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Nem nyír
A NYÍRVV Kft. ügyvezetô igazgatója, felháborodásának adott hangot. 13 millió forintért vásárolt az
elôzô cégvezetés kettô darab fûnyíró traktort.
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Idôsek Világnapja
Az Idôsek Világnapja alkalmából, Nyíregyházán is színvonalas rendezvénnyel készülnek
szeptember 28-án.

13

Névadás
Szeptember 22-étôl Bozsik József Labdarúgó
Akadémia néven mûködik tovább a korábbi
Nyírsuli Akadémia.

XIX. évfolyam,
34. szám
2012. szeptember 28.

Bozsik akadémia lett a nyíregyházi sportintézmény

Mostantól
hivatalosan Bozsik
József nevét viseli a
nyíregyházi labdarúgó
akadémia. A játékosok
fejlõdését segíti az az
új mûfüves
labdarúgópálya is,
melyet az Árok utcán
adtak át.
(Részletek lapunk 13.
oldalán.)

Új csarnokkal bôvült az acélmûvek 30-as táblák nélkül Tisztelgés
Új üzemcsarnokot avattak
Nyíregyházán. A Magyar
Acélmûvek Kft. európai
uniós forrásból és saját
erôbôl bôvítette a gyártóegységet, a cég éves árbevétele
meghaladja a kétmilliárd
forintot. Az import-export
tevékenységet folytató cég tíz
évvel ezelôtt családi vállalkozásként indult, mára
harminc embernek ad
biztos megélhetést.
A vállalat rendszeresen szállít a gyôri Audi-gyárnak, de
vannak kapcsolatai svéd és
finn cégekkel, és az angliai
LEGO-gyár építésének is részesei voltak. A vállalat az
acélszerkezetek mellett ipari

gázok forgalmazásával is foglalkozik, éves árbevétele milliárdos nagyságrendû.
Az üzemcsarnok avatásán dr.
Kovács Ferenc polgármester
azt mondta, példaértékû ez a
beruházás. A városnak fontos
a kis- és közepes vállalkozások jelenléte, és a Magyar

Acélmûvek Kft. harminc embernek ad biztos megélhetést.
Az új gyártócsarnok megépítése 188 millió forintba került,
a költségek felét európai uniós és hazai forrásból finanszírozták. A csarnok mellett egy
új irodaépület is helyet kapott
a Gomba utcai telephelyen.

Leszerelték az éjszakai forgalmat lassító sebességkorlátozó
táblákat a Debreceni úton. A
30-as korlátozást még akkor
vezették be, amikor több lakóház állt az út mentén. Mára
már ez ipari övezetté vált, így
a közlekedôk kérésére megszüntették a forgalomlassítást.
Az elsô táblát Nyíregyháza
polgármestere szerelte le.
Az önkormányzat törekvése,
hogy biztonságossá és ésszerûbbé tegye Nyíregyháza közlekedését. Ennek érdekében
további intézkedéseket terveznek. A folyamat sikerét segíti a nemrég létrehozott közlekedési kerekasztal is.

Nagyszabású és tartalmát tekintve igen értékes programsorozattal
készül Nyíregyháza
MJV Önkormányzata
a Kossuth-szobor felállításának 100. évfordulójára. Szeptember 29én, szombaton délelôtt
9.40-tôl a Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar
térzenéje várja a Kossuth térre érkezô ünneplô közönséget.
(Részletek lapunk 8. oldalán.)
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Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. szeptember 20.
csütörtök
Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Nyíregyházi Fôiskola, a megye
legnagyobb felsôoktatási intézménye. Az
egykori Bessenyei György Tanárképzô
Fôiskolán, az elmúlt évtizedek alatt több
ezer hallgató szerzett diplomát.

2012. szeptember 21.
péntek
Kilencedik alkalommal rendezték meg civil összefogással a Nyírségi Család és
Egészségvédelmi Napot. A családi napon
számos testi és lelki egészséggel foglalkozó elôadás mellett egészséges ételek bemutatója, valamint számos gyermekfoglalkozás várta az érdeklôdôket.

2012. szeptember 22.
szombat
Hétvégén rendezték a már hagyományosnak számító Toros Napokat Felsôsimán. A családi napon a hagyományos
toros finomságok mellett színpadi produkciók, futballtorna, lovaskocsikázás
várta a vendégeket.

2012. szeptember 23.
vasárnap
Nem túl kedvezô idôjárás mellett vette
kezdetét a Kerékpáros napok, Nyíregyháza háromnapos rendezvénysorozata a
hét végén. A szervezôk a Critical Mass,
az Autómentes nap és a Robinson Kupa
eddig különálló eseményeit fûzték egybe, így jött létre ez a kerékpáros fieszta.

2012. szeptember 24.
hétfõ
Az idei évben is megnyitotta kapuit az állatpark a fogyatékkal élôk elôtt. 2500 sérült gyermek és felnôtt érkezett a szabadtéri programra a térségbôl és Jász-Nagykun-Szolnok megyébôl. Az állatkerti séta nemcsak a fogyatékkal élôk számára, de kísérôik és hozzátartozóik számára is kikapcsolódást jelentett.

2012. szeptember 25.
kedd
Közös, határon átnyúló média-együttmûködésre nyert európai uniós támogatást Szatmárnémeti Önkormányzata és a Város-Kép
Kft. A közel 167 ezer eurós projektben román és magyar nyelvû rádiómûsorok, sajtókiadványok és televíziós magazinmûsorok is készülnek.

2012. szeptember 26.
szerda
Az Eger után ismét egy NB I-es csapat ellen kellett kivívnia a továbbjutást a Nyíregyháza Spartacusnak a Magyar Kupa 2.
fordulójában: a Szpari a Kecskemét csapatát fogadta. A Nyíregyháza 4–2-re nyert, és
a legjobb 32 közé jutott.
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Nyíregyháza oktatásiintézmény-fenntartó marad
Már javában zajlik az
oktatás az iskolákban
Nyíregyházán, mégis
számos napirend érintette
az oktatás témakörét
Nyíregyháza közgyûlésének
szeptember végi ülésén. A
képviselôk egyhangúlag
támogatták a városvezetés
azon szándékát, hogy az
önkormányzat továbbra is
vállalja az oktatási intézmények intézményfenntartó feladatait.
Nyíregyháza képviselô-testületének szeptemberi ülése ezúttal is a két közgyûlés között
történt eseményekrôl szóló polgármesteri beszámolóval vette
kezdetét. Ahogy azt már megszokhattuk, most is számos felvetés és kérdés merült fel a napirenddel kapcsolatban.
Jeszenszki András (MSZP)
képviselô a városvezetés segítségét kérte egy, az Északi körút 6. szám alatt történt gázszivárgást követô kálváriával kapcsolatban. A szakemberek az
említett technikai problémát
olyannak ítélték, hogy a teljes
gázszolgáltatást fel kellett függeszteni. Ez az állapot azonban
hetek óta tart, és a Tigáz olyan
követelményeket állít az ott élô
tulajdonosok elé, mely – a ház
mûszaki állapota miatt – sem
technikailag, sem a családokra
nézve anyagilag nem kivitelezhetô. Addig viszont a szolgáltató nem kapcsolja vissza a
szolgáltatást.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: sok per és per
elôtti eljárás van folyamatban
az említett szolgáltatóval szemben országos szinten is. A parlamentben is téma lesz hamarosan a Tigáz eljárása. A városvezetô azt kérte, hogy a meglévô dokumentumokat juttassák el hozzá, és igyekszik mindent megtenni a szolgáltatás
újraindítása érdekében.
Nagy László (MSZP) arra várt
választ, hogy mi az oka annak,
hogy a Sóstón edzéseket tartó
vízilabda sportegyesület dupla
annyi bérleti díjat fizet, mint az
elmúlt évben. Miben változott
a státuszuk a tavalyihoz képest?
Dr. Kovács Ferenc polgármester válaszában elmondta: az
AQUA SE maga jelezte, hogy

ennyit kíván fizetni az uszoda bérletéért. Ennek az lehet
az oka, hogy TAO-s pályázaton nyertek erre forrást és ez
az összeg szerepelhetett a támogatás igénylésénél is. A
városvezetô hozzátette: a jövô
szezontól önerô nélkül tudják
majd biztosítani a szolgáltatást, de ezt már az említett
egyesület nem veszi igénybe,
hiszen korábban jelezték,
hogy Nagykállóban edzenek
majd. A polgármester megjegyezte: még mindig érthetetlennek tartja, hogy miért ment
Nagykállóba, hiszen az
AQUA SE sportolóinak többsége nyíregyházi.
Az ellenzéki frakció részérôl
az is felmerült, hogy miért
nem írták még ki az aljegyzôi
állás pályázatát. Jelenleg a
címzetes fôjegyzônek nincs
helyettese, így szabadságra
sem mehet. Dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô válaszában elmondta: a jelenlegi
törvényben nincs meghatározva az a határidô, amíg az álláshelyre a pályázatot ki kell
írni. Más lesz a helyzet január
elsejétôl, hiszen az új önkormányzati törvény már ezt hat
hónapban rögzíti. A címzetes
fôjegyzô hozzátette: az, hogy
nem megy addig szabadságra,
amíg a helyettesítés nem lesz
biztosított, a személyes felelôssége, és ezt vállalta is.
A képviselô-testület határozatban nyilvánította abbéli
szándékát, hogy vállalja az illetékességi területén lévô, saját tulajdonában álló intézmények intézményfenntartó feladatainak ellátását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is fontos feladatának tartja a nevelés-oktatás területén elért
eredmények megtartását és
azok fejlesztését. Lehetôségeihez mérten mindent megtesz
– a megváltozott jogszabályi
körülmények között – a mûködtetés feltételeinek zavartalan biztosításáért.
Dr. Kovács Ferenc polgármester, a napirendhez kapcsolódva elmondta: A részletekre vonatkozó döntéseket október 30-áig kell meghozniuk
a helyhatóságoknak. Ez a törvényi határidô azokra a tele-

pülésekre vonatkozik valójában, akik nem kívánják tovább mûködtetni az oktatási
intézményeiket. A most jóváhagyott szándéknyilatkozat,
egy jelzés a kormányzat, az
intézményekben dolgozók és
a szülôk felé, hogy továbbra
is vállalja a közoktatási intézmények mûködtetési kötelezettségét.
A napirendekben – többek között – döntöttek a parkolóhelyek létesítésérôl, valamint a
fizetô parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. Ennek értelmében a
jövôben lehetôséget kapnak a
város területén mûködô alapellátást biztosító háziorvosok,
hogy kedvezményes bérletet
vásároljanak, mellyel – egy
óratárcsával és a várakozási
engedéllyel együtt – valamennyi parkolózónában várakozhatnak 1 óra idôtartamig.
További változás október elsejétôl, hogy a piros ház udvarán lévô parkolóhelyek csak a
kiemelt parkolási zónára vonatkozó szabályok szerint vehetô igénybe ezentúl.

