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FELLÉLEGEZTEK.
Több mázsa szemetet
távolított el egy nyíregyházi lakásból a NYÍRVV.
Az ingatlant ráadásul
fertõtleníteni is kellett.

NYUGDÍJASKEDVEZMÉNY

4
TRAFFI-TESZT.
Országosan 160 darab,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 9 változtatható
helyû, úgynevezett
Komplex Közlekedési
Ellenõrzõ Pont tesztelése
kezdõdött meg.

6, 16

UTOLSÓ HADIFOGOLY
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KÖZGYÛLÉS.
A képviselõk a februári
ülésen maratoni vita után
döntöttek az idei költségvetésrõl, melybõl kiderül:
28 milliárd forintból
gazdálkodhat ez évben
Nyíregyháza.

FITT NYÍREGYHÁZA

ÉPÜL A KÖRFORGALOM
Útépítési munkák miatt 2015. február 26-ától az Arany
János utca páros oldalán forgalomkorlátozást vezetnek be:
30 km/h sebességkorlátozás, valamint elõzési és megállási
tilalom lép hatályba az Állomás tértõl a Szarvas utcáig. Ezzel párhuzamosan az Arany János utca páratlan oldalán a
Szarvas és a Jósa András utcák által határolt szakaszon a
megállási tilalmat ideiglenesen feloldják. Az Arany János
utca–Szarvas utca–Kígyó utca csomópontnál még zajlik a
közmûvek kiváltása. A munkálatok teljes befejezéséig a Kígyó utcai ideiglenes útlezárás továbbra is érvényben marad
a jelenlegi forgalmi rend szerint. A forgalomkorlátozást várhatóan egy hónap múlva oldják fel. Addig is kérik a gépjármûvezetõket, hogy ne megszokásból, hanem a közúti jelzésekre ügyelve közlekedjenek.
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Fotó: Kohut Árpád

Három helyszínen tartottak megemlékezést Nyíregyházán február 25-én, a kommunizmus áldozatainak
emléknapján. Ennek idén még erõsebb felhangot
adott, hogy a kormány a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévévé nyilvánította.
Délelõtt a megemlékezõk Toma András, az utolsó magyar hadifogoly Virág utcai emléktáblájánál rótták le kegyeletüket, és helyezték el az emlékezés virágait, az Arany
János Gimnázium diákjainak mûsorát követõen. Toma
Andrást 1944-ben sorozták be az I. magyar hadseregbe,
amellyel a Felvidéken átvonulva Auschwitz és Krakkó
környékére ment, s hadifogságba esett. Késõbb a Szovjetunióban tábori kórházba került, ahonnan 1947-ben elmegyógyintézetbe szállították. Mivel ott a hadifogolytá-

borból intézetbe utalt embereket törölték a hadifoglyok
névsorából, Toma András kikerült a magyar hatóságok látókörébõl. Hosszas kutatómunka után találtak rá a
kotyelnyicsi elmegyógyintézetben, ahol Tamás András
néven tartották nyilván. 2000. augusztus 11-én hazahozták Magyarországra, az akkor 74 éves férfit 2004-ben bekövetkezett haláláig féltestvére ápolta.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
tartott megemlékezés a városházán folytatódott, a Krúdy
Gyula Gimnázium mûsorával. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere emlékezõ beszédében a családjának a kommunista diktatúra ideje alatt átélt történetét
mesélte el, és kiemelte: az áldozatokról való megemlékezés a jelenkornak, a fiataloknak is szól. A városházán kihirdették a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a középiskolások számára ötödik alkalommal
meghirdetett irodalmi pályázat eredményeit, és a nyertes

pályamûveket fel is olvasták. A kommunista diktatúra áldozatainak tavaly, a Szarvas utca elején, az egykori pártház elõtt felavatott emlékmûvénél Nyíregyháza polgármestere mondott beszédet a koszorúzások elõtt. Dr. Kovács Ferenc emlékeztetett: Nyíregyházáról 2300 civil férfit vittek el málenkij robotra, majd a megyébõl több mint
13 ezer fõt deportáltak, az elhurcoltak egyharmada soha
nem térhetett haza. – Tisztelegjünk a kommunista diktatúra valamennyi áldozata elõtt! – mondta a polgármester.
– Azok elõtt, akiket koholt vádak alapján perbe fogtak,
letartóztattak, vagy kitelepítettek, akik elmenekültek az
országból, és azok elõtt, akiket elhurcoltak, és évekig kényszermunkatáborban dolgoztattak. Hajtsunk fejet mindazok
elõtt, akik szembe mertek szállni a diktatúrával, és azok
elõtt, akik szótlanul tûrtek, bízva a megszabadulásban!
Áldozatuk nem volt hiábavaló. (További tartalmak a 6.,
13., 16. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

VASVÁRISOK A VIGADÓBAN

A ROMA IRODALOMRÓL

A „150 éves a Vigadó” programsorozat utolsó hangversenyén a fõvárostól
távol élõ diákokat is vendégül láttak, a
Magyar Mûvészeti Akadémia székházában, közöttük 30-at a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumból, akik megismerkedhettek az épület rejtett zugaival is.

A roma irodalomról tartottak kerekasztal-beszélgetést a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény célja,
hogy felhívják a figyelmet a roma irodalom szerepére, megismertessék az emberekkel a kisebbségi szerzõk mûveit és
az olvasás szeretetére ösztönözzenek.

RÉGI-ÚJ TITKÁR A TANÁCS ÉLÉN
Öt évre Fintor Károlynét választották meg az Idõsügyi Tanács titkárává.
A régi-új elnök azt mondta, továbbra
is azon fognak dolgozni, hogy a város
idõseinek mindennapjait segítsék javaslataikkal, észrevételeikkel. Az Idõsügyi Tanács két és fél éve alakult, a
szervezet elnöke Nyíregyháza polgármestere.
Öt évre választották meg az Idõsügyi
Tanács titkárává Fintor Károlynét. A szervezet régi-új titkárának a tanács soros ülésén szavazott bizalmat. Nem újdonság a
feladat számára, hiszen korábban is õ látta el a tisztséget az Idõsügyi Tanácsban
annak megalakulása óta.

FEBRUÁR 20., PÉNTEK

FEBRUÁR 20., PÉNTEK

TEVÉKENY IDÕSZAK

OSZTÁLYFÕNÖKI ÓRA KAMERÁVAL

TEMETTÉK A TELET

Tudja Zsolt, a Nyíregyházi Televízió
operatõre kötetlen beszélgetés alkalmával mutatta be hivatását a Zrínyi Ilona
Gimnázium tanulói számára. Mint azt kollégánk elmondta, a kamera 1991 óta az
élete fontos része, mely kezelésének alapjait több mint két évtizede sajátította el.

Bár hamvazószerdán „hivatalosan”
véget ért a farsangi idõszak, Nyíregyháza apraja és nagyja bálozott az elmúlt
idõszakban. Az Eszterlánc Északi Óvoda kisgyermekei kedvenc mesehõseik
bõrébe bújtak és zeneszóval, mulatozással temették a telet.

A Nyíregyházi Televíziónak elmondta,
nehéz volt a kezdet, hiszen nem volt elõdje
a szervezetnek, így nem tudták kitõl átvenni a tapasztalatokat. Hozzátette: annak ellenére, hogy a tanács javaslattevõ szervezetként mûködik, eddig is számos feladatuk volt. Mûködésük során minden, a város életét meghatározó témában egyeztettek és hallgatták meg az érintetteket.
– Azokat az idõs embereket szeretnénk
megmozdítani, akik nem tagjai semmilyen
szervezetnek a városban. Ennek a több
mint 14 ezer fõs társadalmi rétegnek csak
kis töredéke az, akik valamelyik szervezethez tartoznak. Õket szeretnénk továbbra is megmozdítani, ami nem könnyû –

FEBRUÁR 21., SZOMBAT

FEBRUÁR 21., SZOMBAT

FELSÕS SZTÁROK A SZÍNPADON

MACSKÁKTÓL VÉDIK ÕKET

A hagyományokhoz híven idén is farsangi mûsorral búcsúztatták a telet a Kodály Zoltán Általános Iskola diákjai. Ezúttal a felsõsök készültek táncos, zenés
produkciókkal, így megelevenedett
Harry Potter, de volt orosz tánc és jelmezverseny is. Vetítés: NYTV 19.30.

Cicabiztos tövisodú-barkácsolásra várta az E-misszió Egyesület az önkénteseket az Erdei Tornapályára. Eddig több
mint száz fészekodút készítettek, amelyeket a Sóstói-erdõbe és a város számos
pontjára helyeztek ki, amelyekben eddig már félezer kismadár jött világra.

FEBRUÁR 23., HÉTFÕ

FEBRUÁR 25., SZERDA

AZ ÍTÉLÕMESTERSÉG DILEMMÁI

EGYÜTTMÛKÖDÉS

Kötet jelent meg dr. Remes Zoltán bíró
emlékére. A Városi Bíróság elnökhelyettese 2012. február 24-én hunyt el. A tiszteletére megjelent kiadvány 18 tanulmányt tartalmaz olyan témákból, melyek
a bírákat foglalkoztatják, mint az igazság és a bírói függetlenség kérdése.

Megyei szinten szeretné segíteni az
eltérõ fejlõdésû gyermekeket a nyíregyházi Down Egyesület. Elsõ lépésként
Mátészalkán és környékén végeznek
állapotfelmérést, melyet a megyei önkormányzat, Mátészalka Önkormányzata, valamint az ESZAT Kft. is támogat.
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Fintor Károlyné
ecsetelte Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács újraválasztott titkára.
A szervezet elnöke Nyíregyháza polgármestere. A tanács ülésén dr. Kovács Ferenc azt mondta, örül neki, hogy eddig is
lelkiismeretesen végezte el a szervezet a
munkáját és bízik abban, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Hozzátette: az idei
programtervezetbõl már most látszik, hogy
még tevékenyebb év lesz az idei.
Az Idõsügyi Tanács soros ülésén megtárgyalta és elfogadta idei munkatervét is.
Az elsõ ülésen prof. dr. Semsei Imre, a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának
titkára tartott elõadást, dr. Krizsai Anita, a
szociális és köznevelési osztály vezetõje
pedig a rászorultságtól függõ pénzbeli és
természetbeni ellátásokról számolt be.

ÁLLATSZAG AZ ÕZ KÖZBEN
Több mázsa szemetet távolított el egy
nyíregyházi lakásból a NYÍRVV. Az ingatlant ráadásul fertõtleníteni is kellett.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Az Õz köz egyik társasházában évek óta
arra panaszkodnak az ott élõk, hogy az
egyik földszinti lakásból elviselhetetlen
bûz árad. A lakók úgy döntöttek, nem tûrik tovább a bûzt és a lépcsõházba ki-be
járó kétes alakokat. A városgondnokhoz
fordultak, aki a közösségi rendõrök segítségével bejutott a lakásba, ahol rengeteg
szemét, a padlón plédekbõl és paplanokból kialakított hevenyészett fekvõhelyek
voltak, az egykori fürdõszobában pedig
emberi ürülék, és a fürdõkádban vizelet
volt. A lakók elmondása szerint ráadásul a
lakás ajtaja éjjel-nappal nyitva állt, így a
szagokat mindenki érezhette.

tulajdonosa az Õz közi lakásnak. Tíz tizennyolcad részét az önkormányzat már
korábban megvette az ingatlannak. A város szeretné is rendezni az itteni állapotokat, azonban a lakóval egyelõre nem tudtak megállapodni egy esetleges adásvételrõl. A lakáson ugyanis több mint 4 millió
forint köztartozás van, amit rendezni kellene. Takarítás után a városrész önkor-

