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INTERJÚ

INTERJÚ.
A munka dandárja a
következõ 2-3 évben
zajlik majd, noha
nálunk idén sem álltak
le a beruházások.

ELSÕBBSÉGADÁS
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CSAPADÉKVÍZ

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS.
A következõ idõszakban összesen 30
milliárdos uniós
településfejlesztési
forrás áll rendelkezésre.

8

'56

ERDÕ SORI IRATOK.
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60
éves évfordulójához
csatlakozik a forrásokkal teli kötet.
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SZÍNIDIREKTOR

JÉGPÁLYA AZ ARÉNA MELLETT
Az elmúlt évben megfelelõ terület hiányában nem volt mobil jégpálya városunkban, hiszen a BUSZACSA fejlesztés alatt állt és munkaterület volt. A beruházás befejeztével minden akadály elhárult, így a város vezetése szeptemberben a jégpálya
üzemeltetésére vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött. A közbeszerzési eljárás októberben eredményesen zárult, a város – a költségvetésben biztosított fedezettel – ismét lehetõvé teszi mind a diák- és utánpótlássport, mind a város
lakói számára a korcsolyázást. A mobil jégpálya már épül és a megszokott helyén, a
Continental Aréna területén 2016. november 21-étõl 2017. február 24-éig várja a
téli sport szerelmeseit. További részletek a következõ lapszámokban. A majdani
jégcsarnokról pedig a polgármesteri interjúban olvashatnak, a 3. oldalon.

XXIII. ÉVFOLYAM 44. SZÁM
2016. NOVEMBER 4.

VÁLOGATOTTMÉRKÕZÉS AZ ARÉNÁBAN

A magyar férfi kézilabdaválogatott szerdán este Lettország ellen telt ház elõtt lépett
pályára a Continental Arénában. A 24:16-ra megnyert mérkõzés legjobbja a nyíregyházi származású Harsányi Gergõ lett. A magyar válogatott vasárnap újabb EB-selejtezõt játszik Hollandia ellen.

ÉVTIZEDES ÁLOM VÁLIK VALÓRA SÓSTÓN
Évtizedes álom válhat valóra azok számára, akik Sóstógyógyfürdõ fejlõdését az idegenforgalomban látják,
s ehhez egy négycsillagos szálloda megépítését képzelték el. A tervek már megvannak, az építkezés is hamarosan elkezdõdhet. A Modern Városok Program részeként kiírt nemzetközi nyilvános és titkos tervpályázatra az ország több pontjáról összesen 10 pályamunka érkezett.
– Az alkotásokat értékelõ szakmai zsûri számos szempont alapján vizsgálta meg a pályamunkákat a döntés
meghozatala elõtt. Az egyik ilyen volt, hogy a területet
mennyire veszi igénybe az új épület, mennyire jelenik
meg nagy, monumentális tömegként a Sóstón lévõ mûemlék épületek környezetében, még akkor is, hogy ha

fás, ligetes környezetben épül meg. Mindezek mellett a
fenntarthatóság is kiemelt szempont volt, akárcsak az
úgynevezett innovációs vagy építészeti architekturális
elvárás – emelte ki Veres István fõépítész a legfontosabbakat.

IKONIKUS ÉS KÜLÖNLEGES
Báger András, a nyertes pályamunka egyik tervezõje
elmondta, modern épületet alkottak, amely igazodik a 21.
század kihívásaihoz és elvárásaihoz, de figyeltek a sajátos sóstói környezetre is. Fontosnak tartották azt, hogy lehetõség szerint lakályos belsõ terei legyenek a szállodának, a külsõ tömegformálás pedig egyszerre legyen
ikonikus és különleges is.

A SZERÉNA LAK HELYÉN ÉPÜL
A kiírásra természetesen nyíregyháziak is pályáztak. Bár
nem kerültek be a díjazott elsõ három pályamunka közé,
egyedi elképzeléseik és eredeti ötleteik miatt a szakértõ zsûri megvételre érdemesnek gondolta munkájukat. Így nem elképzelhetetlen, hogy a nyertes váci csapat terve mellett egyegy nyíregyházi ötlettel is találkozhatunk majd. Az új négycsillagos komplexum egyébként a volt Szeréna lak helyén
magasodik majd. A nyertessel már megkezdték a tárgyalásokat és az engedélyes tervek készítése is folyamatban van.
Akik szeretnék megtekinteni a pályázatra benyújtott mûveket, november 15-éig megtehetik a Váci Mihály Kulturális
Központ aulájában.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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TROMBITAVERSENY

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS

A Kodály Filharmonikus koncertjével vette kezdetét a Filharmónia Magyarország idei szezonja. A Kodály
Zoltán Általános Iskolában rendezett
komolyzenei eseményen olyan népszerû mûvek csendültek fel, mint például Csajkovszkij 1812-es nyitánya.

Fokozott ellenõrzésbe kezd a NAV
a piacokon és a vásárcsarnokokban.
Elsõsorban a nyugtaadást és az alkalmazottak bejelentését figyelik. Az eladóknak érdemes minden okmányt
maguknál tartani, mert a mulasztás
komoly anyagi terheket róhat rájuk.
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SZAKMAI FÓRUM

BEFOGADÓ PROGRAM

Szakmai fórumot rendezett a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ. Az eseményen a nyíregyházi járás településein tevékenykedõ családsegítõ szakemberek vettek részt, akik
megvitatták a szakma újdonságait és
tapasztalatot is cseréltek.

A Magyarországi Evangélikus Egyház bejelentette, hogy a Diakónia Osztályuk rövidesen kiválaszt egy olyan
oltalmazott vagy menekült státuszban
lévõ családot, akik Magyarországon
képzelik el a jövõjüket és õket költöztetik a szabolcsi megyeszékhelyre.

PAPRIKÁT SZEDTEK A RABOK
A sár és az esõs idõ sem szegte kedvét
annak a húsz fogvatartottnak, akiket múlt
héten szerdán Napkorra vezényeltek paprikát szedni. A terület tulajdonosa már leszüretelte a konyhakerti növény javát, a
maradékot azonban karitatív célokra ajánlotta fel. Egyetlen feltétele volt csupán,
hogy legyen, aki leszedje.
A fogvatartottak nem elsõ ízben vesznek részt hasonló programokon, a büntetés-végrehajtásban ugyanis már évek óta
mûködik az úgynevezett jóvátételi program, amelynek részeként a rabok ingyen
végeznek társadalmilag hasznos munkát,
ezzel is megbánva azt a cselekményt, amit
elkövettek. Segítettek már gyermekotthonban, idõsek otthonában, és végeztek karbantartási munkálatokat fogyatékkal élõk
intézetében is.
– A vadasparkba minden évben, így õsz
tájékán falevél-takarításra, valamint egyéb
más jellegû karbantartási munkálatokra
szoktunk menni, de végeztünk már szintén karbantartási, festési munkákat a megyeházán is – tájékoztatta szerkesztõségünket Drotár Zsolt, a megyei BV intézet
parancsnoka.
A fogvatartottak szívesen csatlakoznak
hasonló karitatív célú tevékenységekhez,

hiszen ilyenkor kicsit kiszabadulnak a börtön falai közül. Természetesen a munkálatokat elõírás szerint, komoly ellenõrzés
mellett végezhetik, csak és kizárólag azok
vehetnek részt ilyen és hasonló programokon, akik úgynevezett alacsony biztonsági kockázattal bírnak. A Napkoron leszedett paprika további hasznosításra különbözõ intézményekbe került. Kapott belõle
a római, a görög, az evangélikus és a református egyház, valamint az Oltalom Szeretetszolgálat is. A paprika Napkorról Nyíregyházára történõ szállításában a Városüzemeltetés segített.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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ÚJ KERÍTÉS SÓSTÓN

ELHUNYT JÓZSA IMRE

Új kerítést épít a NYÍRVV Nonprofit
Kft. a Blaha Lujza sétányon található játszótér köré, ugyanis a régi, 25–30 éves
térválasztó elkorhadt, elhasználódott, és
már jelentõs erõforrást igényelt a karbantartása. A munkálatok elõreláthatóan
november közepéig befejezõdnek.

Elhunyt Józsa Imre színmûvész, akit
idén szeptemberben a VIDOR Fesztivál életmûdíjával ismerték el, és a
közelmúltban a nyíregyházi közönség
is láthatta a Móricz Zsigmond Színház színpadán a Dollárpapa fõszerepében (képünkön).
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FÁKLYÁS FELVONULÁS

ÓVÓ NÉNIK TALÁLKOZTAK

Több tucat evangélikus és református hívõ gyülekezett hétfõn este
Nyíregyháza belvárosában. Fáklyákkal a kezükben tették meg a két
egyház helyi temploma közötti utat,
mellyel a Reformáció Hete elõtt tisztelegtek.

Harmadik alkalommal rendezték
meg az óvodapedagógusok éves találkozóját a Sóstói Múzeumfaluban. A
rendezvény célja a skanzen óvodásoknak szánt foglalkozásainak népszerûsítése volt. Az óvó nénik interaktív
mesékkel is megismerkedhettek.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Perzsa párduc nõstény érkezett a Hannoveri Állatkertbõl a Nyíregyházi Állatparkba a 2 éve itt született hímhez az
Európai Fajmegõrzési program keretében.
A különleges nagymacska hamarosan
megismerkedhet võlegényével.
Az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetsége (EAZA) – melynek a Nyíregyházi Állatpark is a tagja – rendkívül fontosnak tartja a perzsa párducok védelmét,
s ezzel együtt egy olyan genetikailag is
változatos populáció kialakítását, mely
visszatelepítésre is alkalmas állományt
képezhet. A Nyíregyházi Állatpark 2009ben csatlakozott egy tenyészpárral a programhoz, s már több ízben beszámolhattak
szaporulatról is. Utoljára 2014-ben született a szabolcsi megyeszékhelyen egy hím
párduc, s most, hogy az ivarérett lett, a faj
koordinátora egy német nõstényt helyezett
ki hozzá, tenyésztési céllal, az utód szüle-

it pedig továbbhelyezték az Egyesült Arab
Emírségekbe. A karanténidõ lejárta után a
leendõ tenyészpár egy új, tágas kifutóban
fog megismerkedni egymással, s remélhetõleg jövõre már szaporulatról is beszámolhat majd a Nyíregyházi Állatpark.

ÁLLATI ÉPÍTÉS
Tizenkét nyíregyházi iskola diákjai vettek részt múlt héten csütörtökön az Állati
Építés elnevezésû programon a Váci Mihály Kulturális Központban, melyet a
LEGO Manufacturing Kft. szervezett a
Nyíregyházi Állatpark, illetve a Wesselényi Miklós Szakgimnázium és Szakiskola
Tekerd! Csoportja közremûködésével.
A nap fõ témája a veszélyeztetett állatfajok megóvása volt. A reggeltõl délutánig
tartó program során a diákok látványos
legóképeket építettek, színes feladatokat
kaptak, és városi vetélkedõn is részt vettek, amelyben a jövõ zöld Nyíregyházáját
kellett megálmodniuk az építõelemekbõl,

de teljesíteniük kellett egy szenzoros vasúti akadálypályát is.
2016. NOVEMBER 4.