Parlamenti
kirándulás
Hétfôn, a Szociális Gondozási Központ munkatársai látogatást tettek a Parlamentben, ahol dr. Kovács Ferenc
polgármester fogadta ôket.
Az 50 fôs csoport a karzaton
hallgathatta meg a délutáni
interpellációk egy részletét.
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AKTUÁLIS

Füvet nem nyír, de a Reál Madridnak is ilyen van
Márkus László örök
klasszikusa jut eszembe a
NYÍRVV Kft.-nél napvilágra került fûnyíró ügy
kapcsán. Mi kerül egy
fûnyírón 13 millió forintba? – erre a kérdésre még
nem találták meg a választ
a szakemberek sem, ami
viszont tény: jelenleg ezen
gépek ára darabonként
nem haladja meg a kétmillió forintot.
Akár dicsekedhetnénk is azzal, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél olyan fûnyírót
használnak, mint a Real Madrid labdarúgócsapat focipályáin, sôt, übereltük is ôket:

nekünk kettô van. A városüzemeltetést végzô gazdasági társaság vezetôje azonban egyáltalán nem büszke erre, sôt,
tûrhetetlennek tartja a korábbi cégvezetés döntését.
Bocskai Péter, a NYÍRVV
Kft. ügyvezetô igazgatója, felháborodásának adott hangot
nemrégiben, amikor szembesült azzal, hogy irreálisan magas, mintegy 13 millió forintos áron vásárolt 2010-ben az
elôzô cégvezetés kettô darab
olyan fûnyíró traktort, mely
speciális fûfelületek kezelésére szolgál (jelenlegi ára nem
haladja meg a 3 millió forintot). A két munkagép azóta
sem használható gazdaságo-

san, annak ellenére, hogy
számtalan ráfordítás történt az
elmúlt idôben, hogy alkalmassá tegyék a városi feladatok ellátására. Bocskai Péter
elmondta: a vásárlást követôen, a korábbi cégvezetés azzal szembesült, hogy valahogy el kellene juttatni a
kerti gépet a munka helyszínére. Erre ôk vásároltak egy
utánfutót, mintegy fél millió
forintért. Ez nem váltotta be
a hozzáfûzött reményeket,
majd arra fordítottak pénzt,
hogy mûszaki vizsgával rendelkezzen és közúton közlekedhessen. Ez a megoldás
jónak bizonyult egész addig,
amíg nem szembesültek a

ténnyel, hogy a közúton való
közlekedés a gumiabroncsok rovására megy. Ezeknek
cseréje pedig 240 ezer forintba kerül alkalmanként...
Ennyi ráfordításra volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán
elkezdhesse a munkát az említett munkagép. Karrierje a
Bujtoson kezdôdött és ott is
ért véget, ugyanis a pázsitra
gyártott finom mûszerben hamar visszafordíthatatlan károkat okozott az egyenetlen talaj, valamint a parkban fellelhetô fa- és fémdarabok. A gép
javítása újabb százezreket
emésztett volna fel, így azóta
is parlagon hever. Bocskai Péter azzal zárta a beszélgetést,
hogy ez egy újabb példája

annak, hogy az elôzô cégvezetés ellenôrizetlenül költötte a város és a városlakók pénzét. Hozzátette: mindez abban
az idôben történt, amikor milliárdokra rúgott az önkormányzat beszállítói kifizetetlen tartozása.

Régi-új buszok a Szabolcs Volánnál
Régiós együttmûködésre
vár a Szabolcs Volán. Az
elöregedett jármûvek
pótlására, egy átmeneti
idôszakra a Hajdú Volántól bérel buszokat a
társaság. A Borsod, a
Hajdú és a Szabolcs Volán
elôreláthatóan január
elsejétôl üzemel majd
közösen, melytôl nemcsak
új buszokat, de ésszerûbb
mûködést is remél a
megyei autóbusz-társaság
– tájékoztatta lapunkat
Ignácz László, a Szabolcs
Volán Zrt. vezérigazgatója.
A jól ismert sárga buszok mellett néhány hete már két kék
járat is közlekedik Nyíregyházán. A Szabolcs Volán a Hajdú Volántól bérli ezeket a jármûveket. Ennek az az oka,
hogy a társaságnak 42 olyan
autóbusza van, amelyek 22
évnél idôsebbek, ebbôl 17
Nyíregyházán, a többi a hely-

közi forgalomban közlekedik.
Az elhasznált, régi jármûvek
felújítása egyenként 5–7 millió forintba kerülne, melyet
már nem érdemes finanszírozni, hiszen két-három év múlva ezeket egyébként is ki kell
selejtezni. Egy átmeneti idôszakra, tehát ez év végéig 6
buszt bérelnek a debreceni autóbusz-társaságtól. Ezek a jármûvek is régiek, 17–20 évesek, de felújították ôket, tehát
pótolni tudják a szabolcsi
szolgáltató kapacitáshiányát.
A bérelt buszok közül négy a
vidéki, kettô pedig a helyi
közlekedésben segít. A Szabolcs Volán jármûállományának átlagéletkora ezzel együtt
is két évvel kedvezôbb, mint
a szakmai átlag. Új autóbuszokat azonban 2010-ben vásárolt utoljára a társaság,
melynek nem a forráshiány,
hanem a regionális átszervezés az oka. 2009-ben kezdôdtek el a tárgyalások, de elôre-

láthatóan hamarosan döntés
születik a Hajdú, a Borsod és
a Szabolcs Volán közös, régiós mûködtetésérôl, a párhuzamosságok megszüntetésérôl,
az erôforrások harmonizálásáról, és csak ezután lehet új
buszok vásárlásáról dönteni.
A mûködés ésszerûsítése is
csak a hárommegyés szervezôdéstôl várható, mert a Szabolcs Volánon belül már nincs
mód érdemi megtakarításra. A
társaság házon belül már
megtette a szükséges lépéseket, költségei az infláció egyharmadával növekedtek az elmúlt öt évben, miközben végrehajtották az elôírt béremeléseket, emelkedtek az üzemanyagárak, folyamatosan növekedett az áfa, amely csökkentette a cég nettó árbevételét, az utasok száma pedig harminc százalékkal esett vissza.
A normatív állami támogatás
viszont nem emelkedik már
évek óta, a veszteséget pedig

az önkormányzatnak kell kiegyenlítenie, amely az idei
évben 4–500 millió forintos
támogatási igényt jelent.

Cél a megállapodás
2006-tól rossz kormányzati döntések következtében folyamatosan vonták ki a forrásokat a közösségi közlekedés ezen
ágából. Ez országszerte jelentôs gondokat okozott a nagyvárosokban, így a nyíregyházi önkormányzatnak is 2006
óta okoz problémát a helyi közlekedés finanszírozása.
2009-tôl áll fenn tartozása a városnak a Szabolcs Volánnal
szemben. Jelenleg folynak az egyeztetések a busztársaság
és a város között a hiányzó források pótlásáról. A cél a
megállapodás és a folyamatos közszolgáltatás. Elôreláthatóan a 2009-es, 269 millió forintos tartozást egy ingatlanadásvételi szerzôdéssel egyenlíti ki Nyíregyháza. 20102011-ben a tartozás eléri az 555 millió forintot. A Volán a
mûködéséhez szükséges forrásokat ezért egy éven belüli
folyószámlahitellel finanszírozza. Az egymilliárd forintos
hitelállományból mindig a szükséges összeget hívja le a
cég, és ez a keret kizárólag Nyíregyháza helyi közlekedésének finanszírozására fordítható. A helyközi közlekedésben a támogatás kiegyensúlyozott, az állam évente többször folyósítja a mûködéshez szükséges elôleget, a hiányzó összeget pedig év végén fizeti ki.

2012. szeptember 28.
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Egyszer volt, hol nem volt...
Magyar Népmese Napokat
rendeznek szeptember 28án és 29-én Nyíregyházán,
a Váci Mihály Kulturális
Központban, valamint a
Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban. A
„nagy mesemondó”,
Benedek Elek születésének
emlékére szervezett
programokkal az olvasás
fontosságára, a magyar
kultúra kincseinek megôrzésére és a hagyományok
ápolására szeretnék
felhívni a figyelmet a
szervezôk.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Egyszer volt, hol nem volt,
élt egyszer egy meseíró, Benedek Elek, aki korán felismerte azt, hogy az irodalmi
nevelést már egészen kicsi
korban el kell kezdeni a felnövekvô nemzedék identitásának és erkölcsének kialakítása érdekében. A meseíró
születésének évfordulóján

egész napos népmeseolvasást
tartanak a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban, valamint a Váci Mihály
Kulturális Központban. A
programot mesemondó verseny is színesíti, ahová idén
a fogyatékkal élôket és a
nagyszülôket is várják. A
rendezvénysorozattal dupla
üzenetet fogalmaznak meg a
szervezôk.
Cservenák László, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a rendezvénysorozat célja a magyar kultúra különleges
gyöngyszemének, a magyar
népmesének a népszerûsítése,
valamint az, hogy a mai rohanó világban olvasóvá neveljék az embereket.
Szombaton a rendezvényt
meseelôadásokkal, bábelôadással színesítik, a Szabadság téren pedig népmese udvar, népi játszótér és kézmûves foglalkozások is várják az
érdeklôdô családokat. A népmesékhez kapcsolódó események közösségteremtô szándékúak, hidat építenek a ge-

nerációk közé.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere szerint a mese, a
népmese közösségformáló és
közösségteremtô hatása nagyon fontos, hiszen általában
a mese a családokból indul ki.
Ott találkozik a gyerek elôször a történettel, amikor a
szülôk és a nagyszülôk meséit hallgatja.
A rendezvénysorozattal az olvasás fontosságára is szeretnék felhívni a szervezôk a figyelmet, hiszen az élôszóban
elôadott mese által fejlôdik a
gyerekek szókincse és érzelmi világa.
A Magyar Népmese Napok
rendezvénysorozat keretein
belül kiállítás nyílik a Városi
Galériában pénteken, ahol a
Magyar népmesék rajzfilmsorozat grafikáit tekinthetik meg
az érdeklôdôk. A könyvtári
Boszorkányszombaton pedig
zenés, szórakoztató programokkal várják a könyvszeretô közönséget.

Köszönjük a bizalmat!

A szeptember eleji megújulás óta meredeken ível felfelé a
nyiregyhaza.hu webportál látogatottsága. Az oldalt azóta is folyamatosan fejlesztjük a visszajelzések alapján. Így most már
külön galériába rendezve érhetik el a fontosabb eseményekrôl
készült képsorozatokat, bôvebben. A szintén új, Elsô kézbôl
rovatban hosszabb riportok, interjúk is helyet kapnak, vagy bizonyos hírek hátterei. A fô cél azonban a tájékoztatás maradt:
az információk folyamatosan frissülnek, s egyre több téma
kapcsán érhetô el kiváló minôségben a videó változat is, külön
ikonnal jelölve – a Nyíregyházi Televízióval együttmûködve.
Továbbra is szívesen vesszük észrevételeiket. Címünk:
honlap@nyiregyhaza.hu. Tartalmas idôtöltést kívánunk!

