õ mégsem menekült el a sorsa elõl. Nem lett külföldrõl hazakiabáló hõs, vagy itthon mellét verõ díszforradalmár,
csak tette csendben a dolgát, megbélyegezve abban a
hazában, amelynek szabadságáért kiáltott 58 évvel ezelõtt. Õ nem most fél, hanem eddig rettegett a szólástól, mert megtanították hallgatni. Végignézte, ahogy az
ÁVÓ-szívûek a bõrkabátot öltönyre cserélték, s nem
kockáztatta, hogy õt, vagy utódait újra felírják egy listára, miközben kimondja az igazát. Most érezte azt:
szólnia végre lehet, s kell. Sokan élnek még õk, a Balogh Jánosok, a negyedszázada még létezõ szocializmust életükkel vádló elnyomottak. Az õ minden szavuk, bátor kiállásuk, szenvedésük is hozzájárult ahhoz,
hogy most egy szabad országban éljünk. Ahhoz is, hogy
súlyos mulasztást pótolva végre emlékmûje legyen városunkban is a kommunizmus áldozatainak. Õ is elzarándokolhat a Szarvas utcai, volt pártház elõtti, bebörtönzött, megnyomorított szoboralakhoz, amelyben talán magát látja. Ott egyedül áll, de sokan vannak még,
akik láttak, s tudnak. Köszönjük, Balogh Jánosok.

HOGY A H IS HÓDÍTSON...
Mind a hölgyek, mind az urak esetében adott korunk szépségideáljaként
meghatározott, az öltözékünkkel megtestesíteni kívánt ideális forma. Míg a
hölgyeknél ez a homokóra, addig az
uraknál a széles vállakkal, karcsú derékkal és keskeny csípõvel, izmos, hosszú
lábakkal jellemezhetõ V-alkat. Hónapok
óta tartó sorozatunk aktuális részében
a H-testalkatú férfiak öltözködését veszem górcsõ alá, egyben segítséget
nyújtva az ideális forma eléréséhez.

A KRITIKUS DERÉKVONAL
A világon mindenhol a deréktájon kissé
egybenõtt, szélesebb derekú és csípõjû férfiakat a H-alkatúak közé sorolják (például:
Denzel Washington). A forma egyes képviselõinek nem alkati adottsága a szélesebb
derékrész, õk azok, akik úszógumit növesztve derekuk köré formálódtak ilyenné.
Érdekes a magyar nyelv nyújtotta játékos,
kissé talán sértõ megfogalmazása, amely a
testalkat legkritikusabb pontjára rávilágítva ad információt az alkat legfõbb jellemzõjérõl: H, mint hasi háj... De a félreértés
és sértõdés elkerülése végett itt érdemes
megjegyezni, hogy amennyiben az alkat
arányos, ez a kis felesleg egyáltalán nem
szembeötlõ, sõt, a megfelelõ fazonú ruhadarabokkal elõnyösen palástolható.

FÓKUSZÁLJ A VÁLLAKRA
Mivel a forma igen egybefüggõ, ezért a
derékban elvágott ruhadarabok még jobban ráerõsítenek a testrész szélességére.
Kerülendõ a túl bõ és a túl szûk szabás, az
ujjatlan vagy sztreccs póló, laza kardigán,
a hangsúlyos öv, bõ nadrág. A legelõnyösebb választás, ha öltözékeddel a vállaidra
helyezed a hangsúlyt. Deréktájon kerüld a
keresztbe csíkos vagy nagykockás mintát,
ugyanakkor a mellkas és a vállvonal igényli
a mintákat. Ahogyan a válltömést, vagy pulóverek esetén a V-kivágást. Ingeid legyenek karcsúsítottak, a finom minták, mint
például vonalcsíkos, halszálkás, tûpettyes
Neked dolgoznak. Sõt, a kontrasztos színû mandzsetta is jó választás lehet. Egy
enyhén karcsúsított zakóval nem nyúlhatsz mellé, de ne feledkezz meg a nyakkendõrõl sem, hiszen megosztja az egy-