INTERJÚ

TOVÁBBI FORRÁSOK A BERUHÁZÁSOKHOZ
kapcsolható: versenyuszoda és jégcsarnok. Mikorra készülhetnek el?
– Ez egy áprilisi döntésünk, amelyhez azonban kell a
szakszövetségek és a sport-, valamint pénzügyi államtitkárság támogatása is. A folyamat, ha lassan is, de halad,
addig pedig mi igyekszünk elõkészíteni mindent, itt is készülnek a tervek, hogy amikor kezdhetjük a beruházást,
emiatt ne késsünk. Reméljük, hogy év végére legalább az
egyik ügyében kedvezõ döntés születik. De meg kell említenünk, hogy TAO forrásból öt iskola tornacsarnoka is
megújulhat a következõ évben: a kertvárosi általános iskola, a Kölcsey, az Apáczai, az Arany, valamint a Zrínyi
gimnázium Széchenyi utcai tornaterme.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

– A munka dandárja a következõ 2-3 évben zajlik majd,
noha nálunk idén sem álltak le a beruházások – nyilatkozta
szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc annak kapcsán, hogy
a közgyûlésen elhangzott: Nyíregyháza újabb ötmilliárd
forintos forrást kap tervezett fejlesztéseinek finanszírozására (részletek a 6. oldalon). Az országos tartalék keret 38
milliárdjának jelentõs része érkezett tehát Nyíregyházára
az összes nagyvárost beleértve, ami komoly fegyvertény.
– Miért kaphattunk számos „versenytársunkhoz” képest ilyen jelentõs összeget?
– Ez az eddig elvégzett munka elismerése is. Már tavaly megalkottuk a mostani uniós pénzügyi-tervezési idõszakra az Integrált Településfejlesztési Programot, év elején felálltak a munkacsoportok és nagy erõket mozgósítunk a projektek elõkészítésére. Mi elébe megyünk a kormányzati döntéseknek, számos megalapozott és konkrét
projektelképzeléssel rendelkezünk úgy, hogy több esetben megvannak az engedélyes és/vagy kiviteli tervek, megtörténtek a közbeszerzések, a kisajátítások, amik egyszerûsítik a döntést, és majd gyorsítják a kivitelezést.

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK
– Ennek a mostani ötmilliárd forintnak egy jelentõs része is közlekedésfejlesztésre megy el. Miért?
– A 2014-ben megkezdett ciklus elején hangsúlyoztam,
ez kell, hogy legyen a fejlesztések fõ iránya a több évtizedes elmaradottság miatt. Így egyaránt 600-600 millió forinttal szerepel a Tiszavasvári úti felüljáró mindkét oldalán
lévõ csomópont átépítése. Ezt részben az indokolja, hogy a
36-os számú fõútig már meghosszabbított Nyugati elkerülõ
miatt nõtt a forgalom – ez egyébként 2020-ra eléri Nyírszõlõst a Közlönyben megjelentek szerint is. Illetve szeretnénk
könnyebben megközelíthetõvé tenni a kertvárosi iparterületeket, és az NYVSC pálya helyén Atlétikai Centrum épül
– ez utóbbi a Modern Városok Programjának részeként. De
TOP-forrásból zajlik már a Szegfû utca négysávosítása, ami
november közepére fejezõdhet be, valamint a Kígyó utca–
Debreceni út csomópont átépítése, és két helyszínen: a
Malomkertben és a Tüzér utcánál a csapadékvizes beruházás, melyek egy komplex fejlesztési csomag elsõ elemei.

BÕVÜLÕ FORRÁSOK
– A részletek elõtt talán érdemes tisztázni néhány fogalmat, illetve a finanszírozási hátteret. TOP, MVP, saját
források – ha valaki még nem hallotta volna.
– Igen, több csatornán érkezik a pénz fejlesztésekre.
A TOP, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program olyan uniós forrás, amelynek immár közel 30 milliárd forintos összegét Nyíregyháza szabadon használhatja fel, minden egyes elemre külön pályázva. Az MVP
a Modern Városok Program, amirõl Orbán Viktor Miniszterelnök úrral tavaly novemberben kötöttünk megállapodást. Ebbe tartozik például a Sóstói Múzeumfalu
és a Szabadtéri Színpad fejlesztése, mindkettõ nagyjából másfél milliárd forintból indulhat el jövõre. Ebbõl
valósulhat meg a sóstói négycsillagos szálloda is. Fontos az állatpark további fejlesztése, ahol elsõ körben a
régóta méltatlan bejárat alakul át modern látogatócentrummá, talán a fõszezonra el is készülhet a 382 millió
forintos beruházás. De ennek a programnak a része egy
újabb Ipari Park kialakítása, az Atlétikai Centrum létrehozása, valamint a Kállay Kúria felújítása és a Tokajig
vezetõ kerékpárút megépítése is.

A RENDELÕINTÉZETRE IS JUT
– Az utóbbi két beruházás hogy áll? Az eredeti tervek
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szerint ezek fejezõdhetnek be a leghamarabb.
– Ezek állami fejlesztések, õk a felelõsek a befejezésekért is, amik nagyjából nyár elejére elkészülnek. De az
elõzõ, a TOP-hoz kapcsolódó felsorolást folytatva, a Szegfû
utcai „projektcsomag” része a Törzs utca modernizálása
több ponton: mindkét végén kanyarodósávokkal, a Semmelweis utcánál körforgalommal, a Kígyó utca–Debreceni úti projekt kerékpárúttal folytatódik, mely egészen a
város határáig, a Kállói út végéig vezet majd, s a csapadékvíz-elvezetés is folytatódik több ponton: az Alma, Lujza utca térségében. De érdemes megemlíteni a Szent István utcai Rendelõintézet belsõ felújítását is – a külsõt korábban elvégeztük –, amire 125 millió forint érkezett, ez
sem kerül majd pénzébe a városnak.

SAJÁT ERÕ AZ ÚTJAINKRA
– Van azonban olyan terület, amire saját forrást veszünk igénybe, például az önkormányzati utakra. Nagyjából mennyit?
– Mindenekelõtt érdemes leszögezni: büszkék lehetünk
rá, hogy felelõs gazdálkodásunk és a város gazdasági helyzete lehetõvé teszi, hogy negyedik éve jelentõs összegeket, közel egymilliárdot fordíthatunk a városra. Ennek kisebb részét az intézményrendszer felújítása, nagyobbik
hányadát az utak, járdák építése, felújítása teszi ki. Csak
ott használjuk a saját forrást, ahol a közeljövõben nem
várható pályázati pénz, és fontos a beavatkozás. Az utóbbi években jelentõsen, körülbelül negyvenrõl közel 47
százalékra növeltük az aszfaltozott utak arányát a városban, de még így is évtizedes a lemaradásunk. Az alapvetõ
elv az, hogy ott építünk, ahol adottak a feltételek, úgy is,
hogy a munkákhoz szükséges egy-két méternyi részt felajánlják a lakók. Most avattuk a frissen burkolt Lombkorona utcát, ami egy tavalyi terv része volt, de egyetlenegy
tulajdonos megakadályozta a kivitelezést, ezért csúszott...
Néhány nap múlva a képviselõk és önkormányzati szakemberek bevonásával a lakossági bejelentéseket, kéréseket is figyelembe véve már a jövõ évet készítjük elõ, hiszen csak ott lehet dolgozni, ahol kiviteli tervek is vannak, márpedig a folyamat hónapokat vehet igénybe.

ELÕKÉSZÍTÉS ALATT
– És hogy még bonyolultabb legyen, létezik még a TAO
is, mint támogatási fogalom, melyhez két várt beruházás
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AKTUÁLIS

ELSÕBBSÉGE MINDIG ANNAK VAN, AKINEK MEGADJÁK?!
A körültekintõen és figyelmesen közlekedõkkel is történhetnek balesetek, legyen szó kerékpárosról vagy autóvezetõkrõl. Emberi kötelesség azonban, hogy bármilyen okból is fordulnak elõ ezek, az elkövetõk vállalják a
felelõsséget. Ezt a hozzáállást hiányolja egyik olvasónk
is, akit a napokban kerékpárján közlekedve a Bethlen
Gábor–Búza utca sarkán ért baleset. A történet pikantériáját az adja, hogy az autós segítségadás nélkül ráadásul
tovább is hajtott. Levelét az alábbiakban részleteiben
közöljük...

OLVASÓI LEVÉL
„...Két héttel ezelõtt történt, amikor a reggeli órákban, iskolába menet, át akartam haladni a zebrán a
Búza utca–Bethlen Gábor utca keresztezõdésénél.
Egy autós jobb kis ívben le akart kanyarodni a Búza
utcára, de nem törõdött azzal, hogy elsõbbséget kell
nekem adnia. Le sem lassított.
Összeütköztünk, leestem a biciklimrõl, aminek a
hátsó kereke teljesen összetört. Nem hívtam a rendõröket, mert szerencsére nem lett semmi bajom az
ijedtségen kívül, de mélységesen felháborít, hogy az
autós segítségadás nélkül tovább hajtott.
Nem is foglalkozott azzal, megütöttem-e magam,
az autóból hátra fordult és csak mutogatott, hogy mit
keresek a kerékpárúton...”
Az érintett útszakaszon egyébként azóta történt még egy
baleset, de az már személyi sérüléssel is járt és mentõ szállította kórházba a kerékpárost – tudtuk meg Bordás Béla
városgondnoktól, aki hozzátette, sajnos egyre gyakoribbak a bicikliseket érintõ közúti közlekedési balesetek. Mint
elmondta, sok esetben a jármûvek nem veszik figyelembe
az egyirányú vagy kétirányú forgalmi sávból kanyarodáskor a kerékpárutakat.

KÖRÜLTEKINTÕNEK KELL LENNI!
– Az elmúlt 2 hétben három olyan baleset történt Nyíregyháza belterületén, amelyben kerékpáros sérült meg.
Két esetben mentõt is kellett kérni. Felhívom a jármûvezetõk figyelmét arra, hogy vezessenek körültekintõen és
álljanak meg ott, ahol elsõbbségadási kötelezettségük van.
A kerékpárosoknak pedig ugyan csak lakott területen kívül kötelezõ láthatósági mellényt viselni, de a balesetek
elkerülése végett ajánlott ezt lakott területen belül is megtenni.

