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Frissül az NYTV mûsora
Novembertôl Minden napra népmese címmel új sorozatot
indít a Nyíregyházi Televízió. Hetente jelentkezik majd az
Alkotás utca, és már zajlik a Szalagavató Kupa 2012.
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Utazás az ismeretlenbe
Rókabokorba GPS-szel vezet az út. Az út, amin még
lehetne javítani. Sokéves ígérgetés és félmegoldás
után most végre megindult valami.

12

Fusd körül a tavat!
Több fórumot is tartottak a teljes támogatással
elnyert Sóstó projektrôl. Utánajártunk a tó körüli
térkövezés és a modern, rekortános futósáv ügyének.

X IX. é v f o l y a m ,
38. s z á m
2 0 1 2. október 31.

Emlékezünk
Sokan keresik fel mindenszentek és halottak
napja hosszú hétvégéjén
a temetôket, ahol a
gyertya fénye az örök
világosságot jelképezi.
(Részletek a 4. oldalon.)

Imponáló eredmények Sóstón
Sóstógyógyfürdô és azon
belül a Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt. mostanában gyakran
központi témája volt a helyi
híradásoknak. A fürdôk
jelenérôl és elmúlt idôszakáról kérdeztük dr. Podlovics
Rolandot, a társaság vezérigazgatóját.
– Mostanában folyamatosan
pozitív hírek jellemzik a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.-t. 2011
februárjában nevezték ki a társaság vezérigazgatójává, akkor
elsôdleges feladataként a válságmenedzselést jelölte meg,
mi történt az elmúlt másfél évben?
– A társaságot 2011-ben a százmilliós nagyságrendû éves üzemi veszteség, a teljes szervezetlenség, illetve a súlyosan elhanyagolt állapotú, a biztonságos
üzemeltetést veszélyeztetô mûszaki berendezések, egységek
jellemezték. A menedzsment
elsôdleges tevékenysége a válságkezelés és az üzemi tevékenység veszteségének kezelhetô szintre történô leszorítása
volt. Az akkor folyamatban

lévô, nem szakszerûen menedzselt Parkfürdô projekt 2011
tavaszára majdnem megbukott.
Amennyiben a folyamatot nem
fordítjuk meg, úgy a társaság
csôdbe jutott volna. A város
2011-ben a társaság kritikus tôkehelyzete miatt 150 millió forint
összegben tôkeinjekciót adott,
tulajdonosi beavatkozás nélkül a
helyzet ellehetetlenült volna.
A 2011. és 2012. években a projekt átalakítása, az üzemelteté-

si feltételek drasztikus megváltoztatása (Élményfürdô és Parkfürdô összenyitása) és a jobb
marketingmunka révén – a gazdasági válság ellenére is – sikerült növelnünk az éves vendégszámot (400 000-rôl 470
000-re) és ezzel az árbevételünket is (680 millió forintról 870
millió forintra). Mindemellett a
racionális gazdálkodásnak köszönhetôen elértük, hogy üzemi szinten nem termelünk több

százmillió veszteséget évente,
de a súlyos örökséggel rendelkezô társaság finanszírozása továbbra is kritikus, a likviditási
helyzetünk továbbra is rossz.
Most kell visszafizetni a korábbi menedzsment által felvett, 100
milliót is meghaladó összértékû
beruházási hiteleket, ráadásul
ezek svájci frank alapúak, így
ennek terheit úgy gondolom,
nem kell külön részleteznem.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Tíz évvel korábban a tervezettnél!
A legutóbbi közgyûlés egyik legfôbb pontja a Nyíregyházi
Járási Hivatal kialakítása volt, amelyrôl a 2. oldalon
bôvebben olvashatnak. Ugyanakkor számos olyan kérdés
került a testület elé akár napirenden kívül, vagy zárt ülésen,
amely közvetlenül érinti a lakosságot. Ezekrôl is kérdeztük
dr. Kovács Ferenc polgármestert, az egyik közelmúltbéli
nagy siker, a nyugati elkerülô útszakasz projektjének
elôrehozása mellett.
– Legutóbbi számunkban megírtuk, hogy úgy tûnik, a Nyíregyházi Fôiskola önállóan bizonyíthat. Dr. Jánosi Zoltán
rektor szerint az integráció
kérdése novemberig lekerült a

terítékrôl. Ugyanakkor a hírek
szerint a fôiskola vezetése arra
kérte a várost, hogy segítsen átgondolni az elvárásokat az intézménnyel, illetve a felsôoktatással szemben. Városi szem-

