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Nincsenek viharok
Mindenszentek közeledtével azok is felkeresik a
temetôket, akik év közben csak ritkán jutnak el ide,
így ilyenkor elôtérbe kerül a temetkezési vállalat.
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Százával „sétáltak”
A belvárosba sokan hajtanak be engedély nélkül. Az
ellenôrzés tapasztalatairól Tóth Géza, a közterületfelügyelet vezetôje tájékoztatta lapunkat.
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Bozsik Akadémia
A Bozsik József Labdarúgó Akadémia felvételt
hirdet a 2013-2014-es tanévben induló sportakadémiai osztályába.

’56-ra emlékezünk

Szindbád Fesztivál
Krúdy Napok

Nagy Károly neve nemcsak Nyíregyházán, hanem szerte a megyében is
ismerôsen és jól cseng.
’56-os szerepléséért a Hazáért és Szabadságért
1956 Emlékérmet vehette át a köztársasági elnöktôl. Az ô visszaemlékezése mellett Bán Istvánról is olvashatnak dr. Fazekas Árpád tollából, valamint ismertetjük az ünnepi programokat.
8-9. oldal

Kedves Olvasóink!

Fotó: Máté János

Lapunk – az október 23ai, illetve november 1-jei
ünnepek miatt – legközelebb október 31-én,
szerdán jelenik meg.

2012. október 19–21.
Korabeli hangulat, népi játszótér, muzsikások,
mutatványosok, kulturális programok!
Bôvebb információ a 13. oldalon,
illetve: www.vacimuv.hu, 42/411-822

Nyíregyháza elkötelezett az idôsek iránt
Nyíregyháza képviselôtestületének októberi ülésén
is több mint húsz napirendet
vitattak meg a városatyák.
Az ülésen – többek között –
újragondolták a város
idôsügyi programját és
tájékoztatást kapott a
testület a Nyíregyházi Járási
Irodák létrehozásáról.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Elsô napirendként tájékoztatta
a polgármester a testületet a két
közgyûlés között történt eseményekrôl. Az ez idô alatt megrendezett programokon, eseményeken túl, azt is megosztotta a
képviselôkkel, hogy a Nyíregyházi Fôiskola rektora kérte, a
városvezetés az esetleges integráció kapcsán fogalmazza meg
felsôoktatási elképzeléseit, elvárásait. Bár az elmúlt napok
hírei arról szóltak, hogy az integrációra a közeljövôben nem
kerül sor, dr. Kovács Ferenc fel-

kérte az illetékes bizottságot,
hogy elôzetesen véleményezze
a fôiskola fejlesztési tervét.

Novemberre kész a híd
A napirend keretében tért vissza
a polgármester a legutóbbi közgyûlésen felvetôdött társasházi
esetre, ahol a Tigáz kikapcsolta
a szolgáltatást gázszivárgás miatt, és a visszakapcsolást bizonyos beruházások meglétéhez
kötötte (szellôzô-berendezések,
elszívók). Dr. Kovács Ferenc
polgármester tájékozódott az
ügyben és elmondta, hogy a
szolgáltató jogszerûen járt el. A
kért berendezések megléte az
életvédelem szempontjából nagyon fontos. Az önkormányzatnak nincs beavatkozási lehetôsége, de azokban a lakásokban,
ahol TÁVHÔ-s fûtés van, a
szakemberek keresik a lehetôségét a gázos vízmelegítôk kiváltásának.
Nagy László (MSZP) arra várt
választ, hogy mi lesz a nyír-

szôlôsi híd sorsa. Hosszú ideje látványosan indult el ott a
rekonstrukció. Ott vannak az
építôanyagok, de nem történik semmi. A polgármester
elmondta, hogy a jelzés hozzá is eljutott, és a kivitelezô
ígéretet tett arra, hogy november végére elkészül a rekonstrukció. Hozzátette: bár
ez még egy feladat, viszont
örömteli, hogy az elkészült
kerékpárutat már birtokba
vették a biciklisek.
Az elsô napirendek között került a testület elé Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Idôsügyi
Programjának felülvizsgálata,
ugyanis a 2008-ban megfogalmazott irányelveket annak tükrében kívánta módosítani a városvezetés, hogy kifejezésre juttassa az önkormányzat elkötelezettségét az idôsügy iránt, a
demográfiai változásokra válaszokat keresve.
A program két nagy fejezetre
bontható. Az I. fejezet helyzet-

elemzést (népesség strukturális
jellemzôi, idôsek életkörülményei, idôsek életminôsége, a
segélyezés és a szolgáltatások
rendszere) tartalmaz. A II. fejezetben célokat, fejlesztési irányvonalakat (érdekérvényesítés,
az élethosszig tartó tanulás elôsegítése, önkéntesség, társadalmi részvétel, kölcsönös segítségnyújtás, tudatosítás stb.) fogalmaztak meg azzal, hogy elemezték az elmúlt négyéves idôszak eredményeit. Az elôterjesztés az Idôsügyi Tanács által
megfogalmazott programokkal
és javaslatokkal kiegészítve került a testület elé.

Tehetségek támogatása
A képviselôk döntöttek arról,
hogy a megyeszékhely idén is
kapcsolódik a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2013. évi
fordulójához, annak érdekében,
hogy a tehetséges, rászoruló

gyerekeket tudják segíteni. Jóváhagyta a testület azt a megállapodást, mely a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a Nyíregyházi Járási Hivatal kialakítása tárgyában született meg.

A Polgármesteri
Hivatal ünnepi
ügyfélfogadási rendje
Az október 23-ai munkaszüneti nap (állami ünnep)
vonatkozásában dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô az alábbi munkarend-változásról tájékoztatja a lakosságot:
– október 22. (hétfô) pihenônap,
– október 23. (kedd) munkaszüneti nap,
– október 26. (péntek) hétfôi
munkarend, a hivatalban
ügyfeleinket 8.00–12.00,
13.00–16.30 között,
– október 27. (szombat)
pénteki munkarend, a
hivatalban ügyfeleinket
8.00–12.00, 13.00–
14.00 között fogadjuk.

Napról napra A HÉT

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. október 10.
szerda
Rendkívül izgalmas rendezvényen mutathatták be kedvenceiket a gyerekek Sóstóhegyen, a hagyományôrzô Állatsimogató
nap alkalmából. A programban hang- és
mozgásutánzó vetélkedô, állatdalos verseny és a rajzversenyre érkezô munkákból
nyílt kiállítás várta az érdeklôdôket.

SZERZÕ: Z. PINTYE ZSOLT

2012. október 11.
csütörtök
Pályaválasztási kiállítást rendeztek a
Bujtosi Szabadidô Csarnokban. A kétnapos rendezvényen nyolcvan standon várták a látogatókat, a szakképzô iskolák és
gimnáziumok mellett fôiskolák, egyetemek, felnôttképzô szervezetek és munkaadók is jelen voltak.

2012. október 13.
szombat
Idén Nyíregyházán tartották ökumenikus
istentiszteletüket a Szobafestô-MázolóTapétázó Országos Ipartestület tagjai a
Római Katolikus Társszékesegyházban.
2002-tôl október 18-a a Magyar Festészet
Napja, ekkor van ugyanis Szent Lukács, a
festôk védôszentjének a neve napja.

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Ötödik alkalommal rendezték meg a Nyírerdô Napot az erdei tornapályán. A XVI.
Erdôk Hete rendezvénysorozat keretében
megtartott családi napon sportvetélkedôk,
ismeretterjesztô foglalkozások és számos
egyéb program várta az érdeklôdôket.

2012. október 15.
hétfõ
Negyedik alkalommal ítélte oda a Móricz
Zsigmond Kulturális Egyesület az íróról
elnevezett díjat. A Móricz-emlékplakettet idén dr. Cséve Anna irodalomtörténész, muzeológus kapta, Móricz Zsigmond tudós vizsgálatáért és az író naplóinak közzétételéért.

2012. október 16.
kedd
„Nem csak a húszéveseké a világ” címmel
szervezték meg az Alvégesi Mûvelôdési
Házban a nyíregyházi nyugdíjas szervezetek közös rendezvényét. Az ünnepélyes
megnyitót, valamint az Idôsügyi Tanács beszámolóját követôen tucatnyi nyugdíjas
klub, egyesület, mûvészeti csoport lépett fel.

Gombakiállítást és -vásárt rendezett a
NYÍRVV Nonprofit Kft. a Búza téri Piaccsarnokban. A program során a legkisebbeket ôszi kézmûves foglalkozások és vetélkedôk várták, míg a nagyobbak megismerhették a gombafajtákat, melyben Jászai
Menyhért alpolgármester is segédkezett.
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2012. október 19.

Az elmúlt hetekben nem hivatalos forrásokból több nyíregyházi médium is úgy értesült,
pont került a Nyíregyházi Fôiskola és a Debreceni Egyetem
integrációjára. Még olyan információk is napvilágot láttak, hogy az integráció már
elôrehaladott állapotban van
és a következô rektori konferencián be is jelentik, hogy
összevonják a két intézmény
egyesülését. Többen azt is
tudni vélték, hogy minderrôl
a rektori konferencia után
esedékes összevont értekezleten számol majd be dr. Jánosi Zoltán rektor. A Nyíregyházi Napló közvetlenül a
konferencia után interjúvolta meg a felsôoktatási intézmény vezetôjét, aki a következôket nyilatkozta:

– A Magyar Rektori Konferencián a kormány képviseletében Maruzsa Zoltán tartott
elôadást a felsôoktatás jövôjérôl. A helyettes államtitkár
érdemben beszélt a keretszámokról, a finanszírozásról. Az
integrációról annyit mondott,
hogy errôl majd novemberben
kormányülés fog dönteni. A
Nyíregyházi Fôiskola integrációja vagy önállósága így nem
került közvetlenül szóba, áttételesen azonban érintett bennünket. A konferenciára én
úgy mentem el, hogy további
egyeztetéseket fogunk majd
végezni a helyettes államtitkárral és Fábián Istvánnal, a
Debreceni Egyetem rektorával. Mivel azonban az integráció most lekerült a terítékrôl, illetve a kormányülést
követôen tudunk ezzel foglalkozni, így egyeztetésre nem

került sor. Még korábban arra
kért bennünket helyettes államtitkár úr, gondolkodjunk
egy lehetséges integráció elôkészítésérôl, melyet egy pályázat is segít. A közös eszmecserén már túl vagyunk,
viszont, mivel az integráció
kérdése továbbra is nyitott, a
pályázat határidejét is meghosszabbították. A fôiskolán
tartott összdolgozói értekezleten én azt a hónapok óta tartó
folyamatot részleteztem,
amely a mai napig tart: tehát
az elôzô helyettes államtitkár
úr, Kiss Norbert látogatását a
Nyíregyházi Fôiskolán, az ezt
követô intézkedéseket, az intézményfejlesztési tervünk leadását és utána pedig azokat
a fejleményeket, amelyek azóta történtek. Egy biztos: végsô döntés még mindig nem
született.