FERTÕTLENÍTENI KELLETT
A NYÍRVV munkatársai elõször kihordták az itt felgyülemlett több mázsányi szemetet, majd hypós vízzel mosták át a lakást. Ezt követõen a városgondnok személyesen is megkérte a lakásban élõ férfit,
hogy válogassa meg, kit enged be magához, és ne halmozza fel a szemetet. A
Nyíregyházi Napló megkérdezte az itt élõ
Balogh Kálmánt is, aki elismerte, hogy felelõs a kialakult állapotokért. Azt mondta,
segített a takarításban is, de hozzáfûzte,
hogy ezért nem õ a felelõs.
A Nyíregyházi Napló kiderítette, hogy
Balogh Kálmán csak tizennyolcad részben

mányzati képviselõje is megnézte a lakást.
Andó Károly azt mondta, attól tart, hogy a
takarítás csak ideiglenesen oldja meg a
lakóközösség problémáit.
– Remélem, hogy sikerül a fertõtlenítést
is elvégezni, azután az önkormányzattól
a vagyongazdálkodás kap egy levelet,
amiben szeretnék a tulajdonjogokat tisztázni és egy végsõ megoldást találni erre a
helyzetre.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A NYUGDÍJASOK MÉG OLCSÓBBAN FÜRDÕZHETNEK
Márciustól további kedvezményeket vehetnek
igénybe a nyíregyházi nyugdíjasok a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által üzemeltetett fürdõkben. A nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ helyi lakosok már nemcsak olcsóbb belépõjegyet, hanem ötalkalmas bérletet is vásárolhatnak jelentõsen olcsóbban, majdnem fél áron.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. egységeiben fürdõzõknek nem
újdonság, hogy kedvezményt élveznek a szenior korosztályú vendégek. Tovább csökkenti a belépõjegyük árát az
a tény is, ha a szépkorú nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezik. Tavaly mintegy 9000 darab kedvezményes nyugdíjas fürdõbelépõt értékesített a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.,
melyet a szerzõdött nyíregyházi nyugdíjasokat tömörítõ
egyesületek, civil szervezetek vásároltak meg tagjaik számára. A kedvezményes jegyeket szezonon kívül, az
Aquarius Élményfürdõben, míg egész évben a Júlia fürdõben használhatták fel az érintettek. Az Aquarius Élményfürdõ gyógyszárnyának építési ideje alatt a Hotel Fürdõház*** biztosított lehetõséget a megváltott belépõk felhasználására – tájékoztatta lapunkat dr. Podlovics Roland, a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

ÚJABB KEDVEZMÉNY
A cégvezetõ annak apropóján nyilatkozott a Nyíregyházi Naplónak, hogy márciustól további kedvezményeket kaphatnak az idõs emberek a fürdõkben, és nemcsak
a nyugdíjas és civil szervezetek tagjai lesznek rá jogosultak, hanem bármely nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ
városlakó. Dr. Podlovics Roland elmondta: – Az Idõsügyi
Tanács kezdeményezte, hogy az akciós jegyek ne csak a
nyugdíjas szervezetek regisztrált tagjai, hanem a nyíregy-

házi illetõségû nyugdíjasok számára általánosságban válhassanak elérhetõvé, ezért az eddigi rendszert 2015 márciusától átszervezzük. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nél, az
árjegyzékeinken feltüntetett kedvezményeket továbbra is
fenntartjuk, s ezen felül, akciós nyíregyházi szenior fürdõbérletet bocsátunk ki – hangsúlyozta a cégvezetõ.

MÁR BÉRLETTEL IS
A bevezetésre kerülõ akció alapján, 5 alkalmas, névre
szóló nyíregyházi Szenior Fürdõbérlet megvásárlására
nyílik lehetõség március 4-étõl, mely 5 alkalmas belépést

KIK, HOGYAN?

A nyugdíjas helyi lakosok már ötalkalmas bérletet is
vásárolhatnak jelentõsen olcsóbban
tartalmaz kizárólag a vásárláskor a fürdõkben regisztráló
nyíregyházi nyugdíjasok (nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõk) számára.
– Kétféle bérlet vásárlására nyílik lehetõség, két árkategóriában attól függõen, hogy a nyugdíjas hol szeretné felhasználni a megváltott fürdõzési lehetõséget – ismertette
a vezérigazgató.

JAVULÓ BÛNÜGYI STATISZTIKÁK
Csökkenõ adatokat mutat a legtöbb bûncselekménytípus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kevesebb emberölés, lopás, testi sértés és garázdaság volt
2014-ben, mint egy évvel korábban.
A megyei rendõrfõkapitány, Tarcsa Csaba az elmúlt évet
értékelõ tájékoztatón azt emelte ki, hogy a javuló mutatók részben annak köszönhetõek, hogy megnõtt a rendõri
jelenlét a közterületeken.
Ezt a statisztikák is igazolják, hiszen kevesebb bûncselekményt követtek el közterületen, ezeknek a felderítése
pedig jelentõsen jobb. Emberölésbõl is kevesebb volt, 2014ben 9-en haltak meg gyilkosság következményeként, ez
mind családon belüli emberölés vagy annak kísérlete volt.
Rablásból több volt, mint 2013-ban, testi sértésbõl és
garázdaságból kevesebb. A lakásbetörések száma is csökkent, ez annak is köszönhetõ, hogy több szervezett bûnözõi csoportot fogtak el a rendõrök. Lopásból is kevesebb
volt 2014-ben.

Egyik az Élmény Szenior Fürdõbérlet, melynek ára 7000
forint, mely összegért a nyugdíjas az 5 fürdõzési lehetõséget beválthatja szezonon kívül az Aquarius Élményfürdõben, illetve egész évben a Júlia fürdõben és a Hotel Fürdõház *** fürdõrészlegében.
Kibocsátják a nyíregyházi Júlia-Fürdõház Szenior Fürdõbérletet is, mely szintén 5 alkalmas fürdõzést takar, és
kizárólag a Júlia fürdõben és a Hotel Fürdõház*** fürdõrészlegében váltható be, egész évben. Ennek az ára 4500
forint.
Az árjegyzéki kedvezményes jegyár jelenleg a szeniorok részére (60 éven felülieknek nyíregyházi lakcímkártya felmutatása mellett) az élményfürdõ esetében 1900
forint, a Júlia fürdõben 1200 forint, míg a Hotel Fürdõház*** fürdõrészlegében hétköznap 1100 és hétvégén
1800 forint.

Az évértékelõ sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy
a 2014-es évben számos fejlesztés is volt. Önkormányzati
projekt részeként felújították például az érkerti rendõrõrsöt, de megújult az újfehértói is. Vásárosnaményban pe-

Egy nyugdíjas egy regisztráció alkalmával egy bérletet
válthat, ezzel is segítve, hogy minél szélesebb körben elérhetõ legyen az akció. A bérleteket csak nyugdíjas törzsszámmal rendelkezõ nyíregyházi lakosok válthatják és
vehetik igénybe. A kedvezményre jogosító igazolványokat a regisztráció során be kell mutatni, ezt követõen kerül sor a névre szóló fürdõbérletek értékesítésére.
Az akcióval kapcsolatban külön tájékoztatók kerülnek
ki a fürdõk pénztáraihoz, bõvebb információ a felhasználásról pedig megjelenik a www.sostort.hu oldalon, illetve
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. hivatalos Facebook oldalán és a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.
Az akció bevezetésének idõpontja 2015. március 4.
(szerda). Az akciós fürdõbérletek a készlet erejéig vásárolhatók meg, az Élmény Szenior Fürdõbérlet 500 darab,
míg a Júlia-Fürdõház Szenior Fürdõbérlet 1500 darabszámban kerül kibocsátásra. A bérletek a vásárlástól számított
180 napig érvényesek.

A BUDA-CASH-ÜGY
NYÍREGYHÁZÁN IS
Nem véletlen az, hogy nem mûködnek Nyíregyházán sem az ÉRB Észak-magyarországi Regionális
Bank ATM-jei, valamint hogy az internetbank sem
elérhetõ – szerdai helyzetkép.

MEGÚJULT RENDÕRÕRSÖK

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérõrnagy, az országos rendõrkapitány rendészeti helyettese

A megyei rendõrfõkapitány arról is szólt, hogy a rendõrséghez tartozik a két határ ellenõrzése is. Tavaly 7 milliós személy- és 3 milliós gépkocsiforgalmat regisztráltak.
Ebbõl mindössze 240 illegális határátlépés történt.

dig 5,4 millió forint értékben új hajókat kaptak a vízirendõrök.
Az évértékelõn dr. Halmosi Zsolt r. vezérõrnagy, az országos rendõrfõkapitány helyettese gratulált a megyei kapitányság elért eredményeihez.

SÓSTÓI A MÁSODIK LEGJOBB APARTMAN
Népszerûségi díjat nyert a nyíregyházi Deluxe Apartman. A sóstói vendégház a szallas.hu versenyében lett
második. Az ezüstérmet a közönségszavazatok alapján
érdemelte ki a szálláshely. A Deluxe Apartman 3 éve
mûködik Nyíregyházán, többségben magyar, lengyel és
szlovák vendégeket fogad.
A sóstói apartman mellett egy másik szálláshely is elismerést kapott a megyébõl.

Ideiglenes intézkedések alkalmazásáról és felügyeleti biztosok kijelölésérõl döntött a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) az ÉRB Észak-magyarországi Regionális
Bank Zrt.-re vonatkozóan. A több egykori takarékszövetkezetet is magában tudó pénzintézet, a Buda-Cash
elleni felügyeleti és rendõrségi eljárás részeként tették meg az intézkedéseket. Az MNB megtiltotta a bank
számára a betétek és más visszafizetendõ források kifizetését ügyfelenként egymillió forint összeg felett az
ellenõrzési eljárást lezáró határozat meghozataláig,
vagy a tilalom megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra – errõl az ÉRB számolt be a honlapján.
Felfüggesztették a bankkártya-rendszert, az ATM-eket
és az internetbank használatát is. Pénzt felvenni vagy
utalni csak a bankfiókon belül lehet és más bankok
pénzkiadó automatáinál sem érdemes próbálkozni. A
bankszámlákról a rendelkezés értelmében nem kerülnek teljesítésre az állandó/rendszeres, a határidõvel
berögzített átutalási megbízások, a csoportos beszedési megbízás és a felhatalmazó levél alapján történõ
beszedési megbízások. Az ügyfeleknek tehát maguknak kell gondoskodniuk ezekrõl. Az erbbank.hu tájékoztatója szerint az MNB intézkedése nem érinti a bank
ügyfeleinek szerzõdés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit. Tehát, ha valaki hitelszámlával és folyószámlával/pénzforgalmi számlával is rendelkezik, úgy az
esedékes törlesztõrészlettel a számlát megterhelik.
Az érintettek a témáról bõvebben olvashatnak a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.
2015. FEBRUÁR 27.
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AKTUÁLIS

JÖNNEK A TRAFFIK, MENNEK A RONCSOK
Országosan 160 darab változtatható helyû, úgynevezett Komplex Közlekedési Ellenõrzõ Pont tesztelése
kezdõdött meg, ebbõl 9-et kap a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság. Várhatóan márciustól kezdõdik meg az új traffipax készülékek üzembe helyezése. Nemcsak a közlekedõket figyelmeztetik
felelõsségteljes magatartásra, hanem a „roncsautók”
tulajdonosaira is ellenõrzés vár.

A NYIREGYHAZA.HU SEGÍT
A felsoroltakból is jól látszik, hogy nem lesz kifizetõdõ
a jövõben, ha belefutunk egy ilyen traffipaxba. Elõfordulhat, hogy több százezres bírság is érkezik, ha a sebesség
túllépése mellett más szabálysértésen is rajtakap bennünket a mindent látó masina. Bár mindenkit arra biztatunk,

Szerzõ: Sipos Marianna
Az Országos Rendõr-fõkapitányság kommunikációs
szolgálatánál azt közölték: az új eszközöket még csak tesztelik, és még nem büntetnek. Szerkesztõségünk érdeklõdésére az ORFK-nál elmondták, az eszközök a sebességellenõrzésen túl a közlekedésrendészeti munkát is támogatják az automatikus rendszámfelismeréssel, a forgalomszámlálással és a torlódások észlelésével.

MINDENT LÁT
Nem csak ennyit tud azonban az új traffipax. A további
funkciók, a szoftver teljes körû kialakításával várhatóan
2015 júniusától lesznek elérhetõek és így már ellenõrizni
tudják majd a forgalmi jelzõlámpák és a vasúti átjárón
történõ áthaladásra vonatkozó elõírások megtartását, az
autóbusz-forgalmi sávok és a leállósávok igénybevételét,
valamint a biztonsági öv használatát is.
Képesek lesznek észlelni a behajtási tilalom megszegését, a záróvonal átlépését és azt is, hogyha a közlekedõk a
kötelezõ haladási irányra vonatkozó elõírásokat szegik
meg. Szintén a rendõri munkát támogató funkcióként jelenik majd meg a veszélyes árut szállító jármûvek kiszûrése is.
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„roncsautók” feltérképezését. Bordás Béla városgondnok
elmondta, hogy Nyíregyháza területén sok olyan jármû
foglalja el a parkolóhelyeket és a közterületeket, melyek
nem rendelkeznek érvényes mûszaki vizsgával, vagy állapotuknál fogva sem felelnének meg a közúti közlekedés
szabályainak. A körzetgondnokok jelzése alapján, a gépjármûvek tulajdonosainak értesítést juttatnak el a közterület-felügyelõk, hogy szállítsák el a bérleti szerzõdés nélkül tárolt, jogszabályok szerint hulladékká vált gépjármûveket. Ilyen gépjármûnek minõsül a baleset folytán megsérült és elhagyott jármû, a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem, illetve érvénytelen érvényesítõ címkével rendelkezõ jármû, amely egyébként a közúti forgalomban
csak ilyen jelzéssel és címkével vehet részt, és az a jármû
is, amely mûszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre
alkalmatlan – tájékoztatta lapunkat Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje.