Új helyen a régi csapattal a
hivatalos Peugeot márkaszerviz
A megyében a kizárólagos
hivatalos Peugeot márkaszerviz és alkatrészforgalmazó nemrégiben új
helyre költözött. Folyamatos akciókkal, a korábbinál
kedvezôbb árakkal várják
régi és új ügyfeleiket.
A Peugeot tulajdonosok ezentúl Nyíregyházán, a Kállói
úton lévô Peugeot Balogh hivatalos Peugeot márkaszervizébe vihetik javíttatni gépjármûvüket. A márkaszervizt
egyszerû megközelíteni:
Nyíregyházán, a Kállói úton
haladva Nagykálló irányába,
azonnal szembetûnik az épület a Lujza utcai keresztezôdésnél.
Ahogy azt már megszokhatták ettôl a csapattól, most is
folyamatosan futó szervizakciókkal várják az ügyfeleket – tudtuk meg Szollár
Csabától. A vevôszolgálati
vezetô azt is elmondta, hogy
nem kell sokáig várnia azoknak sem, akik hivatalos márkaképviselôtôl, autószalonból kívánnak Peugeot gép-

jármûvet vásárolni, hiszen
az év végére – a tervek szerint – elkezdik a Peugeot
márkájú gépjármûvek forgalmazását.
A Balogh Autóházak Kft. nem
ismeretlen a Peugeot tulajdonosok körében, hiszen a cég
már bizonyított Miskolcon is.
A borsodi megyeszékhelyen a
Peugeot márka mellett a Nissan gépjármûvek értékesítésével, szervizelésével is foglalkoznak. Nyíregyházán szintén
mindkét márka teljes körû
szolgáltatását biztosítják.
A Balogh cégcsoport szolgáltatása teljes körû – hangsúlyozta Szollár Csaba –, gépjármû-értékesítésen túl, az autótulajdonosok igénybe vehetik a szervizszolgáltatást,
mely a karosszériára is kiterjed. Az alkatrész-forgalmazás
mellett a karosszériaelemek is
megvásárolhatók.
Peugeot Balogh,
szövetségben a minôséggel!

Peugeot Balogh
Hivatalos Peugeot Márkaszerviz, alkatrész-forgalmazó
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 19.
Telefon: 06-42/595-115, fax: 06-42/595-114
E-mail: ertekesites@peugeotbalogh.hu ! www.peugeotbalogh.hu
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INFORMÁCIÓK

Hidegzuhany: kikapcsolja a meleg vizet a Nyírtávhô
A Jósaváros egyik 10
emeletese elôtt várakozik a
Nyírtávhô két munkatársa.
Egy harmadik mappával
érkezik meg. Hosszú
címlista van benne az
adósokról. A szolgáltató
elôször felszólította, fizetési
meghagyást küldött, aztán
figyelmeztette a tulajdonosokat, ha nem fizetnek,
kikötik a meleg vizet a
lakásból. Megtették.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

A Népkert utcán Jécsákné dr.
Orosz Tímea statisztikákon és
Excel táblázatokon mutatja,
hogyan jutott el a Nyírtávhô
odáig, hogy nyár végére 801
millió forintra nôtt a kintlévôsége.
– Külön lebontva magánfogyasztókra és közületekre készülnek el a statisztikáink. Sôt,
az is jól látható, hányan vannak olyanok, akik 60, esetleg
360 napon túli tartozást halmoztak fel – mondja az osztályvezetô. Az év elején a lakossági kintlévôség már 500

millió forintra nôtt, a közületek pedig 301 millióval tartoztak. Szerencsére ez most a hathatós intézkedéseknek köszönhetôen 760 millióra mérséklôdött.
Bár a Nyírtávhô nem készít
környezettanulmányt az ügyfeleirôl, azért nagyon sokszor
kiderül, hogy egy fogyasztó
azért nem fizet, mert rosszak
az anyagi körülményei vagy
nehéz élethelyzetbe került,
azonban sok olyan ügyfél is
akad, aki bár megtehetné, egyszerûen nem fizet. A távhô-

Aki pontosan fizet, húszezret vihet
Ugyanakkor a pontosan fizetô, hátralékkal nem rendelkezôk
dr. Kovács Ferenc polgármester úr javaslatára sorsoláson
vesznek részt. Minden hónapban öt jól fizetô ügyfél, egyenként 20 ezer forintot nyerhet, amit a következô számlán jóváír
a Nyírtávhô. (Részletek a nyiregyhaza.hu honlapon.)
szolgáltató új vezetése júliusban döntött úgy, megálljt parancsol a rohamosan növekedô kintlévôségnek. Akkor határozták el, aki hosszú ideje
nem fizet és nem vesz részt
adósságrendezô programban,

annál megkezdik kikötni a meleg vizet.

Nem fair...
A Nyírtávhô kintlévôsége eléri
a cég távhôbôl származó árbe-

vételének 10 százalékát. Miközben a szolgáltató az adósok
számláit is megelôlegezi, igyekszik a 40 éves vezetékrendszert
karbantartani, fejleszteni is. Ha
azonban egyre nagyobb lesz a
kintlévôség mértéke, az már veszélyezteti a mûködtetést is. Ezt
már a cég ügyvezetôje, Arday
Balázs állítja, aki a szolgáltatás
biztonságát, a gazdasági válság
ellenére is pontosan fizetô ügyfelek érdekeit helyezi elôtérbe.
– Nem tudunk ingyen szolgáltatni és nem is lenne fair azok-

kal szemben, akik rendesen fizetnek. A lehetôségeink határához jutottunk és most minden lehetséges eszközzel élni fogunk
annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonságát megôrizzük. Másrészt hozzá kell fûzni, a többi nagyvárosban sem
jobb a helyzet, de ott, ahol korábban kezdték el alkalmazni
a különbözô szankciókat, elérték, hogy legalább nem növekedett a kintlévôség. Úgy vélem, ha a Nyírtávhô korábbi
vezetôi hamarabb léptek volna, most arról lehetne beszámolni, hogy az adósságállomány nem nô.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy aki nem tudja egy
összegben rendezni az adósságát, az részletfizetési megálla-

podást is köthet. Sôt, a HumanNet Alapítvány közremûködésével adósságrendezô programban is részt lehet venni. A
Nyírtávhônél hozzáfûzik, a
meleg víz kikapcsolása mellett más eszközökkel is igyekeznek fizetésre bírni az ügyfeleket. Letiltatják a bérbôl, a
nyugdíjból az összeget, vagy
éppen jelzálogot jegyeztetnek
be az adós ingatlanára.

Boldog nyertesek
– Ötször is elolvastam az értesítô levelet, annyira meglepôdtem! – feleli Bozsik Mihályné arra a kérdésre válaszolva, hogy mit szólt a 20 ezer forintos nyírtávhôs jóváíráshoz. Ez a pénz fedezte az egész nyári távhôs költségeiket. Az így megspórolt pénzt is hasznosan költötték el,
mivel a Bessenyei téri bérlakásuk nyílászáróinak utólagos szigetelését rendelték meg.
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Megnyitott a Kertvárosi Piac Polgári Szalon
Megnyílt a Kertvárosi
Piac. Az Esély Centrum
mellett több mint 60
millió forintból építették
fel a létesítményt, ahol
10 belsô és 30 külsô
elárusítóhelyet alakítottak ki.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

Népdalokkal, muzsikával és
tánccal ünnepelték szombaton
a Kertvárosi Piac megnyitását.
A kereskedôk kipakolták áruikat, és már az elsô napon bôven voltak vásárlók is. A környéken élôk örülnek annak,
hogy a zöldségért és gyümölcsért nem kell beutazniuk a
belvárosba.
2009-ben civil kezdeményezésre merült fel a Kertvárosi
Piac ötlete, a lakosságnak és
az ôstermelôknek is igényük

volt arra, hogy létrehozzák a
városrészben a piacot, ahol
elsôsorban a helyi termékeket
árusítják és népszerûsítik. A
most megnyílt vásártéren

zöldséget, gyümölcsöt, húst,
pékárut és biotermékeket árusítanak, de kézmûves termékek is helyet kaphatnak. A
Kertvárosban az Esély Cent-

rum mellett 30 külsô elárusítóhelyet hoztak létre, az épületben pedig 10 árusítóhelyet
alakítottak ki.
Mint azt Bocskai Péter, a beruházásért és üzemeltetésért
felelôs NYÍRVV Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta: a
piac megépítése több mint 60
millió forintból valósult meg,
amelyhez a Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázat útján
49 millió forintot biztosított.
A Kertvárosi Piac megnyitójára színes programsorozatot
szerveztek és fôzôversenyt is
tartottak, a csapatok ételeit
zsûri értékelte. Emellett 800
adag babgulyás is készült,
amelybôl megvendégelték a
Kertvárosi Piacra látogatókat.

A Kik támadják Magyarországot és miért? címû, nemrég
megjelent könyv szerzôi, Tóth Gy. László, Lentner Csaba
és Zárug Péter Farkas beszélgettek az immár egyéves Polgári Szalon rendezvénysorozat legutóbbi eseményén.

Fôként zöldséget, gyümölcsöt, húst,
pékárut és biotermékeket árusítanak

A kereskedôk kérésére razziázott a NAV Mibe kerül a szemét?
SZERZÔ: PALICZ GYÖRGY

Több tucat adóellenôr,
végrehajtó és pénzügyôr
razziázott a legnagyobb
nyíregyházi piacon. Az
akcióban több százezer
forintos adóhátralékokat
fizettek ki a kereskedôk,
aki pedig nem rendezte
tartozását, annak lefoglalták az árukészletét. A
szigorú ellenôrzést a
tisztességesen mûködô
vállalkozások kezdeményezték.
Mielôtt elkezdôdött az ellenôrzés, a NAV informatikusai

rögzítették a piacot üzemelte- gazdátlan árut autóra rakták,
tô társaságnál az árusok ada- amire azonnal elôkerültek a
tait, így a revizorok és végre- tulajdonosok. Valamennyiükhajtók pontos térképpel indul- rôl kiderült, hogy kontárok,
tak az adófizetést elmulasztó azaz nincs vállalkozói engedélyük.
kereskedôk üzleteihez.
Mivel számítani lehetett arra, Külföldi zugárusokat is találhogy az ellenôrzést észlelve az érintet- A végrehajtók is több száztek – hátrahagyva teljes ezer forintos adótartozást
árukészletü- fizettettek ki a helyszínen
ket – eltûnnek, a revizorokat egyenruhás tak a piacon, akik szintén csak
pénzügyôrök is elkísérték. A akkor tarthatták meg árukész-

letüket, ha azonnal kifizették
a kiszabott bírságot. A végrehajtók is több százezer forintos adótartozást fizettettek ki
a helyszínen.
Volt olyan kereskedô, aki már
ötmillió forinttal tartozott az
államnak. A pénzügyôrök hamis márkajelzésû termékeket
is találtak, ezeket lefoglalták,
árusítójukat pedig elôállították.
Az adótartozások miatt és a
tisztességes kereskedôk védelmében további akciókra
lehet számítani a piacokon.