Start up! – Vágj bele!
2012. október 14.
vasárnap

2012. október 16.
kedd

NYF: egyelôre úgy tûnik,
önállóan bizonyíthat

Fejlesztési lehetôségekrôl,
innovatív megoldásokról és
a hátrányos helyzetû munkavállalók integrációjáról tartottak fórumot vállalkozóknak a Primom Vállalkozói
Inkubátorház és Innovációs
Központban. A rendezvényen gyakorlati segítséget
kaphattak azok is, akik most
tervezik vállalkozásuk beindítását. Ezzel párhuzamosan
a városházán a városi intézmények és civil szervezetek
vezetôi hallhattak elôadásokat ugyanebben a témában.
Vállalkozók és vállalkozni
vágyók hasznos, gyakorlati
tanácsokról és pályázati lehetôségekrôl tájékozódhattak azon a fórumon, amelyen többek között olyan
energetikai és fejlesztési lehetôségekrôl is szó volt,
amelyeket az Új Széchenyi
Terv kínál. Az érdeklôdôk a
kedvezményes hitellehetô-

ségeket biztosító Széchenyi
Kártya igénylésérôl is megtudhattak részleteket.
Baranyi Szilárd vállalkozó
szerint nagyon jó lehetôség a
fórum, hiszen itt közvetlenül,
személyesen tájékozódhatnak
a vállalkozásokat érintô dolgokról.
A Széchenyi Programiroda és
a Primom Alapítvány a vállalkozásokat szeretné segíteni,
éppen ezért a cégvezetôknek
szánt lehetôségeket összegyûjtik, és azokat a vállalkozók elé tárják.
A rendezvényen részt vett
Nyíregyháza polgármestere
is, aki azt mondta, egy település gazdasági helyzetét jelentôsen befolyásolják az ott
mûködô vállalkozások, ezért
minden eszközzel igyekeznek
támogatni a legkisebb cégeket
is. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: – Az, hogy
a mikro-, kis- és középvállalkozásokat helyzetbe hozzuk,
az a város érdeke, de nemzet-

gazdasági érdek is, hiszen
munkahelyek létesülnek, cégek jönnek, adóbevételek
lesznek, amit vissza lehet fordítani. Ez egy jó értelemben
vett körforgás és a városunk
mindent meg is tesz ezért.
A fórumon tájékoztatták az
érdeklôdôket arról is, hogy
milyen feltételekkel lehet
beindítani egy vállalkozást,
és a különbözô, választható
cégformákat is bemutatták.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere, a Primom
Alapítvány ügyvezetôje kifejtette, hogy nagyon sokrétû
programmal várják a vállalkozókat: hitelek, támogatások,
tanácsadás, információnyújtás és bérleti lehetôség.
A fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásaiból tartott részletes ismertetôt, valamint szó esett
a Primom Alapítványnál igényelhetô Mikrohitel konstrukciókról is.

PARKOLÁSIREND-VÁLTOZÁS
Az Október 23-ai ünnep miatt a parkolás rendje az alábbiak szerint változik Nyíregyházán:
– október 22-23. munkaszüneti nap – a parkolás ingyenes,
– október 27. munkanap – a parkolásért fizetni kell.
A parkolási ügyfélszolgálat (Hôsök tere 9., tel.: 42/405-743) okt. 26-án 8–15.45 óráig, okt.
27-én 8–13.15 óráig tart nyitva.

ÜGYFÉLFOGADÁS-VÁLTOZÁS
Az október 23-ai ünnep miatt változik az ügyfélfogadás rendje a NYÍRVV Nonprofit Kft.nél (Tüzér utca 2–4.):
Október 22-23-án az ügyfélszolgálatok zárva tartanak.
Október 26-án (péntek) az ügyfélfogadás egész napos munkarendben, október 27-én (szombat) a pénteki nyitva tartásnak megfelelôen mûködik:
– A Közfoglalkoztatási csoport okt. 26-án 8–15 óráig, okt. 27-én 8–12 óráig,
– A Lakásügyi és végrehajtási csoport okt. 26-án 8–15.30 óráig, okt. 27-én 8–12 óráig,
– A Közterület-kezelési csoport okt. 26-án 8–15.30 óráig, okt. 27-én 8–12 óráig,
– A Csapadékvíz-közmûegyeztetés okt. 26-án 8–12 óráig, okt. 27-én 8–12 óráig tart nyitva.

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A béke szigete körül nincsenek viharok
Mindenszentek közeledtével azok is felkeresik a
temetôket, akik év közben
csak ritkán jutnak el ide,
így ilyenkor a médiumokban is elôtérbe kerül a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési
Vállalat. Mi is arra kértük
Szekrényes András igazgatót, hogy adjon rövid
összegzést az elmúlt
idôszak történéseirôl.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

A cégvezetô azzal kezdte, hogy
a megszokott üzem szerint mûködnek a város temetôi. A sírkert egyrészt kultikus hely, másrészt üzemszerûen kell mûködnie. Mi, mint a temetô üzemeltetôi, kialakítottunk magunkról
egy képet – az országban az elsôk között –, hogy szinte valamennyi temetkezési formára
lehetôség van az üzemeltetésünk alatt lévô temetôben,
amelyre a törvény lehetôséget
biztosít. Igyekszünk olyan feltételeket teremteni, hogy a sírhelyek utógondozása a lehetô
legkisebb költségébe kerüljön a
hozzátartozóknak. Ez nekünk is
érdekünk, hiszen az ápolatlan,
gondozatlan területekrôl sokkal
több hulladék keletkezik, melynek elszállítása jelentôs költséget ró az üzemeltetôre is. Újdonság, hogy a nyírszôlôsi temetôt, melyet korábban a görög
katolikus egyház üzemeltetett,
átvette a temetkezési vállalat. Itt
viszont jelentôs rendezési munkákat kellett elvégezni, és olyan
feltételeket biztosítani, amelyet
az ide vonatkozó rendelet az
üzemeltetô számára elôír – zárta a cégvezetô.

Rendelet írja elô
– Gyakran felmerülnek kérdések a temetkezési vállalattal kapcsolatban, például a nyughely

megváltásának lejártáról. Mi az
eljárás rendje?
– A temetôt helyi önkormányzati rendelet alapján kell üzemeltetni, elôírások vannak, melyet sokszor nem értenek meg a
temettetôk és ebbôl nézeteltérések támadnak. Egyik ilyen,
hogy a sírokat 25 év után, az urnafülkéket pedig 10 év után
meg kell váltani. Bennünket a
törvény arra kötelez, hogy fél
éven belül egymást követôen
háromszor kell felhívni a figyelmet egy országos, valamint helyi lapokban, és a temetôben található hirdetôtáblákon is, hogy
az adott évben mely sírhelyek
esetében jár le a megváltás. Mi,
a sírhelyekre helyezett tájékoztatóval is jelezzük a temettetô
felé, hogy keresse fel gondnokságunkat. A temetô ugyanis
nem hozzátartozókat, hanem
elhunytakat tart nyilván.
Nem vitás, hogy sokaknak nagy
teher ennek a megtérítése, de
igyekszünk segíteni. Egyik
ilyen a részletfizetési lehetôség.

Kérjük az érintetteket, hogy mihamarabb keressék fel a gondnokságot és jelezzék a további
megváltási szándékot. Ha ezt
nem teszi meg – szintén a helyi
rendelet értelmében –, a sírhely
újraértékesítésre, betemetésre
kerülhet, amennyiben igény jelentkezik rá.

Nem rongálnak, életet
mentenek
– Az utóbbi idôben egy másik
ügy is ráirányította a figyelmet
a vállalatra. Eszerint a helyi
temetôkben több sírkövet döntötték le a temetô munkatársai
balesetveszély miatt. Mi ennek
a háttere?
– Valóban ezt az eljárást követtük a balesetveszélyesnek ítélt
sírhelyek esetében. Egyrészt az
idevonatkozó önkormányzati
rendelet értelmében jártunk el,
másrészt pedig az élet- és balesetveszélyt hárítottuk el. A rendelet tartalmazza, hogy a sírkô
esetében az áthidaló lépcsô és
a fejléc között nem elég a ragasztás, „csapolni” kell az építményt. Ez azt szolgálja, hogy ha
elenged a ragasztás, a csap meggátolja a fejrész lebillenését.
Sajnos ennek hiánya miatt már
történt haláleset is. Ezért idôrôl
idôre végigjárjuk a temetôt és
ahol észleljük, hogy a sírkô ve-

szélyes, azt lefektetjük, még
mielôtt ráborulna valamire vagy
valakire. Természetesen mindenrôl tájékoztatjuk a hozzátartozókat a sírra helyezett cédulával, továbbá minden ilyen jellegû tevékenységet megfelelôen dokumentál az üzemeltetô.
Dátummal ellátott fényképek
készülnek, amit bármikor megnézhetnek a hozzátartozók is,
ezért szó sincs szándékos rongálásról. Viszont az is dokumentálva van, ha valaki évekig
nem tesz lépéseket a síremlék
kijavítására.

Szekrényes András, a temetkezési vállalat igazgatója arra is
felhívja a figyelmet: – Ha valaki egy sírhelyet, vagy egy urnahelyet megvált, az rendelkezési jogot szerez. A sírral kapcsolatban csak ô dönthet, hogy kit
temethetnek oda, vagy éppen
milyen sírkô kerüljön a hantra.
Ugyanakkor ez kötelmekkel is
jár. A tisztántartásáról, a biztonságáról, a stabilitásáról, az állagmegóvásról, a rendelkezônek gondoskodnia kell. Aki
nem tudja, hogy hová forduljon
segítségért, annak a temetô
gondnokságán szívesen állnak
rendelkezésére.

Felár helyett korrektség
– Legutóbb az a hír is járta
Nyíregyházán, hogy azok, akik
nem a temetkezési vállalatnál
vásárolják meg a temetkezési
kellékeket, felárat kell, hogy fizessenek, ha a temetési szolgáltatást itt szeretnék igénybe venni. Mi igaz ebbôl?
– Természetesen ez a hír nem
igaz. A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalat abban az esetben is végez
temetkezési szolgáltatást, ha
nem nálunk vásárolja meg a temettetô a temetési kellékeket.
Bármely temetkezési szolgáltatónál is szerezze be a kellékeket
az ügyfél, ha az elhunytat koporsóba helyezve szállítják a temetôbe, az érvényes szolgáltatási
díjtétel szerint végezzük el magát a temetési szolgáltatást.
A kérdéses ügy esetében egészen másról van szó. Van Nyíregyházán egy koporsógyártó
cég, akikkel évek óta kapcsolatban állunk. Ez a cég elkezdett
önköltséges áron temetkezési
kellékeket (koporsó, fejfa) árusítani. Ezekkel jöttek hozzánk
a temettetôk és kérték, hogy –
a további kellékekkel kiegészítve – végezzük el a temetést. Természetesen ezt nem tehetjük
meg, több okból sem. Egyrészt
ez nem jogszerû. Ugyanis, az
elhunytnak kellékkel való ellátása is a temetkezési szolgáltatások közé tartozik. És azt az
végezheti, akinek erre jogosítványa van. A kérdéses cégnek

volna a lakosságnak a gépkocsikat, a vevôk nem a gyárban,
hanem az arra szakosodott kereskedelmi hálózaton keresztül
vásárolnak.