benõtt mellkas- és deréktájékot. Pulóvereid ne tapadjanak a hasadra, finoman kövessék vonalaidat, a túl bõ pulóver formátlanná tesz. A H-alkatú férfiak legtöbbje átlagos vastagságú lábakkal bír, ugyanakkor derekuk és csípõjük szinte egybenõtt, ezért a megfelelõ arányok beállítását egy, a derekat nyújtó, enyhén csípõfazonú nadrág szolgálja a leginkább. Kerüljék a túl lezser, bõ szabású nadrágokat, ellenben az egyenes szárú és az enyhén szûkített fazon ruhatáruk kötelezõ
eleme kell legyen. Az öv színe mindig
egyezzen a nadrág színével, így kerülve
el a derék hangsúlyozását.
Színek és minták vonatkozásában az
egybefüggõ mintákat javaslom, mert ezek
nem osztanak optikailag és nem terelik a
tekintetet a hasra. Érdemes a színek optikai erejét kihasználva osztani a test alsó és
felsõ részét, de a harsogó kontrasztoktól
óvakodni kell. Világosszürke zakó, sötétszürke nadrággal kellemes társítás, ahogyan
sportosabb öltözékeknél ugyancsak az arányok helyreállítását szolgálják az élénk színek a felsõruházatban, sötét színek pedig
az alsó testtájékon.
Kedves Olvasóink! Sorozatunk következõ részében az egyik legtöbb problémát
okozó testalkattal, az almákkal foglalkozunk.
Amennyiben kérdésük van, írjanak a
tundestyle@me.com e-mail címre.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist

ÉLTETÕ VESZTESÉGEK,
GYÓGYÍTÓ FÁJDALMAINK
Évekkel ezelõtt egy nyaralás tragédiával ért véget: a parton álló barátnõje szeme láttára küzdött az életéért és fulladt a
tengerbe a párja. Volt, aki videóra vette a
történteket, jól hallható, amint a barátnõ
ezt hajtogatja: „Mi lesz velem most? Mi
lesz velem most?” A döbbenettõl elkerekedett szemekkel hallgattam (Erikaként,
nem pszichológusi szerepkörben), hogy
a nõ nem a másikra gondolt, hanem önmagára...
Amikor egy-egy válás (vagy halál)
után megkérdezem, mi fáj a legjobban,
nem ritka ez a válasz: „Az, hogy õ engem elhagyott.” Vagyis nem a másik
személye, tulajdonságai, egyénisége
hiányzik, hanem az „én ne legyek
egyedül” érzése. Ilyenkor a távozó
másik talán már a kapcsolatban is csak
az elhagyott fél jóllétének eszköze volt
és semmi több.
A kapcsolati veszteségek mellett számos más krízist is átélhetünk: kényszerû
költözést, a munkahely, az egészség elvesztését, vagy bármi másét, ami addig
biztonság és erõs kötõdés volt. Ilyenkor
az élet egy szakasza visszavonhatatlanul
lezárul. S bár az új, még ismeretlen jövõ
szükségessége ésszel felfogható, mégis a
tervezett, de elvesztett jövõ fájdalma az
erõsebb.
Egy történetben a Mester azt mondja,
hogy nem a folyóba eséstõl fullad meg az
ember, hanem a folyóban maradástól. Éppen így van ez a veszteségekkel is. Az élet
folytatódik, ám aki a történtek foglya ma-

rad, a múltban megragadva, nem élheti a
saját életét. Aki a gyász stációit bejárja,
és „feldolgozta”, amit átélt, nem elfelejti
akit vagy amit szeretett, hanem emlékeiben megõrzi, tovább viszi az értékeit és a
tanultakat – és újra haladni tud a saját útján.
Aki igazán él, az a veszteségei által is
tanul, önmagáról is. Aki jelentést, értelmet keres és talál a veszteségeiben, alacsonyabb szintû stresszt él meg. Aki a
veszteségei pozitívabb vetületét vagy akár
elõnyét is meglátja, az könnyebben alkalmazkodik az Élethez. Megbékél, mert számára a veszteség többek között:
– az élet fájó, mégis velejáró része,
– fejlõdést hordoz,
– a másoktól elfogadott támasz pozitív
megélésére ad módot,
– összehozza az embereket,
– lehetõség arra, hogy másokat is segítsen mindazzal, amit megtapasztalt.
Husztiné Hajdú Erika pszichológus,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
Telefon: 20/466-1133
www.energonplusz.shp.hu
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ESEMÉNYEK