SZABADSÁGVESZTÉS IS JÁRHAT
Az olvasó levelével megkerestük a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányságot is. Fedor Rita rendõr
százados, sajtóreferens hangsúlyozta, aki hasonló balesetet szenved, mint az olvasó, az minden esetben lehetõleg
próbálja megjegyezni a gépkocsi rendszámát, esetleg típusát és azonnal értesítse a rendõrséget a 107-es vagy a
112-es segélyhívószámok valamelyikén. Az az autós
ugyanis, aki nem adja meg az elsõbbséget, komoly bírságra számíthat.
– A rendõr a szabályszegõt figyelmezteti, helyszíni bírságolja vagy feljelenti. Keresztezõdésekben egy elsõbbségi szabályszegés több különbözõ módon valósulhat meg.
A teljesség igénye nélkül lehetséges például a kanyarodási szabályok megsértésével, tábla és útburkolati jel figyel-

men kívül hagyásával, elõzési szabályszegéssel elkövetni. A rendõri intézkedés kimenetele és lefolytatása függ
attól is, hogy történt-e közlekedési baleset, azon belül személyi sérülés. Ha nem történt baleset, akkor hirtelen irányváltoztatásra kényszerült-e valaki stb. A kiszabott szankció mindig az elkövetett szabályszegéshez igazodik.
A rendõr a közúti közlekedési szabályok megszegéséért a helyszínen figyelmeztetést vagy ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedõ pénzbírságot szabhat ki.
Feljelentés esetén pedig, mint szabálysértési hatóság,
a figyelmeztetéstõl az ötvenezer forintig terjedõ pénzbírságot. A közlekedési szabályok megszegésébõl közlekedési bûncselekmény is lehet, amelynek elkövetõje
akár letöltendõ szabadságvesztéssel is sújtható – tette
hozzá.

FOKOZOTT VESZÉLYHELYZET
Az útkeresztezõdésen való áthaladás mindig fokozott
veszélyhelyzetet jelent. Elsõ jó tanácsként egy régi igazságot szeretnénk közölni: elsõbbsége mindig annak van,
akinek megadják! A gépjármûvezetõk részérõl elvárható, hogy elsõbbségadási kötelezettségük esetén annak
eleget tegyenek. A bizalmi elv alapján a kerékpárosnak
bíznia is kell ebben, azonban ez a bizalom nem lehet
vak. Minden esetben meg kell gyõzõdnie arról, hogy az
elsõbbséget megkapja-e és részérõl is fennáll a baleset
elhárításának kötelezettsége – amennyiben ez lehetséges. Ha tehát a kerékpáros fülében fülhallgatóval, fején
csukjával közlekedik, vajmi keveset tesz biztonsága érdekében. Kérjük, hogy közúti közlekedés esetén kon-

SOK EMBERT FENYEGET A KIHÛLÉS

centráljanak, fokozottan figyeljék környezetüket, a többi közlekedõt. Amennyiben a keresztezõdésen a kerékpáros szabályosan, azt hajtva haladhat át, akkor is célszerû figyelnie a gépjármûveket, szemkontaktus útján
érzékelheti, hogy a gépjármû vezetõje észrevette-e õt
és szándékát.
Célszerû tehát a nagyobb forgalmú keresztezõdéseknél lassítani és biztonságosan meggyõzõdni arról, hogy
az elsõbbséget megkaptuk-e. Ha a kerékpárral a keresztezõdésen (kiemelten a gyalogos-átkelõhelyeken) hajtva áthaladás nem szabályos, úgy fokozott balesetveszélynek tesszük ki magunkat! Ne kockáztassunk, tartsuk be
a szabályokat! – hívta fel a figyelmet a sajtóreferens.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ORSZÁGOS GYÕZTES A NYÍRSÉGVÍZ!
A Magyar Víziközmû Szövetség és az
Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. 2016. október 18-19-én közösen rendezte meg a XII. Országos Ügyfélszolgálati Versenyt Szilvásváradon. A

A télies idõ beálltával sok embert fenyeget a kihûlés veszélye. Szabolcs-SzatmárBereg megyében a közterületeken szolgálatot teljesítõ rendõrök fokozottan figyelnek
azokra a személyekre, akikrõl tudják, hogy
az utca az otthonuk, de megfordulnak a ritkábban lakott településrészeken és a tanyák
környékén is, ahol fõként szerény körülmények között élõ idõskorúak vannak.
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Fehérvári Marietta, az MRFK sajtószóvivõje elmondta, az egyenruhások felkeresik a rászorulókat, felmérik, hogy rendelkeznek-e megfelelõ mennyiségû tüzelõvel. De megteszik a szükséges jelzéseket az önkormányzat, illetve a szociális
intézmények felé is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

nem mindennapi szakmai megmérettetésbõl – a verseny történetében immár
ötödik alkalommal – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
ügyfélszolgálatos csapata került ki gyõztesen.

A gyõztes csapat tagjai: Prikop Viktória, Olesnyovics Katalin, Kosztyu Mihály.
(A csapatot a képen nem látható Pampuch Józsefné értékesítési osztályvezetõ készítette fel.)
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FEJLESZTÉS

HATÁRIDÕ ELÕTT KÉSZÜLTEK EL A KIVITELEZÉSSEL
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721
forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ, európai uniós
támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat
és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” TOP-6.3.315-NY1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására.
A projekt keretén belül egy több évtizedes probléma
oldódik meg Nyíregyházán. Nagyobb esõzések idején a
belvíz milliós nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat okozott. Ennek megoldására az önkormányzat 2013-ban elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett
belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepcióját”, ebbe illeszkedik bele ez a pályázat is, amely Nyíregyháza négy
területén valósul meg. A Tüzér, a Tünde utcán, a Lujza–
Alma utca területén és a Malomkertben, ahol a beruházás
befejezõdött és október 13-ával megtörtént a mûszaki átadás-átvétel.

SZÁRAZ GARÁZSOK ÉS PINCÉK
KORSZAKA KEZDÕDIK
Itt tartott helyszíni szemlét dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, aki elmondta, elégedett a látottakkal. Hozzátette, egy új korszak kezdõdik,
a száraz garázsok és pincék korszaka. Itt nyolcvan centis
víz állt, lehetett látni a salétromvonalat, nagyon remélem,
hogy ennek végérvényesen vége. Az a legjobb érzés, mikor elégedett lakosok jönnek ide hozzám és mint az elõbb
is, Berecz úr a lakók nevében köszönetet mondott és kér-

A Szántó Kovács János utca ezen részén néhány héttel ezelõtt még óriási munkagödör éktelenkedett. A helyét a
felszínen rendezett parkoló foglalta el, a föld mélye pedig csapadéktározót rejt.
te, adjam át mindazoknak, akik ezen dolgoztak, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés.
A megvalósult 4 vasbeton szerkezetû záportározó blokk
több mint 330 köbméter csapadékvíz tárolására alkalmas.
A záportározó blokk csapadékvíz-elvezetõ rendszerbe
történõ rákötése és a terület helyreállítása megtörtént, így
a 2016. október 25-ei határidõt megelõzõen átadásra kerültek a beruházással érintett parkolók az ott élõ lakosok
számára. A Tüzér utca területén a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése megtörtént, elbontásra kerültek a meglévõ beton csõcsatornák és helyettük nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák
kerültek beépítésre. A nyílt medrû árkok visszatöltéséhez
több száz köbméter megmozgatására volt szükség és a

felbontott útpályaszerkezet is helyreállításra került. A Lujza, Alma és a Tünde utca területére a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, ott a kivitelezési munkálatok 2017 tavaszán kezdõdhetnek meg, és várhatóan 2017 augusztusában fejezõdnek be. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és hazai központi költségvetési elõirányzatból kerül finanszírozásra.
(x)

TE IS LEHETSZ
NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek
nyelvet tanulni, õk sem gondolták, hogy
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvbõl volt bizonyítványuk. Életük
nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már
tíz nyelvbõl vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzõsök fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000 kétnyelvû mondatrész, mondat és a hanganyag

megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor
felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon
található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója Nyíregyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetõk és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban (Szabadság tér 9.) 2016.
november 8-án (kedd) és november 15-én (kedd) 17–19 óráig (262-es terem).
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953
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KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS: ÚJABB ÖTMILLIÁRD FEJLESZTÉSEKRE!
Újabb 5 milliárd forinttal nõtt Nyíregyháza dedikált
fejlesztési kerete. Így a következõ idõszakban összesen
már 30 milliárdos uniós településfejlesztési forrásból valósíthatunk meg pályázati úton beruházásokat. Errõl
adott hírt a város polgármestere, a képviselõ-testület
múlt csütörtöki ülésén. A közgyûlésen emellett döntés
született arról is, hogy a következõ öt évre Kirják Róbertet bízzák meg a színház vezetésével, a szociális étkeztetés biztosítása pedig 10+5 évig a református egyház feladata lesz. A városatyák emellett hozzájárultak
az állatpark fejlesztéséhez és a térfigyelõ kamerarendszerrõl is tárgyaltak.
Jó pályázatokat nyújtott be Nyíregyháza és a korábbi, a
város számára elkülönített kormányzati fejlesztési keretet
további 5 milliárd forinttal bõvítették. Így már 30 milliárd
forint körüli összegre lehet majd pályázni – ezt jelentette
be a napirendi pontok tárgyalása elõtt dr. Kovács Ferenc a
képviselõ-testület ülésén. A polgármester közölte, hogy az
errõl szóló határozat október 13-án jelent meg a Magyar
Közlönyben.

ELISMERT PROJEKTKÉSZÜLTSÉG
– Ennek az a háttere, hogy volt egy 38 milliárd forintos országos tartalék a 23 megyei jogú város részére, így tulajdonképpen egy versenyhelyzet volt a projektek mentén a nagyvárosok között. Azt gondolom,
hogy Nyíregyháza nagyon jól szerepelt, hiszen a 38ból 5 milliárdot kapott – tette hozzá dr. Kovács Ferenc. (Polgármesteri interjú a részletekkel lapunk 3.
oldalán.)

CSOMÓPONTOK A HÍD KÉT OLDALÁN
A polgármester elmondta, a plusz forrásból 600-600
millió forint értékben korszerûsítik a Mezõ, a Vasgyár és a
Bethlen Gábor utca, valamint a Derkovits utca, Tiszavasvári út csomópontját. Ezek azért is fontosak, mert a
megépült Nyugati elkerülõ miatt (most már a Tiszavasvári
útig tart, s 2020-ra eléri Nyírszõlõst) megnövekedett ezen
a szakaszon a forgalom. Másrészt, a városhoz került
NYVSC pálya helyén nemsokára épül a Modern Városok
Program keretében az Atlétikai Centrum, így rendezni kell
majd a környék infrastruktúráját.

BÕVÜLÕ FORRÁSOK, ZÖLD VÁROS
Emellett összességében 1,5 milliárd jut a múzeumfalu,
1,4 milliárd pedig a Szabadtéri Színpad fejlesztésére – e
kettõnek ezzel jelentõsen nõtt a Modern Városok Programban eredetileg tervezett költségvetése. A többletforrásból bõven, 900 millió forintot áldoznak az állatpark
fejlesztésére.
Kedvezõ döntés született a „Zöld város” projekt kapcsán is, így nagyjából 1,25 milliárd forintból újul és szépül meg többek között a Bujtosi Városliget, a Benczúr
és Bessenyei tér, és a Szarvas utcai körforgalom környéke is.