Csak az áfa emelte
a díjakat

ilyen jogosítványa nincs. A
másik pedig, hogy a mûködésünkhöz és általában egy szolgáltató mûködéséhez, a bevételt
– a törvény értelmében – két
csatornán tudjuk biztosítani, az
egyik a szolgáltatásoknak a díjai, a másik pedig a temetkezési kellékeknek az árrése. Ez a
kettô biztosítja azt, hogy a temetkezési vállalat, vagy bármely temetkezési szolgáltatást
végzô társaság mûködni tudjon.
Ha mindenki egyesével hozná

– Bizonyos vélemények szerint
Önök magas árréssel dolgoznak, nem is beszélve arról,
hogy jelentôs áremelést hajtottak végre.
– Amikor megjelenik egy információ, hogy 200–300 százalékos árréssel dolgozunk, az bántó, sértô, megalázó és gonosz.
Vagy, hogy 46 százalékos emelési díjtételek lettek az önkormányzat elé terjesztve, arra már
nincs mit mondani annak tükrében, hogy az igazság az, hogy
a szolgáltatások ára négy éve
nem emelkedett, csak az áfaemelkedést hárítottuk tovább
(az áfa mértéke jelenleg 27 százalék). Azt, hogy vannak nehézségeink, gyöngeségeink, olykor-olykor hibázunk is, azt elismerem, de azt el merem mon-

A temetôk rendje az ünnepek alatt
– Mindenszentek elôtt változik-e valamiben a megszokott temetôi rend?
– Október 20-án, szombaton ügyeletet tartunk, de az azt követô munkaszüneti napokon, 22-23-án nem lesz ügyelet a gondnokságon. November elsején viszont 17 óráig várják az érdeklôdôket kollégáink, akik mindennemû felvilágosítást megadnak szükség esetén. Csütörtöktôl (november 1.) vasárnapig
(november 4.) reggel 7 órától este 8 óráig tartunk nyitva.
Többéves tapasztalat alapján tesszük azt, hogy november elsején 7 órától behajthatnak gépkocsival a temetôbe, de 10 óráig
el kell hagyniuk azt a látogatóknak. Mert ezt követôen már a
gyalogosoké a fôszerep, hogy nyugodtan tudjanak sétálni,
emlékezni. Ne zavarja ôket a gépjármûforgalom. Pénteken,
szombaton, vasárnap – parkolási díj ellenében – be lehet hajtani a temetô területére. Az viszont elôfordulhat, hogy rövid ideig nem engedünk be jármûveket abban az esetben, ha betelnek
a parkolóhelyek.
be a legolcsóbb temetkezési
kelléket, melyet nekünk – ingyen – kellene összeállítani és
abban eltemetni az elhunytat,
már régen csôdöt jelenthettünk
volna. Csak egy példa: a gazdasági nehézségek miatt egyre
kevesebb autót értékesítenek a
kereskedôk. De nem hallottunk
arról, hogy az esztergomi Suzuki gyár termelôi áron ajánlotta

dani, hogy kevés olyan korrekt,
tisztességes cég van, aki megpróbál úgy odafigyelni a temettetôkre és a partnereire – olyan
munkavállalókkal, akik több
évtizede dolgoznak a vállalatnak –, mint ez a cég. Több feljelentést tettek ellenünk, bírósági tárgyalásaink voltak, ahol
azt állapították meg, hogy helyesen cselekedtünk.
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A hét témája AKTUÁLIS

Szalagavató Kupa 2012 – az NYTV képernyôjén (is)
Október elején elindult a
középiskolákban a szalagavató szezon, amely
megadta a startjelet a
Nyíregyházi Televízió
népszerû programjának is.
Immár nyolcadik alkalommal tûzi mûsorára az
NYTV egy verseny keretében a végzôsök leglátványosabb produkcióit.
Október 27-étôl, szombattól
kezdve heti rendszerességgel,
általában két iskola érettségizôinek elôadását láthatják
majd, december közepéig.
Idén 17 intézmény diáksága
mutatkozik be a képernyôn,
igyekezvén elnyerni a nézôk
tetszését és ezáltal a díjak valamelyikét.

Díjesô
Közel félmillió forint értékû
nyeremény várja a jelentkezôket! A fôdíj is kiválóan illeszkedik az igényekhez. A legtöbb szavazatot kapó osztály
egy Zsindelyes-banketten
szórakozhat majd, megünnepelve a sikeres matúrát. Emel-

4

2012. október 19.

lett komoly nyeremények várják a további helyezetteket,
például fejenként 5000 forintos vásárlási utalvány.

Szavazás
Most is a nézôk döntik el,
mely közösségek a legnépszerûbbek. A www.nyiregyhaza.hu oldalon, egy külön
„SZALAGAVATÓ KUPA
2012” banner hívogatja majd
a voksolni vágyókat. Erre kattintva az aktuális televíziós
vetítéseket követôen folyamatosan újra megnézhetik az
adott osztály produkcióját, és

szavazhatnak is rájuk. Fontos,
hogy egy nap egy IP címrôl
csak egy szavazatot fogadunk
el érvényesnek. Az az osztály
gyôz, amelyik a december
közepéig tartó versenyben a
legtöbb voksot kapja. A zárás
idôpontjáról késôbb adunk
tájékoztatást. Eredményhirdetés várhatóan a szilveszteri
adásban.

Vetítések,
megjelenések
A Nyíregyházi Televízióban a
Szalagavató Kupa 2012 minden esetben egy órában mu-

tatja be a látványos elôadásokat szombaton, és ismétlésben
szerdán is 18 órai kezdettel.
Az elsô mûsorban, október
27-én, szombaton és 31-én,
szerdán a Kölcsey Ferenc és
a Vasvári Pál Gimnázium szalagtûzô rendezvényének színpadi produkcióiba nyerhetünk
bepillantást. A vetítések után
kerülnek fel a honlapra a produkciók, s egyben indul a szavazás is. Emellett a tervek szerint a Nyíregyházi Napló fotósa minden rendezvényrôl
látványos képeket készít, amit
figyelemmel lehet kísérni a
www.nyiregyhaza.hu Galéria
rovatában. Csak egy jelzés a
várakozásokra: az egyik októberi rendezvény kapcsán,
már közel félezren nézték
meg a felvételeket, alig néhány nap alatt. A Nyíregyházi Napló pedig szintén figyelemmel kíséri a versenyt beharangozókkal.
Az érintett szülôknek, diákoknak, pedagógusoknak a helyszínen szép élményeket, a
képernyôk elôtt pedig mindenki másnak is kellemes televíziózást kívánunk!

Idôsek Akadémiája
Rövidesen újra megkezdôdik a Szociális Gondozási Központ által szervezett Idôsek Akadémiája címû rendezvénysorozat. A szervezôk a témaválasztáskor figyelembe veszik
az idôseket érintô, az ôket érdeklô olyan témákat, mely e
korosztály életében minôségi változást, és a mindennapokban megerôsítést, támogatást biztosít számukra. Az elôadások várhatóan öt héten át, 2012. október 30-ától november
27-éig tartanak, s minden kedden 14 órától kezdôdnek,
amelyekre a Szociális Gondozási Központ a saját ellátottjai mellett minden érdeklôdôt szeretettel vár.
Az idei elsô elôadást dr. Nagy Edit, a Nyíregyházi Fôiskola
docense tartja a sikeres idôsödésrôl a római katolikus plébánia dísztermében (Nyíregyháza, Kossuth tér 4.). Idôpont:
2012. október 30. 14 óra.

Érdekességek KULTÚRA
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Rekord nézôszám a VersFesztiválon
Parádés véget ért vasárnap este
a 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál
a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházban. Közép-Európa
legnagyobb pódiummûvészeti
seregszemléje nézôi rekordot
döntött: több mint négyezren
voltak kíváncsiak a vers színházi,
zenei, filmes és képzômûvészeti
alkotásaira.
Lutter Imre fesztiváligazgató és
Tasnádi Csaba színházigazgató szerint a 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál minden szempontból az eddigi
legsikeresebbnek mondható, amit
bizonyít a neves fellépô mûvészek
sora, az erôs programkínálat, a gördülékeny lebonyolítás és a rekord
nézôszám. Nem zárták ki annak lehetôségét sem, hogy a Magyar Versmondók Egyesületének kiemelt
fesztiválja a késôbbiekben visszatérjen a Móricz Zsigmond Színházba.
Díjazottak:
Kaleidoszkóp-díjat kapott verszene
kategóriában a felvidéki Galántáról
érkezô Kicsi Hang zenekar.
A versszínházi elôadások közül a
fôdíjat a hatalmas érdeklôdés mellett bemutatott Csongor és Tünde
vitte el a celldömölki Soltis Lajos

Líra, ahogy a kamasz is bírja
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Színháztól, mellette Kaleidoszkópdíjjal jutalmazta a zsûri a szintén közönségsikert aratott Koltai Judit:
Képzelni lehet... 2.0, valamint
Mészégetô Mária: Akartam tisztességes lenni én is... címû elôadóestjét. A versfilmek sorában a Színházés Filmmûvészeti Egyetem hallgatója, Fogarasi Dóra Egyszerûség
címû alkotása kapta a Kaleidoszkópdíjat. A legrégebbi versenykategóriában, a versmondásban a zsûri idén
nem ítélt oda fôdíjat.

Számos különdíj is született a VersFesztivál hetén. A verszenekarok
között a kassai Gondola zenekar Hol
egyszer még, a Szabó Balázs Band
Széken és ágon címû Pilinszky-koncertje, a Göncölszekér zenekar Minden perc itthagy címû koncertje, valamint a pécsi Ostinato együttes
Negyven perc címû elôadása kapott
különdíjat.
További díjazottak a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Közép-Európa legnagyobb pódiummûvészeti seregszemléje rendkívüli irodalomórákkal jutalmazta meg a literatúra szerelmeseit. Ismert és elismert
hazai és határainkon túli mûvészek, részben olyan alkotásokat adtak elô,
amelyek helyet kapnak a magyar nyelv és irodalom oktatásában. Az irodalom szervesen kapcsolódik mindennapi életünkhöz, hiszen már az anyaméhben is szöveget – jó esetben irányítottat – hallgat a magzat. Világra
kerülése után édesanyja dúdol, nyugtatva suttog és ritmusosan szórakoztat
annak érdekében, hogy a gyermek szókincse megfelelôen árnyalt és sokrétû legyen. Anyanyelv. Már maga a szó, a kimondott hangsor is szép: az
ANYÁTÓL tanult nyelv, amely a legmélyebben ívódik be az emlékezetünkbe, amelyet soha nem felejtünk el, és még ha külhonba keveredünk is,
ezen a nyelven álmodunk... Mennyivel másabb egy mûvész által elôadott
vers, egy „homályos” ballada, vagy éppen egy elbeszélô költemény, ha azt
nem a tanterem unalmas szürkeségében, hanem Thália ölelésében, a szentélyben szívjuk magunkba. Meggyôzôdésem, hogy sokkal több ilyen elôadásra lenne szükség, hiszen zenével, ritmussal a rímek is szebben csengenek, a mondanivaló könnyebben érthetô és a „kötelezô jelleg” lehull azokról az alkotásokról, amelyeket a középiskolai szöveggyûjtemény rejt. Érdekes, a dadogó nyelve sem akad, ha énekel... A hallássérült is érzékel ritmust,
ütemet... Hallgattam a balladát. Edward király léptetett, majd a hangszerek
is jelezték, hogy már „vágtat fakó lován”. És lett „körötte csend”, és a
tátott szájjal figyelô kamaszok szemében valami megcsillant! Hiszem és
tudom, hogy ez a „valami” ott van minden iskolásban és igényli minden
diák, csak jól meg kell kaparni a felszínt. Ha odajutunk a maghoz, akkor
pedig már nem kell ráerôltetni az irodalmat a tanulókra, hanem maguktól
kelnek új utakra Gutenberg-galaxisában.

Hulladékszállítás
október 22-én és 23-án
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy 2012. október 22-én és 23-án a
hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem, valamint a
Hulladékudvarok mindkét nap zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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Forgalmirend-változás

Svájci segítség a szennyvíztisztítónak
Közel egymilliárd forint értékû svájci frankkal támogatta a nyíregyházi szennyvíztisztító telep felújítását a
Svájci Államszövetség 2002-ben. Az esemény kapcsán
tartott ünnepségen elhangzott: a 2,5 milliárd forint
összértékû beruházás nagy mértékben a svájci pénzügyi
és technológiai támogatásnak köszönhetôen készült el.
Tíz éve újították fel a nyíregyházi szennyvíztisztító telepet,
és a meglévô nyíregyházi csatornahálózat egy részét. Móricz István, a Nyírségvíz Zrt.
vezérigazgatója szerint a fejlesztés mérföldkônek számít
a város történetében. A 2,5

milliárd összköltségû beruházást a Svájci Államszövetség
akkor közel egymilliárd forint
értékû svájci frankkal támogatta. A pénzügyi hozzájárulás mellett a Nyírségvíz komoly szakmai segítséget is
kapott Svájctól.