HIRDETÉS

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES: NÉGY ÉVTIZEDBÕL TALLÓZNAK
könnyebben fog menni számára a tánctanulás, de legalább
ennyire lényeges a fizikai adottságok megléte is, hiszen a
háromórás próbák egyórás tréninggel kezdõdnek, ami
bemelegítést, ugrást, futást és a különféle mozgástípusokat segítõ, elõkészítõ gyakorlatokat jelent.

Pörögnek, forognak, csapásolnak, füttyentgetnek a
színpadon, s jókedvre derítenek mindenkit, aki nézi õket.
Teszi mindezt már 1974 óta a Nyírség Táncegyüttes,
amely ma az ország egyik legjobb, legsikeresebb amatõr tánccsoportja. Két évtizeddel ezelõtt, a Nyíregyházi Napló legelsõ lapszámainak egyikében is írtunk az
együttesrõl, akkor 20 éves jubileumukat ünnepelték.

ÚJRA EGYÜTT LESZ A „NYÍRSÉGES CSALÁD”

Szerzõ: Bruszel Dóra
A néphagyományok ápolása, õrzése mellett azok színpadra állítása is szerepel az együttes céljai és feladatai
között. Nemcsak kitûnõ táncosok vannak a csoportban,
hanem kinevelõdött egy olyan oktatógárda is, akik nemcsak táncolnak, de maguk is tanítanak a Nyírségben. Ilyen
tag a visszaemlékezésben segédkezõ Demarcsek György
is, az együttes vezetõje, egyben legrégebbi táncosa, mûvészeti vezetõje. Utóbbi feladataiban társai Kácsor István és Kácsor-Ignácz Gabriella, a mûvészeti asszisztens
pedig Éder Róbert. Taglétszámuk mindig 30–40 fõ között
mozog, a csoportba 14–16 éves korukra kerülnek be a
fiatalok, s az utánpótlást a Vásárhelyi László Alapfokú
Mûvészeti Iskolában képezik. Nagyon sajnálja azonban,
hogy az egyetemi és a fõiskolai tanulmányok miatt a fiatalok viszonylag hamar abbahagyni kényszerülnek a tánctanulást és így aránylag kevés évet töltenek el az együttesben.
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KIVÁLÓAN MINÕSÜLT EGYÜTTES
– Az elmúlt 20 évben nagyon sok minden történt a Nyírség Táncegyüttessel – kezdte az értékelést a vezetõ. – Szakmai téren fontos, hogy mindig megkaptuk a Kiválóan Minõsült Együttes címet, méghozzá a legmagasabb pontszámokkal és minden megmérettetésen ott vagyunk az ország legjobbjai között. Büszkék vagyunk például a három
„Ki mit tud?” gyõzelmünkre és számos külföldi fellépésünkre, fesztiválsikerünkre is.
Hogy ki lehet a Nyírség Táncegyüttes tagja, arra a válasz sokkal egyszerûbb, mint gondolnánk. A vezetõtõl megtudtam, hogy a legfontosabb: szeressen táncolni. Elõnyt
jelent, ha a jelentkezõnek van elõképzettsége, mert akkor

Az idei év különleges az együttes életében, hiszen kivételesen nem vesznek részt minõsítõ versenyen. Ennek
oka, hogy november 29-én 18 órára a 40 éves jubileum
alkalmából gálamûsorra várják az érdeklõdõket a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokba, „Tallózunk mezején régen volt
idõknek” címmel. Színpadra lépnek azok is, akik egykoron a Nyírség Táncegyüttes tagjai voltak, mára azonban
más irányba sodorta õket az élet. A közönség láthatja majd
az elmúlt 40 év legfõbb állomásait, tánctermését, a táncosokat, ahogy növekednek, és úgy mutatják be a régit, hogy
ez mégis új mûsor lesz.
A gála sokak számára fordulópont lesz. Néhány tag –
Demarcsek Györggyel együtt – abbahagyja a színpadi táncot, õ azonban 36 évnyi táncos múlt után vezetõként és
szervezõként a továbbiakban is részt fog vállalni a csapat
életében. – Amirõl megbizonyosodtam: a hosszú évek során megtanult koreográfiákat el lehet felejteni, a lépéseket és az élményeket azonban soha, így mindig lesz valami, ami összeköti a Nyírség Táncegyüttes régi és új tagjait!