Ne csak a szombat legyen szelektív!
Idén is megtartották
Nyíregyházán a Szelektív
szombatot. A Térségi
Hulladék-Gazdálkodási
Kft. és Nyíregyháza
önkormányzata már 5.
alkalommal rendezte meg
a környezetvédelmi családi
napot, ahol a családokat a
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos feladatokkal várták. Idén új helyszínen hívták fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára, a Kossuth tér adott
helyet a nagyszabású
rendezvénynek.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

Versenybe szálltak a családok,
a környezetvédelemmel kapcsolatos tudásukat és ügyességüket mutatták meg a Szelektív szombaton. A cél ebben az
évben is az volt, hogy játékos
formában hívják fel a figyel6
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met a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára.
– Fontosnak tartjuk, hogy a
kommunális hulladék közé
minél kisebb arányban keveredjenek olyan hulladékanyagok, amelyek újrahasznosíthatók. A hulladék nagy része a
háztartásokban keletkezik,
ezért fontos lenne, hogy a
hulladékanyagok különválo-

gatása is ott történjen meg –
mondta Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Kft. ügyvezetôje. – A szelektív hulladékgyûjtés hasznosságáról egész évben folyamatosan szervezünk programokat
felnôtteknek és gyerekeknek
is, a Szelektív szombatot viszont kimondottan a családoknak szerveztük. Ôket szeret-

nénk arra ösztönözni, hogy elkülönítve gyûjtsék a papírt, a
mûanyagot, az üveget, az öszszes újrahasznosítható anyagot
és a veszélyes hulladékot is.
Idén új helyszínt választottunk,
a Kossuth térre vártuk a nyíregyháziakat, és ahogy a tömeget elnézem, jó választás volt:
benépesült a belváros, sokan
ellátogattak a rendezvényre.
A Szelektív szombaton a családok tudásra alapuló és ügyességi feladatokat kaptak, ajándékokért. Az egyik állomáson
a háztartásban keletkezett
hulladékanyagokat külön-külön kukákba kellett elhelyezni, egy másik helyszínen a felnôttek és gyerekek idôre préselték a PET palackokat.
A résztvevôket kulturális rendezvények is várták, színpadra
lépett többek között a Gombóc
Együttes, az Alma Együttes,
Puskás Jucus, este pedig Rúzsa
Magdi adott élô koncertet.

Vajon kiszámolta valaki, mennyit költünk egy hónapban
szemétre? Nem, most nem a szemétszállításra gondolok.
Arra gondolok, hogy mennyi mindent vásárolunk meg,
ami utána szemét lesz, és még pluszban fizetünk az elszállításáért. Büszke vagyok magamra, mint környezettudatos ember. Nem dobok el szemetet, szelektíven gyûjtöm a hulladékot. Figyelmesen elolvastam a szelektív
hulladékgyûjtô edényzeten, hogy milyen mûanyagokat
lehet belerakni, és csak azokat teszem bele. De tényleg
környezettudatos vagyok, amikor kétnaponta összegyûlik annyi mûanyag szemét, hogy le kell vinni?
Mennyi mûanyag szemét termelôdik, ha csak én ennyit
termelek? Annyi, hogy újabb és újabb lerakókat kell építeni milliárdokból.
Mégis mennyit költünk szemétre?
Egyszer kifizetjük az árut, ami mûanyagba van csomagolva, aztán kifizetjük az elszállításának a díját és még
kifizetjük, hogy szemétlerakókat építünk.
És mindeközben mérgezzük a Földet. Mindent elkövetünk, hogy lakhatatlanná tegyük az utánunk következô
nemzedékeknek.
És tudják, hogy mindezt miért?
Hogy ne kelljen kétnaponta szalámit vennünk? Hogy meg
tudjuk venni a tartósítószerekkel telenyomott szalámit?
Azért, hogy kényelmesen eldönthessük, hogy a szalámit
két napon belül esszük meg, vagy egy hónapon belül?
Az egyik ismerôsöm vásárolt kenômájast. Elôre csomagoltat. Elfelejtette hûtôbe tenni. Másnap reggelre felrobbant, beborítva a konyhát. A macska arra ólálkodott. De
meg sem kóstolta. Megszagolta és nem kellett neki. Mi
lehet benne, ha már a macskának sem kell?
Megéri?
Mindent mûanyagban kapunk. Mûanyagban kapjuk az
élelmiszereket, mûanyagban kapjuk a ruhákat, mûanyagba csomagolják a mûanyagot, hogy el ne törjön, még a
papírt is mûanyagba csomagolják (jó pár újságot így árulnak).
Mi meg vesszük ész nélkül. Bár sok esélyünk nincs. Próbáltam venni uborkát, padlizsánt mûanyag zacskó nélkül,
hogy csak ráragasztottam a címkét lemérés után, de a pénztárban menthetetlenül belerakták egybe. Gyakorlatilag
nem tudunk úgy vásárolni, hogy ne vegyünk hozzá egy
rakat szemetet, aminek az elszállítása, tárolása, megsemmisítése ne kerülne töméntelen pénzbe. És a szemetet nem
járulékosan ingyen kapjuk hozzá, hanem benne van az
árban.
Mindent drágábban veszünk a csomagolás miatt, az „ingyenes” szórólapok miatt. És közben finanszírozzuk Földünk tönkretételét.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Konferencia a helyi természeti
értékekre alapozott gazdálkodásért
Gyakorlati példákat bemutató tanulmányúton vehettek részt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei politikai, intézményi, vállalati és civil szervezeti döntéshozók, valamint a sajtó képviselôi. Az „Így lesz kerek a világ! Ember és természet harmóniában…” kampány keretében a szervezôk a Szatmár-Beregi-síkság több településén a helyi természeti értékekre alapozott, jól mûködô gazdaságfejlesztési programok és vállalkozások megismertetését tûzték ki célul.
A konferencia elsô állomásán, Tiszaadonyban a 18. századra
visszavezethetô kecsketartás hagyományát elevenítették fel egy
1999-ben elkezdett programmal. Lakatos József polgármester
körbevezetésébôl kiderült, ma már egy több száz kecske tartására alapozott, napi 700 liter tejet feldolgozó sajtüzemet is mûködtet a helyi szociális szövetkezet. Tarpán Fekete Zsolt bioméhészt, a lekvárokat, aszalványokat, pálinkákat és egyéb portékákat árusító „Bereg Kincsei” helyi termék boltot, valamint –
Kelemen Béla pálinkalovag saját, 150 éves körtefájának termésébôl készült párlatát kóstolva – a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendet és az általuk képviselt pálinkakultúrát ismerhették meg
a résztvevôk.
Túristvándiban Lakatosné Sira Magdolna polgármester asszony
számolt be a szociális szövetkezetben elért eredményeikrôl: a
közétkeztetésben használt alapanyagok egy részét már helyi
összefogással termelik meg, a továbbiakban pedig egy kenyérsütô, egy sertésvágó és egy, a pálinkafôzés menetét bemutató
feldolgozó mûhely is épül majd reményeik szerint. Ugyanitt dr.
Horváth Róbert elôadása a Szatmár-Beregi Natúrparkot mutatta
még be természeti és kulturális értékeivel, lehetôségeivel és ki-

hívásaival együtt. Penyigén Szászi Bertalannéék biogazdasága,
lekvárfôzôje és aszalója várta a látogatócsoportot, ezt követte
Juhász Gyula polgármester Lekváriumról és a település jellegzetes értékeirôl szóló beszéde.
A konferencia a Tisza, Szamos és Túr folyók ölelésében fekvô
Panyolán zárult, ahol a résztvevôk a pálinkafôzdét tekintették
meg Méhész Zsuzsa vezetésével, mely kiváló példája a vidékre
jellemzô nemtudom szilva megbecsülése és a lakosság megélhetése közötti kapcsolatnak. Muhari Zoltán polgármester pedig
a sikerek kapcsán kiemelte: érdemes a helyi természeti és kulturális értékekre kitartó munkával és kreatív ötletekkel alapozni.
A sikeres rendezvénybôl a résztvevôk és a sajtón keresztül szélesebb közönség is jó példákat meríthet arra, hogyan élhet ember és természet harmóniában, hogyan tudják a kis települések
is fenntartani magukat, ha lakóik és vezetôik megbecsülik helyi
természeti és kulturális adottságaikat, hagyományaikat.

A középiskolás nyelvvizsgabajnok!
Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 9!
Cz. Nagy Zsófia, a
harmadikos gimnazista
beszél korosztályos
rekordjáról és az ehhez
vezetô módszerrôl – a
Kreatív Nyelvtanulásról!
– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Kilenc középfokú
nyelvvizsgájával ugyanis
nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett
Magyarországon! Kérem,
sorolja fel ôket idôrendi sorrendben!
– Nem lesz egyszerû, de
megpróbálom évekre bontani: 2010. március – spanyol,
június – német, szeptember
– francia, 2011. január –
olasz, május – holland, szeptember – orosz, 2012. január – eszperantó, április – dán,
május – angol. A hollandot
leszámítva mind „origo” típusú, elôtanulmányaim csak
angolból és németbôl voltak,
a többi nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is
tanultam nyelvet, de amikor
gimnáziumba kezdtem járni,
kerestem a lehetôséget, hogy
hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám, aki
személyesen ismeri a szerzôt,
hívta fel a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ô is sikerrel használta a tananyagot.
– Mi a tanulás menete?
– Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon, a saját
tempójában tud tanulni a tanuló, így maga osztja be az
idejét. Nyelvtani szabályok
mentén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A
tananyag minden nyelvi létformára hat, tehát megtanít
írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors beszédet.
– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
– Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvû feladatot idôre is el
kell végezni, olyan sebesség-

gel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló,
megfelelô szókincset, érthetô nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
– Hogyan tovább?
– Úgy döntöttem, hogy
folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettségi
elôtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidômben elôadásokat tartok a módszerrôl,
hogy mások is megismerjék és ôk is sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak
velem az érdeklôdôk.
– Kedves Zsófia, még sok
további sikeres nyelvvizsgát kívánunk!

w w w. k r e a t i v n y e l v t a n . h u
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál,
holland, svéd, norvég, dán, eszperantó
tananyagok megtekinthetôk és 21 990 Ft egységáron megvásárolhatók:
Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központ 73-as termében (Szabadság tér 9.)
2012. október 6-án (szombat) és október 13-án (szombat) 10–12 óráig, valamint
Mátészalkán, a Városi Mûvelôdési Központban (Eötvös u. 6. – volt óvoda)
2012. október 5-én (péntek) és október 12-én (péntek) 17–19 óráig.