Móricz István elmondta, a támogatásból megoldották az
elavult, kapacitáshiányos
szennyvíztelep teljes körû
korszerûsítését, és megépítették az iszapfeldolgozó telepet
is. Ez akkor nagyon nagy lépés volt Nyíregyháza történetében, mert nemcsak a régió,
hanem az ország legkorszerûbb szennyvíztelepét tudták
létrehozni és azóta is nagyon
vigyáznak rá.
A vezérigazgató szerint a környezetvédelem és a fenntart-

hatóság szempontjából ez a
10 év felbecsülhetetlen. Svájci támogatás nélkül pedig
nem készült volna el a beruházás.
Az ünnepségen elhangzott: a
lefedettségi problémákat a
10 évvel ezelôtti beruházás
nem kezelte. Ezt egy uniós
projekt oldja meg, a tervek
szerint ugyanis 2013 ôszéig
mintegy 220 kilométernyi
szennyvízcsatorna-hálózat
épül Nyíregyházán és környékén.

Százával „sétáltak” az autósok
A közterület-felügyelethez
érkezett lakossági jelzések
alapján a belvárosba
sokan hajtanak be olyanok, akik nem rendelkeznek ehhez engedéllyel.
Ezért kiemelt akció
keretében ellenôrizte az
elmúlt hetekben a közterület-felügyelet és a
rendôrség a szabályok
betartását – tájékoztatott
Tóth Géza, a felügyelet
vezetôje.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

– Az október 8-án kezdôdött
akció elsô hetében csak figyelmeztettük a szabálytalankodókat, viszont október
15-étôl, a rendelkezések

megsértôire a 410/2007. (XII.
29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott, 30 000
forint összegû közigazgatási
bírságot szabtunk ki. Lapzártánkig az ellenôrzés elsô hetének tapasztalatairól tudok
beszámolni.
Tóth Géza emlékeztetett,
hogy az ellenôrzött terület a
„Korlátozott várakozási övezet”-be tartozik, melyet tábla
is jelez. A tábla hatálya alatt
lévô területen a várakozás
csak feltételekkel engedélyezett, sôt a behajtás is engedélyhez kötött. A felügyeletvezetô kitért arra is, hogy
azok is kaphatnak engedélyt
a behajtásra, akik az érintett
területen laknak, ha lakcímkártyával igazolják ezt és a

gépjármû a tulajdonukban
van. Az engedéllyel rendelkezô jármûvek a területre behajtási engedélyüket a szélvédô
mögött, jól látható helyen kötelesek elhelyezni.
– Az ellenôrzést két helyszínen végeztük az elmúlt idôszakban. Egyrészt a Korzó
Üzletház és a Dózsa Gy. utca
sétálószakaszán, valamint a
Bethlen Gábor utcán, a posta
elôtt. Ez utóbbi területen 88
szabálysértôvel találkoztunk
az elsô napokban, míg a bevásárlóközpontnál 101 esetben kellett figyelmeztetni az
autósokat. A folyamatos jelenlét azt eredményezte, hogy
napról napra csökkent azok
száma, akik jogtalanul hajtottak be a területre, és örömmel

számolok be arról is, hogy
egyes áruszállítókkal is sikerült kompromisszumos megoldást találni az árufeltöltésre úgy, hogy ne zavarja a járókelôket – kaptuk a tájékoztatást. A közterület-vezetô
arra is figyelmeztet, hogy az
ellenôrzésekre folyamatosan
kell számítaniuk az autósoknak, az akciót követôen is.
Tóth Géza arra is kitért, hogy
hamarosan Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselôtestülete elé kerül az a rendeletmódosítási javaslat,
mellyel egyszerûbbé válhat
az ügyintézés – többek között – a „Korlátozott várakozási övezet” alá tartozó területek behajtási engedélyeit illetôen is.

Business tour a határokon át
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Város Önkormányzatával valósítja meg a „Business
tour” c. pályázatát, melynek
keretében október 17-18-án
elsô alkalommal találkoztak
azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, akik többek
között megismerkedhettek a
magyar-román határtérség befektetési trendjeivel, a magyar
pályázati rendszerrel, kiemelten a magyar-román határtérségre jellemzô pályázati felhí-
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vásokkal, lehetôségekkel.
Megtekintették a Nyíregyházi
Fôiskola energiaültetvényére
és kilátogattak a Nyíregyházi
Ipari Parkba is.
A program célja a vállalkozások pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, inspirálása, pályázati lehetôségek
bemutatása, fejlesztési igények
megfogalmazása volt a 2014tôl kezdôdô programozási idôszakra, és ezek eljuttatása az
Irányító Hatóságoknak.

Nemrégiben megváltozott a Gimnázium köz és a Luther
tér forgalmi rendje.
„A belvárosi terek integrált funkcióbôvítô fejlesztése Nyíregyházán” címû projekt keretében megvalósult a „Luther
tér rekonstrukciója” építési beruházás. Kialakították a templom oldalában a parkolókat, így az alábbi forgalmi rend
szerint kell közlekedni:
A Gimnázium közben az eddigi egyirányú forgalom helyett megengedett a kétirányú forgalom.
A Gimnázium köz mindkét oldalán megállni tilos!
A Luther tér északi oldalánál lévô útszakasz zsákutca.
Kérik a lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendnek
megfelelôen, kellô figyelemmel, a kitáblázásnak megfelelôen közlekedjenek!

Ôszi virágültetés
Az Orosért Közéleti Egyesület évekkel ezelôtt fô céljai között
jelölte meg Oros szebbé, virágosabbá tételét – kaptuk a tájékoztatást Szécsi Józsefnétôl, az Orosért Közéleti Egyesület
elnökétôl. Ennek érdekében folyamatosan ültetjük a virágokat, évelôket, és természetesen gondozzuk is a beültetett területeket. Most ôsszel igen sok teendô akad, amit a tél beálltáig
meg kell valósítanunk. A Katolikus temetô elôtti részen az
egynyári növények kiszedését követôen több száz tô évelô
növényt ültetett az egyesület. A körforgalomnál folytatjuk a
munkálatokat, mert sajnos a nagy nyári aszály sok növény
kiszáradásához vezetett. Ezt követôen a XX. sz. áldozatainak
emléket állító parkban szedjük ki az egynyáriakat, és a hagymás növények mellett több száz tô árvácska ültetését is megvalósítjuk. Nem feledkezünk meg a Katolikus temetôben lévô
Hôsi Emlékmû és a Református temetôben lévô Lányi Emlékmû virágosításáról sem.

Gazdára lelnek a diplomák
A Nyíregyházi Fôiskola szenátusának egy áprilisi határozata az intézményi nyelvi vizsgák révén lehetôvé tette a
korábban nyelvvizsga-bizonyítványok hiányában visszatartott diplomák kiváltását. A fôiskolán nagyon sok régi hallgatót érint a rendelkezés, s az elsô vizsgák azt mutatják,
sokan élnek a lehetôséggel.
Az eddigi több mint száz jelentkezô 70 százaléka kapta meg
diplomáját a sikeres belsô nyelvi vizsga alapján, ami tartalmilag igazodik az állami vizsgákhoz, csupán technikai
könnyítéseket tartalmaz. Például nincsen magnóhallgatás
és nincsenek minimum követelmények az egyes vizsgarészeknél.
A vizsgák alól mentességet csak az kaphat, aki az adott
idegen nyelvbôl záróvizsgát vagy szigorlatot tett, amit alapfokú nyelvvizsgaként fogadnak el. Az idén felvett hallgatókra az új szabályozás már nem vonatkozik, s a mesterképzésben szintén továbbra is feltétele a diploma megszerzésének a követelményekben elôírt állami nyelvvizsga,
aminek letétele alól csak azok mentesülnek, akik már a tanulmányaik elkezdésekor betöltötték a negyven évet.

Közlemények – ajánlók

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ
Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

A Nyírtávhô Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit,
hogy 2012. október hónaptól
megkezdte díjbehajtási tevékenységét 7 fôvel.
Kollégáink személyesen keresik fel a tartozással rendelkezô fogyasztókat lakásukon, tájékoztatnak minden érdekeltet az aktuális egyenlegérôl és lehetôséget
biztosítanak a helyszínen a hátralék készpénzben történô kiegyenlítésére.
Amennyiben a fogyasztó nem tudja hátralékát idôben
rendezni, részletfizetési lehetôséget biztosítunk számára ügyfélszolgálatunkon, ahol további adósságrendezési lehetôségekrôl, szociális támogatásokról is tájékoztatást kaphat személyesen.
Munkatársaink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek,
személyüket illetôen honlapunkon (www.nyirtavho.hu/adossagkezeles.html) is tájékozódhat a fogyasztó, elkerülve ezzel az esetleges visszaéléseket.
Kérjük, fogadják ôket bizalommal!

Ügyfélszolgálati Iroda
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I/106.
(Univerzum Üzletközpont)
Hibabejelentés: 42/451-644

2012. október 19.

7

8

2012. október 19.

Önként adódik a kérdés,
hogy református felettesei
miért üldözték ilyen elszántan a kezdô Bán Istvánt?
Azért, mert mind Békefi
Benô esperes, mind Péter Já-

Nem vett részt a
forradalomban

Bán Istvánt (1931. november
3., Nyíregyháza–2006. május 23., Miskolc), a nyíregyházi vasutas fiát az ’56-os
forradalom elôtt 11 nappal
avatták lelkésszé a debreceni nagytemplomban. Janka
Péter esperes, mintha csak
megérezte volna az ifjú lelkész állandó megpróbáltatásokkal terhelt eljövendô életét, Pál apostolnak Timótheus-hoz írott II. levele 4.
részének 1-2. versét ajánlotta útravalónak, ekként: „Hirdesd az igét, állj elô vele alkalmas és alkalmatlan idôben...”!
Ezután, csupán 4 hónapig lehetett a nyíregyházi tanyabokrok segédlelkésze, mert
egyházi felettesei (!) 5 évre
börtönbe juttatták „ellenforradalmár” múltja miatt, de
további civil életében is
mindig ez a bibliai intelem,
parancs irányította tetteit. A
Kádár-féle diktatúra Márianosztráról való kiszabadulása után is „ellenforradalmi
banditaként” kezelte, Nyíregyházáról a rendôrség kitiltotta, s 1990-ig még folyamatos üldözést kellett elszenvednie a BM III/III.
ügyosztálya részérôl. Így
került Miskolcra, tervezô
mérnöknek.
Életmûve: „Az arctalan szolgálók” címû, 545 oldalas gépelt kézirata (1.) ötödik oldalán így írt: „Szabadulásom
után, hiába jelentkeztem
utolsó munkahelyemen, nem
volt lelki ember, aki a hivatalos egyházban szót váltott
volna velem ... Amit szerettem volna tudni, nem volt
megismerhetô az egyház levéltáraiban.”

Ki volt Bán István?

nos püspök 1956-nak elszánt
ellenségei voltak! Kiderült az
is, hogy Békefi Benô még
1944. november 2-án a nyíregyházi szovjet elhurcolás fôszervezôje volt, s emellett
KGB-ügynök és békepap is!
Így Békefi esperes megtehette, hogy 1957. február 7-én, az
éppen Nyíregyházán tartózkodó Kádár Jánosnál személyesen panaszolja be Bán István
segédlelkészt! Péter János
püspök pedig, aki Bán István
kézirata 135-136. oldalainak
tanúsága szerint már 1949 óta
„T”, azaz titkos párttag (!)
volt, névrokonánál: Péter Gábornál, az ÁVH altábornagyánál (Faludy György szerint:
fôinkvizítor) tette ugyanezt.
Pedig Bán István nem vett
részt a forradalomban és nem
volt tagja semmilyen forradalmi bizottságnak vagy munkástanácsnak! Csupán az történt, hogy Békefi esperes felajánlkozása ellenére, a Nyíregyházi Rádióban október 31én és november 2-án elmondandó ünnepi beszédre a forradalmár Taraszovics Sándor
volt gimnáziumi osztálytársát:
Bán István segédlelkészt kérte fel. Az esperes hiúsága ezt
nehezen bírta elviselni.
Bán István mindkét beszéde
gyönyörû volt. Nemcsak a
nyíregyházi és a miskolci rádió, hanem a Szabad Európa
Hangja is ismertette. Bán István kitért arra is, hogy a Református Egyház még sohasem volt ilyen mély ponton,
mint a 20. században. Az egyház reformját és a békepapság megszüntetését követelte, s ennek érdekében a bûnös vezetôk: Békefi Benô és
Péter János azonnali lemondatását! Utóbbiakra utalt második rádióbeszédében is,
ekként: „azóta bizonyosan
lemondott Péter János ...
Békefi Benôt ma megkértük,
hogy összes tisztségérôl
mondjon le és lelkészi állásából való nyugdíjazását kérje.” (5.)
Késôbb, Bán István remélte,
hogy a 400 lelkészügynök

te, nem olvastam) alapján
2007-ben ismertetést közöltem „Az arctalan szolgálók”
címen, hézagpótló és mégis
kiadatlan dokumentumairól,
munkásságáról (6.). A tények
kedvéért jelzem, hogy az általam megismert, 145 oldalnyi
részben is nagyon sok: 57
ügynök szerepel, fedônévvel
(22 belföldi, 17 külföldi vendégeket figyelô és lehallgató
és 18, 1956 elôtti ügynök).
Ezután, ezt a kapott kéziratot
a Megyei Levéltárnak ajándékoztam, hogy minél szélesebb
körben kutathassák, megismerhessék. Ennek alapján közölte a kézirat 32 oldalát (pontosan: a 94–126. oldalait) dr.
Nagy Ferenc igazgató, szerkesztô a Szabolcs-SzatmárBeregi Szemle 2007. évi utolsó számában (1.).
Bán István 75 évesen, 2006.