pontból hogyan néz ki a fôiskola ügye?
– A város szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk a fôiskola jövôjét. Én részt vettem
még tavasszal a fôiskolán egy tág
körû megbeszélésen. Ott jeleztem, hogy szembe kell néznünk
a problémákkal, tehát elôször legyen egy jó diagnózis, mert e
nélkül terápia sem lehet, másrészt gondolkozzunk azon, hogy
milyen jövôkép van a fôiskolán,
és miben tud segíteni a város.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Ügyfélfogadás
A november 1-jei munkaszüneti nap (mindenszentek) vonatkozásában dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô az alábbi
munkarendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:
november 1. (csütörtök) munkaszüneti nap,
november 2. (péntek) pihenônap,
november 10. (szombat) pénteki munkarend, a hivatalban
ügyfeleinket 8.00–12.00 és 13.00–14.00 között fogadjuk.

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje
fogadóórát tart.
Idôpont: 2012. november 5., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszôlô, részönkormányzati iroda

P arkolásirend-változás
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,
hogy november 1. (csütörtök)
és november 2. (péntek) munkaszüneti nap – ezeken a napokon a parkolás ingyenes.
November 3. (szombat) – a parkolásért 8.00–14.00 óra között
fizetni kell a szombati napokon
üzemelô parkolókban (Nyíregyházi Fôiskola, Rákóczi utca
104., Tokaji út 3. – KGST Piac).

November 4. (vasárnap) – a
parkolásért 8.00–14.00 óra
között fizetni kell a vasárnapi
napokon üzemelô parkolókban (Rákóczi utca 104., Tokaji
út 3. – KGST piac).
November 10. (szombat) –
munkanap, ezért a város területén lévô valamennyi fizetô parkolóban fizetni kell a
parkolásért 8.00–17.00 óra
között.

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

Napról napra A HÉT

Nyíregyháza járási székhely lesz

2012. október 18.
Angliából érkezett Nyíregyházára Jim Cook,
a Királyi Skót Néptánc Egyesület tagja, aki
világszerte tanítja a tradicionális skót táncokat. Idôt szakított a Móricz Zsigmond
könyvtár látogatására is, ahol beiratkozott
és kölcsönzött a könyvtár állományából.

2012. október 19.
Átadták a Krúdy Napok keretében a
Szindbád webfejlesztô verseny díjait a
könyvtár kamaratermében. A verseny díjait
Lipták Lajos önkormányzati képviselô és
Zagyva Gyula, a városi médiacég, a VárosKép Kft. ügyvezetôje adták át. A fôdíjat a
Bánki szakközépiskola csapata nyerte.

2012. október 19.
Egy éve nyitotta meg kapuit a Csodavár Korai Fejlesztô Centrum. A
Down Egyesület által fenntartott intézményben gyógypedagógusok és
szakképzett önkéntesek segítenek sérült és egészséges gyerekeknek, valamint szüleiknek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Vinnai Gyôzô megyei
kormánymegbízott és dr.
Szemán Sándor címzetes fôjegyzô aláírták a Nyíregyházi
Járási Hivatal kialakításáról
szóló megállapodást a városházán. A polgármesteri hivataltól ezzel 84 munkatárs kerül át a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatalhoz. Az eseményen elhangzott, az államigazgatás átszervezésével az okmányirodai, a
gyámhivatali és gyámhatósági, valamint az építésügyi felDr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott
az ünnepélyes aláírást követõen
adatok egy részét veszik át a
járási hivatalok. A nyíregyhá- szer január elsejétôl kezdi mû- arról kérdeztük: mit jelent a
zi járáshoz a megyeszékhelyen ködését, a megállapodásban nyíregyházi polgárok szemkívül további 14 település tar- arra törekedtek, hogy az ügy- pontjából ez a változás?
tozik, a 170 ezres lélekszámot felek a megszokott helyen intekintve is ez a legnagyobb já- tézhessék ügyeiket.
rási központ Szabolcs- A polgármestert és a közgyûSzatmár-Beregben. Az új rend- lést alkotó pártok képviselôit

Dr. Kovács Ferenc polgármester: ugyanott, ugyanazt, járásként

2012. október 19.
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a Kárpátok Mûvészeti és Kulturális
Egyesület, valamint a Civil Egyeztetô
Fórum közös, ünnepi megemlékezésén
Wittner Mária, 1956-os forradalmár, országgyûlési képviselô október 23-ai személyes emlékeirôl beszélt a diákoknak.