Infó és megrendelés: Hudi Tibor: 06-30/318-4953
2012. szeptember 28.
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A 100 éves Kossuth-szobor
elôtt tiszteleg Nyíregyháza
Nagyszabású és tartalmát tekintve igen értékes programsorozattal készül Nyíregyháza MJV Önkormányzata a
Kossuth-szobor felállításának
100. évfordulójára. Szeptember 29-én, szombaton délelôtt
9.40-tôl a Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar térzenéje várja
a Kossuth térre érkezô ünneplô közönséget. A városháza
elôtt felállított színpadon
pontban 10 órakor veszi kezdetét az Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium „A szabadság oltára” címû zenés, táncos
és prózában is bôvelkedô
összeállítása. A mûsor által
egy várostörténeti idôutazásban vehetnek részt az érdeklôdôk. Megtudhatják, hogyan
került kapcsolatba Nyíregyháza és Kossuth Lajos a XIX.
században. Megelevenedik a
Kossuth-szobor keletkezésének folyamata és láthatjuk a
Kossuth-szobor szemével
Nyíregyháza XX. századi történelmének legjelentôsebb állomásait, egy óriáskivetítôn
keresztül.
A mûsort követôen dr. Kovács
Ferenc polgármester mondja
el ünnepi gondolatait, majd
leleplezik a szobor talapzatán
azt a márványtáblát, mely a

szobrot létrehozó elôdöknek
állít emléket. A megemlékezés koszorúzással zárul.
Délután 16 órától a városháza Krúdy-terme ad otthont
egy történelmi ismeretterjesztô konferenciának, melynek
programja a következô:
A „Köztéri Kossuth-szobrok
Magyarországon” címû kiállítást Reznák Erzsébet, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója mutatja be.

„Nyíregyháza a Kossuth-szobor
avatása idején” címmel Bene János, a megyei múzeum igazgatója, és „Szobrot a legnagyobbnak!” címmel Kujbusné
Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója tartanak elôadást.
A „Kossuth Lajos jelenléte a
Nyíregyházi Kossuth Lajos
Gimnázium életében és hagyományaiban” címû visszaemlékezést Tar Jánosné igazgató asszonytól hallhatják az
érdeklôdôk.
Az elôadásokat követôen a
teremben megtekinthetô lesz
„A Köztéri Kossuth-szobrok Magyarországon” címû
fotókiállítás és a Jósa András Múzeum Kossuth-szoborral kapcsolatos kiállítása.
A tartalmas program egy igazi táncünneppel zárul a Kossuth téren, ahol 19 órától a város három néptáncegyüttese
tart bemutatót és táncházat. A
Nyírség-, a Szabolcs- és az Igrice néptáncegyüttesek várnak minden olyan táncot ked-

velô embert, aki szívesen bekapcsolódik a Bürkös Zenekar által kísért körtáncokba.
(Esô esetén a táncházat késôbb tartják meg.)
A Nyíregyházi Napló korábbi számaiban megjelent Kossuth-szobor totó nyertesei:
Tóth Györgyné Nyíregyháza,
Tamás Ferencné Nyírszôlôs,
Ilcsik Mihályné Nyíregyháza.
Köszönjük megfejtéseiket.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt erre a nem mindennapi helytörténeti rendezvénysorozatra.

SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Fôhôsünk, Pali (Horváth Sebestyén Sándor), költô és
pénztáros. (Valamibôl az íróembernek is meg kell élnie!)
Az édesapja a nyíregyházi
bankban aligazgató, neki pedig több cikke jelent már meg
a Nyíregyházi Naplóban.
(Minô egybeesés!) Akárcsak
Szép Ernô, maga is fiatalon
került a fôvárosba, ahol momentán egy férjes asszonyért
epekedik. Miközben a század
eleji Pesten ônagyságára
(Kuthy Patrícia) várakozik,
feszültségoldó gyakorlatként
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elcsavarja Manci (Széles Zita) zejére lépni… Ô ettôl megretvarrónô csinos fejecskéjét. ten. Harcolni akar az imádott
(Az író mamájának is ez volt nô szerelméért, nem vízszina tisztes mestersége.) Az tesen birtokolni azt. A varróegyik pillanatban durva, a leánnyal mindig ôszinte tud
lenni, rekövetkezômekül érzi
ben bájos
évôdés indul Látszólag habkönnyû magát vele,
jókat derül
közöttük. A
p a r l a g i a s „szerelmes história” a csacskaságain is,
népnyelvtôl
az elôkelôsködô franciás, ger- ám csak hangulatjavító kisipamános kifejezésekig terjedô rosnak tekinti. Manci közben
skálán roppant ízes, szórakoz- megvalósítja álmát: táncosnô
tató csevelynek lehetünk tanúi. lesz, akiért rajonganak a fér„Gyön a néni. A fene a pofá- fiak, s akit a külföldi színpaját!” – fogadja a „varonessz” a dokon is elôszeretettel látnákonkurenciát. A „bankonc” nak. Most már a szerkesztô úr
nagyvilági asszonyság iránti is felfigyel rá...
szerelme beteljesedni látszik, S hogy mi lesz a történet vége?
mert a nô szeretne a tettek me- Derüljön ez ki a nézôtéren!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vasvári Pál Gimnázium és a Vikár Sándor Zeneiskola szeretettel meghívja Önt a Zene Világnapja alkalmából rendezett ünnepi hangversenyre 2012. október 3-án 17 órától a
Vasvári Pál Gimnázium aulájába.
Fellépnek: Kerekerdô Óvoda, Szent Imre Gimnázium,
Cantemus Fiúkórus, Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyházi
Fôiskola, Mûvészeti Középiskola, Vikár Sándor Zeneiskola.

Lelkes wesselényisek
Vetélkedôt szervezett a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban az angol, illetve a testnevelés munkaközösség. A megmérettetésre feltûnôen nagy volt az érdeklôdés a tanulók részérôl, ugyanis 26 négyfôs csapat jelentkezett a felhívásra.

Félszáz baba várja

Premier az el nem ért szerelemrôl
Valóban meg akarjuk élni
a nagy szerelmeinket, vagy
a csalódástól tartva inkább
az álmainkhoz, ábrándjainkhoz ragaszkodunk? Aki
könnyen az ölünkbe
pottyan, az értéktelen,
szívünkre nem tarthat
igényt? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak,
akik megtekintik szombat
este 7 órától a Móricz
Zsigmond Színház nagyszínpadán Szép Ernô Lila
ákác címû, látszólag
habkönnyû „szerelmes
históriájának” színpadi
verzióját.

Zene Világnapja

Az elôadást Kovács Dániel
rendezi, aki az elôzô évben a
Kokainfutárt vitte színre a
Móricz Zsigmond Színházban. Szép Ernô két vígjátékát már láthatták korábban a
nyíregyházi színház nézôi: a
Patikát, illetve a Vôlegényt.
Ezt a mûvét elôször 1919ben regény formában írta
meg, majd 4 évvel késôbb
színdarabot írt belôle, 1934ben pedig filmként is adaptálta.
A szentimentális, nagy álmokat kergetô Palit alakító Horváth Sebestyén Sándor maga
is rajongó típusúnak tartja
magát. Tud lelkesedni popénekesekért, hollywoodi sztárokért. Szerinte maga is csak
dadogna, nem is jutna szóhoz,
ha személyesen találkozna valamelyikükkel. Mint elmondta, minden emberben megvan
a vágyakozás, az ideák kergetése, közben egy sor szép pillanatot elszalasztunk.
Szép Ernô nagyon könnyedén, a mese szárnyán röpítve
szól mindenkit – életének
akár több szakaszában is –
megérintô kérdésekrôl. A boldogság utáni vágyról, ami
minden emberben benne ég,
s az irodalom állandó témája
a kezdetektôl napjainkig.

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Szatmári Istvánné Borika
eredeti szakmája szerint építész. Három fiúgyermek
édesanyjaként nem volt lehetôsége babázni, így elhatározta, ha gyermekei megnônek, megtanul babát készíteni. A sors mégis kegyeibe fogadta, hiszen megajándékozta két kislány unokával, akik inspirálták ôt az
elsô babák elkészítésénél.
Útja Budapestre, egy iparmûvészhez vezetett, akitôl
megtanult papírmasébabát
és textilbabát készíteni. Szívéhez legközelebb az anyagbabák állnak, amelyeket
kézzel készít, ruhájukat
maga varrja, arcukat saját elképzelései alapján festi.
Többféle technikával kezüket, lábukat mozgathatóvá
varázsolja, így okozva örömöt ezen dísztárgyak kedvelôinek. Van, hogy talál egy
különleges anyagot és ahhoz
tervez egy figurát, de olyan
eset is volt életében, amikor
megfestett egy arcot és ahhoz próbált kort és ruhaanyagot rendelni.
Legszívesebben reformkori
ruhákba bújtatja bábúit, de
közel áll hozzá a 19-20. század fordulójának viselete is.
Egy 50–55 centis díszbaba
átlagosan két hét alatt készül
el: hiszen el kell készíteni a
babát, ruhájának szabásmintáját, megvarrni az alsónemûjét, nyakkendôjét, minden apró kiegészítôjét. Otthonában félszáz baba várja

mindennap, akiknek külön
sorsa, lelke, története van.
Mindegyik hordozza életének egy részét, örömeit, bánatait, kétségeit, vívódásait.
Mindegyikhez kötôdik és
nagyon nehezen válik meg
tôlük. Új otthonba csak akkor engedi ôket, ha meggyôzôdött arról, hogy jó
helyre kerülnek. Borika azt
vallja, hogy a babakészítés
az inspiráción múlik, azon,
hogy hogyan hat egymásra
egy arc és egy ruhaanyag.
Ha unokái megnônek, nekik is megmutatja a csodát:
hogyan kell életre kelteni
és létezést varázsolni néhány színes anyagdarabba.