1. Bán István: Arctalan szolgálók (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007.
4, 465-488.
2. Dr. Fazekas Árpád: Forradalmár lelkészeink: Dr. Abrudbányai János
és Bán István (Igazunk ’56 c. havilap, 2001. IV. évf. 8. szám, 32. old.)
3. Dr. Fazekas Árpád: A régi elavult, újat kezdett az Isten. Arckép forradalmi lelkészeinkrôl, Dr. Abrudbányai Jánosról és Bán Istvánról (Kelet-Magyarország, 2001. LVIII. évf. 247. szám, 15. old.)
4. Dr. Fazekas Árpád: 10 éve történt. Bán István el nem hangzott beszéde
Gulyás Lajos tiszteletes késôi temetésén (Szittyakürt, USA, Cleveland;
2001. XL. évf., 4., 8. old.)
5. Dr. Fazekas Árpád: Forradalom Szabolcs-Szatmárban (a TIT módszertani
kiadványa 2006. Nyíregyháza, 232. oldal és 42. kép, Grafit Nyomda)
6. Dr. Fazekas Árpád: Könyvismertetés. Bán István református lelkész
kiadatlan könyve: Az arctalan szolgálók (Magyar Élet c. hetilap, Ausztrália, 2007. XLIX. évf. 10. szám, 8. old.)
7. Martinkó Károly: Az áldozatok Isten szolgái (Bp., 1991., II. János Pál
pápa magyarországi látogatásának tiszteletére)
8. Stevanyik András: Eleven kövek (Nyíregyháza, 2002., 186. old., Möbius Print)

Irodalom:

május 23-án halt meg Miskolcon. Eltemették a nyíregyházi Északi Temetôben, a családi sírboltba, 1 hét múlva.
Mintegy 60-an lehettünk a
szertartáson, de hivatalosan
’56-os szervezet nem képviseltette magát, pedig a Forradalom 50. évfordulóján még

dr. Fazekas Árpád
’56-os munkástanácsi elnök

Bár sok ilyen lelkészünk lett
volna az 1956-os Forradalomban!

„Elszárad a fû,
elhervad a virág,
de Istenünk Igéje
örökre megmarad.” (És. 40,8)

mûködött külön ’56-os Megyei Emlékbizottság is!
Megbecsülésem jeleként azzal
az idézettel zárom soraimat,
amellyel „Az arctalan szolgálók” címû pótolhatatlan mûvét
Bán István kezdte:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára emlékezô ünnepséget dr. Jánosi
Zoltán rektori köszöntôje nyitotta meg a Nyíregyházi Fôiskolán. Dr. Antal Balázs fôiskolai
adjunktus, a Szabolcsi Írók Társaságának elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a fôiskola
Színházi Mûhelye „A szél átkot hoz” címû elôadásával állított emléket a munkatáborokban
szenvedôknek, a megtorlások áldozatainak.

1956 hôseire emlékeztünk

forradalom ellenfelei nem tétlenkednek: így, még 1981-ben
Békefi Benô bronz dombormûvet kapott Nyíregyházán, a
Korányi Frigyes utca 166.
szám alatti Magdaléneum elôterében (8.). Ekkor még nem
állottak rendelkezésre a Bán
István által késôbb felkutatott
levéltári dokumentumok és
ügynöklisták. Mai tájékozottságunk alapján már ez merô
anakronizmus (a TIB megyei
szervezete javasolja az eltávolítását)!
Már 2001-ben írtam is Bán
Istvánról „Forradalmár lelkészeink” címen (2., 3.) és el
nem hangzott levéli gyászbeszédérôl is (4.). Majd, a nekem
2003. november 21-én bírálatra átadott gépelt kéziratrészlet (1-145 oldal és 1-152 számozott irodalmi utalás, magyarázat lábjegyzetben; az
ügynöklistákat tartalmazó további 400 oldalt csak említet-

Mottó: Hirdesd az igét
alkalmas és alkalmatlan idôben!

Mindenesetre, Bán István és a

„Az arctalan szolgálók”

közül néhányan jelentkeznek
majd és bûnbánatot tartanak,
de egyetlen „palástos” ügynök
sem volt erre képes! Sôt, Bán
Istvánt nem engedték megszólalni a rabtársa: Gulyás Lajos
(1918–1957. december 31.,
kivégzés) késôi temetésén
Levél községben (volt Hegyeshalmi Járás), 1991. május
11-én! Szerencsére, Martinkó
Károly: Az áldozatok Isten
szolgái címû kötete (7.) megôrizte e halotti beszéd részleteit: „...amíg Káin legalább
utólag ráébredt szörnyû tettére, Gulyás Lajos gyilkosaitól
ma sem állt – s mivel még
mindig nagyon sokan élnek
közülük –, s áll ma sem távolabb, mint a vezeklés.”

Forradalmárok közt lelkipásztor,
lelkészeknek forradalmár

Események – információk AKTUÁLIS

56 perc a nyíregyházi forradalomról címmel 2006-ban film
készült a Nyíregyházi Televízióban azokról az eseményekrôl, amelyek a budapesti történésekkel párhuzamosan a
szabolcsi megyeszékhelyen
zajlottak. A film rendezô-operatôre, Miló Mihály felkutatta
a szemtanúkat és olyan legendás, köztiszteletben álló személyiségekkel idézte meg 56'
vidéki arcát, mint Hetey László színmûvész, Trencsényi István, a Nyíregyházi Rádió riportere, Bán István, református segédlelkész, Demeter János, a Megyei Forradalmi Bizottság elnökségi tagja. A film
a szemtanúk, résztvevôk és
történészek visszaemlékezéseivel segít puzzle-szerûen
összeállítani a nyíregyházi
eseményeket. Itt is leverték a
középületekrôl a vörös csillagokat, ledöntötték a kozák
szobrot és az ifjak verset
mondtak az akkor még közlekedô villamos tetejérôl. Miló
Mihály filmje kortörténeti dokumentum még akkor is, ha a
legendákkal ellentétben nem
sikerült mozgóképeket fellelnie a nyíregyházi eseményekrôl és jobbára fotókkal illusztrálja az elbeszéléseket. Érdekes megemlíteni, hogy a film
készítése során, 2006-ban is
voltak még olyan szemtanúk
és résztvevôk, akik nem vállalták a kamera elôtti szereplést, de segítettek a történések
feltérképezésében. A film készítôje hozzáfûzi, bár a filmbôl nagyon életszerû kép rajzolódik ki Nyíregyháza ’56járól, azonban ennyi év távlatából már nagyon nehéz tárEgy mártír arcai, Nyíregyházi Televízió, október 23.
20.00 óra.

Rá-adás, különkiadás 56ról, Nyíregyházi Televízió,
október 23. 18.00 óra.
56 perc a nyíregyházi forradalomról, Nyíregyházi Televízió, október 23. 19.00 óra.

gyilagosan beszámolni a történelmi eseményekrôl, ám ettôl lett a film valóban emberi.
– 2005 ôszén a Nyíregyházi
Televízió stábjának Budapesten, a Nagy Imre Múzeumban sikerült a mártírhalált
halt miniszterelnök egykori
munkatársaival, leszármazottaival riportot készítenie.
Tudja Zsolt operatôr és Z.
Pintye Zsolt szerkesztô-riporter kihasználta a lehetôséget és a riportokból rövidfilmet állított össze, amelybôl kiderül, milyen ember
volt Nagy Imre és hogyan
élte meg az ’56-os forradalom történéseit. A 23-ai badacsonyi szürettôl, melyrôl
sietve kell a fôvárosba utaznia a történések miatt, a bebörtönzéséig kap beszámolót
a nézô Nagy Imrérôl és persze az 1956-os forradalom és
szabadságharcról.
– A Rá-adás címû közéleti
mûsor különkiadásának elsô
felében pedig dr. Fazekas Árpáddal beszélget Vitkai Éva
szerkesztô. A második részben
az ’56-os szervezetek megyei
képviselôi ülik körül az asztalt a stúdióban.

Kuriózumok az NYTV-ben:
filmek az '56-os forradalomról

Tavaly Életmûdíjjal tüntette
ki a város, ’56-os szerepléséért pedig a Hazáért és Szabadságért 1956 Emlékérmet
vehette át a köztársasági elnöktôl. Az ô visszaemlékezése következik.

SZERZÔ: PALICZ GYÖRGY

Nagy Károly neve nemcsak
Nyíregyházán, hanem
szerte a megyében is
ismerôsen és jól cseng. A
81 esztendôs nyugalmazott
fôiskolai címzetes docens,
korábbi megyei vezetô
kémia szakfelügyelô a
nyíregyházi önkormányzat
oktatási bizottságának a
kezdetektôl húsz éven át
volt tagja, s a legutóbbi
ciklusban a FIDESZKDNP képviselôje is.
A történtek után nyugodt szívvel utaztam haza a szüleimhez
téli szünetre, ami akkoriban
még január 28-áig tartott.
Amikor visszautaztam Komádiba, akkor szóltak, hogy meg
kell jelennem a járásnál. Nekem eszembe sem jutott, hogy
ne menjek, hiszen nem követtem el én semmit. Fel is ültem
a buszra, elindultam. Az egyik
megállónál felszállt az ottani

Eljött a tavasz, és miután lementek a tavaszi nagy razziák a „márciusban újra kezdjük” miatt, vonatra szálltam és
Nyíregyházára jöttem. A mellettem ülô fiút kétszer is ellenôrizték a pufajkások, engem
egyszer sem. Itt, a Toldi utcán
a volt házinénimnél laktam,
aki még diákkoromban adott
nekem szállást. Kômûveseknél kezdtem dolgozni segédmunkásként. Nagyon szerettem azt a munkát, pedig kemény volt, hajnaltól estig. És
háromszor annyit kerestem,
mint tanárként… Egyre szabadabban mozogtam, kijár-

Pufajka, ÁVH, Tököl

hogy disszidáljak, de egyszerûen nem voltam képes megtenni.