2012. október 20.
Hogyan lehet a globális függôségbôl kiutat találni? Erre a kérdésre keresték a
választ az Ön-rendelkezô konferencia
résztvevôi Nyíregyházán. A Waldorf Pedagógia Egyesület szervezôi olyan elôadókat hívtak meg a könyvtárba, akik
praktikus információkkal szolgáltak.

– Remélhetôleg semmit nem
fognak érzékelni a változásból a lakosok, hiszen ugyanazok a szakemberek foglalkoznak ugyanazokkal az
ügyekkel, feladatkörökkel,
ugyanazon a helyszínen, ahol
eddig. Az ügyfélszolgálati
centrumban biztosítunk he-

lyet a nyíregyházi járási hivatalnak és adunk át 84 szakembert, akik eddig is végezték a
konkrét munkát kellô tapasztalattal, rutinnal, szakmai felkészültséggel. Áthelyezéssel
kerülnek át a szakembereink,
tehát nekik jogfolytonos lesz
a jogviszonyuk. Akik a pol-

gármesteri hivatalban maradnak, szintén azt végzik, amit
eddig. Tehát Nyíregyházáról,
és most már a járásból összesen körülbelül 170 ezer ember ugyanarra a helyszínre
érkezik és remélhetôleg
ugyanazt a szolgáltatást kapják majd, mint eddig.

Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP: mindenki megmaradt a rendszerben
– Reméljük, hogy ebbôl a nyíregyházi polgárok különösebb
dolgot nem fognak észrevenni, csak azt, hogy az ügyeiket
gyorsabban, egyszerûbben
fogják tudni intézni. A járások
megalapításának filozófiája az
volt, hogy polgárbarát, az emberekhez közelebb kerülô

intézkedési egységek jöjjenek
létre. Vannak kötelezô feladatok, amelyeket az önkormányzatnak el kellett végezni és
olyanok, amelyek átkerülnek
a járások hatáskörébe. Örömmel jelenthetjük, hogy minden
dolgozó megmaradt a rendszerben, amennyivel keveseb-

ben lesznek a városházán,
annyival többen lesznek a járásnál. Az állampolgár annyit
fog észrevenni, hogy esetleg a
járási hivatalnak az emblémája is ott fog szerepelni, de az ô
ügyintézését gyakorlatilag
majdnem ugyanazok az emberek végzik majd.

Nagy László, MSZP: a megyei embereknek hátrány

2012. október 25.
A világ legnagyobb fácánféléjével, az
amerikai kontinensen ôshonos púpos
hokkóval gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark – az országban elsôként. Mivel a
különleges madarakra eredeti élôhelyén
vadásznak, a faj a kihalás szélére sodródott, így fontos az állatkerti szaporítása.

– A nyíregyháziaknak túlságosan nagy változást nem fog
hozni, hiszen a székhely és az
ügyintézés helye sem fog
változni, marad ugyanabban
az épületben. Nekünk elsôsorban politikai indíttatású
volt a szavazatunk, amikor az
elôterjesztést nem fogadtuk
el.

A megyei települések nagy
részén ez komoly problémát
fog jelenteni. Azoknak, akiknek most már nem helyben,
a saját polgármesteri hivatalukban kell elintézni bizonyos ügyeket, át kell utazni
akár több falun keresztül, és
ez bonyolultabbá és elérhetetlenebbé teszi az ügyinté-

zést számukra. Az önkormányzatiság elmúlt 22 éve
elsôsorban azért mûködött
Magyarországon, mert az
ügyintézés helyi szintû lebonyolítása könnyebbé tette az
emberek életét. Ráadásul a
politika határozza meg a járási székhelyek kialakítását
és a kinevezéseket is.

Vass Zoltán, JOBBIK: hatalmi koncentráció

2012. október 26.
Melocco Miklós, Kossuth-díjas szobrászmûvész volt a polgári szalon vendége. A
mûvész Ite Missa Est címmel osztotta
meg gondolatait 1956-ról a Korona Szálló nagytermében péntek este.
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2012. október 31.

– Vegyes érzéseink vannak
ezzel kapcsolatban. Ez egy
politikai döntés, hogy járásokat alakítanak ki, ezzel is a
hatalmat próbálja koncentrálni a Fidesz, saját embereit
próbálja pozícióba helyezni.
Másrészt viszont abban bízunk, ha már megvalósul ez a

járási rendszer, amivel a városnak egy kisebb körzetét
fogja egybe a kormányzat,
hogy az ügyfelek, a lakosság
kiszolgálása gyorsabb, rugalmasabb lesz. Ha ezt biztosítani tudja, akkor elégedettek
leszünk vele. Ez 1990 elôtt
már mûködött, még a régi szo-

cialista rendszerben, például
sportszinten is, járási bajnokságok is voltak. A nyíregyházi lakosok ebbôl valószínûleg
semmit sem fognak érzékelni, hiszen ugyanazok az ügyintézôk ugyanazon a helyen
fogják kiszolgálni a lakosságot.