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Információk – események IDÔSEK VILÁGNAPJA

Idôsek Világnapja – az aktív idôskorért
Október elseje az ENSZ
Közgyûlésének határozata
alapján 1991 óta az Idôsek
Világnapja. Azóta e napon
emlékezünk meg a Föld
mintegy hatszázmillió idôs
lakosáról. Az intézkedés
célja nem más, minthogy
felhívja a figyelmet a
méltóságteljes és aktív
idôskor fontosságára.
Az Idôsek Világnapja alkalmából, Nyíregyházán is színvonalas rendezvénnyel készülnek: szeptember 28-án a
Bem József Általános Iskola
sportcsarnokába várják az érdeklôdô idôseket. Az ünnepség szót nem igazán célszerû
használni – mondta el a rendezvényrôl Petneházyné Bugán Magdolna, a szervezô
Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság operatív igazgatója –,
hiszen próbáltunk arra figyel-

ni, hogy komolyabb, vidámabb, a mozgást és egészséget célzó programok is legyenek, tehát minden olyan témát
csokorba kötöttünk, melyek
az idôseket foglalkoztatják.
A nyíregyházi idôsügy felkarolásában nagy szerepet játszhat az idén májusban alakult
Idôsügyi Tanács. Fintor Károlyné, a tanács titkára elmondta: ez az elsô pár hónap
tulajdonképpen még puhatolózással telt, és az októberi
ülésükön fogják tárgyalni az
idôsügyi programot. Céljuk,
hogy a kidolgozott program
helyi szinten keressen megoldást, nyújtson alternatívákat a
különbözô társadalompolitikai, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megvalósításával, a demográfiai öregedésbôl származó problémák kezelésére.
Az Idôsügyi Tanács jelenleg a

Idôsek Világnapja – városi ünnepség
2012. szeptember 28-án 15 órától a nyíregyházi Bem József Általános Iskola sportcsarnokába várják az érdeklôdôket az idei Idôsek Világnapi rendezvényre.
– Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntôje
– Idôs ügy-e az idôsügy? – Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitikáért felelôs helyettes államtitkár elôadása
– Szabó Anna népmesemondó elôadása
– 10 perc frissítô torna – Vámosi Istvánné gyógytornásszal
– Idôskori szívbetegségek – dr. Tar Balázs kardiológus elôadása
– Szabolcs Néptáncegyüttes mûsora
– Márai Sándor „Füveskönyv” (részlet) – Tarczy Gyula mûsorvezetô
– Operettrészletek a Móricz Zsigmond Színház színészeinek elôadásában
A programokat követôen egészségügyi szûrôvizsgálat és
orvosi tanácsadás várja az érdeklôdôket.

város demográfiai jellemzôirôl
szóló anyagot várja, hogy elkezdhessék az érdemi munkát.

Idôsek Világnapja –
megyei ünnepség
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, valamint
a Nyíregyháza és térsége
Nyugdíjas Szövetség 2012.
október 1-jén 10 órától rendezi az Idôsek Világnapjának megyei ünnepségét a
Bujtosi Szabadidô Csarnokban.
Program:
9.00–10.00 óra között gyülekezô
10.00–11.45 Köszöntések
és elôadások
11.50-tôl Kulturális szórakoztató mûsor
13.00–16.00 Zenés, táncos
szomszédolás, a programok ismertetése.

Miniska Zsejke:

Az örök fiatalság
Az idô… az idô csodákat
mûvel,
Sebeket gyógyít, bánatot
küld el,
Új hónapot, évet, évszakot
hoz,
Szomorúságot vagy örömet
okoz.
...
Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életrôl szól,
Mindegy, hogy idôs vagy
fiatal,
Csendes, vagy erôs a zivatar.
Hisz a fiatalság el nem
múlhat,
Ez egy örök igazság, mit
mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz
az életben.
...
Mindegy a kor, mi
magyarok maradunk,
De elsôsorban emberek
vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly
mindegy ez,
Hisz elôbb utóbb mind
idôsebb lesz.

Köszöntés

Ritka esemény részesei voltak a Dialóg Nyugdíjas Egyesület tagjai szeptember 19-én. Soraikban köszönthették 90.
születésnapján az ismert nyíregyházi testnevelô tanárt, a
nemrégiben rubindiplomát kapott Tatos Istvánt. Az ünnepeltnek dr. Adorján Gusztáv tolmácsolta a képviselô-testület és a polgármester gratulációját.

Ötven éve érettségiztek
Ötven éve érettségizett a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Technikum Pénzügyi Tagozatán a 4/b, dr. Huba Endre osztálya. Szeptember 22-én, Nyíregyházán emlékeztek az
1958–1962 közötti iskolai évekre és az azóta eltelt öt évtizedre.
A 38 fôs osztály 25 élô hallgatójából 14 tudott eljönni a jeles
évforduló megünneplésére. A képen osztálytársak, házastársak.

Példaképül szolgálni az
elôzô nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire
felnéznek,
Utat, célt, jövôt mutatni a
gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idôs
embereknek.
(részlet)

Fél évszázad az egészségügy szolgálatában
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése idén dr.
Dohanics Sándor, nyugalmazott osztályvezetô
fôorvosnak adományozta
a díszpolgári címet.
SZERZÔ: PALICZ GYÖRGY

Dr. Dohanics Sándor idén tölti
be 82. életévét. Születésétôl
kezdve Nyíregyházán él és
dolgozik.
Asszisztensként részt vett az
elsô Magyarországon végzett
szívmûtétnél. Akkori fôorvosával, mesterével, dr. Eisert
Árpáddal úttörômunkát végeztek az epesebészet technikai megoldásainak kidolgozásában. Késôbb a sebészet
egyik legfiatalabb szakterületének, az érsebészetnek úttörôi közé tartozott, így az elsô
érsebész szakorvosok egyike
lett Magyarországon. Nyíregyházán önálló sebészeti
osztályt teremtett és létrehozta az elsô érsebészeti profillal
rendelkezô sebészeti osztályt
is, melynek évtizedeken át
osztályvezetô fôorvosa volt.
Hosszú, sikeres pályafutásá10
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ról, életútjáról kérdeztük otthonában.
– Gratulálok a díszpolgári
címhez! Azt gondolom, hogy
ennél nincs nagyobb megbecsülés, amit egy város adhat
a szülöttének. Ha jól számolok, akkor az 50-es évek közepén kezdhette meg pályafutását.
– 1948-ban érettségiztem, az
akkori Kótaji út elején lévô
katolikus gimnáziumban. Aztán kerültem egyetemre, ahol
– bár 54-ben summa cum
laude végeztem – azt mondták, hogy egy ilyen fasiszta,
templomba járó népellenség
nem lehet az, ami szeretne
lenni. Én pedig világéletemben sebész szerettem volna
lenni. Akkor ismerkedtem
meg egy Csehszlovákiából
menekült orvossal, Eisert Árpáddal. Kiváló ember és kiváló sebész volt, nagyon kötôdtem hozzá. Neki köszönhetôen én már harmadéves medikus koromban olyan mûtéteken vettem részt, mint más
sebészek egész életünkben
sem. Pályafutásom furcsán indult. Az akkori megyei fôor-

vos, Moskovits Karcsi bácsi
azt mondta nekem, hogy: „Te
Dohanics, tudom, hogy te
Eiserttel akarsz dolgozni, de
most ki kéne menni Anarcsra,
mert itt a gyermekparalízis
járvány és Anarcson nincs orvos.” Hát kimentem. Mire
visszajöttem, a kijelölt állásomat betöltötték. Így kerültem
Nyírtelekre. 1957 februárjában mehettem végre a kórházhoz, ahol 1995-ig dolgoztam.
Sôt, 2005-ig még közremûködôként segédkeztem mûtéteknél. Úgy gondolom, hogy

minden, amit a sebészeten be- kánk része volt. Mindennapos
lül megtanultam, megcsinál- volt, hogy péntek délután betam, azt Eisert Árpádnak kö- mentem dolgozni és hétfôn
szönhetem. Azóta nagyon délután jöttem haza. Teljesen
megváltozott a sebészet. Az más idôbeosztás szerint élorvos szinte nem is látja a be- tünk. Igaz, hogy jóval kisebb
teget, szinte csak gépeket, ki- volt a betegforgalom.
jelzôket néz. Nem mondom, – Kevesebb volt a beteg emhogy ez jobb vagy rosszabb, ber?
egyszerûen más. Akkoriban – Inkább úgy fogalmaznék,
nagyon rossz volt az ellátás. hogy az emberek akkoriban
Egy szál virággal mentem Bu- nem szaladtak olyan könnyen
dapestre, az ellátóba, hogy a orvoshoz, mint manapság.
kedves hölgyek adjanak már Aggastyán koromig a kórházegy katétert, vagy valamilyen ban és a mûtôben éltem az éleérmûszert, mert egyrészt kevés tem. Közben a feleségem felvolt belôle, másrészt, ami volt, nevelt öt gyermeket. Mind az
azt is elvitték a
öt gyerepestiek. Azt sem
kem egyetudták, hol van Éjjel-nappal a kór- temet végNyíregyháza.
zett
és
Éjjel-nappal a házban voltam
nagycsalákórházban voldot alapítam. Beleértve húsvétot, szil- tott. Tizenöt unokám van,
vesztert. Karácsonykor itthon plusz a dédunokáim. Így amilehettem, mert öt gyerekünk kor összejön a család, akkor
volt, ezt az egyet akceptálták. egy egész kis tábort alkotunk.
Az ügyelet nem úgy mûkö- – Élete során sok kitüntetést
dött, mint manapság, hogy kapott, igaz, hogy ezeket szinutána haza lehet menni lefe- te mind a rendszerváltás
küdni! Nem. Másnap folytat- után.
tuk a munkát és nem járt plusz – Igen. A vallásosságom mipénz érte. Egyszerûen a mun- att mindig háttérbe szorítot-

tak. 1992-ben kaptam az elsô
kitüntetésemet. Igaz, hogy az
egy nagyon nagy kitüntetés
volt, a Batthyány-Strattman
László-díj, amit elsôként kaptam meg. Ezt követôen egymás után kaptam a díjakat, kitüntetéseket, mintha kárpótolni akartak volna.
– Hosszú, sikeres pályafutás
után ön most a 82. életévében
jár. Mi a legszebb az idôskorban?
– Mindig azt mondják, hogy
szép kor. Az igazság az, hogy
sok minden terheli az embert
és sok mindent, amit szeretne
megcsinálni, már nem tud. A
sebészet, és a család mellett
az autó volt a hobbim. Nagyon szerettem vezetni. 1953tól mindig volt autóm, most
pedig már az unokáim visznek. Mert azt mondják, hogy
ez már apukának nem való.
Ilyen és hasonló dolgokon
érzi az ember, hogy szép lassan elfogy. De a feleségemmel nagyon szép életünk volt,
és mindig a gyermekeink jelentették a legnagyobb örömet.
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VersFesztivál mindenkinek!
Kuriózumok a színházimádóknak, koncerthegyek a
zenerajongóknak, meghitt
elôadóestek a költészet
kedvelôinek, iskolai tananyag versszínházi és filmes
formában a diákoknak mindenkinek tartogat
meglepetést a 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál,
amely október 9-én indul a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Több
mint 60 program, középpontban a költészettel.
Képernyôs sztárok, közismert
színészek, elôadómûvészek,
hazai és határon túli társulatok, zenekarok és filmesek
érkeznek Nyíregyházára.
Lesz darabtemetés és országos ôsbemutató is. R. Kárpáti Péter, akit a rajongók jól ismernek az egyik legnépszerûbb napi tévésorozatból, a
lírai énjét mutatja meg. Bemutatkozik a szerelmes és a szenvedô Móricz Zsigmond,
Koltai Róbert képében. Galkó
Balázs életében elôször táncolja is, nem csak mondja a
verset! Gerendás Péter dalai
Székhelyi Józseffel közösen
öltenek testet egy közéleti
hangoskönyvben. Talán itt lép

fel utoljára a Budapesti Kamaraszínház, Anday Györgyi,
Jánosi Dávid, Megyeri Zoltán, Dolmány Attila és Kará-