TÉRFIGYELÕ KAMERÁK
DR. ADORJÁN GUSZTÁV,
FRAKCIÓVEZETÕ, FIDESZ-KDNP:

A PLUSZ FORRÁS
ELISMERÉS IS
– Örülünk az újabb forrásnak, ami azt jelzi, hogy
komolyan számolnak Nyíregyházával, hiszen az egyik
legnagyobb összeget mi kaptuk a tartalékkeretbõl. Ez
egyben az elismerése is annak a munkának, amit a
városvezetés végez, hiszen nem várunk ölbe tett kézzel, hanem idejében elkezdjük a beruházások konkrét tervezését, elõkészítését. S mint a mostani újabb
ötmilliárd forint is mutatja, megérkeznek hozzá a plusz
források is, amik további komoly fejlesztéseket tesznek lehetõvé.

ÚJABB ÁLLATPARKOS TERVEK
Az állatpark fejlesztése a napirendi pontok tárgyalásakor is a képviselõ-testület elé került, újabb kormányzati
forrásból ugyanis jövõre megkezdõdhet a tervezett látogatócentrum kialakítása, s késõbb egy India-ház és egy
Afrika madárvilágát bemutató beruházás. A fejlesztéseket
a képviselõk pártállástól függetlenül támogatták.
BÉRES CSABA,
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, JOBBIK:

TÁMOGATJUK,
DE MÁST IS
FEJLESZTENÉNK
– Támogatjuk az elõterjesztést. Az állatpark Nyíregyháza egyik legerõsebb vonzerõvel rendelkezõ létesítménye, arról nem is beszélve, hogy Európa kiemelkedõ és a legjobbak között lévõ állatparkjáról beszélünk. A továbbiakban is számíthatnak a támogatásunkra, de azt megjegyezném, hogy az állatpark és Sóstógyógyfürdõ mellett másfajta vonzerõnövelõ beruházásokat is szívesen látnánk.

A közterületi térfigyelõ rendszerrõl szóló rendeletet is
módosította a közgyûlés. Erre azért volt szükség, mert újabb
23 kamerával bõvült a térfigyelõ kamerák száma a város
területén.
NAGY LÁSZLÓ,
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, MSZP:

MÁS MIATT IS
KELLENEK KAMERÁK
– Nemcsak a bûnmegelõzés, felderítés miatt kellenek az új kamerák, hanem a szabálytalanul közlekedõk miatt is. A városi közlekedésben egyre inkább elharapódzott a szabálysértési hullám, egyrészt ennek
a visszaszorítására is képes kellene, hogy legyen a
rendszer. Másrészt azt gondolom, hogy a közlekedésszervezésben is hatalmas lépéseket kellene tenni, annak érdekében, hogy ne legyenek túlzsúfoltak az útjaink. Lehetne olyan megoldásokat találni, akár a térfigyelõ rendszer segítségével is, amelyek könnyíthetnék a közlekedési helyzeteket.

FELADATELLÁTÓ EGYHÁZ
A közgyûlésen a képviselõk a szociális étkeztetési feladatok ellátásról is döntöttek. Erre egyetlen pályázóként a
református egyház jelentkezett. Ez a felekezet végezte az
idõsek, elesettek ellátását a korábbi években is. A képviselõk úgy döntöttek, 10+5 évre a szociális étkeztetés ismét a református egyház feladata lesz.

KIRJÁK RÓBERT ÖT ÉVRE DIREKTOR LETT
Zárt ülésen eldõlt az is, ki fogja a következõ 5 évben a
Móricz Zsigmond Színházat igazgatni. A direktori széket
a jelenleg megbízott vezetõként mûködõ, korábban éveken át a színház gazdasági vezetõjeként, majd cégvezetõjeként dolgozó Kirják Róbert kapta meg. (Interjú az új
színházigazgatóval lapunk 12. oldalán.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TERVEK ÉS KIVITELEZÉSEK
Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, a most már 30 milliárdosra nõtt kormányzati, úgynevezett TOP-os fejlesztési keret 52 százalékára elkészültek a konkrét tervek. Közel 10
milliárd forint értékû beruházást pedig jóvá is hagyott a
kormány, ennek már 7 aláírt szerzõdés az eredménye. Három beruházás: a Szegfû utca négysávosítása, a Kígyó utca,
Debreceni út csomópontjának átépítése és a csapadékvíz-elvezetési program bõvítése pedig ezekben a napokban is tart.
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ERDÕ SORI IRATOK
ISKOLATÖRTÉNET AZ 1956-OS FORRADALOM ESEMÉNYEIT KÖVETÕEN
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójához csatlakozik az ugyanebben az évben, december 10-én, a Sóstói út 2. számú épületben indult
általános iskola alapításával kapcsolatos megemlékezés. Kovács László, a jelenleg Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola néven
mûködõ intézmény korábbi igazgatója kutatásai alapján megjelent az iskola történetének elsõ húsz évét
bemutató könyv, amely az 1956-os Emlékbizottság
megbízásából készült. Az alábbi rövid összefoglaló
ajánló is a szerzõ tollából származik.
A könyvvel meghívom a Kedves Olvasót egy idõutazásra a kezdetektõl 1976 júniusáig. Az iskola irattárában
lévõ iratok tartalmának megjelenítésével képet kapunk a
Nyíregyházán a forradalmat követõ megtorlás politikai,
oktatásügyi intézkedéseirõl.

EMBERNEK MARADNI
Megismerhetõ, hogyan vívták szélmalomharcukat a pedagógusok az alapjaiban téves, sokszor mûködésképtelen, a megfélemlítést mindennapi eszköznek használó
hatalommal. A rövid történetek szereplõinek viselkedése
alapján kiderül, hogy a munkásmozgalmi indulókkal és
úttörõdalokkal fedett háttérben zajló perek, kivégzések
ellenére hogyan voltak képesek embernek maradni az iskola lakói. E történetek alapján kapunk rálátást az iskola
szellemiségének kialakulására, amely mai napig ható pedagógiai alapelve a tudásvágy felkeltése és a szeretet mindenható erejébe vetett hit.
Álljon itt két rövid részlet a könyvbõl, egyrészt információkat közvetítve az ötvenes évek hivatalos iratairól, másrészt
bemutatva a pedagógusok, tanulók, szülõk kapcsolatát!

ZÛRZAVAR, MUNKAFEGYELEM, ÉBERSÉG...
Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB
X. Mûvelõdésügyi Osztálya Nyíregyháza
1411-7/1957.
Tárgy: Fegyelmi büntetés
Az ellenforradalmi események az iskolák életét is megzavarták. A népi demokrácia ellenségei igyekeztek az
iskolák életében továbbra zûrzavart okozni és gyermekeket használnak fel provokációra. Éppen ezért nevelõinknek fokozottabban helyt kell állni a munkafegyelem megszilárdításában és éberen kell õrködni,
hogy az iskolában az ellenséges tevékenység teret ne
kaphasson.
A munkafegyelem lazasága miatt történhetett meg az
a sajnálatos esemény, hogy a IV. sz. iskolában febr.
13.-án a VI. osztályban 9-10.-ig, amikor Dr. Margitics
Gyula nevelõ tartott órát, a tanulók óra alatt kormány
ellenes röpcédulákat gyártottak és azt egymásnak továbbadták aláírás végett.
Az órát követõ szünetben Berecz András nevelõ elmulasztotta a folyosó ügyeleti szolgálatot és a tanulók
óraközi szünetben a fogasra lábbal felakasztották azokat, akik nem írták alá a röpcédulákat.
Munkafegyelem meg nem tartása és kötelesség elmulasztása vétsége miatt a Mt. 112. § 3. pont és 113. § 2.
bekezdés b./ pontja alapján,
Dr. Margitics Gyula nevelõt írásbeli megrovásban,
Berecz András nevelõt írásbeli megrovásban
részesítette a Mûvelõdésügyi Osztály.
Felhívom Igazgató Elvtárs figyelmét, hogy a munkafegyelem megszilárdításával kapcsolatban a nevelõ testületének tartson rövid értekezletet.
Igazgató Elvtárs a fentieket ismertesse a nevelõtestülettel.
Nyíregyháza, 1957. március 5.
osztályvezetõ
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VALLÁSOS NEVELÉS – S ANNAK HIÁNYA...
Az iskola beindulása után két hónappal, egy igencsak
fagyos februári délután az ötödikes Erzsike anyukája jött
be az iskola bejárati ajtaján, közölve az egyik éppen ott
tartózkodó nagyobbacska gyermekkel, hogy õ Balogh
Andrásné, Magdika nénit keresi. A megkérdezett fiatal felajánlotta segítségét a keresett személy elõkerítésében. Nem
is tehetett másként, hiszen az anyuka határozott fellépését a gyermek egyértelmû utasításként értelmezte. Rövid
keresgélést követõen az emeleten létrejöhetett a találkozó, ahonnan a felsõs fiú észrevétlenségbe rejtett gyorsuló
léptekkel távozott.
– Kedves tanár néni! Én az Erzsike anyukája vagyok az
ön osztályából. A kislányom azt mondta, hogy kereshetem nyugodtan, mert az osztályfõnök nagyon aranyos teremtés.
– Miben segíthetek? – tette fel a kérdést Magdi néni.
– Nagy az én gondom – folytatta a szülõ. – Az édesapám õsei Szarvas környékérõl vándoroltak Nyíregyházára, s mint evangélikusok lettek a város szorgalmas tirpákjai. Minden felmenõnket vallásosan nevelték. A szüleim 1928. január 24-én velünk, gyermekekkel együtt ott
voltak a templom elõtt, amikor elõször megszólalt a harangjáték. Esténként, lefekvés elõtt most is elénekeljük a
„Ki dolgát mind az Úrra hagyja, és benne bízik szüntelen...” kezdetû éneket, amelyet a harangjáték esténként
játszik.
– Miben segíthetek? – hangzott el Magdi néni kérdése másodszor is.
– Hát abban, tanár néni, hogy a kislányom járhasson
vallásoktatásra. Olyan összevisszaság van most, ezért kérem a segítségét.
Aztán a bõ lére eresztett bevezetõt megszakító újabb
kérdést és rövid választ perceknek tûnõ csend követte. A
Sóstói úton egy közeledõ villamos zaja törte meg a feszült
hallgatást.
– Kedves anyuka! Én csak azt tehetem, hogy a hivatalos eljárásról értesítem. Engem is járattak a szüleim hittanra, templomba is rendszeresen elmentem, de az utóbbi
évtizedben ezt már nem lehet megtennem. Adja az Isten,
hogy Erzsike járhasson hittanra! Templomba minden vasárnap elmehet. Nekem csupán egyetlen kérésem van: ne
beszéljünk senkinek arról, hogy ön ma itt járt, s különö-

sen arról ne szóljunk, hogy mirõl beszélgettünk. Meglátja, egyszer minden jóra fordul.
Másodszor is hosszú hallgatásnak tûnõ szünet következett. A délutános osztályok tanóra közötti szünete törte
meg a csendet.
– Kedves tanár néni! A Jóisten áldja meg magát! –
köszönt el az anyuka.