Meghívó

rendôrkapitány. Amikor meglátott, elsápadt, majd észrevétlenül elkezdett nekem integetni, hogy szálljak le és tûnjek
el. Akkor értettem meg, hogy
nagy bajban vagyok. Visszamentem Komádiba és három
hétig három óvónôvel laktam
egy szobában, ôk bújtattak.
Volt egy függönnyel eltakart
sarok, ahová betettek nekem
egy széket, oda beülhettem, ha
jött valaki. Volt olyan, hogy
végighallgattam, ahogy az

tam a Sóstóra, még az ottani
rendôrökkel is összebarátkoztam. Elég sokáig dolgoztam így, aztán egyszer csak
megjelent az építkezésen két
civil ruhás idegen. Egybôl
tudtam mirôl van szó. Karon
fogtak és vittek is a Sóstói
úti volt ÁVH székházba. Kihallgattak újra és újra, hátha
egyszer mást vallok, és mindenféle koholmányokkal vádoltak. Pár nap után közölték velem, hogy internálnak.
Tökölre kerültem, ahol nyolc

Október 23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Helyszín
Idôpont
Nagy Imre dombormû (Vay Á. krt.–Dózsa Gy. u. sarok)
11.00
Büntetés-végrehajtási Intézet (Bujtos utca)
11.30
Rácz István emléktáblája
11.45
Dandos Gyula emléktáblája (Béla utca)
12.30
Szilágyi László emléktáblája (Kossuth gimnázium falán) 12.45
Bán István emléktáblája (MR Nyíregyházi Stúdió falán)
13.00
Volt ÁVÓ-s épületen lévô emléktábla
11.00
Dr. Babicz Béla emléktáblája
12.00

2012. október 19.

Lebonyolító
Kodály Zoltán Ált. Iskola
Kodály Zoltán Ált. Iskola
ÉVISZ
Kossuth Lajos gimnázium
Kossuth Lajos gimnázium
Kossuth Lajos gimnázium
Apáczai Csere János Iskola
Túróczy Zoltán Ev. Iskola

EMLÉKTÁBLA-KOSZORÚZÁSOK – 2012. október 19.

Ünnepség helye: Oros, Fô utcai XX. sz.-i Emlékpark
Ezt követôen a posta elôtt koszorúzás, majd fáklyás felvonulás a Bíró Sándor emléktáblához.
Ünnepség ideje: 2012. október 23. (kedd) 17.00 óra
Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket!
Orosért Közéleti Egyesület
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hónapot töltöttem, szinte végig magánzárkában. Tettlegességre csak egyszer került
sor, persze teljesen indokolatlanul, de akkoriban már tartottak tôle, nehogy a politikai
foglyoknak komoly baja essen. Nyolc hónap után szabadultam. Akkortól kezdve
szinte mindenben szerencsém volt, és nem panaszkodhattam, bár az ’56-os múltam
miatt még elbocsátottak a fôiskoláról, de határozatilag
megtiltották, hogy anyagilag
rosszul járjak és a fizetésemet
meg kellett hagyni. Aztán a
rendszerváltás után rehabilitáltak, visszamehettem volna
a fôiskolára, de már nem
akartam. Az ’56-os forradalomba szinte véletlenül csöppentem bele, mégis sok hátrány ért miatta.

Minden készen volt, hogy
disszidáljak, de egyszerûen nem
voltam képes megtenni.

egyik óvónônek udvarolt a barátja... Amikor Komádiban
megszûnt a keresésem, elhatároztam, hogy Pestre megyek. A vasutasok mindenütt
segítettek. Akkoriban volt
még a vonatokon úgynevezett
kalauzfülke. Oda zártak be,
így jutottam fel Pestre többszöri átszállással. Egyik sem
szólt egy szót sem hozzám, de
segítettek eljutni Budapestre.
Ott két családnál is bujkáltam,
szinte ki sem mozdultam a lakásból. Minden készen volt,

Az Orosért Közéleti Egyesület tisztelettel meghívja Önt az
1956-os Forradalom és Szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepségre.

vérengzés, akkor valószínûleg
nem így történtek volna a dolgok. Akkoriban Komádiban
tanítottam. Egyszer csak jött
a pedellus, hogy azt üzeni az
igazgató, engedjük haza a
gyerekeket, mert kitört a forradalom és a vonatok is leálltak. Az elsô felvonuláson részt
sem vettem. Aztán, mint szinte minden településen, megtartották a Nagygyûlést. Mivel nagyon népszerû voltam
Komádiban, engem kértek fel,

Karon fogtak és vittek is a Sóstói úti
volt ÁVH székházba.

Az 1956-os forradalomba én
csak belecsöppentem. Igazából nem tudtam én a forradalomról semmit. Nem foglalkoztam én a politikával; tanítottam, udvaroltam. Még újságot sem nagyon olvastam.
Szerintem, ha Pesten nincs a

Belecsöppentem

A sarokban bújtattak

hogy tartsak beszédet. Én elmondtam, amit már amúgy is
lehetett hallani, hogy az oroszok menjenek haza, legyen
önkéntes a TSZ-be való belépés, többpártrendszer legyen,
engedjék szabadon a politikai
foglyokat. A TSZ-ek szinte
azonnal feloszlottak. Mindenki vitte haza a magáét, hiszen
még tudták az emberek, hogy
mit vittek be.

Az oroszok menjenek haza!

Események – információk AKTUÁLIS

Vélemények – információk

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

KRÚDY VIGADÓ

Két héttel ezelôtti számunkban a Magyar Nemzet információi alapján megírtuk, hogy hûtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fôügyészség, a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal
(KEHI) feljelentése nyomán, a nyíregyházi Krúdy Szálló 2002-es értékesítésével kapcsolatban. A KEHI feljelentésébôl kiderül, hogy az általuk megbízott igazságügyi szakértô 580 millió forint plusz áfa értékben határozta meg a nyíregyházi ingatlan 2002-es adásvételekor fennálló, valós szabadpiaci forgalmi értékét, szemben
a szerzôdésben szereplô 70 millió plusz áfás összeggel. Az egyik érintett reagálási lehetôséget kért, amit további
friss és korábbi információk mellett teljes terjedelemben közlünk.

Politikai lejárató kampány Nyíregyházán?
A Nyíregyházi Naplóban október 5-én a Magyar Nemzet
cikke alapján megjelent egy
írás arról, hogy a KEHI ismeretlen tettes ellen feljelentést
tett a Krúdy Vigadó értékesítése miatt. Az érintett hatóságok – helyesen – nem nyilatkoznak a folyamatban lévô
ügyrôl. Hogyan lehet akkor,
hogy a Magyar Nemzet újságírója részletes tájékoztatást
közöl egy folyamatban levô
ügyrôl. Bár a feljelentés ismeretlen tettes ellen szól, az írás
és a megjelent fénykép egyértelmûen személyemet érintô politikai támadás. Én bízom a megyei rendôrség és
ügyészség objektív, politikamentes vizsgálatában, és abban, hogy minden körülményt
mérlegelnek. Ezért csak néhány olyan tényt idéznék fel,
melyet a városlakók egyébként ismernek, hiszen ebben
az ügyben is – mint mindig –
folyamatosan tájékoztattuk a
lakosságot, így már maga a
szocialista mutyi cím is értelmezhetetlen. A szóban forgó
ingatlan KEHI által megállapított forgalmi értéke egyszerûen képtelenség. Sokan emlékeznek még arra, hogy egy

évtizedig milyen állapotban
volt Sóstófürdô központja:
betört ablakok, romos, piszkos épületek, megfagyott, ismeretlen halott a padláson, és
még sorolhatnám. A városlakók szerették Sóstót, ezért
igényeiket figyelembe véve az
általam vezetett önkormányzat 1996-ban 150 millió forintért visszavásárolta központjának négy épületét és egy
gyógyvizes kutat ötéves fizetési kedvezménnyel. Azért
kellett ezt megtennünk, mert
mindezt a kilencvenes évek
elején, a Fidesz vezette önkormányzat idején privatizálták. A négy épület közül a
Svájci Lak, a Fürdôház, a víztorony értékét apportként a
megyei önkormányzat 75 millió forinttal fogadta be egy
gazdasági társaságba. Így a
vételárból levezetve a Krúdy
Szálló és a gyógyvizes kút
együttes értéke 75 millió forint lett. Vagyis ennyi volt az
akkori értéke, amit a KEHI
„szakértôje” közel 600 millió
forintra becsül. Aki látta az
alapjaira lebontott épületet,
majd a felújítását annak idején – sokan vannak ilyenek,
hiszen bemutattuk a nyíregy-

háziaknak – azok tudják,
hogy ez az állítás mennyire elfogadhatatlan. Mindezek
alapján számomra egyértelmû, hogy a KEHI politikai
megrendelésre, a szakmai követelményeket semmibe véve
végzi tevékenységét. Most is,
mint az elmúlt idôben sokszor
több tíz-, több százmillió forintot költenek bizonyítékok
felkutatására, beszerzésére
szocialista politikusok elleni
nem létezô visszaélésekrôl. A
vizsgálatok elsöprô többsége
eredmény nélküli, vagy látszólagos eredménnyel jár, és
újabban egyre többször
mondja ki a bíróság a feljelentések megalapozottságának hiányát. Hogy közben mi
lesz a megvádolt emberekkel? Kit érdekel!
Az azonban minden itt élôt
érdekelhet, hogy a Krúdy Vigadó a lakosság és a korábbi
önkormányzat szándéka szerint több mint nyolc évig régi
pompájában mûködött, és sok
színes programnak adott helyet. Az általam vezetett önkormányzat az állatpark, a
Parkfürdô, az Élményfürdô, a
parkok, játszóterek, a központi épületek felújításával meg-

teremtette azokat a feltételeket, melyek mûködôképessé és
továbbfejleszthetôvé tették a
város gyöngyszemét, a Sóstót.
Mi történik most? A Krúdy
Vigadó épülete állami tulajdonban van, és be van zárva.
Vádaskodás helyett válaszokra várnak a városlakók. Ki
felel azért a kárért, hogy két
nyári szezonban Sóstó központi épülete nem mûködött?
Ki felel azért, hogy a terasz
különleges napernyôjét a szél
már leszaggatta, és két éve
nincs, aki összecsukja? Ki felel azért, hogy az épületben és
a benne lévô eszközökben a
gazda hiánya miatt több tízmillió értékû kár keletkezett?
A válaszok nem fontosak, a
lényeg számukra az, hogy tíz
évvel ezelôtti közgyûlési döntéseket sok millió forintért
évekig vizsgáljanak a hatóságok, hogy a részmegállapítások, féligazságok folyamatosan megjelenhessenek, és ezzel embereket sározzanak be,
járassanak le.
Ez jellemzi a Fidesz hatalomgyakorlását!
Csabai Lászlóné
aki 20 évig polgármesterként szolgálta Nyíregyházát

Nyomoznak az ügyben
Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fôügyészség sajtószóvivôje emlékeztetett, hogy a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal (KEHI) elnöke tette a feljelentést. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Fôügyészség 2012. szeptember 20-án
különösen jelentôs vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntettének gyanúja miatt indított nyomozást, mivel a vagyoni hátrány meghaladja az 500 millió forintot. A nyomozást a megyei
rendôr-fôkapitányság tanúk kihallgatásával, iratok beszerzésével elkezdte. A nyomozás határideje törvény szerint két hónap,
amit az ügyész meghosszabbíthat akár két évig is.

A Krúdy Vigadó
nem az államé
A Krúdy Vigadó 2007 nyara óta a Carion Befektetési Alapkezelô Zrt. által képviselt Carion Ingatlan Befektetési Alap
tulajdonában van. Mint Papp Ádám, a zrt. igazgatóságának
tagja lapunknak elmondta: természetesen folyamatosan dolgoznak az épület hasznosításán. Hosszabb távú tervük vegyes funkciójú üzemeltetés, ami rendezvényeket, konferenciákat jelent szálláshelyek kialakítása mellett. Ez utóbbira azonban jelenleg kevés az elérhetô forrás, most is pályázaton vesznek részt. Papp Ádám hozzátette: gondoskodnak a folyamatos állagmegóvásról, mûszaki problémák elhárításáról, az épület biztonságáért folyamatos járôrszolgálat felel, a gyors és hatékony probléma-elhárítást gondnoki szolgálat biztosítja. Elmondása szerint a hasznosítást
nehezíti, hogy az éves felépítményadó 16,4 millió forint,
amit az önkormányzatnak fizetnek. Ôk kérték ennek mérséklését, ám a Polgármesteri Hivatal érdemi választ még
nem adott, hivatkozással az önkormányzatok nehéz anyagi
helyzetére. Emlékeztetett: a gazdasági válság különösen
érzékenyen érintette a kulturális szférát is, így egy korábbi
tárgyalásuk egy országos rendezvényszervezô céggel akkoriban meghiúsult. Azóta döntôen helyi gazdasági társaságok vették bérbe tôlük az épületet, azonban ezek az
együttmûködések meghiúsultak a partnerek üzleti magatartása okán. Papp Ádám azt ígérte: jövô nyárra mindenképpen szeretnének üzemeltetôt találni, hogy legalább a
népszerû terasz kinyisson.