csonyi Zoltán két elôadást is
hoz.
A fesztivál elsô napja koncertnap, de mindennap lesz zenés
program. Fellép a Szabó Balázs Band, Dobó Dániel és
Gömbös Gyula, a Göncölszekér és az Újhold zenekar, az
Ostinato együttes, a Kávészünet zenekar és Huzella Péter
is koncertet ad. A kisebbeknek Tamás Éva hozza el Játéktárát Pécsrôl, míg a nyíregyháziak közül Gosztola
Adél, és Olajos Gábor, a Vikár
Sándor Zeneiskola tanára lép
fel. Szepsibôl a Gondola,
Galántáról a Kicsi Hang zenekar jön a fesztiválra.
Érkezik társulat Erdélybôl, a
Szilágyságból, a Felvidékrôl
és a Vajdaságból is. A diáko-

kat, pedagógusokat azzal csalogatja a Magyar Versmondók
Egyesülete, hogy az iskolai
tananyagot most egészen más
formában, izgalmas elôadásként láthatják viszont a színpadon. A Csongor és Tündét,
Pilinszky János életmûvét, A
helység kalapácsát, Aucassin
és Nicolette középkori ófrancia széphistóriáját, Ady, József
Attila, Arany és Wass Albert
mûveit is versszínházba öltöztetik. Aki pedig a klasszikus
értelemben vett versmondást
és a versfilmeket kedveli, a
hétvégén, október 13-án és 14én bôven lehet része benne.
A versfesztival.hu oldalon,
a port.hu-n és a Móricz
Zsigmond Színház honlapján az elôadások, koncertek részletesen is megtalálhatók, jegyet pedig a
jegymester.hu rendszerében és a színház Országzászló téri jegyirodájában
válthatnak az érdeklôdôk.

Biztonság és hatékonyság –
elkezdôdött a vízvezeték-rekonstrukció
Október végére készülhet
el az Ibrány–Paszab
közötti, 206 millió forintos
ivóvíz távvezeték rekonstrukciója. A beruházás a
Nyírségvíz Zrt. saját
ivóvízminôség-javító
projektjében valósul meg
belsô erôforrásból. Az
Európai Unióhoz történô
csatlakozás következtében
ugyanis az európai normáknak megfelelô vízminôségi határértékek léptek
életbe. Az Ibrány–paszabi
munkálatok befejeztével
azonban minden paraméter tekintetében „uniós”
minôségû vizet ihat a
nyíregyházi vízellátási
rendszerhez tartozó 16
település közel 165 ezer
fogyasztója.
– Ezt a távvezetéket, amelyen keresztül Nyíregyháza
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és agglomerációjának másik
15 települése számára is biztosítjuk a vízellátást, rekonstrukció alá vontuk –
nyilatkozta lapunknak Galambos Sándor, a Nyírségvíz
Zrt. mûszaki vezérigazgatóhelyettese. A társaság mûszaki beruházásokért felelôs

szakembere elmondta azt is:
a rekonstrukció alá vont szakasz az elmúlt idôszakban
belvizessé vált, elmocsarasodott. Így annak tervszerû
karbantartását és hibaelhárítását nagyon nehézkesen és
nagyon drágán lehetett volna megoldani. Éppen ezért
ezt a 4,7 kilométeres vezetékszakaszt a zrt. munkatársai a régi azbesztcement-vezeték helyett új, 500 milliméteres KPE csôvel váltották ki.
A beruházás összértéke 206
millió forint, melyet a Nyírségvíz Zrt. saját forrásból finanszíroz. Ebbôl az összegbôl
– az új technológiának megfelelôen – egy tompahegesztô gépet is vásárolt a társaság.
A projekt zárásával a területen élô fogyasztók szolgáltatási biztonsága jelentôsen nô.
– A csöveket a munkaterület-

re 18 méteres szálakban szállítottuk ki. A technológia hatékonyságára jellemzô, hogy
bár az elôkészítô munkák
2012. év májusában kezdôdtek, a vezetékek konkrét elhelyezését a társaság munkatársai bô egy hónap alatt, két mûszakban végezték el – errôl
már a helyszínen Varga Pál,
rekonstrukciós mûvezetô beszélt. A befejezô munkálatok
– fertôtlenítés, nyomáspróba,
útépítés és helyreállítás –
2012. október végére, november elejére valósulnak meg.
Az elmúlt évek során, az ivóvízminôség-javító programok
kereteiben a zrt. szolgáltatási
területein folyamatosan valósultak meg a vízminôséggel
és a mûszaki biztonsággal
kapcsolatos beruházások, zajlottak a vízmûtelepek korszerûsítései. A társaság a munkát
a jövôben is folytatja. Egy új

uniós pályázati lehetôség keretében, a 2014-2015-ös esztendôkben Levelek, Demecser és Nyírbátor térségében
tervezik a távvezetékek felújítását és cseréjét, de további
vízmûvek korszerûsítése is
folyamatban van. A Nyírségvíz Zrt. éves szinten 1,2
milliárd forintot fordít rekonstrukciós munkákra, ennek a pénzösszegnek a húsz
százalékát pedig vezetékek
felújítására.
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Bozsik Labdarúgó Akadémia Nyíregyházán
Bozsik Péter büszke arra, hogy édesapja lett a névadó
Aláírták a névhasználati
szerzôdést, így mostantól
hivatalosan Bozsik József
nevét viseli a nyíregyházi
labdarúgó akadémia.
A játékosok fejlôdését segíti
az az új mûfüves labdarúgópálya is, melyet az Árok
utcán adtak át.
Szeptember 22-étôl Bozsik
József Labdarúgó Akadémia
néven mûködik tovább a korábbi Nyírsuli Akadémia.
A névhasználatról szóló
szerzôdést a városházán írta

alá dr. Kovács Ferenc polgármester, Bozsik Péter,
Bozsik József fia, és Kósa
Árpád, a Nyírsuli ügyvezetôje. Az Aranycsapat legendás játékosának fia, aki korábban szövetségi kapitány
is volt, megtisztelônek tartja a felkérést, hogy édesapjának nevét viselje az akadémia, és úgy érzi, nemcsak
sportpályafutása, hanem emberi tulajdonságai miatt is
választották ôt névadónak.
– Nagyon meglepôdtem, ami-

kor elôször hallottam az ötletrôl. Természetesen nagyon jólesett a felkérés, hiszen – azt
hiszem – ez nemcsak édesapám sportteljesítményének,
hanem emberi magatartásának is szólt. Büszke vagyok
rá, hogy mostantól a nevét viseli az akadémia. Érdekesség, hogy nekem úgy adódott, vezetôedzôként soha
nem ültem a Városi Stadion
kispadján, mivel a csapat,
ahol edzôsködtem, és a Spartacus külön osztályban sze-

repeltek. Játékosként viszont
játszottam itt, igaz nincsenek
jó emlékeim, hiszen kikaptunk a Szparitól – mondta
Bozsik Péter.
Dr. Kovács Ferenc arról beszélt, Nyíregyházának fontos az utánpótlás-nevelés, és
ennek érdekében szeretnének minél jobb körülményeket teremteni.
– Mûfüves pályákat építettünk óvodásoknak, az akadémistáknak. De hogy ne
csak a futballról beszéljünk,

rövidesen befedjük Sóstón
az 50 méteres medencét,
azaz mindent megteszünk
azért, hogy a gyerekek sportolásához jó körülményeket
teremtsünk, és ezáltal neveljük is ôket – nyilatkozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.
Az aláírás után tovább javult
az infrastrukturális háttér, mivel az Árok utcán új mûfüves
pályát avattak, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség
támogatásával sikerült megvalósítani.
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Harsányi Gergely a kézimeccsen Családi futónap
Harsányi Gergely is
pályára lép a Bujtosi
Szabadidô Csarnokban.
A válogatott kézilabdás is
ott lesz az NYKSK-NyírKomplett–Törökszentmiklós mérkôzésen.
A város ekkor szeretné
köszönteni a nyíregyházi
születésû olimpikont, aki
sikeresen szerepelt a
válogatottal Londonban.
Ami a nyíregyházi
csapatot illeti, Bartha
Dénes együttesére nem
vár könnyû ellenfél.
Tízéves átok tört meg a hétvégén a férfi kézilabda-bajnokság elsô fordulójában. Az
N Y K S K - N y í r- Ko m p l e t t
ugyanis korábban nem nyert
Békésen, múlt szombaton viszont 23–22-re gyôztek a
nyíregyháziak a bajnokság
egyik favoritja ellen. A jó rajt

tehát megvan, de a folytatás
sem ígérkezik könnyûnek. A
szintén sikeresen rajtoló
Törökszentmiklós lesz a vasárnapi ellenfél a Bujtosi Szabadidô Csarnokban. – Nehéz
a sorsolásunk, hiszen a Békés
és a Törökszentmiklós is nagyon erôs kerettel rendelkezik, utána pedig Hajdúböszörménybe látogatunk, mely
mindig kemény ellenfél. De
nagy lökést ad a csapatnak a
jó rajt, mint ahogy minden bizonnyal a Törökszentmiklósnak is, hiszen ôk is gyôztek a
Hajdúnánás ellen. A Törökszentmiklóssal tavaly is szoros
mérkôzést vívtunk, akkor az
utolsó pillanatokban veszítettük el a találkozót. Azóta viszont sokat erôsödtünk, így optimista vagyok – mondta
Bartha Dénes vezetôedzô.
Közben az is eldôlt, hogy neves vendége lesz a találkozó-

Szeptember 30-án családi futónapot szervez a Nyírsuli az
Erdei Tornapályán. Reggel 10 órától közös bemelegítéssel
indul a program, majd 1 kilométert kell a családoknak teljesíteniük. Egy család minimum két szülôbôl vagy nagyszülôbôl és egy gyerekbôl állhat. A hosszabb, 5 kilométeres távon bárki indulhat. A nap során számos kiegészítô
program is szórakoztatja a versenyzôket, a tombolasorsoláson pedig értékes ajándékokat nyerhetnek a nevezôk.

nak, Harsányi Gergely olimpikon személyében. – Gergô
nyíregyházi születésû, ezért a
város vezetése és mi is szerettük volna köszönteni a sikeres
olimpiai szereplés után. Vasárnap ô is itt lesz a találkozón, így
a szurkolóknak arra is lehetôségük lesz, hogy közös képeket
készítsenek vele. A Nyírsuli kézilabdázó gyerekeinek is szeretnénk kedvezni, ôk ingyen tekinthetik meg a találkozót, és
egy szülôt is ingyen hozhatnak magukkal – mondta Varga Zsolt ügyvezetô.
A mérkôzés vasárnap 18 órakor kezdôdik, a Nyíregyházi
TV pedig hétfôn este felvételrôl közvetíti a rangadót.