TANULSÁGOS TÖRTÉNELEM
Nyíregyházán, az Erdõ soron lévõ iskola történetét hol
részletesen, hol csupán egy-egy elnagyolt ecsetvonással
bemutató munkát elsõsorban azoknak ajánlom elolvasásra, akik diákként, pedagógusként vagy szülõként kötõdtek ehhez az intézményhez. Akár tanulságos is lehet
azoknak is, akik példaként tekintenek egy olyan iskolára, amelynek pedagógusaira, diákjaira, a szülõkre a forradalom utáni években Váci Mihály „Szelíden, mint a
szél” címû versének egyik gondolata teljesült: „...s mibe
naponkint belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, s szelíden gyõzök, mint a szél.”
A könyv megtalálható a Móricz Zsigmond megyei
könyvtárban, a Jósa András Múzeumban, a megyei levéltárban, a Nyíregyházi Egyetem Könyvtárában és az Apáczai könyvtárában.
(Szerzõ: Kovács László)
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BÁN ISTVÁN, A MEGHURCOLT ’56-OS NYÍREGYHÁZI SEGÉDLELKÉSZ
Lapunk november 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapján, 60. évfordulóján jelenik meg. A téma kiváló megyei kutatója, dr. Fazekas
Árpád fõorvos-helytörténész írásával a nyíregyházi események idején rádióbeszédeivel jelentõs szerepet vállaló Bán Istvánra emlékezünk.
Az 1956-os magyar felkelés, forradalom, majd szabadságharcnak nemcsak mártírjai, hõsei, áldozatai és elkötelezett hívei voltak, hanem – kezdettõl fogva – ellenfelei és
ádáz ellenségei (például: Békefi Benõ esperes, Péter János
püspök stb.) is.

MÁIG HATÓ ELLENZÉS
Sajnos, utóbbiak – a színlelt rendszerváltás miatt –
még a forradalom után hat évtizeddel is jelentõs erõt
képviselnek és meglepõ befolyással bírnak. Ennek az
’56-os hagyományápolásban még ma is megmutatkoznak a kihatásai és káros következményei! Így történhetett meg, hogy például Bán István (1931. nov. 3., Nyíregyháza–2006. máj. 23., Miskolc) nyíregyházi segédlelkész 400 „palástos ügynök” (= lelkész) adatait tartalmazó nyomdakész kézirata a mai napig nem jelenhetett meg! Pedig az 1996–2006 közötti években a Széchenyi Könyvtárban és az Országos Levéltárban végzett kutatásai alapján elkészült „Az arctalan szolgálók”
címû (alcíme: Teológiai és történeti értekezés a Magyar
Református Egyház 20. századi tevékenységérõl) munkájának minden adata útmutató lehetett volna! Már a
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szerzõ halála óta is 10 év telt el. Mélységesen fájlalta,
hogy a 400 ügynök között 1 sem akadt, aki megbánást
gyakorolt volna.

TANYABOKRI SEGÉDLELKÉSZ
De ki is volt ez a Bán István? Hiszen napjainkban már a
szülõvárosában is alig ismerik, köszönhetõen a letûnt kommunista rendszer hatásos történelemhamisításának és lejárató gyakorlatának. A nyíregyházi vasutas fiát a forradalom elõtt 11 nappal avatta lelkésszé Janka Péter esperes a
debreceni Nagytemplomban. Nyíregyházán tanyabokri
segédlelkészként azonban csupán 4 hónapig tevékenykedhetett, mert már 1957. február 7-én letartóztatták (ekkor
ráadásul aktív tüdõgümõkórja is volt!). Párttag nem volt, s
a forradalmi testületekben sem szerepelt.

„SZÜLÕFÖLDEM NÉPE!”
Egyetlen bûne az volt, hogy a helyi rádióban volt gimnáziumi osztálytársa, a forradalmár Taraszovics Sándor
felkérésére a reformáció emlékünnepén (okt. 31.) és halottak napján (nov. 2.) gyönyörû beszédet mondott. A
fiatal Bán István jól felismerte az ’56-os forradalom jelentõségét: fordulópontnak, valamint Isten ajándékának
tekintette! Rádióbeszédeinek olvasása ma is lenyûgözi
az embert. Hallgatóságát így szólította meg: „SzabolcsSzatmár megye református atyámfiai! Szülõföldem népe!”
Ezek a beszédek városunk 1956-os szellemi vezetõi közé
emelték!

KÉT BESZÉD, ÖT ÉV FEGYHÁZ
Két beszédéért a fiatal lelkész: 1876 napot (5 év és 51
nap!) töltött fegyházban! Rendkívül súlyos büntetésének az
a magyarázata, hogy mindkét közvetlen felettese 1956 ádáz
ellensége volt. Így Békefi Benõ (1909–1964) esperes 1957.
február 7-én egyenesen az éppen Nyíregyházára látogató
Kádár Jánosnál jelentette fel, míg Péter János debreceni püspök „csupán” Péter Gábor államvédelmis altábornagynál
(eredetileg: Eisenberger Benjámin, 1906, Újfehértó). A sors
iróniája, hogy éppenséggel Bán István késõbbi kutatásai derítették ki, hogy Péter János 1949 tavasza óta párttag, illetve
püspöki pályázata idején ún. „T”-tag, azaz titkos párttag volt.

MEGHURCOLTÁK, DE NEM BÁNTA MEG
Bán István csak 1962. április 2-án szabadult a börtönbõl, kegyelemmel. Ezután sem lett azonban szabad állampolgár, mert egyszerûen kitiltották Nyíregyházáról
és az egyházi szolgálatból is. Így családjával együtt Miskolcra költözött és vízügyi tervezõ mérnökként élt. Itt
sem volt azonban nyugalma: besúgója (tudjuk a nevét
is) háromszor jelentette fel csupán 1973-ban. Szerette
volna könyvét megjelentetni, azonban halála közbejött.
Megtisztelt, hogy barátjának fogadott! Az évek hosszú
során rendelõmben tett látogatásai kapcsán mindig megajándékozott: legépelt írásaival, beszédeivel, illetve kutatási adataival. Az üldözés és kínzások ellenére, ismételt kihallgatásai során hangoztatta, hogy: „Nem bánta meg, hogy állást foglalt a forradalom mellett!”
(Szerzõ: dr. Fazekas Árpád)
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DIÁKOK

210 GYERTYA: SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTEK 95 ÉVES A SZENT IMRE
95 esztendõvel ezelõtt alapították a Királyi Katolikus Fõgimnáziumot Nyíregyházán. Az intézmény jogutódja, a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola hálaadó istentisztelettel és ünnepi programmal emlékezett a jeles eseményre.
1921. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit Nyíregyháza második fiúgimnáziumaként a Királyi Katolikus Fõgimnázium. Az elsõ tanévet 69-en kezdték el.
Három évvel késõbb új irányt és új nevet kapott az
iskola, humanisztikus gimnázium lett. Ekkortól ragadt
rá a Kirkat elnevezés is. Az intézmény alapítása óta
többször váltott székhelyet, míg végül mai helyére
került. Az eseményen jelen volt dr. Ulrich Attila alpolgármester, aki köszöntõbeszédében az egyházi
nevelés jelentõségét hangsúlyozta.
Fennállásának 210. évfordulóját ünnepelte múlt héten
pénteken az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. A
jubileum alkalmából úgynevezett csendes napot tartottak az intézményben. Délelõtt az evangélikus nagytemplomban hálaadó istentisztelet volt, melyen Fabiny Tamás
püspök hirdetett igét. Ezt követõen megkoszorúzták a gimnázium elõdintézményének, a Professzori Iskolának emléktábláját, amely a Luther ház falán található.
Az elmúlt több mint két évszázadban számos országos,
vagy akár világhírnévre szert tett növendék szívta magá-

ba a tudományokat a Szent István utcai intézményben. A
Kossuthban arra nevelik a diákokat, hogy legyenek büszkék a tradíciókra, és õk maguk is mutassák meg a világnak, hogy mire képesek.
– Ennek a gondolatát igyekszünk tovább fûzni, és azt
tudatosítani a diákjainkban, hogy az elmúlt 210 évben kik
voltak azok az öregdiákok, akik öregbítették az iskola hírnevét, milyen hagyományaink és kultuszaink alakultak ki
– mondta el Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna igazgatóhelyettes.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ARANYOS SIKER A GLORIA VICTIS VETÉLKEDÕN
A Rákóczi Szövetség október 21–23. között rendezte
meg a BME épületében a Gloria Victis elnevezésû 1956os emlékünnepségét, Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi vetélkedõvel összekötve.
A vetélkedõ történetében elõször jutott a döntõbe az
Arany János Gimnázium csapata, akik 6. helyezést értek
el. Csapattagok: Illés Roland, Rádai Zoltán, Tumó Bence
12. a osztályos tanulók, felkészítõ tanáruk Lamosné Szabados Enikõ történelemtanár.
Közel 200 csapat indult a versenyen, melynek témája
az 1956-os forradalom és szabadságharc volt. Budapestre azonban csak 61 csapat jutott el, hogy élesben is megmérettesse magát. A középdöntõ tesztlapját 22-én mindenki kitöltötte, s másnap a 10 legjobb csapat versenyezhetett a Mûegyetem dísztermében. A rengeteg tanulás
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– Mivel az oktatás a keresztény társadalmakban egyházi kézben volt legfõképpen, a bevett történelmi vallások egyházai oktatták a fiatalokat a jóra, éppen ezért az
egyházi nevelésnek nagyon fontos szerepe van. Másrészt pedig azt hiszem, hogy a mai világunkban a hitéletnek még fontosabb szerepe van, mint amilyen eddig
is volt, és az a keresztény Európát és a keresztény Magyarországot is csak erõsíti, ha vannak akár katolikus,
akár más vallású iskolái – mondta az alpolgármester.

SZABADTÉRI KONDIPARK

meghozta gyümölcsét, hiszen a 6. helyezéssel az értékes könyvjutalmon kívül egy négynapos kirándulást is
nyertek a diákok.

A 95 éves jubileumhoz kapcsolódva egy újonnan
épült szabadtéri kondiparkot is átadtak a diákoknak.
A sportolásra vágyó szent imrések ezután a friss levegõn is edzhetik majd magukat.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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HIRDETÉS

SZÜLETÉSNAPI DALÁRDA-KONCERT
Ötéves lett a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda! Ebbõl az alkalomból rendeztek október 28-án, péntek este
ünnepi hangversenyt a Vikár Sándor Zeneiskola nagytermében.
A ma már „Ezüst minõsítéssel” rendelkezõ kórust dr.
Ulrich Attila alpolgármester mellett rzeszówi és nyíregyházi zenészek is köszöntötték.
Diavetítéssel idézték föl a fontosabb eseményeket, a CD-
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és rádiófelvételeket, majd a koncertsikereket, ezt követõen pedig a Dalárda adott nagy sikerû mûsort. Ebben éppúgy szerepelt operanyitány, Bárdos- és Karai-kórusmû,
mint lengyel és magyar népdalcsokor.
Végül külön köszöntötték a kórus vezetõjét, Papp
Istvánné Szabó Ellát, a zeneiskola volt igazgatónõjét, aki
nélkül nem juthatott volna el eddig e lelkes csapat.
Bárkányi Wieslawa
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SZÍNHÁZ

KÖZÖNSÉGBARÁT SZÍNHÁZAT TERVEZ AZ ÚJ DIREKTOR
Mint a közgyûlési tudósításban is írtuk: öt esztendõre
Kirják Róbertet választotta a Móricz Zsigmond Színház
igazgatójává a képviselõ-testület. Ezzel az egyetlen pályázó koncepcióját és szakmai anyagát támogatva tulajdonképpen az elkezdett munka folytatására szavaztak,
hiszen az új igazgató megbízottként februártól irányítja
a teátrumot, ahol különbözõ vezetõ beosztásokban tizennegyedik éve dolgozik. A direktor a terveirõl is nyilatkozott szerkesztõségünknek, ezekbõl kiderül: januártól fõrendezõ segíti a mûvészi munkát, s a karácsonyi idõszakban meglepetésekkel is szolgál a színház.
Ismert, hogy Schlanger András év eleji távozása után
az addigi cégvezetõ, Kirják Róbert vette át a 2013-ban
intézménybõl az országos példák alapján céggé, azaz
nonprofit kft.-vé vált színház irányítását, ahol 2002-tõl gazdasági igazgató, majd 2010-tõl három éven át gazdasági
igazgató és ügyvezetõ volt.