ESEMÉNYEK

HIRDETÉS

ELISMERÉSEKET VEHETTEK ÁT
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság állománya is megemlékezett az 1956-os szabadságharc és
forradalom 58. évfordulójáról. Az ünnepi rendezvényen
többen elismeréseket, ajándéktárgyakat vehettek át, míg
másokat soron kívül elõléptettek.
Dr. Bakondi György tûzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója munkakörében hosszú idõn át végzett, kiemelkedõ teljesítménye elismeréseként soron kívül elõléptette tûzoltó alezredessé Pivnyik Lajos tûzoltó õrnagyot, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt fõreferensét. Hõsies Helytállásért Elismerést vehetett át a fõigazgatótól a megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából Fehér Csaba tûzoltó fõhadnagy, Molnár Róbert tûzoltó õrnagy és Vincze Béla tûzoltó fõtörzsõrmester. A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-

igazgatója fõtanácsosi címet adományozott Csordás
Mihálynénak, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
fõelõadójának.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Idén is megtartják az Idõsek Akadémiája programsorozatot a Római Katolikus Plébánia dísztermében.
A lelki egészségvédelemrõl hallgathattak meg elõadást
a programsorozat keddi rendezvényén. A Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ, valamint az Idõsekért és
Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány közös szervezésében rendezik meg az elõadássorozatot. Az Idõsek Akadémiája november 18-án zárul, akkor a Vikár Sándor
zeneiskola hallgatói adnak koncertet. Addig azonban még
elõadást tart Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátás
igazgatója és dr. Varga Erzsébet fõorvos is. Részletes program a 15. oldalon és a nyiregyhaza.hu-n.
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REFLEKTORFÉNYBEN A KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG
A héten befejezõdött a Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság õszi idénye. Közel 600 mérkõzést játszottak a csapatok. Az idei szezonra 108 együttes nevezett, a játékosok pedig villanyfényben léphettek pályára.
A héten már csak azokat a mérkõzéseket pótolják, melyek az esõzések miatt elmaradtak. Szerdán véget ért az
õszi idény a Szi-Zo Sport Városi Kispályás Bajnokságban,
mely sportszerû mérkõzéseket hozott.

Dajka László (jobbra), a kispályás bajnokság fõszervezõje egy, a játékosok által dedikált labdával kedveskedett
Nyíregyháza polgármesterének, dr. Kovács Ferencnek köszönetként, hogy mindegyik kispálya világítást kapott

A „D” csoportban a Gastromedix csapata veretlen
maradt õsszel
– Tudomásul vették a csapatok is, hogy ide szórakozni,
sportolni járnak az emberek, ezért kevés volt a kiállítás.
Persze egy-egy csoportban komoly presztízsmérkõzéseket vívtak az együttesek, az Old Boys csoportban például
sok olyan labdarúgó is van, akik komoly sportmúlttal rendelkeznek. Népszerûek voltak a találkozók a szurkolók,

családtagok körében is, hetente több ezren megfordultak
a Városi Stadionban – mondta Dajka László, a Nyírsuli
Kft. szervezõje. A lebonyolításban sokat segített, hogy a
kispályák nagy része villanyvilágítást kapott, így késõ este
is lehetett találkozókat rendezni. Mindez a 108 nevezett
együttes dolgát is könnyítette, mivel így késõbb kezdõdhettek a mérkõzések, és munka után mindenki odaért a
kezdésre.
Szerdán újabb pálya kapott világítást, a lámpákat pedig
energiatakarékos izzókkal látták el, így lényegesen kevesebbet fogyasztanak, mint a hagyományos reflektorok. A
tavaszi folytatás elõtt a pályák talaját is felújítják. A szabadtéri szezon után sok pihenõ nincs, novemberben már
indul a terembajnokság, melyre 40 csapat nevezett. A mérkõzéseket a Bem iskola tornatermében tartják.