ELSZÁLLÍTHATJÁK A JÁRMÛVET
Bordás Béla városgondnok a körzetgondnokokkal
térképezi fel a közterületet foglaló jármûveket
hogy körültekintõen, a szabályok betartásával közlekedjen, mégis szeretnénk segítséget nyújtani a közlekedõknek, hol vegyük le a lábunkat a gázpedálról.
A nyiregyhaza.hu weboldal és az azonos nevû facebook
oldalunkon mindennap megtalálhatják a rendõr-fõkapitányság által közzétett traffipax-információkat. Emellett arra
biztatjuk olvasóinkat, hogy ha sebességmérõ autót látnak
a megyében, osszák meg ezt velünk és olvasóinkkal a
nyiregyhaza.hu facebook oldalon.

FELTÉRKÉPEZIK A „RONCSAUTÓKAT”
A városgondnok és a lakosság egyre szaporodó bejelentései következményeként a nyíregyházi körzetgondnokok megkezdték a parkolókban és közterületeken tárolt

Hozzátette: Nyíregyházán az ilyen gépjármû közterületen történõ tárolásához közterület-bérleti szerzõdés szükséges, mely egy alkalommal, maximum 15 napra köthetõ,
a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit
Kft.-nél.
Bodrogi László azt is elmondta a Nyíregyházi Naplónak, hogy a hatósági jelzéssel (rendszámmal) nem rendelkezõ jármûvet, figyelmeztetést követõen a Közterület-felügyelet, a tulajdonos költségére, eltávolíthatja. A jármûtulajdonos vagy az üzembentartó csak a szállítási és tárolási költség megfizetése után válthatja ezt ki.
A fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében a Közterület-felügyelet kéri azon üzembentartókat vagy tulajdonosokat, akiknek gépjármûve jogszabály szerint hulladékká vált gépjármûnek minõsül, és azt közterületen tárolja,
hogy kössenek arra közterület-bérleti szerzõdést. A szerzõdés egy példányát a szélvédõ mögé jól láthatóan helyezzék ki. Aki nem kíván szerzõdést kötni, az magánterületen
helyezze el gépjármûvét – hangsúlyozta Bodrogi László.

A HÉT TÉMÁJA

SEGÍTSÉG A CIVIL SZERVEZETEKNEK
IX. alkalommal szervezett jogi, pénzügyi konferenciát Nyíregyháza önkormányzata, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság, a Szent Imre Katolikus Szülõk Egyesülete, a Fiatalok Kulturális Szövetsége és a Nyíregyházi Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület a megújult Váci
Mihály Kulturális Központban.
Szerzõ: Mikita Eszter
A rendezvény célja az volt, hogy a civil szervezetek vezetõi megismerjék a közelmúltban felújított épületet, és lehetõség szerint rendezvényeikkel használják ki tereit. A helyválasztást egyéb szakmai szempontok is befolyásolták, hogy
a civilek megismerjék és a jövõben belakják az épületet.

ELÉRHETÕEK A PÁLYÁZATOK
Petneházyné Bugán Magdolna, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság operatív igazgatója a Nyíregyházi Televízió
Híradójának elmondta, a civil szervezetek számára az elmúlt napokban jelentek meg a Nemzeti Összetartozás Kollégiumának a pályázati kiírásai, ezért hívták meg a konferenciára dr. Csizmadia Lászlót, a NEA Tanács elnökét.
Az elnök kifejtette, a pályázatokra már regisztrálhatnak
a civil szervezetek. Nyíregyháza önkormányzatának pályázati kiírásai a következõ idõkben jelennek meg, ami a
civil szervezetek életében igen fontos, hiszen bevételi forrásuk ezekbõl a pályázatokból jelentõsen gyarapodhat.

NYÍREGYHÁZÁNAK FONTOSAK A CIVILEK
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere kérdésünkre elmondta, fontos a városnak, hogy

a civil szervezeteknek idõben nyújtsanak tájékoztatást, olyan
információkat, amelyek a mûködésükhöz szükségesek. A polgármester hozzátette, az elmúlt években többször tartottak
fórumot a civil szervezetek képviselõinek, amelyek hasznosnak bizonyultak.
Nyíregyháza önkormányzata múlt csütörtökön fogadta
el a költségvetést. Az elmúlt évben 25 millió forintra emelték meg a civilek támogatását, ezt az összeget idén is tudta tartani Nyíregyháza. A civil szervezetek vezetõi hasznosnak ítélték meg a konferenciát, ahol rengeteg információhoz juthattak.

LEHETÕSÉGEK AZ ÓVODÁKNAK
Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje kifejtette, azért fontos ez, mert óvodapedagó-

Dr. Csizmadia László is elõadást tartott
gusaik aktívak és ha kellõen kihasználják a pályázatok adta
lehetõségeket, akkor nevelési és oktatási területen egyre jobban szolgálhatják a gyermekek és a szülõk igényeit.
A tájékoztatók után a civil szervezetek képviselõi jogi
tanácsot is kaphattak.

HÍREK

FELZÁRKÓZTATÁSI
STRATÉGIA
Két év alatt duplájára nõtt az Út a diplomához ösztöndíjprogramban részt vevõ hallgatók száma – errõl
Czibere Károly államtitkár a nyíregyházi Evangélikus
Roma Szakkollégiumban számolt be.
Kétszázmillió forint értékben, 816 fiatalnak nyújt anyagi támogatást a diplomaszerzéshez az Út a diplomához
program – közölte az Emberi Erõforrások Minisztériuma
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára Nyíregyházán. Czibere Károly elmondta, az
esélyteremtõ program célja a hátrányos helyzetû és fõként roma származású hallgatók diplomához juttatása.
Az ösztöndíj-részprogram keretében félévente 125 ezer
forintos vissza nem térítendõ támogatás volt igényelhetõ
a 2014/15-ös tanév elsõ és/vagy második tanulmányi félévére. Költségtérítésként pedig akár 350 ezer forintot is
kaphatnak a sikeresen pályázók. Czibere Károly államtitkár azt is elmondta: nem csak a felsõoktatásban részt vevõknek segít a kormány. A „biztos kezdet” házak, az ingyenes tankönyv és a kötelezõ óvoda, a tanodai rendszer
megújítása és a gyermekétkeztetés kibõvítése mind hozzájárul ahhoz, hogy a szaktárca által készített felzárkóztatási stratégia sikeres legyen és minél több hátrányos helyzetû gyerek jusson el a diplomáig.
A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az uniós támogatásokból idén 30 milliárd forintból elindul az Ételcsomag program. Ebbõl a három éven aluli, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek étkeztetését kívánják finanszírozni.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is
szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
– Tudtommal pontosan
négy hónappal az után,
hogy elõször kezébe vette a tananyagot, 90 százalék körüli eredménnyel
a nap legjobb szóbeli
vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív
Nyelvtanulással, amikor
még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre,
hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már
az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig
vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak
bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet
a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének
kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk számára, illetve akik rendszerezni vagy
felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy
egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt.
A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl
ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz,
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland,
eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag,
az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21
990 forint, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Nyíregyházán is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
– Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:

Nyíregyháza:
Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális
Központ 24-es termében (Szabadság tér 9.)
2015. március 4-én (szerda) és
március 11-én (szerda) 17–19 óráig.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár problémáival!
(x)
Hudi Tibor

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu, telefon: 06-30/318-4953
2015. FEBRUÁR 27.
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INTERJÚ

TOMA ANDRÁS 55 ÉVIG NEM FELEJTETTE EL MAGYARSÁGÁT
EXKLUZÍV INTERJÚ VUJITY TVRTKÓVAL
Tizenöt évvel ezelõtt, 2000. augusztus 11-én tért
haza Toma András, az utolsó magyar hadifogoly, akinek hazahozatalában a mindig közvetlen, népszerû
újságírónak, Vujity Tvrtkónak is nagy szerepe volt. A
kommunizmus áldozatainak emléknapjához közeledve az emlékekrõl, avagy ahogy õ mondja, az isteni csodáról beszélgettem vele.
Szerzõ: Bruszel Dóra
– Nyíregyháza számomra mindig is közelebb lesz a szívemhez, mint bármely más város, Pécsen kívül. Nemcsak
egy újságírónak, hanem egy embernek az életében is egyetlen egyszer fordulhat elõ, vagy egyszer sem, hogy 55 évvel a második világháború befejezése után, 600 ezer eltûnt és meghalt honfitársunk közül egyet mégis élve talál,
egy nagyon messzi, börtönszerûen mûködõ elmegyógyintézményben, az oroszországi Tatárföld szélén. Hazahoztuk Magyarországra, kitartó kutatómunkával kerestük a
családját úgy, hogy több mint 2000 család jelentkezett
érte, majd 2000. szeptember 16-án visszaadhattuk õt a
saját testvéreinek, Annának és Jánosnak. Én úgy gondolom, hogy ez egy isteni csoda, ezért számomra Nyíregyháza – ahová hazatért – mindig is közelebb áll a szívemhez – kezdte a beszélgetést a riporter.

és hány özvegyasszonynak és árvának a lelkében nem
lezárt fejezet – folytatta. – Megrázó volt az, hogy több
család is biztosan állította: a hadifogoly az õ rokonuk. Sõt,
mivel Tomás Andriás néven volt a bácsi kezelve, ezért
Tamás Andrásnak a rokonai Bodrogkisfaludról nemcsak
hogy jelentkeztek, hanem még a mozgássérült-szobát is
berendezték már neki elõre és várták haza. A sors úgy
hozta, hogy a bácsi az én kérdéseimre válaszolhatott, ezért
6 hétig éltem az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, ahol egyszerû kérdéseket tettem fel és õ válaszolgatott. Életem legmegrázóbb pillanata az volt, amikor
egy tesztkérdésemre nem azt válaszolta, hogy piros vagy
zöld, itt laktam, meg ott laktam, hanem elszavalta a Szó-

2 ÓRA ALATT A FÖLD KÖRÜL

„BEHAZUDTUK MAGUNKAT”
Toma András és Vujity Tvrtko a nagy találkozás idején
Tvrtko érdeklõdésemre elmondta, hogy be kellett hazudniuk magukat a kotyelnyicsi elmegyógyintézetbe, hiszen nem mondhatták azt, hogy filmet szeretnének forgatni arról, hogy fél évszázada miért nem kérdezik meg
az ott Tomás Andriásként ismert idõs férfitõl, hogy hova
valósi. Nem tévéstábként érkeztek Tatárföldre, hanem
medvevadászként.
A riporter másfél napig úgy ült ott egy széken, hogy
pontosan tudta, nem sok remény van. Aztán egy egyszerû
rajzlapra a bácsi azt mondta: „75 méteres házat gyártottunk Nyíregyházában, egy téglakemencét.”
– Mikor hazahoztuk Toma Andrást Magyarországra,
akkor döbbentem rá, hogy a történelem egy fejezete, hány

családjával. A hadifogoly 2004-ben elhunyt, de még a mai
napig is érintetlen a szobája, az ágya fölött, a mankója és
órája mellett pedig ott van Vujity Tvrtko egyik kisfiának a
fényképe.
A riporter elmondta, 5 évvel ezelõtt kezdeményezte,
hogy Toma András hazahozatalának 10. évfordulója emlékére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
táblát avasson, azon a házon, ahol az utolsó 3 és fél évét
töltötte a hadifogoly, a Virág utca 27. szám alatt. A megvalósításért pedig hálás az önkormányzatnak. Ahogy Toma
András halálakor õ búcsúzott tõle a temetõben, úgy az
emlékhely létrehozásakor is õ mondta az avatóbeszédet.
Minden évben ellátogat oda, idén is így fog tenni, méghozzá nem is olyan sokára, hiszen március 18-án, Nyíregyházán tart elõadást.

zatot. Amikor azt mondta: „Hazádnak rendületlenül, légy
híve ó magyar...”, akkor bizony elszégyelltem magam,
hogy néha panaszkodom, hogy lassú az internet, hogy
mogorva a fõnök, miközben itt az az ember, aki 55 évig
nem felejtette el magyarságát.