ÉVADTERVEZÉS IDÕBEN, ÚJAKKAL
Bár nem egyszerû helyzetben vált elsõ számú vezetõvé,
mindjárt olyan újítással kezdett, aminek az egész társulat
örült: a korábban megszokottakkal ellentétben, amikor a
júniusi évadzárón ismertették a következõ idõszak darabjainak címeit, õ már április közepén közölte a terveket, a
konkrét szereposztásokkal. – A visszajelzések alapján ennek az egész társulat örült, hiszen így mindenki tervezni
tudja az évadját, s akár szerepet vállalhat más produkciókban, filmekben, amikre van is példa. Az akkori helyzet kritikusságát talán jobban megvilágítja, hogy a következõ évadot már most tervezzük, és sikerült is 2017–18-ra szerzõdtetni az ország rendezõinek krémjét, köztük olyanokat, akik
még nem tették le a névjegyüket Nyíregyházán. S az már
most bejelenthetõ, januártól az országosan elismert
Göttinger Pál fõrendezõként dolgozik nálunk, miközben az
elmúlt néhány hónap mûvészeti tanácsadója, Sediánszky
Nóra Kirják
továbbra
is segíti
a munkát – nyilatkozta Kirják RóRóbert
igazgató
bert, aki azt is elmondta, a társulat összetételében nem várható lényeges változás – bár a tánckar megerõsítése, frissítése, fiatalítása már most érzékelhetõ – s legfeljebb egy-két
vendégmûvésszel tervez, ha indokolt, de mindenképpen a
„top-kategóriából”, közönségkedvencekkel.

SZÍNVONALAS ÉS BIZTOS HÁTTÉR
A társulatra pedig másképp is igyekszik odafigyelni, saját
egészségtudatos mindennapjaiból kiindulva a stresszoldást
segítõ ingyenmasszázst, kedvezményes fitneszbérletet,
pilates- és jógafoglalkozásokat biztosít. Emellett célja, hogy
a szakmájából és gyakorlatából következõ, megfontolt
gazdasági lépések pozitív eredményeit egyre jobban érzékeljék majd az ott dolgozók. A közgazdász végzettségû, a jó menedzselést kiemelten fontosnak tartó vezetõ
vallja: a jó és sikeres színházmûködtetés alapja a rendezett pénzügyi környezet, biztos gazdasági háttér, melyhez a fenntartó nyíregyházi önkormányzat jelentõs segítséget nyújt, s ezt személyesen is kiemelten fontosnak tartja dr. Kovács Ferenc polgármester is. A bevételek növelése azonban csak sikeres színházzal lehetséges, amelyre
szívesen áldoznak a nyíregyháziak. – Közönségbarát színház kialakítása az elvem, melynek kulcsszava a színvonalas szórakoztatás. Fontos, hogy jól érezzék magukat a
nézõk, de ez nem jelentheti a túlzott popularitást. Az öt
nagyszínpadi bemutatóból három zenés darab és vígjáték
lesz, váltakozva. A kamarába is újra be kell csábítani a
publikumot, ahol a kísérletezés mellett szintén „fogyaszthatóbb” elõadások születnek majd. Az elsõ adatok visszaigazolják az elképzelés helyességét: már most 15 százalékkal nõtt a kamarabérletek száma, és több nagyszínpadi
bérletes is szavazott bizalmat – mondta.

ODAFIGYELÉS ÉS MARKETING
Van egy korosztály, amelyre kiemelt figyelmet szeretnének fordítani. Az új igazgató hangsúlyozza: nagyon lényeges, hogy a gyerekek úgy menjenek haza a színházból, hogy
jól érezték magukat, s külön fontos megszólítani számukra
is értékes elõadásokkal a középiskolásokat, hiszen ezzel a
következõ színházba járó generációt is „kinevelik”. S természetesen az eddig jegyet nem váltókra is gondoltak, igyekeznek minél többeket elérni. – A pályázatom meghatározó részét jelentette a marketingstratégia, hiszen a változó
világhoz igazodva szeretnénk rendszeresen és minél több
fórumon, felületen eljutni a közönséghez. Reméljük, már
érzékelhetõ jubileumi évadunkban, hogy sûrûn keletkeznek rólunk hírek, amiket a sajtó mellett a saját honlapunkon és közösségi oldalakon is igyekszünk kommunikálni.

Ezért is választottuk mottóul az önálló társulat megalakulásának 35. évfordulójára ezt: „Csak a színház”. Az év végére meglepetéssel is készülünk. Miközben fontos, hogy a
társulat a karácsonyi idõszakban pihenhessen, a két ünnep
közötti néhány napra egy, a VIDOR Fesztiválon díjazott
vígjátékot fogadunk, a Kecskeméti Katona József Színház
Boeing, Boeing címû elõadását, és egy különlegességgel is
számolhatnak a nézõk, Keresztes Tamás hozza el az Egy
õrült naplója címû monodrámát.

FEJLÕDÉS ÉS TRADÍCIÓK
S hogy minderre mi a motiváció? A nyíregyházi születésû,
közel másfél évtizede a színházat szolgáló Kirják Róbert a
pályázatában is úgy fogalmazott, erõs személyes kötõdése,
kapcsolata alakult ki mind az intézménnyel, mind a társulattal. Sokat dolgozik érte, a magáénak érzi, a színészek a „munka-társai”, együttmûködõ partnerei, „reménybeli szövetségesei” a folyamatos jobbításért folytatott küzdelemben, a
„háttércsapat” összes tagjával együtt. – Azt hiszem, elõször
akkor fordult meg a fejemben, hogy megpályázom a színház
vezetését, amikor áprilisban a következõ évad tervének idõben történt kihirdetésekor látszott a színészek tekintetében
az õszinte meglepetés és öröm. Sorsfordító pillanat volt. Lelkes lokálpatrióta is vagyok és jó ideje a színházért, a társulattal, a fenntartó várossal, önkormányzattal együttmûködésben dolgozom. Mindennél jobban tisztelem a közönséget,
az egyik legfontosabb „alaptõkénket”, és hiszem, hogy a
Móricz Zsigmond Színház mind kiemelkedõ kulturális intézményként, mind társulati összetételében különleges értéket képvisel, mint az ország egyik legjobb, számos díjjal elismert csapata. Így egy folyamatosan fejlõdõ, a legjobb tradíciókra építõ színházban gondolkodom, ahol nézõ és társulati tag egyaránt otthon érezheti magát – fogalmazta meg hitvallását Kirják Róbert igazgató.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

LALA, A (TÜNDÉR)ANYA-SZOMORÍTÓ
Ki ne szeretne tündérré válni? Halhatatlanság, kényelem, biztonság... Avagy az õ életük is csak madártávlatból ilyen csodás? Megtudhatják azok, akik megtekintik a
Tündér Lala címû mesejátékot, amelynek premierjére a
napokban került sor a Móricz Zsigmond Színházban.
De kell nekünk Tündérország, ahol ismeretlen a kíváncsiság, a csínytevés, a kaland? Mit ér ez a világ emberi ész
és szív nélkül; ha nem törjük a fejünket semmi olyanon,
ami mások szerint nem tartozik ránk, ha nem akarjuk feszegetni a határainkat? Hogyan került a gonoszság a tündérek földjére? Sok egyéb mellett ezekre a kérdésekre is
próbál választ adni Szabó Magda az 1965-ben(!) írt regényében. A mesés keret mögött nem nehéz észrevenni az
írónõt akkor foglalkoztató gondokat. A „célközönség”,
azaz a gyermekek számára azonban mindezt szerencsére
jótékony homály fedi. Mi sem bizonyítja jobban a mû sikerét, mint hogy hangjáték, Katkics Ilona jóvoltából film,
Egressy Zoltán adaptációjának köszönhetõen pedig színpadi verzió is készült belõle. Ez utóbbit használta fel most
Kardos Tünde dramaturg segítségével Halasi Dániel a rendezésében. Munkái nem ismeretlenek a teátrum legifjabb
nézõi elõtt, hiszen õ állította színpadra városunkban az
OZ, a nagy varázslót és az Alízt is. Nem volt csekély a
vállalása, hiszen a meseregény olvasóinak fantáziája végtelen, a filmes is montázs segítségével könnyen varázsol
egyik pillanatról a másikra embert akár kutyává is, a színpadi csodákért viszont nagyon meg kell dolgozni. Mirõl is
szól röviden a történet?
Írisz, Tündérország királynõje (Jenei Judit) koronázási
ajándékul kapta a csodafügefától a most tízéves Lalát (Sirkó
Eszter), akit imádattal szeret. A minden elõítélettõl és gonoszságtól mentes honba azonban Aterpater varázsló (Tóth
Zolka) révén egyszer csak bekerül a hatalomvágy, a zsarolás, a kirekesztés... A minden tudását Csill (Tóth Károly)
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(Fotó: Trifonov Éva)

„súgása” révén megszerzõ „sötét atya” kihasználja Lala
csintalanságát, ugyanis kölcsönvette anyja „szárnyait”,
hogy a hazája határait átlépve meglátogassa az embereket. Ráadásul több csínye mellett arra is fény derül, hogy
ember szíve van („Minõ bûn!), s így nincs helye a tündérek között. A gonosz megzsarolja hát az Amalfi kapitányt
(Horváth Viktor) szeretõ, gyermekét féltõ királynõt. Arra
kényszeríti: legyen a keze s fõként a hatalma az övé. Még
Gigit, a „mindig” igazat mondó, tüneményes egyszarvút
(Éry-Kovács Zsanna) is elkergeti az udvarból. Járvány terjed: felejtenek, nem tudnak ellent mondani, nem látják az
igazságot... A tündérek tanácsának feladata, hogy a rossz
törvényeket jókra cserélje; bebizonyítsa: nem is olyan nagy
a szakadék az emberek és a tündérek között!
Mindezt látványos jelmezekkel, ötletes díszletekkel

(Gadus Erika), olykor a színészek hangszerkísérete mellett elõadott dalokkal (zeneszerzõ Monori András), tánccal (koreográfus Fosztó András), trükkökkel, például
süllyesztõ használatával, a nézõtér játékba vonásával, lufikkal igyekeztek színesíteni. Kisebb szerepekben láthatjuk Gyuris Tibort, Munkácsi Anitát, Kameniczky Lászlót,
Bánhidi Krisztiánt, Varga Csillát, Urmai Gábort és Matejkó
Mariannát. A szerelmesek a történet végén ismét egymásra találnak, a számûzöttek hazatérhetnek, a legrátermettebb vezetheti az államot. Megtudjuk a mesébõl: „Az
emberek is tündérek. Csak még nagyon fiatal tündérek.
Ezért ma még sok a hibájuk. De egyszer felnõnek majd,
akkor igazi tündérekké válnak.” Úgy legyen!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
2016. NOVEMBER 4.