AZ „A” PÁLYA IS VILLANYFÉNYES
Elkészült a világítása a Városi Stadion „A” jelzésû salakos kispályájának. A nettó 2,3 millió forintos beruházásnak köszönhetõen már a sportlétesítmény valamennyi, összesen 6 kispályája rendelkezik világítással.
A fejlesztés során 130 méter kábelt fektettek le, 4 darab
7,5 méter magas lámpaoszlopot állítottak fel, melyekre
8 reflektort szereltek. Az „A” jelû kispálya világítását
szerdán adta át dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A csapatok már a héten a reflektorok fényében játszhattak, tavasszal pedig mindegyik bajnoki
mérkõzés villanyfényes lehet.
A kispályás bajnokság eredményeit a kispalya.nyirsuli.hu oldalon tekinthetik meg.

TIZENÖT ÉREM HAJDÚSZOBOSZLÓRÓL VÍVÓREMÉNYSÉGEK

Cserfalvi Olaf és Hatházi Dóra korosztálya legjobbja lett
Hajdúszoboszló az úszóktól volt hangos a hosszú hétvégén. Október 25-26-án rendezték a Hungarospa Kupát.
A versenyen lengyelek, románok, csehek, szerbek, horvátok, belgák, oroszok, ukránok, románok és természetesen
magyarok vettek részt.
A Nyírsuli 27 versenyzõvel vágott neki a megmérettetéseknek. A kétnapos viadalon a nyíregyházi fiatalok remekül szerepeltek. A hat aranyból kettõt-kettõt Cserfalvi
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 2., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Haladás NB I-es labdarúgó-mérkõzés közvetítése

Olafnak és Buskó Csengének, egyet-egyet pedig Hatházi
Dórának és Szurovcsák Ivettnek sikerült megszereznie.
Ezüstéremnek örülhetett Cserfalvi Olaf 100 háton, Hatházi
Dóra 100 gyorson és 100 mellen, illetve Szurovcsák Ivett
100 gyorson.
A dobogó harmadik fokára ötször állhattak fel a nyírségiek, Török Ninetta kettõ, Czegle Péter, Hatházi Dóra és
Tomasovszky Emese pedig egy-egy számban lett bronzérmes. Cserfalvi Olaf és Hatházi Dóra korosztályukban különdíjat érdemeltek ki, amit a legeredményesebb versenyzõknek ítélnek oda.
Eredmények:
Cserfalvi Olaf (2004) 100 gyors 1:07,5 I. helyezés; 100
pillangó 1:15,0 I. helyezés; 100 hát 1:18,22 II. helyezés.
Buskó Csenge (1999) 100 gyors 1:00,44 I. helyezés; 100
pillangó 1:06,95 I. helyezés. Hatházi Dóra (2003) 100
pillangó 1:10,63 I. helyezés; 100 gyors 1:04,65 II. helyezés; 100 mell 1:23,28 II. helyezés; 100 hát 1:17,07 III.
helyezés. Szurovcsák Ivett (1998) 100 mell 1:16,09 I. helyezés; 100 gyors 1:02,43 II. helyezés. Török Ninetta (2004)
100 gyors 1:12,97 III. helyezés; 100 mell 1:34,40 III. helyezés. Czegle Péter (2003) 100 hát 1:19,72 III. helyezés.
Tomasovszky Emese (2005) 100 hát 1:30,10 III. helyezés.