140 ORSZÁGBAN MEGISMERHETTÉK
Az intézet bejáratánál több tucatnyi tévéstáb állt, információra várva, végül 140 országban mutatták be Toma
András történetét – emlékezett vissza. A riporter 3 és fél
éven keresztül tartotta a kapcsolatot Toma Andrással és

Március 18-án, szerdán 18 órától a megújult Váci
Mihály Kulturális Központban tart elõadást Vujity Tvrtko.
A riporter egy olyan estét ígér, amelyen nagyon sok lesz
az örömkönny, és sokkal kevesebb a könny.
– Rengeteget fognak nevetni az emberek. Két óra alatt
körbeutazzuk a Földet, megismerhetik a világ legzártabb
országát, legidiótább diktatúráját, a leghatalmasabb és
legerõsebb emberét, és megismerhetik a gyõztesek válaszát is. A gyõztesek válasza azoknak az embereknek a
válasza, akik nem a kifogást keresik, hanem eldöntik,
hogy õk meg fogják csinálni, és ha törik, ha szakad, tûzön-vízen át harcolnak az álmaikért. A nyíregyházi elõadás helyszíne egy szívemhez közel álló helyszín. Nemcsak kettõzött erõvel és energiával, hanem teljes elszántsággal készülök arra, hogy minden nyíregyházi barátom
úgy menjen haza, tátott szájjal, hogy azt a mindenit, ezt
tényleg nem lehetett volna kihagyni. 2 óra alatt a Föld
körül, és egy hatalmas meglepetés: az utolsó 10 percben
koromsötét lesz a teremben. Semmit nem fognak látni.
Megígérem, akkor érezni és megérinteni tudják majd az
igazi csodát – mondta el.

„PREGITZER: ÉDESAPÁM NYOLC ÉVET TÖLTÖTT A GULÁGON!”
Több mint 130 ezerre tehetõ azoknak a magyaroknak a száma, akiket a Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára a második világháború után. Politikai elítéltek, „málenkij robotra” összefogdosott emberek
tömegei estek áldozatul a kommunizmusnak. Számos
magyar család õriz rettegett emlékeket a Gulágról.
Pregitzer Fruzsina színmûvésznek, az édesapja járta
meg a kommunizmus egyik poklát...
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
1946 júniusában egy csapat cserkészfiú táborozott a
budai hegyekben. Tanáraikkal közösen nagy terveket szövögettek. Arról álmodoztak, hogy egy új és jobb Magyarország éled újjá a második világégés hamujából. Tele voltak illúzióval és ambíciókkal, de a vágyálmokon túl azt is
látták, hogy a világ kereke furcsa irányba forog a „felszabadítóknak” köszönhetõen Kelet-Európában. A sors nem
volt kegyes a Kamaraerdõben táborozó fiúkhoz és tanáraikhoz. A történetírók szerint egy részeg szovjet katona –
akirõl már sosem fog kiderülni, hogyan került éppen a táborozók közelébe – megtámadta a fiúkat. A cserkészeket
azonban kemény fából faragták. Hamarjában lefegyverezték a szovjet tisztet. Elvették a géppisztolyát, ami aztán
végzetes módon el is sült. A katona belehalt a sérüléseibe.
A cserkészek a holttestét a helyszínen temették el.
Azt nem lehet tudni, hogy ki árulta el a fiúkat és tanáraikat. Egy biztos, 1946. július 11-én letartóztatták õket, majd
szeptember 9-én a Conti utcában a Szovjet Katonai Bíróság
bûnösnek nyilvánította õket. A vád szerint amellett, hogy megöltek egy szovjet katonát, partizán- és szovjetellenes tevékenységet folytattak, röpcédulákat terjesztettek. A szovjetek
kegyetlenül megtorolták a történteket. A résztvevõk közül 3
fõt október 20-án, Sopronkõhidán kivégeztek, többeket elítéltek. Nyolc évet kapott Pregitzer Ferenc építõmester és
unokája, a 16 éves bencés gimnazista Pregitzer Ernõ is.
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– Édesapám, nagypapa írógépén röpiratokat gyártott,
ez volt a bûne – mondja Pregitzer Fruzsina. A Jászai Maridíjas színmûvész apukája két éve elhunyt. Most már lánya õrzi az emlékeit és ápolja a kapcsolatot a még élõ
áldozatokkal.
– Édesapám több börtönt is megjárt, mielõtt a Szovjetunióba vitték. A kihallgatások során ütötték-verték, bár a
pofonokról nem számolt be. Onnan tudtuk meg, hogy
nagyon „megdolgozták”, hogy a ’80-as években egy kivizsgálás során azt hitték, tüdõdaganata van. Azonban
kiderült, csak egy elmozdult és furcsán összeforrt csigolya
a felelõs a röntgenfelvételen látott elváltozásért. Az
Andrássy út 60. és a magyar börtönök után a Szovjetunióba hurcolták Pregitzer Ernõt. Szibériába, a Sarkkörön túl

Pregitzer Fruzsina édesapja inasként
fekvõ Norilszkba vitték, ahol a hírhedett nemesfémbányákban dolgozott.
– Apám azt mesélte, hogy amikor köptek egyet, az már
koppanva ért földet. Iszonyúan fáztak, csak a bányában
volt valamivel melegebb. Ételt keveset kaptak, emiatt be-

tegségek, járványok tizedelték a legyengült szervezetû
foglyokat. Apám is tífuszos lett. Kórházba került, ahol
csontsoványra, 39 kilóra fogyott. Miközben élet és halál
között feküdt az ágyon, kiderült róla, hogy tud hegedülni.
Jobb ételt és gyógyszert kapott. Felépült. Miután jobban
lett, a börtönzenekarban kellett játszania. A szovjet tisztek ugyanis különös áhítattal néztek a zenészekre. A muzsika és a hite megmentette az életét... Pregitzer Ernõ mindvégig hitte, hogy egyszer hazatérhet Magyarországra. Bár
olyan pillanatokat is megélt a Gulágon, amikor összetört
és azon gondolkodott, öngyilkos lesz...
– Azt mesélte, hogy egy zenekari próba után, amikor
nem látta senki, erõbõl kezdte a fejét a terem falába verni.
Már véres lett a homloka, amikor az egyik rabtársa, egy
litván matematikatanár a vállára tette a kezét. Édesapám
úgy tekintett erre az emberre, mint a saját apjára. A férfi
magához ölelte és apám a vállán sírta ki magát...
Pregitzer Ernõ Sztálin haláláig élt Norilszkban. 1953ban azokkal együtt, akik túlélték a kommunista munkatáborok borzalmait, õt is hazaengedték. Pregitzer Ernõ 8 év
után elõször Nyíregyházán lépett magyar földre. A Krúdy
Vigadó alagsorában töltött néhány napot, míg kiderült,
hogyan szállítják hozzátartozóihoz Budapestre. Titoktartási szerzõdést írattattak vele alá, amelyben azt vállalta,
soha senkinek nem mesél arról, milyen borzalmakon ment
keresztül. 1991-ig megbélyegzett, börtönviselt embernek
számított. Bár leérettségizett, az egyetemre többszöri kísérlet ellenére sem vették fel. Eleinte segédmunkásként
dolgozott, majd az MHSZ-nél helyezkedett el és fiatalokat oktatott. A rendszerváltás után rehabilitálták. Egyike
volt azon egykori elhurcoltaknak, akik megalapították a
Szovjetunióban a Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások szervezetét. Lánya szerint Pregitzer Ernõ
soha nem haragudott az orosz népre a történtekért, sõt
nagyra becsülte az orosz kultúrát. Csak a kommunista ideológiát tartotta felelõsnek a borzalmakért.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KÜLÖNLEGES BETEG
Eltört a lába a Nyíregyházi Állatparkban élõ pelikánnak. Januárban megoperálták, most pedig az állatorvos újra megvizsgálta, és kivette a csontot rögzítõ
csavarokat.
A csont már megtartja a pelikán súlyát, így, ha az
idõjárás engedi, akár már az állatkert kis tavában is
szabadon járhat-kelhet.

MEGVÁLTOZIK A
LOMTALANÍTÁS RENDJE
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., mint az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója lomtalanítást hirdet.
A lomtalanítás az alul felsorolt területeken, a vegyes hulladék megszokott gyûjtési napján, azzal azonos idôpontban történik.
A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzôdött, de a szabványos
gyûjtôedényekben el nem helyezhetô nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô edényeik mellé
helyezzék ki, ahonnan társaságunk gépjármûvei a vegyes hulladékkal megszokott idôpontban szállítják el azt. Amennyiben ettôl eltérô helyszínre teszik ki a lomokat, az illegális hulladéklerakásnak minôsül és szabálysértési eljárást von maga után.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrôl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé
vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulladék, biohulladék,
ipari, mezôgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képzôdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalogosforgalmat ne
akadályozza, a szállítójármû részére jól megközelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.

2015. március 2.
Sóstóhegy

2015. március 3.
Nyírtelek

2015. március 4.
Borbánya I.: Margaretta u., Fonó u., Szíjgyártó u., Pitypang u., Bóbita u., Bazsalikom
u., Bazsalikom köz, Rezeda u., Rezeda köz, Szôlô u., Szôlô zug, Csárda u., Puttony u.,
Lakatos u., Lakatos köz, Kalapos u., Kacagó u., Hajó u., Harangozó u., Borivó u.,
Pipacs u., Kökény u., Szûrszabó u., Nárcisz u., Nárcisz köz, Alma u., Ipari u., Haladás
u., Málna u., Mandula u., Tímár u., Takács u., Molnár u.

2015. március 5.
Kistelekiszôlô II.: Lejtô u., Szüret u., Korong u., Meggyfa u., Matróz u., Tégla u. (a
Lejtô és a Palánta u. közé esô része), Koszorú u., Vincellér u., Fillér u., Gálya u., Bor u.,
Nyírtelek tanyák

2015. március 6.
Kistelekiszôlô III.: Füredi u., Hegedû u., Mohács u., Tallér u., Tallér köz, Szerén u.,
Tábor u., Kulcsár u., Kilátó u., Kilátó zug, Csemete u., Csemete köz, Lapály u., Ostor
u., Nyereg u., Patkó u., Gyík u., Kocsis u., Vaskapu u., Tövis u., Tégla u. (a Lejtô u. és
Matróz u. közé esô része), Nyírjes, Nagyszállás
Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
2015. FEBRUÁR 27.
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KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS

SOROZATBAN A HARMADIK ÉV MÛKÖDÉSI HIÁNY NÉLKÜL
A képviselõk a februári ülésen maratoni vita után
döntöttek az idei költségvetésrõl, melybõl kiderül:
28 milliárd forintból gazdálkodhat ez évben Nyíregyháza, idén is mûködési hiány nélkül. A közgyûlésen napirendre került többek között a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés
és zárt ülésen pályázatok alapján arról határoztak:
júliustól Schlanger András vezeti a Móricz Zsigmond
Színházat.

PÁLYÁZATBÓL FEJLESZTENEK
14 igen és 7 nem szavazattal fogadták el a város költségvetését. A 28,07 milliárd forint fõösszegû büdzsé
ugyan közel 10 milliárddal kevesebb, mint a tavalyi,
ám ez a nagyberuházások korábbi részelszámolása és
a még nem konkretizálható pályázati lehetõségek miatt van így. A költségvetés részeként folytatják a Bujtosi
Szabadidõ Csarnok és a stadion felújítását, elkészül a
víztorony környékén a körforgalom és a kerékpárút, valamint befejezõdik a Sóstó-projekt és a szennyvízprogram is.

EU-PÉNZEKRE VÁRVA
Több ízben elhangzott, a tervezetteken kívül több beruházást a tavasszal nyíló pályázati lehetõségekbõl akarnak finanszírozni, úgy, ahogyan ezt korábban is tették.
Ebben az évben azonban új uniós költségvetési ciklus
miatt most még nem ismert az a forrás, amit a fejlesztési
célokra lehet fordítani. Ezek várhatóan tavasz második
felében lehetnek ismertek, de Nyíregyháza felkészült,
hiszen közel bõ 60 milliárd forint értékû fejlesztési elképzelés vár a konkrét kiírásokra.

A TELJES ÖSSZEG BÕ EGYHARMADA FEJLESZTÉS
Ellenzéki oldalon többen is hiányolták
a nagyberuházásokat és felújításokat, s kifogásolták, hogy a büdzsé 10 milliárddal
kevesebb, mint egy éve.
– Tavaly befejeztünk számos beruházást, ebbõl csak a szennyvíz- és a borbányai hulladéklerakó projekt 7 milliárd forinttal szerepelt a 2014-es költségvetésben, ez magyarázza a számsor fõ összegének a különbségét. Tehát azt nem lehet

ÚJABB MILLIÁRDOK MÉG IDÉN
A költségvetésben nem szerepel az úgynevezett TOPos keret. Ezt közvetlenül, pályázat nélkül a megyék és a
megyei jogú városok kapják fejlesztésre és gazdaságélénkítésre az aktuális, hétéves uniós költségvetési ciklusban.
Ez a forrás Nyíregyháza esetében közel 25 milliárd forint
(az összeg nemrégiben emelkedett), aminek idén várhatóan a kétheted részét, tehát mintegy 7 milliárdot használhatunk fel. A tétel még nem része tehát a költségvetésnek,
az összeg nagy részét pedig gazdaságfejlesztésre lehet fordítani.