AKTUÁLIS

ELHURCOLTAK EMLÉKNAPJA:
„NEM ISMÉTLÕDHETNEK MEG A BORZALMAK!”

1956-OS VETÉLKEDÕ
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Jósa András Múzeum és a Nagy Imre
Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete egy
három fordulóból álló vetélkedõsorozatot rendezett,
melynek döntõjére október 27-én került sor a múzeum
dísztermében.
A zsûriben dr. Sallai József nyugalmazott egyetemi tanár, a Nagy Imre Társaság megyei alelnöke, valamint
Holmár Zoltán, a Jósa András Múzeum történésze foglalt
helyet. A fináléban két korosztály három-három legjobban teljesített csapata szerepelt. A másfél órás vetélkedõk
során az általános iskolások közül a Jókai Mór Református Általános Iskola csapata, míg a középiskolásoknál a
Vasvári Pál Gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak.

Kötelességünk a fõhajtás, és a borzalmakkal meg kell
ismertetni a fiatalabb generációkat – így emlékezett meg
a Nyíregyházáról elhurcoltakról Halkóné dr. Rudolf Éva.
Az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke az Elhurcoltak Emléknapja alkalmából az Északi temetõben
rendezett gyászünnepségen elevenítette fel a második világháborút követõ szovjet megtorlás eseményeit.
Nem tudják, hová került, nem tudják, hol és mikor halt
meg. Nincs síremléke, hiába keresik – ezt mondta Fucsovics
József. A nyíregyházi férfinak 1944. november 2-án az édesapját hurcolták el málenkij robotra a szovjet katonák. Felesége és hat gyermeke hiába várta haza a férfit.
– Házról házra jártak az orosz katonák és szedték össze
a civileket. Az volt a megtévesztõ, hogy elõször két napra
vitték el õket, hogy itt Borbánya körül szedjék össze a
hullákat, az elpusztult állatokat. Ezt követõen azt hitték
az emberek, hogy megint csak két napra viszik el õket, a
végén azonban kiderült, végleg. Valameddig követtük õket,
de aztán már nem találkoztunk soha többé – tette hozzá
Fucsovics József.

SOK CSALÁDOT ÉRINT
Nyolcszázezer magyar katonát és civilt internált a Vörös Hadsereg a második világháború után a Szovjetunióba. A kollektív bûnösség elve miatt, így bántak el a velük
korábban hadban álló magyarokkal. Kíméletlenül marhavagonokba kényszerítették az embereket, akiket étlenszomjan szállították a hírhedett munkatáborokba. Volt, aki
már az út közben meghalt, volt, akit a lágerekben dolgoz-

tattak halálra vagy éppen járványok, betegségek miatt
hunytak el.

2300 NYÍREGYHÁZIT IS ELVITTEK
Nyíregyházáról összesen 2300 civilt vittek málenkij
robotra. Közülük csupán 300-an térhettek haza az 1950es évek elején. Az Elhurcoltak Emléknapja alkalmából az
Északi temetõben szervezett ünnepségen Halkóné dr. Rudolf Éva elevenítette fel a korabeli eseményeket. Az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke azt mondta,
kötelességünk emlékezni, és a fiatalokkal megismertetni
a borzalmakat.

POSTÁSOKRA IS EMLÉKEZTEK
Az 1944-ben elhurcolt postásokról is megemlékeztek. A Bethlen Gábor utcán elhelyezett emléktáblán
24 név van, a fõposta munkatársaié. Õk a vezetõség
felhívására munkásruhában jelentkeztek, hogy az épületet rendbe hozzák, kitakarítsák, és így mielõbb megkezdõdhessenek a postai szolgáltatások. Éjjelre azonban a megyei börtönbe zárták õket, másnap pedig
gyalog kísérték Debrecenbe, ahonnan hadifogolytáborba kerültek. Az életben maradottakat az Uralba,
illetve a Kaukázusba vitték kényszermunkatáborokba. A nyíregyháziak közül mindössze néhány száz
ember, köztük egyetlen postai kézbesítõ tért vissza.
Az elhurcolt postások tiszteletére Nyíregyházán minden évben tartanak megemlékezést. A nyíregyházi önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgármester
helyezett el virágot az emléktáblánál.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, Szoboszlai Tibor)

Kiválóan teljesített a Móricz iskola „Nagymenõk” hármasa, és a „Pongrátz csapat”, az Ibrányi Árpád Fejedelem
Általános Iskola Sényõi Tagintézményébõl. A középiskolások mezõnyében pedig az „Ürgék” és a „Nyíregyházi
Srácok” a Szent Imre Gimnáziumból. A kiélezett és szoros verseny végén az elsõ helyet megszerzõ csapatok külön díjban részesülnek, melynek ünnepélyes átadója december 1-jén lesz, a városháza dísztermében, a Jósa András Múzeum Napján.
Holmár Zoltán történész, Jósa András Múzeum

GYÚJTSUNK GYERTYÁT!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata is csatlakozott
az ’56-os Emlékbizottság felhívásához, amelynek
célja, hogy november 4-én gyertyagyújtással emlékezzünk meg a forradalom leverésének hatvanadik
évfordulójára, 1956 hõseire.
November 4-én (pénteken) délután négy órakor
várják az emlékezõket az Idõsügyi Tanács kezdeményezésére létrehozott új emlékhelyen, az Északi temetõ 28-as parcellájában kialakított emlékpontnál,
ahol Tomasovszky András és Szilágyi László jeltelen
sírjai voltak exhumálásukig, 1989 tavaszáig. Emlékezõ beszédet mond: Holmár Zoltán történész. Ezt követõen este hét órakor helyezhetik el az emlékezés
gyertyáit a városlakók, a Hõsök terén található ’56os emlékmûnél.
Gyújtsunk gyertyát és helyezzük el ablakainkban,
köztereinken, hogy mindenki lássa: 1956 hõseit nem
felejtjük el soha!

IDÕSEK KLUBJÁNAK LÉTREHOZÁSA IS A NAPIRENDEK KÖZÖTT
Ismét ülésezett az Idõsügyi Tanács. Az eseményen szó
esett arról, hogy a közelmúltban a nyíregyházi önkormányzat megkapta az emberi erõforrások miniszterétõl,
valamint Magyarország belügyminiszterétõl az Idõsbarát
Önkormányzat Díjat, de felvetõdött egy idõsek klubjának a létrehozása is, amelyre nagy lenne az igény.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta, a közeljövõben új lehetõségek adódnak Nyíregyháza életében. Kifejtette, az egyik ilyen egy nyugdíjasklub létrehozása a
megyei könyvtárban, a másik pedig a diákok bevonása,
akik segíthetnének az idõs embereknek mindennapi teendõinek ellátásában, akár a kötelezõ 40 órás szolgálatuk
fejében is.
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára elmondta, a
város támogatása nélkül az idõsek nem tudnak semmit
sem véghez vinni. Õk csak javaslattevõ szervezetként
mûködnek és igyekeznek az idõseket érintõ kérdésekben
2016. NOVEMBER 4.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester az Idõsügyi Tanács tagjainak körében, az elismeréssel
hallatni a hangjukat és elõterjeszteni azokat a javaslatokat, amelyek a nyugdíjasoktól jutnak el hozzájuk, ezért
bíznak a jövõben is az önkormányzattal való közös együttmûködésben. Az októberi ülésen ismertették még a Séta
Sóstón címû felhívást, valamint a megjelent tagok arról is

tárgyaltak, hogyan lehetne a roma közösségek idõs embereit bevonni a közösségi munkába. A résztvevõk tájékoztatást kaptak az Idõsek Világnapjáról, a Nyugdíjas Kimit-tud? vetélkedõrõl, illetve a Meséld el nekem! címû
pályázatról is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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GYÕZELEM

DÖNTETLEN

A Nyíregyházi KC a Pick Szeged
U23-as kézilabda-együttesét fogadta a
bajnokságban. A mérkõzés elején hatalmas tempóban kezdtek a csapatok,
és végig felváltva vezettek. A hajrában
aztán Kurbely László és Sándor Ákos
fontos góljaival megint az NYKC került elõnybe, és bár kapaszkodott a Szeged, a Nyíregyháza 28–27-re nyert, és
fontos két pontot szerzett.

Döntetlent játszott a labdarúgó NB
II megyei rangadóján a Kisvárda és a
Nyíregyháza Spartacus. A Szpari Rezes fantasztikus góljával szerzett vezetést, a támadó a kapunak háttal állva,
ollózó mozdulattal juttatta a hálóba a
labdát, de Gosztonyi András egyenlített, így 1-1 lett a végeredmény. A találkozóra több mint háromezer nézõ
volt kíváncsi a helyszínen.

SPORTPROGRAM
November 4., péntek 18.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés
November 6., vasárnap 13.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Sopron labdarúgó-mérkõzés
November 6., vasárnap 16.00 Continental Aréna, Kölcsey DSE–Heves nõi
kézilabda-mérkõzés
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MOSOLYGÓS ARCOK

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 5., szombat 16.30 Fatum
Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés közvetítése
November 6., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Sopron labdarúgómérkõzés közvetítése

Több mint 300 ovis vett részt a játékos sportvetélkedõn
Az óvodás gyerekek éltetõ eleme a játék
és az örök mozgás. Erre épített a Nyíregyházi Sportcentrum szervezõcsapata, és alkotott meg számukra egy fantasztikus napot, egy fantasztikus helyszínen. A Nyíregyháza Óvodáinak Játékos Sportvetélkedõjét a Continental Arénában tartották október 27-én, ahová 29 óvodából 300 gyerek nevezett. A szervezõk olyan feladatokkal lepték meg a kicsiket, melyek kielégítették a mozgás és a játék iránti igényüket,
a csoportokban végzett versengés pedig
fejleszti az önbizalmukat, önismeretüket.