9 adag diákpolgármester – Krúdy nem így vigadott...
A vevônek az áfa megfizetésén kívül egyetlen forintot sem kellett az önkormányzat részére fizetnie
A Nyíregyházi Napló
már 2011 szeptemberében foglalkozott a
Krúdy Vigadó ügyével.
Akkor Palicz György
járta körül az épület
önkormányzat általi
eladásának témáját,
mely két részben jelent
meg. Ebbôl idézünk az
alábbiakban.
„Aztán 2002-ben megérkezett az igaz vevô. Az Épker
Kft. az Ipari Park Kft.-ben
és a Nyír-Therma Kft.-ben
lévô üzletrészét ajánlotta fel
cserébe a szállóért. Elég sovány fizetség. Nézzük, mit
értek ezek.
Ipari Park Kft.
50%-os tulajdonrész. Névértéken 14 millió forint. Az
Épker 27 millióért akarta beszámíttatni. A vagyongaz10

2012. október 19.

dálkodási iroda akkori vezetôje kétségbeesett feljegyzést
írt Csabai Lászlóné akkori
polgármesternek, miszerint az
50%-os üzletrész értéke az
elôzô éves beszámoló adatai
szerint 2-3 millió forintra tehetô, és az Ipari Park akkori
ügyvezetôje sem értette, hogy
az Épker honnan szedte a 27
milliót. Az irodavezetô még
hozzáteszi, hogy az üzletrésznek igazából jelképes értéke
van. Lefordítom: 0.
Nyír-Therma Kft.
37%-os üzletrész. Névértéken
22 millió forint. Az Épker 35
millióért akarta beszámítani.
Az irodavezetô ezt az árat sem
tartotta reálisnak, mint leírta,
a társaság a jegyzett tôkéjének
40%-át már felélte. A 35 millió forintot pedig egy építendô élményfürdô megvalósíthatósági tanulmánya, teljes
mûszaki tervdokumentációja,

mûszaki leírása testesítette
meg.
A Nyír-Therma Kft. azóta
nem létezik, de amíg létezett
sem hajtott egy fillér hasznot
sem a városnak. Az elkészült
élményfürdô terveknél egy
ceruzavonást sem használtak
fel a végül megépült élményfürdôhöz. A tervek értéke: 0.
Értékelésem szerint az üzletrész értéke: 0.
Az irodavezetô aggályai ellenére a szocialista vezetésû
közgyûlés megszavazta az irreális beszámítási értékeket. A
végleges közgyûlési határozat
szerint a Krúdy Szállót eladta
az önkormányzat 82 millió
forintért. Ez 11 millióval kevesebb, mint a két évvel azelôtti kikiáltási ár. A 82 millió így állt össze.
21 millióért beszámították a
jelképes értékû (de max. 2-3
millió) Ipari Park üzletrészt.

35 millióért beszámították a
37%-os Nyír-Therma üzletrészt, ami a semmire fel nem
használt terveket takarta.
12 milliót, az áfát kifizette az
Épker Kft.
A maradék 14 millió forintot
sem fizették ki, hanem szerzôdést kötöttek – nem vicc! –,
hogy az önkormányzat 2004tôl évente 2 milliós összegig
10 éven keresztül lehálja és
leeszi a pénzt, vagyis – idézet
a szerzôdésbôl: „2004. augusztus 1. napjától kezdôdôen a kft. tízéves határozott
idôtartamon keresztül évi nettó kétmillió forint értékben
rendezvényi és szállodai szolgáltatásokat nyújt az önkormányzat számára.”
(Megjelent a Nyíregyházi
Napló 2012. szeptember 2-ai
számában.)
Mi teljesült ebbôl?
1. A szerzôdés megkötésekor

már tudták, hogy a Krúdy
Szálló úgy lesz átalakítva,
hogy csak két vendégszoba
lesz benne, ezért lett Krúdy
Vigadó, tehát a szerzôdésbe
tök fölösleges volt beleírni a
szállodai szolgáltatásokat.
2. A szerzôdést olvasva azt
gondoltam, hogy a rendezvényi szolgáltatások arra vonatkoznak, ha netalántán akkoriban városunkba látogatnak
külföldi delegációk, magyar
miniszterelnök, miniszterek,
szóval bárki, aki protokoll-látogatásra érkezik, akkor azt
jól megvendégeljük.
A valóság ettôl sokkal hétköznapibb, és arcpirítóbb!
A polgármesteri hivatal dolgozói vették legtöbbször
igénybe ezt a szolgáltatást.
Sôt. Például találtam egy
számlát. Tollal fel van írva a
számlára, hogy diákpolgármester, alatta a tételes fo-

gyasztás, amiben van 4 cl
Unicum meg sör. Remélem
a diákpolgármester volt már
akkor 18 éves, ha alkoholt
szolgáltak fel neki. De a legérdekesebb a blokk vége,
ahol 9 adag diákpolgármester van beütve, adagja több
mint 2700 forintért. Kíváncsi lettem volna, mit szól
hozzá az APEH. A számlák
között van 1 millió forintos,
de van 4 ezer forintos is.
2003 december és 2005 decembere között 2,6 millió
forintot sikerült elfogyasztani. Két év alatt már 5 milliót kellett volna. Aztán
2006-tól megszûnnek a
számlák. Nincs több fogyasztás.
Úgy tûnik, mindenki elfeledkezett róla, hogy a vállalkozó még 11 millió forintot nem fizetett ki a Krúdy
Szálló vételárából.

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

Hírek – érdekességek AKTUÁLIS

Nyíregyházára érkezik
Kovács-Magyar András
Nemzetközi elôadássorozatának egyik állomásaként,
2012. október 26-án városunkba érkezik Kovács-Magyar András, aki Nyíregyházáról indult. Elôadásának
címe: Tudatszintváltás. „A
legnagyobb titok az igazság”
– Szellemi sugallatokra elôkerült tények címû új könyvében elénk tárja az eltitkolt
és sok helyen eltorzított valóságot. Megmutatja azt a
szellemi utat, amely lámpásként ad irányt a XXI. század
emberének.
Mint a szerzô állítja: akik
másokra bízzák az életük feletti felelôsségvállalást: testi, lelki gyógyulásukat, mentális rabságukból való felszabadulásukat, és nem saját
érett személyiségüktôl, életvitelüktôl, egy eltorzult életfilozófia rabjai maradnak,
akiknek az életét a másoktól
való függés határozza meg.
Szerinte az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos hullámmezô. Megdöbbentô mennyiségû mintája és struktúrája létezik
egy-egy teremtménynek,
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azonban egy személy energiamintája olyan egyedi, mint az
ujjlenyomata. Az érzékelt és
felismert, azonosított mezôk
alapján, pontos leírást lehet
adni a vizsgált személyek energetikai állapotáról, gyengeségeirôl, erôsségérôl, kapcsolatainak minôségérôl, igényeirôl, érzelmeirôl, pszichológiai,
lelki és spirituális szellemi létük egészségérôl. Egy új ön-

felfedezési kaland mindez. A
materialista tudomány
évszázadokon keresztül tagadta a természetfeletti létét.
Mint mondja, módszereik és
tapasztalataik túlmutatnak
számtalan, tudományosnak
vélt ismereten.
Aki fontolóra vesz néhány
dolgot, amelyet az elôadásán hall, azoknak azt ígéri,
hogy számukra még az is
megváltozhat, ahogy önmagára és a világra tekint.
Hosszú távon veszélyesebb
ragaszkodni a megrögzöttségeinkhez, mint szembenézni a jelenlegi valósággal.
Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek, ha nem
tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvantumfizika adta
felismerésekre, nem tudunk
belépni a XXI. század által
nyújtott varázslatos szellemi
kapun.

Önkéntes sóstóhegyi gyerekek
Az Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság
szervezésében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház program támogatásával a Szabó Lôrinc Tagintézmény Ökoiskolájának
tanulói 2012. október 12-én szemétszedési akcióban vettek részt Sóstóhegyen,
a Fácán, Csaba, Igrice, Muskotály, Szabó Lôrinc, Csillagfény utcákon. A gyerekek a vasútállomás és az Igrice utca közötti szakaszt, illetve a Muskotály utcai kiserdôt is megtisztították a szeméttôl. Ez a
feladat a tanulók környezettudatos szemléletmódját fejlesztette és a tiszta környezet iránti igényüket formálta.

Kirándultak a Generációk
A Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete egy
nagyon érdekes és tartalmas kiránduláson vett részt. Elôször a szentendrei fôtéren és a Duna-parton
tettek egy kellemes sétát. Utána
tovább buszoztak Visegrádra, ahol
a fellegvárból gyönyörködhettek
a csodálatos panorámában. Végül
az Esztergomi Bazilikát idegenvezetôvel ismerhették meg. A városnézô kisvonattal látogattak el Párkányba, a Juda napi vásárba. Itt
mindenki kedvére válogathatott a
vásárfiák között.

Közlemények – ajánlók
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Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Nonprofit
Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.), mint kiírók, nyilvános pályázat keretében MEGHIRDETIK a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
álló, a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévô, a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1391. hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Sóstói út 24/B szám alatt található
Teniszlétesítmények középtávú (5 évre szóló), kizárólag
tenisz céljára hasznosítható üzemeltetési jogát.
A pályázattal kapcsolatos részletek megtalálhatók a
www.nyiregyhaza.hu, a www.nyirhalo.hu és a www.
nyirvv.hu oldalakról.

HIRDETÉS

Tisztelt
Fogyasztóink!

Bár az idôjárás kedvezôen alakul a napokban,
nem ajánlott a fûtési szolgáltatás
teljes lakóközösséget érintô kikapcsoltatását kérni.
Lakásonként szabályozható a hômérséklet a
radiátorok termosztatikus szelepeinek segítségével.
A fûtési hálózat intelligens szabályozóval ellátott,
így ha a külsô hômérséklet 20 oC fölé emelkedik,
akkor automatikus leállást eredményez.
Amennyiben a lakóközösség mégis jelzi a
Nyírtávhô Kft. felé a fûtési szolgáltatás szüneteltetését, az az újbóli beinduláskor fennakadásokat
okozhat, mint például a termosztatikus szelepek
leragadhatnak, illetve a levegôsödésbôl adódó zaj
és a fûtéshatásfok csökkenése tapasztalható.

Köszönjük együttmûködésüket
és megértésüket!
Tisztelettel: Nyírtávhô Kft.

2012. október 19.