BÕVEN JUT AZ INTÉZMÉNYEKRE

tési kiadásokra, új beruházásokra, felújításokra és létesítmények állagmegóvására 6,33 milliárd forintot költenek.

NÖVEKVÕ BEVÉTELEK A TERV SZERINT
Nyíregyházán a tervezett helyiadó-bevétel 9,52 milliárd forint: az iparûzési adó 6,4 milliárd, az építményadó
pedig 2,6 milliárd. Ebbõl a két adónembõl tavaly 6 és 2
milliárdot terveztek. Az önkormányzati intézmények mûködési bevételi terve csaknem egymilliárd forint.
Szociális és köznevelési kiadásokra 628 millió forintot
terveznek, kulturális feladatokra pedig 110 milliót. Ebben
nincs benne a nagy kulturális intézmények finanszírozása, így például a múzeumé, a könyvtáré vagy a mûvelõdési központé, ezek külön-külön több száz millió forint összegûek. Jut pénz az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának finanszírozására,
civil szervezetek, alapítványok támogatására és a sportegyesületek megsegítésére is.

SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENYEN

A RÉGMÚLT IS TERHELI 2015-ÖT
A 28 milliárd forintot meghaladó költségvetési összeg
kialakításához 2,67 milliárd forint múlt évi maradványt
is figyelembe vettek és 750 millió forint hitelt irányoztak
elõ, amit a korábbi, szocialista városvezetés idején kibocsátott Sóstó-kötvények miatt kellett felvenni. Mint elhangzott: ez nem „csak” ennyi, hiszen a kamataival összesen
nagyjából 2,5 milliárd forintra rúgó, svájci frank alapú
hitel év eleji lejártakor a kormányzat egymilliárd forinttal segítette városunkat. Így összesen másfél milliárdot kell
nekünk „kitermelni”, ennyivel is kevesebb jut a régmúlt
örökségeként önerõs fejlesztésekre, beruházásokra, pályázati önrészekre.

állítani, hogy csökkennek az állami támogatások, mert nem igaz. Mint ahogy azt
sem, hogy az idei a legszegényebb költségvetés, hiszen az elõzõ uniós pénzügyi
ciklus kezdetén, például 2008-ban 7,1
milliárd, míg 2007-ben csak 6 milliárd
volt, ezzel szemben most 10,2 milliárd a
felhalmozási, fejlesztéseket érintõ kiadás
– emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester hozzászólásában.

Nyíregyházán az idei költségvetésbõl 18,95 milliárd forintot fordítanak önkormányzati feladatellátásra, 9,12 milliárdot pedig közintézményi kiadásokra. Félmilliárd forintos
cél- és általános tartalékot is képeztek. Például városfejlesz-

Megalkotta a közgyûlés a szociális rászorultságtól függõ
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. Az átalakuló finanszírozás lényege, hogy az eddig a jegyzõi hatáskörben lévõ
aktív korúak ellátása márciustól átkerül a járási hivatal hatáskörébe. Ezen túl az alanyi ápolási díj, az idõskorúak járadéka, az alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság is hozzájuk tartozik. Az összegekben nem
lesz változás. A közgyûlésen arról is döntöttek, hogy megmaradnak az úgynevezett nem kötelezõ támogatási és ellátási formák az önkormányzatnál – erre a forrást külön elkülönítették, az idei büdzsében a tavalyi évhez képest 300
millió forinttal többet, hogy azok a rászorulók, akik eddig
a juttatásokban részesültek, idén se szenvedjenek hiányt.
A témával részletesebben jövõ héten foglalkozunk.

AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS A PÁRTOK, FRAKCIÓK SZEMSZÖGÉBÕL
DR. ADORJÁN GUSZTÁV, FRAKCIÓVEZETÕ
(FIDESZ-KDNP): STABILITÁS ÉS NÖVEKEDÉS
– Ez stabilitást és növekedést
biztosító költségvetés Nyíregyháza életében. Csak néhány elemét
kiemelve: a szociális ellátórendszer minden elemét sikerült megtartani és a finanszírozást tudjuk
rá biztosítani saját erõbõl is. Ez
utóbbit szeretném kihangsúlyozni, mert közel félmilliárd forint jut
erre a területre. Lényeges és még
mindig a múltból visszaköszönõ
egyik fõ teher az a bizonyos Sóstó-kötvény, amely már több
ülésen is szóba került. Ez kényszerpályára helyezte az önkormányzat pénzügyi helyzetét, 2,5 milliárd forint visszafizetésérõl van szó. Az állam hozzájárult ennek kifizetésé-
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hez egymilliárd forinttal, a többit saját forrásból kellett hozzátenni. Ha ez a pénz annak idején megmaradt volna, akkor ezt is fejlesztésre lehetett volna fordítani.
Az ellenzék nem támogatta a büdzsé elfogadását.

NAGY LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETÕ (MSZP-DKEGYÜTT-PM): KEVESEBB FEJLESZTÉS
– Mi már tavaly is szorgalmaztuk, hogy a városvezetés
a költségvetési cikluson belül
is adjon lehetõséget a fejlesztéseknél azoknak a gazdasági
társaságoknak, akik ebben a
városban képzelik el munkájukat, életüket, jövõjüket. Látszik a mostani költségvetésbõl
a városfejlesztési kiadáscsökkenés, ami egyharmadára esik

vissza a tavalyihoz képest és ezzel jelentõsen kevesebb
helyi gazdasági társaság jut majd munkához a nyíregyházi beruházásoknál.

BÉRES CSABA, ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ (JOBBIK): A SZÁMOK MÖGÖTT
– A számok 2014-hez képest bizonyos pontokon
többletet mutatnak, de ha
ezeket szétbontjuk, akkor
észrevehetjük, hogy a tavaly
meg nem valósult beruházások összegei tevõdtek át az
idei évre. Ugyanezzel a
csúsztatással, az idei évre
tervezettek is tovább lettek
tolva 2016-ra, így nem a valós képet kapjuk.

FOLYTATÓDÓ PROGRAMOK
Napirendre került a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendõ közszolgálati szerzõdés is. Az önkormányzat
2015. évi költségvetésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. az
idei közszolgáltatási feladatok elvégzésére 2,8 milliárd
forintot kap a költségvetésbõl. A városüzemeltetés bevonásával az idén is folytatódik az utak, járdák felújításának évekkel ezelõtt elindított programja. Mint a közgyûlésen, még a költségvetési vita kapcsán felmerült kérdésre adott válaszból kiderült: folytatódik a Búza téri
piac felújítása is a harmadik ütemmel, félszáz parkoló
kialakításával. Ennek részleteire is késõbb térünk vissza.

KÖRFORGALOM OROSON IS

Ezen a területen lesz a körforgalom
A két közgyûlés között történt eseményekrõl és tárgyalásokról szóló beszámolóval vette kezdetét az ülés
szokás szerint, s a napirendek tárgyalása elõtt több kérdés is felmerült a képviselõk részérõl. Nagy László
(MSZP-DK-Együtt PM) problémaként vetette fel, hogy a
városban az utóbbi idõben csökkent azon helyek száma, ahol buszjegyet és -bérletet lehet venni – a Sóstói
úti kórháznál például a Nemzeti Dohánybolttal közös
a helyiség, így oda nem mehetnek be 18 év alattiak. A
képviselõ azt kérte a városvezetéstõl, hogy tárgyaljon
errõl a problémáról a helyi Volán társaság vezetésével.
Dr. Kovács Ferenc polgármester arról tájékoztatta a képviselõt, hogy elkezdõdtek a tárgyalások ez ügyben a
szolgáltatóval, akik ígéretet tettek arra, hogy márciusáprilisra megoldódik ez a gond. Mint elhangzott: a Volán társaságok átalakulása után a közgyûlésre is meghívják majd az illetékeseket, tájékoztatást kérve.
Dr. Tirpák György (Fidesz) örömmel számolt be a testületnek arról, hogy elkezdõdött a Szállás és Vezér utca környékén a tervezett új körforgalom építése, mely az orosiak
életét nagyban megkönnyíti majd, jelentõsen csökkentve ezzel a balesetveszélyt. (Ld. Napló, elõzõ szám.)

PIAC, SÓSTÓ, HATZEL TÉR, NAGYKÖRÚT
Számos kérdés is elhangzott a költségvetési vita kapcsán, mint azt a Nyíregyházi Televízió élõ közvetítésében is láthatták, ezekbõl következik néhány:
– Mikor kezdõdik a piaccsarnok felújításának harmadik üteme, a költségvetésben ugyanis erre nem terveztek
forrást? Elhangzott: a piaccsarnok befejezésének költsége (parkolóépítés, a talaj rendbetétele) a NYÍRVV
Nonprofit Kft. büdzséjében szerepel, a burkolat májusra
készülhet el.
– Mik a Sóstó-fejlesztési projekt új elemei? Dr. Podlo-

vics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta: jelenleg eszközbeszerzések zajlanak, felújítják a
sziget hídját, illetve a csónakházat, de játszótér is épül.
– Mit takar pontosan a Hatzel tér felújítása? Veress István fõépítész arról számolt be, hogy még tervezés elõtti
szakaszban van a térrekonstrukció, melynek kialakítását a
városlakókkal egyeztetve tervezik majd. Szintén a fõépítészhez érkezett a kérdés a nagykörút befejezésével kapcsolatban, mely két ütemben valósulhat meg, az elsõnek a
tervezése most folyik a felüljárótól a kisvasúti átjáróig.

SCHLANGER ANDRÁS: „SZERETEM A VÁROST!”
Zárt ülésen tárgyalta a képviselõ-testület a városlakók lett nagyon fontosnak tartom a kortárs magyar irodalmat,
által legnagyobb érdeklõdésre számot tartó napirendjét, illetve nagyon szeretném azt – amit régebben is megvaa Móricz Zsigmond Színház igazgatójának személyérõl. lósítottam mûvészeti vezetõként –, hogy a társmûvészeA testület a hét pályázó közül Schlanger András pályáza- tek: az irodalom, a tánc, a zene nagyobb szerepet kaptát támogatta, aki ez év júliusától öt éven át láthatja el a jon a színházi munkában. Szeretném, ha a színház, azon
színház vezetését. Az új igazgató már kokívül, hogy oda este be lehet menni, jó elõrábban is dolgozott Nyíregyházán. 1984 és
adásokat lehet nézni, a város szellemi éle1988 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond
tének központjává válhasson. Jó lenne, ha
Színház színész-rendezõje, 1990 és 1993
mindig történne valami izgalmas. Azt is szeközött mûvészeti vezetõje volt, vendégként
retném, ha kicsit megfrissülne a színház, új
pedig azóta is többször lépett a nyíregyházi
emberek, új arcok is lennének, és persze új
deszkákra.
szellemiség, amely által lendületet kapna.
A döntést követõen az új intézményve– Mi lesz a VIDOR Fesztivál sorsa, megzetõ így nyilatkozott a Nyíregyházi Televímarad a nyíregyházi nagyrendezvény?
ziónak:
– A VIDOR Fesztivált nagyon jó kezde– Nagyon jó érzés, nagyon örülök, köszöményezésnek tartom, úgyhogy nyilvánvalónöm a bizalmat. Ha az ember megpályáz
an megmarad, sõt, amennyiben a lehetõséegy színházigazgatói állást, hónapokig tart,
geink engedik, szeretném egy kicsit bõvítemíg összeszedi a gondolatait, megírja az
ni, idõben is, minõségben is. Emellett azt
Schlanger András
anyagot és várakozik az eredményre, úgyszeretném, ha a nyíregyházi színház társuhogy most nagyon jól érzem magam, de úgy gondolom, lata kicsit aktívabban lenne részese ennek a fesztiválnak,
„rá kell pihennem” a feladatra, míg megfogalmazom a a teátrum nemcsak a rendezvény szervezõje, hanem szelgondolataimat.
lemi központja is lenne.
– A pályázatában mit fogalmazott meg, mit szeretne
– Milyen érzésekkel jön újra Nyíregyházára?
megvalósítani a Móricz Zsigmond Színház igazgatója– A válasz egyszerû: én soha nem szakadtam el Nyírként?
egyházától. A családom is részben odavalósi, a felesé– Nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatos legyen gem is nyíregyházi, tehát ha éppen színpadon nem is látaz átmenet, ne legyenek nagy drámai változások. Szeret- hatott a közönség, azért nagyon sokat voltam Nyíregyhánék a társulatra építkezve tovább haladni. Mindenkép- zán. Sok régi barátom is él ott, mindig szeretek ott lenni,
pen fontosnak tartanám a mûfaji nyitást, szeretném az szeretem a várost, az uszodát, Sóstót, úgyhogy nagyon
élõzenés mûfajokat bevinni a színház épületébe. Itt ope- kellemes és boldog várakozással megyek oda vissza –
rettre, operára gondolok, persze csak lépésenként. Emel- haza.
2015. FEBRUÁR 27.
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EGÉSZSÉG

KULTÚRA

STARTOL A FITT NYÍREGYHÁZA!
2013. november elején indult el elõször városunkban a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idõsebbeket
összefogó, illetve megmozgató szabadidõs és sportprogram, a Mozdulj Nyíregyháza! Az ingyenes programsorozatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte. A nagy sikerre való tekintettel tovább fejlesztették a programot, jövõ héttõl a
zumba-, a gerinctorna- és a jógafoglalkozásokon egészségügyi és fizikális állapotfelmérésen is részt vehetnek
a városlakók.

dent tudnak tenni az emberek az egészségükért. Jövõ héttõl szakemberek kapcsolódnak be a három leglátogatottabb Mozdulj Nyíregyháza! programba, hiszen a hétfõi
gerinctorna-, a szerdai zumba- és a szombati jógafoglalkozások elõtt ingyenes egészségügyi, valamint mozgással
összefüggõ fizikális állapotfelmérést biztosítanak az érdeklõdõk számára.