SPORTPROGRAM
November 1., szombat 16.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Haladás NB I-es labdarúgó-mérkõzés
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Ígéretesen szerepeltek a nyíregyházi kardozók az Országos Reménység Körversenyen. Leány kardban Varga Emília, Együd Eszter, Németh Eke Lilla és Varga Imola
is bejutott a legjobb 16 közé a náluk egy évvel idõsebbek között, Nyíri Villõ pedig, aki két évvel fiatalabb,
szintén a 32-es táblára került a 42 induló között.
Fiú kardban 60-an indultak az országból, Kun Tamás
7. helyezést szerzett, Lukács Antal, Pákey Dávid, Kósa
László, Kecskeméti Áron pedig a 32-es táblára jutott.
Illés Zoltán, Nagy Bánk, Mendler Zoltán, Bakos Benjámin hajszállal maradtak le a legjobb 32-rõl. Bravúrosan szerepelt Szántó Dávid, aki három évvel fiatalabb,
és 46. lett a 60 indulóból. A nyíregyházi kardozók így
értékes pontokat szereztek az országos ranglistán és a
két éve a semmibõl alakult szakág letette névjegyét az
ország más, nagy múltú egyesületei között.

Pákey Béla edzõ a lány kardozókkal

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: november 3-án 17.00 óra:
„Lélekkel magasabb” – Ratkó József emlékére (Abonyiné
Antal Anna mûsora). Közremûködik: Ignácz Lászlóné
könyvtáros. 6-án 17.00 óra: Nagy Tímea portrékiállításának és Aranyász Zita táblaképeinek megnyitója. Társkiállítás: Sipeki Viktória és diákjainak üvegfestményei. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Jósa András Múzeum „Unokáink leborulnak” – A szabadságharc emlékkönyvébe címû idõszaki kiállításra várja az érdeklõdõket, mely az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc világ- és magyarországi történetének közvetlen és közvetett következményeit mutatja be.

provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig
és 1938–1944/1945 között címû, illetve Szögi László: Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407–1919 címû
kötetét.
Egészségmegõrzõ délutánra várják az érdeklõdõket
a Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.)
november 7-én 13.00 és 16.00 óra között. Az ingyenes
vérnyomás- és vércukorszint-mérés mellett dr. Szilágyi
Attila kardiológus fõorvos, dr. Papp Zsuzsanna belgyógyász, diabetológus fõorvos és dr. Zádori Zoltán szülész-nõgyógyász fõorvos tart tájékoztató elõadást. Szociális témában pedig Tóthné Csatlós Ildikó csoportvezetõ ad át hasznos információkat a helyszínre érkezõknek. A belépés díjtalan! Információ: www.vacimuv.hu;
42/411-822.