Számos közösségformáló gyakorlat is része
volt a feladatsornak és találkozhattak a gyerekek a versengés adta örömeivel. A feladatok elvégzéséhez sport- és játékeszközöket biztosítottak a szervezõk, amiket a
vetélkedõt követõen haza is vihettek a kicsik. Volt motorverseny, dömperrel szállítmányozás, vagy éppen pirinyó hernyóként
szlalomozás. Széles mosollyal az arcukon,
emlékéremmel a nyakukban hagyták el az
Aréna helyszínét, és a szervezõk remélik,
hogy egy életre megszerettették a gyerekekkel a mozgást.
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PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. november 7., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: november 4-én 16.00: Vizi Ernõ festménykiállításának megnyitója. (Megtekinthetõ: november 30-áig.) 7-én 11.00: Az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete Nyíregyházán. Elõadó: Ilyés Gábor. 16.30: Béla Zsolt képzõmûvész kiállításának megnyitója. (Megtekinthetõ: november 30-áig.) 8-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 17.00: Bibliai Szabadegyetem – A Biblia és Luther
Márton. Elõadó: Czinkota András. 9-én 10.00: Babaangol. 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója.
Kosztolányi Dezsõ emlékezete. 10-én 10.00: Erdõ sori iratok – iskolatörténet az 1956-os forradalom eseményeit
követõen. Kovács László kötetének bemutatója.
ÕSZI HANGULATOK. A Váci Mihály Irodalmi Kávéház várja az érdeklõdõket Õszi hangulatok elnevezésû
programjára november 5-én 14.00 órától. Köszöntõ: Jónai
Éva. Közremûködõk: Majláth Magda, Nyeste Márta, Kádas Kati, Farkas Georgina, Jakab Vicuska, Pagonyi Szabó
János és Makó Pál. Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Támogató: Váci Mihály Kulturális Központ.
BORBÁNYAI BORKÓSTOLÓT tartanak november 5-én
14.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban. Információ: 42/491-295.
BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK... Az Oltalom Alapítvány várja az érdeklõdõket Bibliai jövendölések az iszlámról (Jelenések könyve 9. fej. alapján) címû elõadására november 5-én 15.00 órától. Elõadó: dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: Tûzoltó u. 11.
MOONDAWN DEPECHE MODE Fan Club Nyíregyháza – november 5-én 21.00 óra, PONT (volt Romkert), Rákóczi u. 46. Dj’s: dp, Josef, Zsola. Projektoros kivetítés
egész éjjel!

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Vécsey utcai: november 7-én 9.00: Rumini. Hangosolvasási verseny 3.
osztályosok számára. Örökösföldi: november 10-én 16.00:
Márton-napi ügyeskedõ. Kreatív foglalkozás. Orosi: november 10-én Szent Márton napja. Márton-napi népszokások (1–4. osztály). 11-én Mesemondó verseny a könyvtárban (1–4. osztály).
KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában november 8-án 16.30-kor a Könyvtári teadélután címû programsorozat keretében Dobos Zoltánné,
a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese várja a vendégeket, aki „Egy beregi falu története egyházi anyakönyveinek tükrében” címmel tart elõadást.
A BOLDOGSÁG KLUB következõ foglalkozására november 8-án 17.00 órától várják az érdeklõdõket a Váci
Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822.
SPIRÓ GYÖRGY DRÁMÁJA. A Bencs Villa programja:
november 8-9-én 18.00: Spiró György Prah (Milliomosok)
c. drámája Juhász Bori és Kokas Róbert, a Dezsavû Színtársulat tagjainak elõadásában. Jegylefoglalás a 30/2520666 számon, vásárlás a helyszínen: 1000 Ft.
HÓPIHEKÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programja:
november 10-én 14.00: Hópihe készítése. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

SZALAGAVATÓ 2016
Folytatódik a hétvégén a Nyíregyházi Televízióban
a középiskolák szalagavató mûsorainak vetítése. Ezúttal a Vasvári és a Zay érettségizõinek produkcióiból
láthatnak válogatást, szombaton 20.30-kor, ismétlésben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor, valamint szerdán 20.00-tól.

Mussó László (12. sz. vk. 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 (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület.)
Idõpont: 2016. november 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. november 7., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. november 8., 16.00 óra.
Helyszín: Arany János Gimnázium Szabó Lõrinc
Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.,
klubszoba.
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. november 7., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. november 8., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.

LÁTVÁNYTERVEK. A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda tervezésére kiírt pályázatra beérkezett pályamûvek látványterveit tekinthetik meg az érdeklõdõk a
Váci Mihály Kulturális Központ földszinti aulájában november 15-éig, nyitvatartási idõben.
A ROSELLA RÉGIZENE EGYÜTTES elõadására várják az
érdeklõdõket november 18-án 18.00 órától a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolába. A belépés ingyenes!

AGYKONTROLL TANFOLYAM november 5-6-án és 1213-án az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõadó: Baglyas
György. Információ: 42/462-400.

„JÉZUS ÉLETE”. A Pál Gyula Teremben november 19éig látogatható Aknay János, eF Zámbó István és Tábori
Csaba kortárs kitüntetett festõmûvészek Jézus élete címû
kiállítása, amelyhez kapcsolódóan egy rajzpályázatot is
hirdettek a szervezõk. Beküldési határidõ és helyszín: november 10., 17.00 óra; Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem utca 12.). Információ: www.vacimuv.hu, 30/5002857, czinkota@sda.hu.

ÉRMEKIÁLLÍTÁS ÉS -BÖRZE. November 6-án 8.00–
13.00 óra között Érmekiállítás és -börze várja a gyûjtõket
és az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központ 3.
emeleti aulájában. A belépés díjtalan!

TÁRLAT. A Nagybányai Mûvészeti Líceum és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanárainak közös tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: november 25-éig.

FILMVETÍTÉS BRUNO GRÖNING ÉLETÉRÕL. „Nincs
gyógyíthatatlan – Isten a legnagyobb orvos!” Ismét látható
Nyíregyházán „A fenomén Bruno Gröning” címû 3 részes szinkronizált dokumentumfilm november 6-án 10.00–
16.00 óráig (közben két hosszabb szünettel) a Vasutas
Mûvelõdési Házban (Toldi u. 23. fszt.). Belépõdíj nincs, a
szervezõk adományokat szeretettel elfogadnak. Információk: www.bruno-groening.org/magyar, www.brunogroening-film.org.

KIÁLLÍTÁS. Nagy Lajos Imre szobrászmûvész In vitro
címû kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában november 26-áig látogatható.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 5., szombat 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sirály, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
November 7., hétfõ 10.00 Tündér Lala, Csizmás Kandúr bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Garfield bérlet, Nagyszínpad
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Vasvári bérlet, Nagyszínpad
November 11., péntek 17.00 Problémások, avagy reflektorfényben a Down-szindróma, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Sirály, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
2016. NOVEMBER 4.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia
Egyesület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. November 10-én 17.00: „Miniszterelnökök és társadalmi elit Magyarországon 1914–1945 között” – Az
egyházi elit 1919–1944 között. Elõadó: dr. Gianone András. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
ORGONAHANGVERSENY. Mozart – Egy kis romantikus éji zene – Rákász Gergely orgonahangversenye november 10-én 18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály-termében. Jegyelõvétel: Ticketline Jegyiroda
(Szarvas u. 1–3. Telefon: 70/289-2913) és a www.jegy.hu/
jegyirodak országos hálózatban.
A STAR WARS MAKETTKIÁLLÍTÁS november 11-éig
tekinthetõ meg a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti
galériájában. A belépés díjtalan!
A PIRKADAT FIAI – Mihálka György lélek-portréi. Megnyitó: november 11-én 17.00 óra. Helye: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emeleti átkötõhíd.
MADÁRKIÁLLÍTÁS. November 12-13-án Nemzetközi
Madárkiállítás a Városmajori Mûvelõdési Házban.
Nyitvatartás: szombat 8.00–19.00, vasárnap 8.00–16.00.
Információ: 42/434-002.

11 DAL CSENDÜL FEL
Három esztendõvel a Psalmus Hungaricus sikeres
bemutatója után Kodály Zoltán, a neves zeneszerzõ,
Bencs Kálmán Polgármester Úr támogatásával, az akkori Bessenyei Kör szervezésében Nyíregyházára érkezett 1926. november 6-án, hogy Basilides Máriával
bemutassanak 11 székely dalt a Korona Szálló Nagytermében.
2016. november 7-én, az esemény 90. évfordulóján, ugyancsak a Korona Szálló Nagytermében ugyanezen 11 dal csendül fel 17 órakor, a mai Bessenyei
Társaság és a Kodály Társaság, illetve a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola csapatának koordinálásával.
Basilides Mária szerepében Kodályhoz és a társasághoz is szakmai szálakkal kötõdõ Kazár Ticiána
énekli a korabeli mûsort: a Molnár Annát, a Rossz feleséget, a Három árvát és a Magyar Est többi dalát. A
zongoránál ezúttal Tirpákné Lizák Teodóra.
E kulturális emlékekben bõvelkedõ est nemcsak a
zenebarátoknak kínál igazi csemegét.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

TISZTELGÉS KODÁLY ZOLTÁN
90 ÉVVEL EZELÕTTI ELÕADÁSA ELÕTT
Az 1898-ban életre hívott Bessenyei Kör a névadó
kultuszának ápolása mellett nagy hangsúlyt fektetett az
irodalom, a mûvészetek és a tudományok mûvelésére.
A Kör meghatározó tényezõ volt a megye és a város
szellemi fejlõdésében, társadalmi és kulturális életében.
Hosszú története során több ismeretterjesztõ elõadást is
szervezett, mint ahogy tette ezt a zenemûvészeti szakosztálya is 90 évvel ezelõtt, amikor Kodály Zoltánt hívta meg elõadónak.
Kodály több alkalommal járt már gyûjtõúton, tartott
elõadást a megyénkben. 1926. november 6-án egy Magyar est keretében a székely dalról tartott elõadást a
Korona nagytermében. A Nyírvidék tudósítója így harangozta be õt: „Kodály, a magyar zene ihletett ismerõje, a ma élõ legnagyobb magyar zenekomponisták egyike, akinek neve átszárnyalt a magyar határon és dicsõséget szerzett nemzetének”.
Elõadásában annak a közös kutatásnak az eredményeit tárta a nagyszámú érdeklõdõ közönség elé, amelyet Bartók Bélával erdélyi gyûjtõútjain szerzett. A magyar zenét egy hatalmas borospincéhez hasonlította,
amelyben „a székely dal a százéves tokaji, amelybõl
azonban bármennyit iszunk, sohasem fogy ki”. Ebbõl a
gyûjtésbõl adott át Basilides Mária operaénekes, a „magyar énekmûvészet egyik legkiválóbb reprezentánsa”
egy csokorra valót a következõ sorrendben: 1. Molnár
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Anna, 2. Rossz feleség, 3. Az hol én elmegyek, 4. Egy
kicsi madárka, 5. Kit kéne elvenni, 6. Tõlem a nap, 7.
Három árva, 8. Kitrákotty mese, 9. Szomorú fûzfa, 10.
Egy nagyorrú bóha, 11. Asszony, asszony. Az egyes zeneszámokat zongorán maga Kodály kísérte. „A szombati est felejthetetlen marad mindazok elõtt, akiknek
érzékük van a magyar zene kultúrája iránt. A Bessenyei
Kör vezetõsége is nagy és elismerésreméltó kultúrmissziót teljesített, amikor lehetõvé tette ennek az estnek a megtartását” – foglalta össze tudósítását a Nyírvidék újságírója.
1972 decemberében emléktábla (képünkön) állításával tisztelegtek e jeles kultúrtörténeti esemény elõtt.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 500
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.
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