Hornyák Enikõ, az önkormányzat sportreferense az elõzményekkel kapcsolatban érdeklõdésünkre elmondta, kezdetben lakossági zumbával várták a nyíregyháziakat, ezt
pedig 2013. év végén további mozgásformákkal bõvítették ki. A Mozdulj Nyíregyháza! eddigi tapasztalataiból
látszik, hogy nagy igény van rá, szeretik az emberek, és
amellett, hogy rendszeres sportolási lehetõséget biztosít a
városlakóknak, közösségépítõ ereje is jelentõs.

A program keretében szeretnénk felhívni a figyelmet az
egészségtudatos életmód fontosságára és segítséget nyújtani abban, hogy a rendszeres testmozgás mellett mi min-

FIZIKAI ÉS PSZICHÉS EREDMÉNYEK

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉS

EGÉSZSÉGNEVELÕ PROGRAM

MÉRD MAGAD MOST!

Testsúly, BMI-index, légzéstérfogat, vérnyomás, pulzusszám, hajlékonyság, erõvizsgálat (alsó végtag, has,
hátizom), egyensúlyvizsgálat.

A programon keresztül szeretnék tudatosítani a városlakókban, hogy fontos az egészségünk, és ehhez az önkormányzat megadja a segítséget, de az egyén szerepvállalása nélkül ez magában kevés: közösen tudjuk elérni,
hogy Egészséges Város lehessünk. Az viszont szakemberek véleménye alapján várható, hogy aki aktívan részt vesz
a nyárig tartó programon, az nemcsak fizikai, hanem pszichés eredményeit is fogja majd látni.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– A program indulása óta már több mint egy év telt el.
Bementünk a foglalkozásokra és az oktatókkal azt tapasztaltuk, hogy milyen sokat fejlõdtek mozgásukban a résztvevõk, és de jó lett volna megnézni, hogy honnan indultunk és most hol tartunk. Ezen gondolatból kiindulva összeállt egy team és kidolgoztuk, hogy hogyan lehetne a Mozdulj Nyíregyháza! programot egy komplex, egészségtudatos életmódra nevelõ programmá tovább fejleszteni –
mondta el a sportreferens. Így született meg a „Fitt Nyíregyháza” gondolata, melynek megvalósítását a város vezetése maximálisan támogatta.

MIT MÉRNEK?

KÉT HÉTIG REGISZTRÁLHATUNK
A sportreferens kifejtette, hogy a programba való bekapcsolódás önkéntes és ingyenes. Minden résztvevõ kap
egy regisztrációs kártyát, amire felvezetik majd az eredményeket. Elsõ körben a városlakóknak két héten keresztül lesz lehetõségük mérésekre. Ezt követõen a helyi médián keresztül nyolc héten át szakemberek segítik majd
õket abban, hogy minél egészségtudatosabban éljenek.
Ha megfogadják a tanácsokat, mindennap apró lépéseket
tehetnek egészségük megõrzéséért, és pár hónap alatt
pozitív változásokat érhetnek el. Május végén ugyanis a
szakemberek újra megmérik õket és remélhetõen adatok
bizonyítják majd, hogy a rendszeres mozgás mellett az
életmódbeli változás pozitív hatással van a testi-lelki egészségükre.

Csikós Péter, a nyíregyházi egészségügyi alapellátás igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, az alapellátás a szakmai
támogatást fogja hozzátenni a Fitt Nyíregyháza! programhoz. Szeretnék bebizonyítani, hogy a mozgásnak nagy szerepe van az egészségmegõrzésben, ezért szûrésekkel és
szaktanácsadással várják majd a városlakókat. Kifejtette, a
rendszeres mozgás segítségével ugyanis nemcsak fogyást
lehet elérni, hanem például a magas vérnyomás is gyógyítható. – Éljünk 140/90 alatt! – tette hozzá az igazgató.

MÉRÉSEK HELYE ÉS IDÕPONTJA:
2015. március 2. és 9., hétfõ 16.00–17.00 között
BUSZACSA
2015. március 7. és 14., szombat 8.00–9.00 között
Zrínyi Ilona Gimnázium
2015. március 11. és 18., szerda 17.00–18.00 között
BUSZACSA
Várjuk a programba újonnan becsatlakozni vágyókat is! Tegyünk együtt az egészségért!
A Város-Kép Kft. mindhárom terméke (Nyíregyházi
Napló, Nyíregyházi Televízió, nyiregyhaza.hu) folyamatosan figyelemmel kíséri majd a programot.

AKROBATIKUS ELEMEKBÕL NINCS HIÁNY A SICCBEN
Kötélen táncolni, egykerekû biciklin gurulni, kézen
járni, gólyalábon lépdelni, zsonglõrködni, nem egyszerû
feladat. A MÛvész Stúdióban szombaton bemutatott
Sicc címû meseelõadás szereplõi azonban nem ismernek határokat.

kerekezek. Érdekel az artisták munkája, de ahhoz 5 éves
korban kellett volna kezdenem az edzést. A színház- és
az artistamûvészet összekapcsolására nagyon szép példákat látunk az utóbbi idõben Magyarországon is. Szabadidõmben szívesen breakelek, ami ugyancsak nagyon dinamikus mozgást igényel.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A Tasnádi Csaba által rendezett zenés játék szereplõi,
Éry-Kovács Zsanna, Lakatos Máté és Varga Norbert számára azonban ezek nem jelentettek nehézséget, mert tudják, a testük munkaeszköz, amit rendszeresen edzenek
azért, hogy a szerepek adta feladatoknak megfeleljenek.
Különösen élen jár ebben Lakatos Máté, aki fõiskolás korától kezdve slackline-ozik, aminek lényege, hogy két fa
közé rögzítenek derék magasságban kb. 4 centiméter széles hevedert, ami rugalmas, ezért ugrálni is lehet rajta,
akár egy trambulinon. Azért szereti különösen ezt az eszközt, mert a szabadban is felszerelhetõ, és különbözõ gyakorlatok végezhetõk rajta. Az igazán profik szaltózni is
tudnak, de Máté, elmondása szerint, késõn ismerkedett
meg ezzel a sportággal, ezért tisztában van határaival.

A GÓLYALÁBAZÁS IS MEGY
– Egy színpadi balesetem miatt a térdem nem a régi. S
bár még jócskán innen vagyok a harmincon, a testem is
vesztett hajlékonyságából. A Mártírok címû darab végén
szintén járok egy magasban felfüggesztett kötélen, de a
biztonság kedvéért biztosítókötelet erõsítenek rám, ugyanis
késõn született meg ez az ötletünk, s így nem volt elég
idõnk a begyakorlására. A fõiskolán volt akrobatikaóránk,
de igazán saját magamat fejlesztettem önszorgalomból.
Egykerekû biciklit is vettem magamnak, amin szívesen
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nálni. Munkánkat nehezíti, hogy bábok segítségével
játsszuk el a történetet. Nem teljes bábelõadás ez, hanem
játék bábokkal. Az Alíz címû mesedarabban néhány éve
már báboztam. A Kaposvári Színmûvészeti Egyetemen
elméletben tanultunk bábtechnikát, de gyakorlatban csak
most ismerkedünk a mûfajjal. A bábozás egy különálló
mesterség, nem lehet egy próbafolyamat alatt elsajátítani
a fortélyait.
Éry-Kovács Zsanna az életben édesanya is, emellett
megõrizte gyermeki báját, ezért talán nem véletlen, hogy
õ jeleníti meg a kedves kislányt a színpadon.

ÉDESANYA GYEREKSZEREPBEN

Varga Norbert az artistaképzõ intézet egyik tanára ösztönzésére tanult meg gólyalábon járni. Az akkori mennybelépõje alumíniumból készült, s azon lépegetett Pesten
a Gutenberg téri játszótéren a járókelõk örömére. Azt követõen kapott egy komolyabbat, ami bambuszból készült,
s Máté lett a segítõje, mert nem tudta egyedül a magasba
ügyeskedni magát. Tudását egy késõbbi elõadásban kamatoztatta is.
– A Siccben használt gólyaláb kicsit alacsonyabb a korábbinál, s nincs a lábamra csatolva, mert arra nem lett
volna idõ az elõadás alatt. Ráadásul a MÛvész Stúdió „belmagassága” miatt sem célszerû túl magas eszközt hasz-

– Gyermekkoromban nekem is megvolt Kálmán Jenõ
verses képeskönyvsorozata, s nagyon szerettem. Az általunk játszott elõadásban Kardos Tünde ezekbõl a mesékbõl szemezve kerekített egy történetet, melyben Sicc vándorútra kel két barátjával, Sün Piroskával és Róka Rudival, hogy felfedezzék a világot. Miközben izgalmas kalandokban vesznek részt, bajba került állatokkal találkoznak, akiken elõszeretettel segítenek. Az elõadás zenés, az
elhangzó dalok szövegét Szõke Andrea írta, zenéjét Kazár Pál szerezte.
Mint lapunknak elmondta Zsanna, az volt a fõ céljuk
az elõadással, hogy megmutassák a kicsiny nézõknek: a
körülöttünk lévõ tárgyakban is benne rejlik a játék lehetõsége, csak észre kell venni, és elengedni a fantáziát. A
mese segítségével szeretnék az apróságokat jócselekedetekre ösztönözni: arra, hogy figyeljenek társaikra, és segítsenek másokon. Kislánya nagyon élvezte az elõadást,
bár közben aggódott kicsit, el ne tûnjön igazából is a mamája a varázskalap segítségével. Aki ellátogat egyik délelõtt a színházba, bizonyosan sok kaland várja.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ISKOLABARÁT FEJLESZTÉS A LEVÉLTÁRBAN
„Múltban kutatva, jelenben mutatva”
címmel több elembõl álló fejlesztéssorozatot hajtottak végre a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Levéltárban. A több mint
50 millió forintos beruházás során látogató- és felhasználóbaráttá tették az intézményt. Modern eszközeikkel most már
meg tudják mutatni a diákoknak, hogy
milyen írott emlékeket õriznek a levéltárban és mire használhatják azokat. A mo-

dern infrastruktúra pedig a mai ifjúságnak
teszi érdekesebbé a helytörténetet és a
múlt emlékeit. A levéltár átalakítása, az
eszközök fejlesztése az energiatakarékosság és a környezetbarát megoldások szem
elõtt tartásával valósult meg. A projektnek
köszönhetõen valóságosan és virtuálisan
is egyre több diák kerülhet közelebb a levéltár által õrzött dokumentumokhoz és
a történelemhez.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. március
13. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