PROGRAMOK

uma alkalmából megrendezett tárlatra. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, Selyem u. 12. Megtekinthetõ: november 15-éig, 9.00–17.00 óra között (vasárnap és hétfõ szünnap).
Az autók világa – fergeteges matchbox-, modellautóés rallyautó-kiállítás a Kállay Gyûjteményben november
29-éig. Megtekinthetõ: hétfõ–péntek 8.00–17.00 óra,
szombat 10.00–17.00 óra. Elérhetõség, elõzetes, csoportos bejelentkezés: 42/310-566. Bõvebben: www.kallaygyujtemeny.hu.
A IX. Nemzetközi Textilmûvészeti Fórum rendezvény
keretén belül „Textilmûvészet gyöngyszemei” vert csipkék kiállításán Félegyházi Józsefné és Estók Judit vertcsipkekészítõk alkotásait mutatják be az „Aranykapu” Bemutatóteremben. Nyitva: november 30-áig, hétfõtõl péntekig
9.00–18.00 óráig.
Újabb foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban!
A gerinctornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután 5 órától Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett
gyógytornász tartja, a Kick-box, Thai-box, valamint a K-1
edzésekre pedig Károly István 5 danos mester várja a kezdõk jelentkezését keddenként 17.00 órától. Információ:
www.vacimuv.hu; 42/491-295.
„Játsszunk együtt”! babajelbeszédes játszófoglalkozás
Örökösföldön, a Human-Net Közösségi Házban, minden
szerdán 10.00–11.00 óráig. Információ: 06-20/436-4770.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint
az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány
várja az érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozatra. Programok: november 4-én 14.00 óra
Mit tegyünk, ha „baj van”?, Csikós Péter igazgató (Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság) elõadása. 11-én 14.00
óra Tegyünk többet az egészségünkért, dr. Varga Erzsébet
fõorvos elõadása. 18-án 14.00 óra A zene és az ének lelkünkre gyakorolt hatásai, a Vikár Sándor Zenei A.M.I.
hallgatóinak elõadása. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház Díszterme (Kossuth tér 4.).
Ünnepélyes könyvbemutatóra várják az érdeklõdõket
november 4-én 14.00 órától az MNL Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Levéltárába (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).
Bemutatják: Miszjuk Mihajlo–Kutassy Ilona: A Kárpátaljai
Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 3., hétfõ 19.00 Mártírok, Zrínyi „A” bérlet,
Krúdy Kamara
November 4., kedd 19.00 Mártírok, Zrínyi „B” bérlet,
Krúdy Kamara
November 5., szerda 19.00 Mártírok, Zrínyi „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 6., csütörtök 19.00 Mártírok, Vasvári „A”
bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Vassné Harman Gyöngyi, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. november 3., 18.00 óra
Helye: Felsõsimai Közmûvelõdési Színtér
(Nyíregyháza, Furulya u. 37.)
Idõpont: 2014. november 4., 18.00 óra
Helye: Vajdabokori Mûvelõdési Ház
(Nyíregyháza, Csendes u. 2.)
Idõpont: 2014. november 5., 18.00 óra
Helye: Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály
Tagintézménye (Nyíregyháza, Rozsrétbokori út 17.)
„Ha lepereg elõttünk életünk filmje... Idõutazás a 35
éves Sóstói Múzeumfaluban” címmel idõszaki kiállítás nyílt
a múzeumfalu Jármi kiállítóházában. Megtekinthetõ: november 8-áig, illetve a téli zárva tartást követõen, 2015.
április 1-jétõl ismét látogatható lesz.
Lakossági devizahitelek: múlt, jelen, jövõ – ezzel a címmel tart elõadást a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a Nyíregyházi Fõiskola meghívására Surányi György volt jegybankelnök november 12-én 11.00 órától a Nyíregyházi Fõiskola
Bessenyei Aulájában (Sóstói út 31/B).
A Váci Mihály Kulturális Központ várja az érdeklõdõket a Hajdúsági Nemzetközi Mûvésztelep 50 éves jubile-

EGY KÖNYVÉRT HÁRMAT
Akciót hirdet a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány, mely 2013. október 8-án 11 000 kötet
(200 doboz) könyvet kapott a Genfi Magyar Könyvtártól. Ebbõl már nagyon sokat átvittek határon túli iskolákba, könyvtárakba, de nagyon sok maradt is, amit a kárpátaljai könyvtárakban nem tudnak használni. Ugyanakkor sok-sok mesekönyvre lenne szükségük. Ezért akciót hirdetnek: „Egy mesekönyvért cserébe három másik könyvet elvihet – így segíthet!” Az akció november
10–13. között érvényes, 10.00–18.00 óráig az alapítvány
raktárában, a Nyár utca 7. alatt (Károlyi Cukrászda alatt
– mélygarázs). Segítenek: alapító tagok, önkéntesek, iskolai közösségi szolgálat keretében diákok (Wesselényi)
és két nyugdíjasklub (Dialóg, Nyugodt élet) tagjai. A mesekönyveket a tervek szerint 2014. november 18-án
Kaszonyba viszik, ahol egy tavasszal meghirdetett történelmi vetélkedõ aktív résztvevõi voltak az iskola diákjai.

MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK
november 8-án 10.00–15.00 óráig
a Sóstói Múzeumfaluban.
Étel, ital, színes programok: legényes bemutató,
Burattinó Bábszínház, a Kuckó Mûvésztanya utcaszínháza, libaszépségverseny, kézmûves foglalkozások
(liba-hímzés, Márton-napi lámpás- és cirokseprûkészítés, lúdtollal írás, mesekuckó) a gyerkõcöknek.
Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