13

Hírek – eredmények

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

SPORT

A Szpari nem úttörôtábor!
Brekk János harcos csapatot ígér az Orosháza ellen
Kikapott az elmúlt fordulóban a Nyíregyháza
Spartacus. A csapat
vezetése csalódott a
mutatott játék miatt, ezért
radikális változásokat
tervez. Brekk János szerint
a Szpari nem egy úttörôtábor, hanem egy profi
csapat, ezért a játékosoknak is úgy kell teljesíteniük. Az együttes szombaton
villanyfényes meccsen
fogadja az Orosházát.
„A télen több játékostól is
megválhatunk”. Ezt mondta
Brekk János a balmazújvárosi vereség után pár perccel.
Másnap, már aludva egyet a
történtekre, higgadtan értékelte a találkozót, a lényeg azonban nem változott. – Nagyon
fájó a vereség, mert egy nyerhetô mérkôzés volt. A meccs
elôtt látszott, hogy félnek tôlünk, sôt még a félidôben is
azt hallottuk, hogy ôk egy
döntetlennel is elégedettek
lennének. Egész héten kértem
a játékosokat, hogy lôjenek tá-

volról, és harcoljanak ki minél több szabadrúgást a kapu
elôterében, hiszen abból veszélyesek lehetünk. Ehhez képest semmit nem kaptam
vissza, keresztpasszokkal,
ívelgetésekkel próbálkoztak.
Egy kapura lövéssel és egy
helyzettel nem lehet mérkôzést
nyerni! Azt kell, hogy mondjam, a profi háttér miatt néhányan elkényelmesedtek. Eddig
próbáltam ôket más eszközökkel felrázni, de úgy tûnik, nem
sikerül, ezért olyan labdarúgókat fogok pályára küldeni, akik
eddig kevesebb lehetôséget
kaptak, és agresszívak, ha kell,
felszántják a pályát. Nem tûröm el a langyos játékot, ezért
eljött a váltás ideje! A Szpari

ugyanis nem egy úttörôtábor,
hanem egy profi csapat. Hét
forduló van még hátra, és bár
jelenleg sem állunk rosszul,
lehetnénk az 1-2. helyen is.
Bízom abban, hogy sérülések
nem hátráltatnak majd, így az
Orosháza ellen már egy harcosabb csapat léphet pályára
– nyilatkozta a klubmenedzser.

Felvételt hirdet
a Bozsik Akadémia!
A Bozsik József Labdarúgó Akadémia felvételt hirdet a
2013-2014-es tanévben, a nyíregyházi Széchenyi István
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban induló sportakadémiai osztályába.
Jelentkezhetnek azok az egyesületekben sportoló labdarúgók, akik 1998 és 1999 évben születtek, illetve a 20122013-as tanévben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat. Jelentkezési határidô: 2012. október 30. Az osztályba bekerülni szándékozó gyerekek év végéig tartó, többfordulós kiválasztási folyamaton esnek át. A rövid szakmai önéletrajzot és személyi adatokat, elérhetôségeket
(lakcím, telefon, e-mail) tartalmazó jelentkezést írásban kell
elküldeni az alábbi címre: NYÍRSULI Kft., 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. Kérjük a borítékon feltüntetni: Bozsik
Akadémia. A jelentkezést e-mailben is elküldhetik a nyirsuli1@nyirsuli.hu vagy a neumann.gabor53@gmail.com
címre. A szakmai önéletrajzban a labdarúgással kapcsolatos történéseket, jellemzôket (klub, poszt, testi adottságok, jobb-bal lábas stb.) kell leírni. Minden egyéb kérdés
esetén a 06-30/403-4651-es mobilszámon, Neumann Gábor akadémiavezetôtôl kaphatnak információkat az érdeklôdôk.

Villanyfényes rangadó piros-kékben
A Vasas ellen szerencsét hozott a villanyfény
a Nyíregyháza Spartacusnak. Akkor nem csak
nyert, jól is játszott a Szpari. Szombaton az
Orosháza ellen ismét este játszik a csapat, a
szurkolók pedig hasonló teljesítményt várnak.
Hogy minél többen nézhessék élôben a találkozót, a klub vezetôsége akciókat indított.

A bérlettulajdonosok és a teljes árú jegyet vásárlók egy szurkolót pluszban magukkal vihetnek, akinek nem kell belépôt vennie, ha
mindketten piros-kékbe öltöznek. Ugyanez
igaz a családokra is. Egy négyfôs család 1500
forintért tekintheti meg a rangadót, ha piroskék ruhában érkezik a stadionba.

Máté újra edzésben

Jótékony Tigrisek

Közel egy hónap szünet
után ismét munkába állt
Helebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló az olimpia
után kapott egy kis pihenôt,
most azonban megkezdte a
felkészülést a következô
szezonra.

Jótékonysági Amerikai Football
Gálamérkôzést rendez a Nyíregyháza Tigers, a Beteg Gyermekekért Alapítvány javára. A
találkozót szombaton 13 órától
tartják a Tiszavasvári úti
NYVSC pályán. A nyíregyháziak ellenfele a Debrecen Gladiators lesz, és a teljes bevételt
az alapítvány kapja. E mellett
gyerekjáték- és plüssállatgyûjtést is szervez a Tigers és azY2K

A nyíregyházi gyalogló élete
elsô olimpiájára úgy utazott ki,
hogy szeretne az elsô 35-ben
végezni, és egyéni csúcs közelében gyalogolni. 32. lett és fél

perccel megjavította korábbi
rekordját. London után pihenôt kapott edzôjétôl, Pokrovenszki Józseftôl, a múlt héten
azonban ismét munkába állt.
– Nagyon hiányzott már az
edzés, ilyen hosszú pihenôm
még soha nem volt. Most napi
három tréninget is tartunk, és
jólesik a mozgás. Annak is nagyon örültem, hogy sok sportoló megismert, sokan gratuláltak
az olimpia után, iskolákban pedig élménybeszámolókat tartot-

tam. Úgy döntöttünk, hogy jövôre kipróbálom az 50 kilométeres távot is, ami sokkal inkább
a taktikáról szól, ezért nekem
jobban fekszik, de erônlétileg
sokat kell fejlôdnöm. A VB-n a
tervek szerint mindkét számban
rajthoz állok majd, ez lesz a következô esztendôben a legfontosabb versenyem, de indulok
Európa-kupa viadalokon is –
mondta Helebrandt Máté.

csapata. A játékokat várják a
Bujtosi Szabadidô Csarnokban
(Y2K), hétköznaponként
16.00–19.00 óra között, vagy a
mérkôzés helyszínén. Aki a jegy

megváltásakor ajándékot ad át,
tombolasorsoláson vesz részt.
A találkozó félidejében hirdetik ki a Tigrisszív gyermekrajzpályázat eredményét.

Hétvégi programok
Szombat 13.00 Tiszavasvári út, NYVSC pálya, Tigers–
Gladiators amerikaifutball-mérkôzés
Több mint 700 gyerek vett részt az
OTP-MOL Bozsik
Intézményi program nyíregyházi
rendezvényén. A kicsik összesen 35
óvodából érkeztek a
Városi Stadionba.
Az ovisok szervezett
keretek között rendszeresen focizhatnak.

Szombat 17.00 Vasvári Pál Gimnázium, NRK–VESC
nôi röplabdamérkôzés
Szombat 18.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–
Orosháza labdarúgó-mérkôzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Orosháza labdarúgó-mérkôzés közvetítése
Hétfô 18.15 Kaposvár–Marso-Vagép NYKK kosárlabdamérkôzés közvetítése, a szünetben Híradó
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Programok
Rendhagyó zenés-prózai est köszönti Liszt Ferenc születésnapját a Bencs Villában október 19én, 17 órakor. Az est házigazdája
Sógor Tamás, a Magyar Géniusz
Program díjazottja, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium és a Vikár
Sándor Zeneiskola növendéke. A
belépés ingyenes.
A „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében 2012. október 19-én 17.00 órától a Napfény Életmód vendége: Barkó
Judit, aki „Az örök kérdések: Ki
vagy? Miért vagy? Van-e Isten?
... és egy nagyon fontos kérdés:
HOGY VAGY? címmel tart elôadást. Helye: a Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar „A”
épülete (Sóstói út 2-4.).
A Színházak – emberek címû kiállításra várja az érdeklôdôket a
Móricz Zsigmond Színház, vala-

mint a Pegazus Tv Média és Oktató Kft. 2012. október 19-én
18.00 órától a Színházgalériába.
A Burattinó Bábszínház elôadásai: október 20-án 16.00 órától
Dr. Faust; október 21-én 10.00
órától Kalózkaland. Helye: Korzó Bevásárlóközpont, Nagy Imre
tér 1. B épület II. emeleti Bábszínház terme.
A Nyírségi Amatôr Csillagász
Egyesület újra távcsöves bemutatókat szervez a Nyíregyházi Fôiskola csillagvizsgálójában. A legközelebbi bemutatók tervezett
dátuma, derült ég esetén: október
24-25-26-án 19 órától, ezt követôen november 19-20-21-én, majd
december 19-20-21-én, szintén 19
órától. A bemutatók 22 óráig, a
fôiskola zárásáig tekinthetôek
meg. További részleteket és információkat a http://nyicse.uw.hu/
honlapon találnak az érdeklôdôk.

2012. október 26-án 16.30 órától kiállítás nyílik Háziné Szikora
Éva munkáiból. Helyszín: Nyíregyháza, Szabadság tér 2. III.
em., Kamaraterem.
Csáky Pál: Álom a szabadságról címû könyvének bemutatójára várja az érdeklôdôket az
Esterházy János Társulás és a
Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete 2012. október 27én 17.00 órától a Svájci Lak
Panzióba.
Október 30-án 17.00 órától az
Életmód és Reiki klubban: „A
gasztroenterológiáról általánosságban. A szakterület kialakulásáról. Az endoszkópos vizsgálatokról”. Elôadó: dr. Ágoston Sándor fôorvos. Az elôadás ingyenes.
Helye: a Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar „A” épülete (Sóstói út 2-4.).
A Keresztény Vándorkiállítás
keretében 2012. november 12éig Jankovics Marcell filmrendezô „Az ember tragédiája” címû
filmjének grafikáiból kiállítást

rendeznek a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvodában.
A Filharmónia Kelet-Magyarország a 2012/2013-as évadban is
várja az érdeklôdôket hangversenyeire. A hangversenyek Nyíregyházán este 7 órakor kezdôdnek a Kodály-teremben (Vay
Ádám krt. 18.). További információk a www.filharmonia.hu
weboldalon. A következô hangversenyen 2012. november 13-án
a Szent Efrém Férfikar adja elô
Bizánci Mozaikok címû mûsorát.

Demjén koncert a Bujtosi Szabadidô Csarnokban
Közel három év után, november 10-én, Nyíregyházán lép
színpadra Demjén Rózsi, aki
fergeteges koncertet ígér rajongóinak. A számtalan díjat
– Kossuth-díj, Artisjus-díj,
Arany Nyíl Életmûdíj, Huszka Jenô-díj – kiérdemelt mûvész egész életét a zenének
szentelte, így születhettek különlegesebbnél különlegesebb szerzeményei. Hiszen ki
ne ismerné A szabadság vándorai, a Szerelemvonat, a Sajtból van a Hold, a Jöjj vissza,

vándor, az Elveszett gyémántok, a Szerelem elsô vérig,
vagy a Lepihenni melletted
címû dalát. Minden bizonnyal
ezek is fel fognak csendülni a
Bujtosi Szabadidô Csarnokban, aki pedig szeretne Rózsival együtt jobb kedvre derülni, az a következô helyeken
vásárolhatja meg jegyét: a Váci
Mihály Kulturális Központban, a Bujtosi Szabadidô Központban, a TDM Információs
Irodában, a Kelet-Magyarország Szerkesztôségében.
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Rejtvény

– Szívem, legközelebb...

A rejtvény megfejtését október 29., hétfô délig juttathatják el szerkesztôségünk címére
postán, vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). Emailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen
várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo
mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Horváth Éva (Nyh., Vasvári P. u. 21.).

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.:
42/508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út
55. Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Múlt heti
rejtvényünk
megfejtése:
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Névnapok
Október 19. – Nándor, Lora
Október 20. –
Vendel, Iringó
Október 21. –
Orsolya, Zselyke
Október 22. –
Elôd, Korinna
Október 23. – Gyöngyi
Október 24. –
Salamon, Gilberta
Október 25. –
Blanka, Bianka

Szemüvegcsere
– Doktor úr, azt hiszem új
szemüvegre lenne szükségem!
– Az biztos, mert ez egy
hentesüzlet!
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