PORTRÉ

A FELHÚZHATATLAN ÓRÁS
Nyíregyházán senkinek nem kell bemutatni Fehér
Lászlót. Bár ha csak a nevet említjük, talán elgondolkodnak a városlakók rajta, de ha azt mondjuk, hogy az
órásmester a „dufartban”, mindenki tudja kirõl van szó.
Szerzõ: Sipos Marianna
Legyen az antik vagy modern kar-, asztali- és falióra,
Fehér László minden idõmérõ titkának és hibájának tudója. Nem véletlen ez, hiszen lassan egy fél évszázada, 1966tól dolgozik Nyíregyházán az órásmester, aki édesapjától
tanulta meg a szakma csínját-bínját. Míg beszélgetünk is,
éppen bütyköl egy vekkert, amelynek az alkatrészei számomra szinte láthatatlanok. – Egész életemben azt csináltam, amit szeretek, nincs is ettõl jobb érzés – mondja
mosolyogva. – Minden egyes javítani való kihívás számomra, de mindig megörülök, ha egy szép mechanikus készülék kerül a kezeim közé. Ezeket szeretem igazán, ma is
megtornáztatja az ember agyát a hibafeltárás – mondja,
de azt is elismeri: ezen apró szerkezetek javításához végtelen türelem kell, de sokszor az ügyfelekhez is. Neki ebben sincs hiány.
Csodás, különleges faliórákat is javít, de ezek nem lopták be magukat a szívébe. Bár régi vágású órásnak tartja
magát, de igyekszik haladni a korral is. Egyre több vízálló
órát is visznek javítani, melynek a nedvességtûrõ képességét folyamatosan ajánlott ellenõrizni – mutatja a szer-
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kezetet. Ehhez beszerzett egy készüléket, mely megmutatja, hol sérült az óra tömítése. De Fehér László, saját
bevallása szerint nem vált azzá, ám megjegyzi, hogy csak
a fürdõszobában legalább három idõmérõ van...
A kis üzlettel egyben lévõ mûhely falán meglepõ módon nemcsak faliórák sorakoznak, hanem megszámlálhatatlan oklevél és kitüntetés is.
Látható, hogy nemcsak a szolgáltatását igénybe vevõk
elégedettek munkájával, hanem a szakma is elismeri tevékenységét. Magáénak mondhatja az „Ezüstkoszorús

mester” címet, a Magyar Kézmûvesség díját, és 2011-ben
õ volt az Év órásmestere is. De a legnagyobb büszkeségét
a végére hagyja: 2013-ban Nyíregyháza önkormányzata
Életmû-díjjal jutalmazta öt évtizedes áldozatos munkáját.

A cím helyett szereplõ logóval gyakran találkozhatnak
majd az idén a kedves olvasók, hiszen a Nyíregyházi Televízió most ünnepli alapításának 30. évfordulóját. A néhány hónappal ezelõtt megújult arculat így egy számszerû kiegészítést kap, amely egyben egy, a múlttal foglalkozó mûsor hátteréül is szolgál majd. Az év hátralévõ részében ugyanis szándékaink szerint keddi és csütörtöki friss
mûsorral, szombati ismétléssel kincseket veszünk elõ tekintélyes archívumunkból, illetve szóra bírunk néhány, korábban itt dolgozó kollégát is. A sorozat elsõ darabja éppen az NYTV születésnapján, március 4-én, szerdán este
19.30-tól látható, melyben megszólalnak az elsõ, „õsadás” készítõi, s részleteket is láthatnak majd belõle. Keressék mostantól a többszörösen Helyi Érték Díjjal kitüntetett alkotógárda kínálatában a múltidézõ mûsort, soksok érdekes felvétellel, beszélgetéssel. A mûsor címe:
NYTV 30 – 30 éves Nyíregyháza Televíziója. S ebben minden benne van… (Ismétlések: jövõ hét csütörtök 21.30,
szombat 19.30, vasárnap 21.30). S persze, a Napló hasábjain is hétrõl hétre részletezzük a sztorikat, érdekességeket, csakúgy mint folyamatosan a nyiregyhaza.hu
weboldalon is. Kellemes tévézést, olvasást!
Tarczy Gyula fõszerkesztõ

A HÉT TÉMÁJA

A NAGYBÖJT NEM ÖNSANYARGATÁS
A hamvazószerdával véget ért a farsang idõszaka.
Kezdetét vette múlt héten a húsvétig tartó nagyböjt,
mely nem a szigorú értelemben vett önsanyargatást
jelenti. Nézzünk magunkba és vegyünk vissza abból,
ahol a legönzõbbek vagyunk, ez az igazi áldozat – vallja
Tóth László, római katolikus plébános.
Szerzõ: Sipos Marianna
– A böjt a kereszténységnek egy sajátos világa. A nagyböjt idõszaka nem egy mogorva önostorozó idõszak, hanem felkészülés, amelyhez hozzátartozik a lemondás, az
alamizsna, a böjt és az imádság. Sokkal inkább egy negyvennapos útnak lehetne nevezni, amely valamire felkészít
bennünket: Krisztus halálának és feltámadásának a megünneplésére – kezdte a várakozási idõszak bemutatását Tóth
László atya. – Ezen az úton vannak eszközök, melyeket
igénybe vehetünk ahhoz, hogy húsvét örömét minél intenzívebben élhessük át. A plébános azt is nyomatékosította:
ezt nem KELL tennünk! Tegyük azt örömmel, szabadon és
szeretettel. Ez az idõszak abban különbözik más lemondásoktól vagy önmegtagadásoktól, hogy ennek nem mi
vagyunk a központja, nem magunkért tesszük. Például nem
azért, hogy karcsúbbak legyünk, ugyanis a böjt nem öncélú. Van iránya, mely az Isten. Minden, amit teszünk, az
Krisztus felé vezet, hogy közelebb jussunk hozzá, minél
inkább megnyíljunk elõtte és az ajándékai elõtt. Ez az ajándék pedig az, amit a húsvét hoz számunkra: a megváltottságunk öröme – hangsúlyozta a plébános.

MINDEN ÉRZÉKSZERVÜNKKEL
– A nagyböjt alatt vegyünk vissza picit önmagunkból
– mondta Tóth László –, nyíljunk ki az Isten és a másik
ember felé, hiszen a húsvét megmutatja nekünk Isten végtelen szeretetét, amivel megszabadít bennünket a bûneinktõl és visszaadja a szeretetre való szabadságunkat és
örömünket. A feltámadás pedig az örök élet boldogságát
rejti.

A BÖJT NEM DIÉTA
Az atya arra is kitért, hogy a böjt során nemcsak bizonyos ételektõl való tartózkodást kell érteni, hanem mind
az öt érzékszervünk esetében ajánlott gyakorolni az önmegtartóztatást. Például a hallás böjtje, ha odafigyelünk
arra, hogy milyen zenét hallgatunk, vagy a szemek böjtje,
mely azt jelenti, hogy visszaveszünk a televíziónézésbõl,
vagy éppen az internetezésbõl.

AKTUÁLIS

DIÁKSZEMMEL
Ahogy lapunk elsõ oldalán írtuk, immáron 5. alkalommal hirdetett meg irodalmi pályázatot középiskolás diákok számára Nyíregyháza önkormányzata A
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.
Ebben az évben 15 középiskolából összesen 36 pályamûvet adtak be a diákok.
HELYEZETTEK: 1. Trizner Laura, az Arany János Gimnázium tanulója. Felkészítõ tanárai: Lamosné Szabados Enikõ és Tomcsikné Császári Viktória. 2. Orgován
Márk György, a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulója. Felkészítõ tanára: Jácint
Zoltán. 3. Stekler Orsolya, a Vásárhelyi Pál Építõipari
és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola tanulója. Felkészítõ tanárai: Sebestyén Tímea és Buczóné
Venczel Mónika. 4. Csonka Viktória, a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója. Felkészítõ tanára: Sárga Tamás. 5. Papp
Klaudia, a Vasvári Pál Gimnázium tanulója. Felkészítõ
tanára: Gyõri Izabella. 6. Leveleki Szilvia, a Krúdy Gyula
Gimnázium tanulója. Felkészítõ tanára: Bányai Zoltán.
Különdíjat érdemelt ki: Markót Levente, Bodnár Vivien Alexandra, File Dániel.

Tóth László

KÉT SZIGORÚ NAP
– A negyven nap alatt azonban van két szigorú böjti
nap – emelte ki a plébános –, ez a hamvazószerda és a
nagypéntek. Az egyház kéri, hogy ezen a két napon próbáljunk meg egy kicsit szigorúbban odafigyelni az önmérsékletre. Ezeken a napokon a 18 és 65 év közötti istenhívõk tartózkodnak a húsevéstõl, háromszor esznek és csak
egyszer laknak jól.
Tóth László, római katolikus plébános a böjt lényegét
így foglalta össze: nézzünk magunkba, kutassuk fel azt a
területet, ahol a legönzõbbek vagyunk. Ha a böjt idõszaka alatt ezekben gyakorolunk önmérsékletet, az a böjt, az
az igazi lemondás és áldozat.

A városháza dísztermében a díjazottak elismerõ oklevelet és értékes vásárlási utalványt vettek át dr. Ulrich
Attila alpolgármestertõl.
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EREDMÉNYEK

SPORT

„A NAGY POFÁM MIATT KERÜLTEM BAJBA”

AMERIKÁBÓL JÖTTEM

A FUTBALLISTÁK ÉJSZAKÁJÁN JÁRTAK A MÉSZÖLYÖK

Az Egyesült Államokból érkezett edzõ a Nyíregyháza Tigers-hez. Az amerikai football csapat idén a
HFL-ben indul, azaz a legjobb magyar csapatokkal
harcol a bajnoki címért.

Rendhagyó helyen, a nyíregyházi Onyx Casinóban találkoztak a megye labdarúgói. A Megyei Labdarúgó Szövetség ide invitálta a focistákat az elsõ alkalommal megrendezett Futballisták Éjszakája kapcsán. Az eseményen
kisorsolták a Magyar Kupa megyei selejtezõinek párosítását, de vendégként Mészöly Kálmán korábbi válogatott és
szövetségi kapitány, valamint fia, Mészöly Géza is részt
vett.
– Krizán Sándorral, a megyei igazgatóság vezetõjével
gyerekkorunkban még együtt fociztunk. Jó viszonyban vagyunk, örömmel vettem a meghívást. Futballistákkal jó
együtt lenni – mondta Mészöly Géza, aki néhány hónapja
még a korosztályos magyar válogatottal vett részt a hazai
rendezésû Európa-bajnokságon, ahol kiharcolta a VB indulás jogát.

kek, és furcsa volt megint átélni azokat. Tényleg nem tudtam magamba fojtani a véleményemet, és amikor kapitány voltam, akkor is magával ragadott a hév, mintha a
pályán lennék. Katolikus neveltetésben részesültem, s nem
vagyok rá büszke, de néha kaptam is miatta otthon. De
mindig vállaltam a véleményemet – mondta Mészöly Kálmán.

NEM VOLT KUDARC AZ EB
– Sokan kudarcként élték meg az EB-t, nekem is és néhány játékosomnak is távoznia kellett. Persze, csalódott
voltam az elsõ két találkozó után, de úgy érzem, Izrael
legyõzése és a VB indulás joga igenis siker. Néhány hónappal késõbb egy alacsonyabb korosztályú csapat például 3–0-ra kapott ki Izraeltõl, tehát nem kell õket lebecsülni – mondta Mészöly Géza, akinek csapatában a nyíregyházi Hrabina Alex is ott volt.

Mészöly Kálmán (balra) és fia, Mészöly Géza
Nyíregyházán

SZERESSÉK A FUTBALLT!

Édesapja, Mészöly Kálmán a róla megjelent könyvet dedikálta. „Állandóan a nagy pofám miatt kerültem bajba.
Mert nem tudom befogni a számat. De miért is tenném?
Engem õszinteségre neveltek. Most végre úgy beszélhetek az életemrõl, hogy nem vágnak közbe, hogy nem legyintenek rám, hogy nem állítanak félre. Elmesélek hát
mindent.” – áll a kötet ajánlójában. De valóban elmond
mindent?
– Nagyon sokat. Amikor elolvastam a kéziratot, bizony
nem egy helyen megkönnyeztem. Elõjöttek a régi emlé-

Szövetségi kapitányként világbajnokságra vezette a csapatot. Elmondása szerint mégis van benne hiányérzet.
– Az 1982-es VB kapcsán nagy dolognak tartom, hogy
egyáltalán kijutottunk a világbajnokságra. Nagyon jó válogatottakat gyõztünk le. Az, hogy ott nem sikerült továbbjutni, persze ad némi hiányérzetet, kis szerencsével akár még
eredményesebb is lehettem volna pályafutásom során. De
nem vagyok csalódott. Tudja miért? Mert most is olyat tehetek, amit nagyon szeretek. Az MLSZ-nél igyekszünk minden feltételt megteremteni a gyerekeknek, hogy jó körülmények között készülhessenek. Pályákat, stadionokat építünk, minden feltétel adott, hogy jók legyenek. Ha fele annyira szeretnék a futballt, mint ahogy mi szerettük, már sokkal
elõrébb tartanánk – mondta Mészöly Kálmán.