GAZDIKERESÕ
SZALAGAVATÓK A KÉPERNYÕN
A Nyíregyházi Televízió idén is teret ad a középiskolásoknak. Az érettségizõk elsõ nagy pillanata a szalagavató, melyet akár hetek, hónapok elõkészülete, próbafolyamata elõz meg. A valóban nívós produkciókat
érdemes közszemlére tenni, hogy ne csak a meghívottak szûk köre élvezhesse. Azon iskolák, melyek jelentkeztek szerkesztõségünkben szeptemberi felhívásunkra és elküldik felvételeiket, számíthatnak arra, hogy a
nyilvánosság elõtt is táncolnak majd maturálóik. Múlt
héten a vasvárisok indítottak a képernyõn, most szombaton pedig a Zrínyi gimnázium következik. Aki szeretné tudni, hogy saját középiskolája mikor kerül adásba (vagy a barátoké...), olvassa a Nyíregyházi Naplót,
kövesse figyelemmel a Nyíregyházi Televízió ajánlóit,
vagy kattintson a www.nyiregyhaza.hu-ra. Mindegyik
mûsor három alkalommal látható: szombaton este 20
órakor, ismétlésben pedig vasárnap reggel 9-kor, valamint szerdán este 19.30-kor. Kellemes szórakozást!

Uwe: 2014 júliusában született
keverék kan kutyus, aki két testvérével került az Állatotthonba.
Nagyon barátságos, játékos
kölykök. Vélhetõen közepes termetûek lesznek.
Ringa: 2014 januárjában született nõstény, aki két társával
együtt került az Állatotthonba.
Barátságos, bújós cicus, aki már
nagyon várja gazdija jelentkezését.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.
Telefon: 42/727-736,
20/9605-402.
2014. OKTÓBER 31.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„MEMINISSE HORRET!”
– MÉG VISSZAEMLÉKEZNI IS BORZASZTÓ RÁ!
A 70 évvel ezelõtti halottak napja fekete lapokat írt a
város történetébe. Miután 1944. október 31-én a szovjet
csapatok elfoglalták a várost, november 2-án már megkezdték az ártatlan civilek összegyûjtését. Az utcákat orosz katonák járták végig, akik a házakba is betörve otthonaikból,
családjaik mellõl szakították el elsõsorban a munkaképes
férfiakat, de a létszám miatt – ha szükséges volt – fiatalabbakat és idõsebbeket, sõt, nõket is elhurcoltak. Másnap a
körzeti gyûjtõhelyekrõl gyalogmenetben indították õket a
debreceni Pavilon laktanyában kijelölt gyûjtõtáborba, ahonnan pár nappal késõbb vonattal orosz földre szállították õket.
Ekkor már végleg elszállt azoknak a reménye is, akik még
abban bíztak, hogy a két-három napos kis munka után hazatérhetnek. A málenkij robot sokaknak soha sem ért véget. Többen már az út során odavesztek, míg a munkatáborokba megérkezettek az embertelen körülmények és a
pusztító járványok áldozatai lettek. Akik sok-sok év után
mégis hazatérhettek, azoknak magukba kellett zárni fájdalmaikat, az õket ért sérelmeikrõl nem beszélhettek. Bûnösnek bélyegzett ártatlanok voltak.
Csak a megyénkbõl összesen több mint 13 ezer civil
lakost hurcoltak el! Közöttük lehetett az az ismeretlen civil áldozat is, aki a mai Moldávia területén vesztette életét, és akinek exhumált földi maradványait katonai tiszteletadással újratemették az Északi temetõben. Az elhurcolt
nyíregyháziak között mintegy 300 vasutas is volt, akik a
lebombázott nagyállomáson és a kisvasútnál helyreállítási munkálatokat végeztek. 24 elhurcolt postás neve is is-
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mert, akik közül csupán egyiküknek sikerült hazatérnie.
A vasútállomáson és a posta épületén emléktáblák õrzik
az õ emlékezetüket, míg az Északi temetõben 2004-ben
egy emlékmûvet állítottak, ahol felidézhetjük ama szörnyû napokat és leróhatjuk kegyeletünket, mert sem a nemzet, sem a helyi közösség emlékezete nem feledheti õket!
Ahogyan Pagonyi Szabó János költõ is megfogalmazta:
„Sírotok jeles, vagy jeltelen:
Örökkön mementó kell legyen!
Nyugodjon nyugtalan lelketek!
Árpád fiai, ne felejtsetek!
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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