Hétvégi programok:
Szombat: 9.30 Városi Stadion – Fogyatékkal élôk megyei
sporttalálkozója
Vasárnap: 10.00 Erdei Tornapálya – Nyírsuli Családi futás
Vasárnap: 18.00 BUSZACSA – NYKSK-Nyír-Komplett–
Törökszentmiklós kézilabda-mérkôzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap: 18.00 Spartacus–Kecskemét labdarúgó Magyar
Kupa mérkôzés közvetítése
Hétfô: 18.20 NYKSK-Nyír-Komplett–Törökszentmiklós kézilabda-mérkôzés közvetítése, a szünetben Híradó

Kardvívás Nyíregyházán Úszásprogram és ösztöndíj
Pákey Béla Angliából tért
haza, ahol élô szerzôdését
bontotta fel, hogy Nyíregyházán dolgozhasson. A
neves vívóedzô korábban
Németországban
edzôsködött, és tanítványai
sikeresen szerepeltek junior
és felnôtt VB-ken, valamint az olimpián. Most a
Nyírsuli újonnan alakuló
szakágát irányítja majd.
– Néhány hete még csak terv
volt az új vívó szakág a Nyírsulinál. Ma már valóság?
– Olyannyira, hogy a sportágválasztón be is mutatkoztunk,
és népszerûsítettük a kardvívást. Egy magyar nemzeti tradícióról beszélünk, hiszen
száz éve az olimpiák történetében a legeredményesebb
sportágról van szó.
– Komoly nemzetközi kitérô
után tért vissza Magyarországra. Mi a célkitûzés?

– Elôször is nagyon megtisztelônek tartom, hogy újra magyar gyerekeket taníthatok. A
legfontosabb, hogy megszerettessük velük a vívást, és
minél több gyerek kezdje el a
sportot. Késôbb aztán folytatva a hagyományokat, szeretnénk nemzetközi szinten is jó
eredményeket elérni. A kezdéshez minden segítséget
megkaptunk a Nyírsulitól és
a Magyar Vívó Szövetségtôl,
hogy egy komoly vidéki bázist építsünk ki.
– Bárki jelentkezhet?
– Mindenkit szívesen látunk,
nyolcéves kortól. A támogatásnak köszönhetôen felszerelést biztosítunk, így a gyerekeknek nem kell venniük saját eszközöket. Kimondottan
kezdôket várunk, lányokat és
fiúkat egyaránt. Nyíregyházán korábban kardvívás nem
volt, így az alapoktól kell kez-

denünk. Az edzéseket a Benczúr Gyula Iskola tornatermében tartjuk, hétfôn, szerdán és
csütörtökön.
– Úgy tûnik, a szakmai és
technikai háttér is adott. Mikorra várhatók az elsô eredmények?
– Reményeink szerint már a
mostani szezon végére. Szeptemberben kezdôdik nálunk az
év és júniusig tart. Bízom abban, hogy néhányan a szezon
végén már a korosztályos versenyeken is rajthoz állhatnak.

Nagycsoportos
úszásprogramot indít Nyíregyháza.
Többek között errôl is döntött
a város Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága. Az úszásprogram október második hetétôl tíz héten át ingyenes
úszáslehetôséget biztosít gyerekeknek az Arany János
Gimnázium tanuszodájában,
két szakoktató irányításával.
Itt 15 fôs csoportokban történik a gyerekek vízhez szoktatása.
A program részleteit a szülôkkel és az óvónôkkel is
egyeztetik. Döntött a bizottság arról is, hogy 3,3 millió

forintot osztanak szét sportösztöndíj keretében, melyet
19 pályázó kap meg. A vívás
népszerûsítését is segíti Nyíregyháza. Szakedzôk irányításával december közepéig a

városi iskolákban ingyenes
bemutató edzéseket, foglalkozásokat tartanak. A sportág iránt nagy az érdeklôdés,
már eddig több mint negyven gyerek jelentkezett.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Szabolcs Takarék Robinson Kupát. A versenyen
számos korosztályban indultak hegyikerékpár-futamok, a legkisebbektôl a felnôttekig mindenki összemérhette tudását a Robinson-dombon kijelölt pályán. A kerékpárverseny mellett biciklidobó bajnokság, pizzaevô verseny és tombola is várta az érdeklôdôket.
14

2012. szeptember 28.

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Közlemények – információk SZABADIDÔ

- Dehogy lopunk fõerdész úr,...

Rejtvény
A rejtvény megfejtését október 3., szerda 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: Pásztor Józsefné (Nyh., Északi krt. 17.).

Névnapok
Szeptember 28. –
Vencel, Bernát
Szeptember 29. –
Mihály, Mikes
Szeptember 30. –
Jeromos, Becse
Október 1. – Malvin, Teréz
Október 2. – Petra, Örs
Október 3. – Helga, Ilián

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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Október 4. –
Ferenc, Auróra

Mari néni térdmûtét
után:
– Doktor úr, fogok tudni lépcsôn járni?
– Persze, Mari néni.
– Hála Istennek! Tudja
milyen fárasztó volt
mindennap kétszer ki az
ablakon, le az ereszcsatornán és vissza!?

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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Programajánló SZABADIDÕ

Programok
„Vidám Vikár” címmel szervez
családi rendezvénysorozatot a
Vikár Sándor Zeneiskola. 2012.
szeptember 28-án, pénteken
16.30-tól az OTP melletti térre
várják a zeneszeretô érdeklôdôket, 2012. szeptember 29-én 10
órától pedig a zeneiskola hangversenytermében csendül fel a
muzsika.
Szabadtéri koncert a Bencs Villában! Komolyzenei koncertet
ad a Benczi vonósnégyes a villa parkjában október 3-án 18
órától Haydn és Beethoven
mûveibôl (meleg ruha és pléd
ajánlott, de rossz idô esetén a

Bencs-terem ad otthont a mûsornak). A belépés ingyenes.
Az aradi vértanúk kivégzésének
163. évfordulója alkalmából
2012. október 5-én (pénteken) 11
órakor az evangélikus nagytemplomban, valamint 15 órakor
Damjanich János szobránál
(Tompa Mihály u. 12. sz. épület
elôtt) megemlékezést, koszorúzást tartanak.
Nyíregyházán, a Váci Mihály
Kulturális Központ 73-as termében (Szabadság tér 9.) angol, német, olasz, francia,
orosz, spanyol, portugál, hol-

Váci Mihály Kulturális Központ
Programjai
land, svéd, norvég, dán, eszperantó nyelvek kreatív-nyelvtanulás tananyagai 2012. október
6-án (szombat) és október 13án (szombat) 10–12 óráig elérhetôek.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a nyíregyházi NOE Családi Kör Egyesület és a Városmajori Mûvelôdési Ház szeretettel meghívja önt a „Nyírségi Ôsz”
elnevezésû, három határon átnyúló programsorozatának nyitó estjére, melynek idôpontja 2012. október 5.
20.00 óra. Az est keretében lesz kötetlen beszélgetés és
táncház, melyhez a muzsikát Bundi Bandája szolgáltatja,
illetve az érdeklôdôk megtekinthetik a Mascenada Salsa
és az Igrice Néptáncegyüttes mûsorát is. Mindenkit szeretettel várunk!

A Keresztény Vándorkiállítás
keretében 2012. október 14-éig
Jankovics Marcell filmrendezô
„Az ember tragédiája” címû filmjének grafikáiból rendeznek kiállítást a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A kiállítás egy keresztény
szellemiségû vándorkiállítás,
mely csak egyházi intézményekben, elsôsorban gimnáziumokban tekinthetô meg.

Zorán Körtánc c. turnéjának következô állomása Nyíregyháza, idôpontja: 2012. október 8. (hétfô) 19.00 óra.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Színházterme
(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.)
Információ: 42/411-822
Az Alvégesi Napok rendezvénysorozatának keretében
2012. október 9-én 9.00 órától rendezik meg a már több
mint két évtizedes múltra visszatekintô „Nem csak a húszéveseké a világ” címû programot, amelynek házigazdája
a Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Mûvelôdési
Háza. A kulturális programot megelôzôen a rendezvény
elsô harmadában Nyíregyháza város idôsügyi, szociális
területért felelôs vezetôi, megbízottai is részt vesznek az
eseményen, melynek keretében tájékoztatják a jelenlévôket az ôket érintô jogszabályi változásokról, a város
szépkorúakat érintô programjairól, koncepciójáról.

„Egernek ôsz
galambja...”
2012. október 5-én, pénteken
16 órakor mutatja be a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Fôplébánia Komiszár Dénes: „Egernek ôsz galambja...” címû könyvét.
A kötet a Társszékesegyházat
építtetô dr. Samassa József
egri érsek, bíboros halálának
100. évfordulójára készült.
A könyvet bemutatja: Bosák
Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke
és Komiszár Dénes helytörténész. Helyszín: Római Katolikus Fôplébánia díszterme,
Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi elérhetôségen
jelezze: e-mail: nyiregyhaza@plebaniak.hu, telefon:
06-42/409-691.
Bábfoglalkozásokra várnak minden érdeklôdôt a
Váci Mihály Kulturális
Központban. A résztvevôk
elsajátíthatják a bábkészítés alapjait, megismerhetik
a bábtörténelmet, valamint
beszédtechnikai, szituációs
és helyzetgyakorlatokon
vehetnek részt.
Jelentkezni folyamatosan
lehet. További információk
a 42/411-822-es telefonszámon, valamint a www.
vacimuv.hu weboldalon.

Krúdy Mozi
Nyíregyháza, Országzászló tér 8. IV. emelet
Telefon: 42/506-342
http://krudyart.egzinet.hu

A Krúdy Mozi 2012. szeptember 28–október 5.
közötti mûsora
Szeptember 29-30-án (szombat, vasárnap) 15.00–17.30
óráig MAGYAR NÉPMESÉK rajzfilmsorozat vetítése.
A belépés díjtalan.
Szeptember 27–október 3. (csütörtök–szerda) 18.00 órától MICHAEL címû osztrák filmdráma
Szeptember 27–október 3. (csütörtök–szerda) 20.00 órától LAZHAR TANÁR ÚR címû kanadai filmdráma
Október 4–7. (csütörtök–vasárnap) 18.00 órától 2 NAP
NEW YORKBAN címû francia filmvígjáték
Október 4–10. (csütörtök–szerda) 20.00 órától ÉLETEM
SZERELME címû francia romantikus vígjáték

Matiné!
Október 5–7. (péntek–vasárnap) BOGYÓ ÉS BABÓCA
magyar animációs film
péntek: 15.30 és 16.45 órakor; szombat-vasárnap:
11.00, 12.30, 14.00 órakor

„Jól csak a szívével
lát az ember…”
Tehetséges, játékos kedvû, szerepelni vágyó, 8–10 éves
kisfiúkat keres a Móricz Zsigmond Színház Sediánszky
Nóra Kishercegek, katonák címû mesejátékához.
Bemutató 2012. október 20. Jelentkezés október 1-jén 12
óráig: level@moriczszinhaz.hu
Meghallgatás idôpontja: 2012. október 1. 16.00–18.00 óra
2012. szeptember 28.
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