SZUPERDÖNTÕ

A HONVÉD ÉRKEZIK

NEM TUDTAM BEFOGNI A SZÁMAT

Szombaton a Budapest Honvédot látja vendégül az elsõ
„igazi” tavaszi fordulóban a Nyíregyháza Spartacus. A
Paks elleni bravúros pontszerzés után mindenki abban
bízik, a fõvárosiak ellen gyõzni fog a Szpari. Ezúttal már
az új igazolások is pályára léphetnek. A tavaszi nyitány
elõtt Szabó Lajos törzsszurkolótól kaptunk levelet.
„Bízom abban, hogy ezen írásom ráébreszti a város
fociért rajongó embereit, hogy fontosak õk is, igazi fõszereplõi a meccsnek. Nélkülük nem elõadás az elõadás, nem
futball a futball. Ti, kedves Szpari-szurkolók, akik velem
együtt letettétek az esküt a csapat mellett, kitartotok jóban-rosszban, fagyban, vagy a legnagyobb kánikulában,
most ismét hallathatjátok hangotokat. Nekünk a sors azt
adta, hogy a piros-kék színért szorítsunk, a Spartacus, a
foci iránti szenvedély összetart bennünket. Mutassuk meg
a többieknek, rajtunk nem fog múlni, segítünk csapatunknak, játékosainknak, hogy elérjék a kitûzött célt. Szparigólokban gazdag tavaszt kívánok minden nyíregyházi szurkolónak!
Szabó Lajos törzsszurkoló”

Befejezõdött a 2014-2015. évi Nyíregyházi Sportcentrum Teremlabdarúgó Bajnokság alapszakasza, amelyben
negyven csapat vett részt. A csoportokból az elsõ két helyezett jutott a szuperdöntõbe, így nyolc együttes részvételével zajlik szombaton a finálé. Érdekesség, hogy a tavalyi bajnok Nyír-Chem együttese (fotónkon) maradt a csoportmeccsek után egyedül 100 százalékos, azaz minden
találkozójukat megnyerték. A döntõben újabb két csoportot alakítanak ki, és a gyõztesek mérkõzhetnek az aranyéremért, a második helyezettek pedig a harmadik helyért.
A találkozókat a Bem iskola tornacsarnokában tartják.
14
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SPORTPROGRAM
Február 28., szombat 16.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 1., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyháza Spartacus–Budapest Honvéd
labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Bradley Hebing korábban dolgozott Alabamában,
majd Európán belül Belgiumban és Németországban
is. Az amerikai tréner örömmel jött, és a Celect Aréna
Kupán már látta játszani a csapatot. A Nyíregyháza
Tigers teremben két bajnoki cím után most a második
helyen végzett. Az edzõ szerint fõként a kondíción kell
javítani, és próbálja a mentalitását is megváltoztatni a
játékosoknak.
– Az a legfontosabb, hogy több idõt töltsenek a sporttal a játékosok. Az a színvonal, amit a tévében látunk
egy-egy NFL meccsen, nem magától jön. Ahhoz kevés
a heti két edzés – amit a körülmények most a Tigers-nél
engednek –, hogy csodákat tegyünk. Fejben viszont lehet változtatni, de abban is bízom, hogy a feltételek is
javulnak majd idõvel – mondta a Nyíregyháza Tigers
új edzõje.
Az 51 éves szakember év végéig biztosan marad, de
további két esztendõre is opciós joga van a Tigers-nek.
Jól érzi magát Nyíregyházán.
– Feleségemmel érkeztem, és nagyon jól érezzük magunkat, tetszik a város. Korábban Európa keleti részén
még nem jártam. A játékról alkotott véleményem az,
hogy legyen szórakoztató. De ha nem nyer egy csapat,
akkor senki nem fog örülni, tehát eredményesnek is kell
lennie. Remélem, a Tigers-szel azok leszünk a bajnokságban – mondta Bradley Hebing.

Bradley Hebing a Nyíregyháza Tigers mezével
Az idei bajnokságban a HFL-ben indul a csapat, ahol
szeretne jól szerepelni. Ehhez azonban szponzori segítségre is szükség lenne. A sportág egyre népszerûbb
a fiatalok körében, tavaly a HFL döntõjét hatezren látták élõben.
– Sok fiatal gyerekünk van, már 12 éves kortól. Érdekli õket a játék. Sajnos mindent a tagdíjból fizetünk a
nevezési díjtól az utazáson át a legutolsó stopliig, amit
felcsavarozunk a cipõnkre. A felkészülési körülményeken szeretnénk javítani, hogy megfelelõ pályán, fûtött
öltözõben készülhessen a csapat, és akkor a szülõk is
nyugodtabban hagyhatnák ott a gyerekeket. Ehhez szeretnénk névadó szponzort találni. Mivel a bajnokság
mérkõzéseirõl az egyik országos csatorna is összefoglalókat készít, így reméljük, nagyobb reklámértéke lesz
a csapatnak – mondta dr. Szépe József, a Nyíregyháza
Tigers elnöke.
Az együttes április 4-én kezdi a szezont a Budapest
Wolves ellen, az elsõ hazai mérkõzést pedig április 25én rendezik a Gyõr Sharks ellen.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

A Móricz Zsigmond Színház mûvésze, Kosik Anita mutatja be jazz-estjét a Cafe Freiben február 27-én 17.00 órától.
Zenésztársa, a zongorista Csernák Tibor.

Az Sz-Sz-B Megyei Levéltár várja az érdeklõdõket az Arcok
és könyvek a történelemtudomány körébõl c. sorozatban február 27-én 15.00 órakor a kárpátaljai magyar történetkutatást
bemutató délutánjára. Vendégek: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola oktatói és a fõiskola Lehoczky Tivadar
Intézetének kutatói. „Málenkij robot”. Kiállítás a kárpátaljai
magyarok 1944-es deportálásának emlékére. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

Koncertsorozat a Gryllus Kiadó és az Evangélikus Roma
Szakkollégium szervezésében. Február 27-én 19.00 óra:
Ferenczi György és a Rackajam. Vendégek: Roby Lakatos,
Farkas Mihály, Ökrös Károly, Gryllus Dániel; a koncert után
táncház a Sugalló együttessel. Helyszín: Nyíregyházi Fõiskola B épület, nagyelõadó. A belépés díjtalan.

PROGRAMOK

A Burattinó Bábszínház elõadása: február 28-án 16.00 óra:
Három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A Reuma klub soron következõ rendezvénye március 2án 14.00 órától, filmvetítéssel. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.
A Bencs Villa programjai: március 2-án 17.00 óra: Chopin-est Berki Armanddal. Közremûködik: Koncz Fruzsina
(ének), Kozma Dávid (zongora). Társrendezvény: a Forsterérmes Sipos László tibeti fotókiállítása, mely egész hónapban megtekinthetõ hétköznapokon 9.00–17.00 óra között.
6-án 17.00 óra: Cherchez la femme – Sógor Tamás zenés
elõadása. Közremûködik: Fesztóry Ágnes mûvésztanár és
Sinka Krisztina operaénekesnõ. Kísér: Nagy Dávid. Társrendezvény: kiállítás nõi alkotók munkáiból (Koós Mária és Illés
Béláné). A belépés díjtalan. Információ: 42/402-004, 30/2520666.
A gyermek védelme. Március 3-án 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári teadélutánján Sipos László PhD, az MTA
Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja tart elõadást „A
gyermek védelme. Idõutazás a jogtudományban, Hammurabitól napjainkig” címmel.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Alkotó tagtársak
20. rendezvénye február 27-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Bemutatkozik: Majláth Magda. Megigézlek c. kötetét bemutatja: dr. Bihari Albertné.
A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola várja az
érdeklõdõket február 27-én 17.00 órától a zeneiskola hangversenytermében tartandó volt növendékek hangversenyére.

NYTV PORTRÉ: SZÁLKAI PÁL
2014-ben Nyíregyháza Inczédy György életmûdíjjal
tüntette ki Szálkai Pál nyugalmazott buszsofõrt. Emellett, bár õ maga soha nem futballozott, Nyíregyháza
egyik legkiemelkedõbb szurkolójává vált. Szálkai Pál
neve valószínûleg mindenkinek ismerõsen cseng Nyíregyházán, aki valaha utazott az általa vezetett 12-es
buszon. Pali bácsi „senderedõ” járatán egyébként mindig volt valami, ami a Szpari iránti rajongására utalt.
Aki kíváncsi Pali bácsi
élettörténetére, nézze meg
a vele készült portrémûsort
vasárnap este 20.25-tõl,
vagy ismétlésben hétfõn,
kedden 21.30-tól.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 28., szombat 19.00 Pillangó, Bemutató bérlet,
Nagyszínpad
Március 2., hétfõ 10.00 Sicc, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Pillangó, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Március 3., kedd 10.00 Sicc, Kis Mukk bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Pillangó, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
Március 4., szerda 10.00 Sicc, Kukori bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Pillangó, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.00 Párnaember, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Március 5., csütörtök 10.00 Sicc, Kotkoda bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
Március 6., péntek 10.00 Sicc, Maci Laci bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica, Szigligeti
bérlet, Nagyszínpad

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola Zenemûvészeti tagozata Népzene szakos növendékek Pályázati Hangversenye március 5-én 10.00 órától a szakközépiskola hangversenytermében.

„TAVASZI HANGULATBAN”
– a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar különleges koncertje, nem csak komolyzenét kedvelõknek február 28án 18.00 órától a Kodály Z. Általános Iskola hangversenytermében. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Bajnay Kornél Miklós (14. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 2., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. március 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. március 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.
Mussó László (12. önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Semmelweis u. páratlan oldala, az
Orosi út és a Keleti M. utcák által határolt terület).
Idõpont: 2015. március 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Kistelekiszõlõ
Idõpont: 2015. március 2., 18.00 óra.
Helyszín: Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin
(2. számú önkormányzati kerület önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 5., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája,
Ungvár sétány 25. fszt. 1.
Dr. Vinnai Gyõzõ Szabolcs (2. számú választókerület
egyéni országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 6., 12.00–14.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám alatti
Választókerületi Iroda.
2015. FEBRUÁR 27.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ UTOLSÓ MAGYAR HADIFOGOLY EMLÉKÉRE
15 évvel ezelõtt egy szenzációs hír járta be nemcsak a
magyar, hanem a világsajtót: Oroszországban rábukkantak Toma Andrásra, aki a második világháború idején, 1945
januárjában esett hadifogságba. Az újfehértói születésû és
a Nyíregyháza melletti Sulyánbokorban élõ 19 éves fiatalembert 1944-ben sorozták be katonának. Krakkó környékén esett hadifogságba. Két katonai tábor után betegsége miatt 1947 januárjában beutalták a kotyelnyicsi elmegyógyintézetbe. Ekkor törölték a hadifoglyok listájáról,
így kikerült a magyar hatóságok látókörébõl és esélye sem
volt, hogy több bajtársához hasonlóan hazakerülhessen.
Egy cseh nyelvész jelzése nyomán dr. Veér András, az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet akkori igazgatója személyesen vizsgálta meg és állapította meg magyarságát. 2000. augusztus 11-én térhetett vissza rég elhagyott hazájába. A tartalékos fõtörzsõrmesterré elõléptetett volt katona családját DNS-vizsgálatok segítségével derítették ki, s találtak számára az élete hátralévõ
részére új otthont. 78 éves korában, 2004. március 30án hunyt el.
Civil kezdeményezésre és az önkormányzat támogatásával hazatérésének 10. évfordulója alkalmából, 2010. november 16-án emléktáblát lepleztek le a Virág utca 27.
számú lakóház falán. Az avatási ünnepségen Vujity Tvrtko
televíziós riporter is beszédet mondott, aki még Oroszországban riportot készített Toma Andrással. Szerinte az utolsó magyar hadifogoly „élete magyarságtudatra taníthatja
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a különbözõ nemzedékeket. Messze otthonától õrizte magyarságát, úgy, hogy közben semmit sem tudott hazájáról, itthon hagyott, gyászoló szeretteirõl”.
Immár hagyománnyá vált, hogy a város önkormányzata február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján ehhez az emléktáblához hívja és várja az emlékezõket, hogy közösen idézzék fel a vörös csillag árnyékában elkövetett bûnöket és róják le kegyeletüket az áldozatok emléke elõtt.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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