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Nyugati elkerülô út: tíz évvel korábban a tervezettnél!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Akkor a rektor úr azt mondta,
hogy ô a politikára nem kíván
támaszkodni, a fôiskolai vezetésnek határozott elképzelései vannak. Kérésemre megkaptuk az intézményfejlesztési tervet, valamint a májusi
közgyûlésünkre a rektorhelyettes úr tudott eljönni, aki
egy prezentációt tartott. Ezen
az ülésen is elég nyíltan, frakcióktól függetlenül felszínre
kerültek a kérdések és ezt követôen arról volt szó, hogy
nem lesz integráció. Ehhez
képest nemrég kaptam egy
levelet a rektor úrtól, amiben
arra kér, hogy a városvezetés
határozza meg a város érdekébôl fontos szempontokat,
hiszen várhatóan integrációs
tárgyalások lesznek a Debreceni Egyetemmel. Ezt a levelet ismertettem a közgyûléssel, azzal a kiegészítéssel,
hogy nem tudjuk, május óta
változott-e valamit az intézményfejlesztési tervük. Egyben az oktatási, kulturális bizottságot felkértem, hogy
gondolja át és fogalmazza
meg a fôiskolával, a fôiskolai
oktatással kapcsolatos szempontokat.
– A városnak lehet egyébként
ebben valóban érdemi szava,
vagy ez inkább egy gesztusértékû lépés?
– Ez egy gesztusértékû lépés,
mert így, ahogy mondta, jogilag semmilyen ráhatásunk
nincs az ügyre, hiszen se fenntartója nem vagyunk az intézménynek, és semmilyen más
pozícióban sem vagyunk.
– Mégis mi lenne a városnak
az érdeke?
– Az, hogy egy jól mûködô fôiskola legyen, ahol, ha nincs
is 13 ezer fölötti hallgatói létszám, de azért 8 ezer fô jó lenne. Ugyanakkor egy színvonalas, minôségi képzést és
olyan diplomát adjon az ott
végzôk számára, amivel el
tudnak helyezkedni. Egyáltalán: oldja meg a meglévô

problémákat, gondolok itt
például a nyelvvizsga-kérdésre. Ezek során felmerülhet az
is, hogy esetleg a város tud-e
valamilyen segítô közremûködést adni.

Gáz-ügy: korábbi a
probléma gyökere
– Egy másik kérdés, egyre
több nyíregyházi polgárt
érint, akik kezdenek fázni. A
Nyíregyházi Televízió is beszámolt róla, hogy több helyen leszerelik vagy kiiktatják
a rendszerbôl a gázkészülékeket biztonsági okokra hivatkozva. A közgyûlésen ez is
téma volt. Tehet-e valamit a
város?
– Itt megint érdekes helyzetben vagyunk, hiszen ezek
részben egyedi esetek, részben pedig a korábbi panelprogramos felújításokhoz
kapcsolódnak. A város nem
tud ebbe beavatkozni, mert

senki nem kockáztathatja.
Ugyanakkor egy törvénymódosítás is történt, amely szerint most már nem ajánlott,
hanem kötelezô a gázszolgáltatónak felülvizsgálni a lakásokat. Bejelentésekre mentek
ki az esetek jó részében, és ott
megállapították a szivárgást,
akkor történtek a kikapcsolások. Korábban egyedileg,
vagy a panelprogram keretében történtek felújítások. Itt
lényeges különbség van, mert
a panelprogram egy pályázat
útján megvalósuló projekt
volt, ahol voltak kivitelezôk,
mûszaki ellenôrök, társasházi képviselôk. Senki nem
mondta az embereknek, hogy
ehhez kellene a gázszolgáltatótól egy jóváhagyás. És lehettek esetek, amikor esetleg
feketemunkával történtek
ezek, de ha nem is, akkor sem
tájékoztatták igazán a lakosságot.

Dr. Kovács Ferenc

viszont a biztonsági elôírásokra garanciát ad, tehát nem
lesz élet- vagy balesetveszély.
A város közvetlen hatása a
Nyírtávhôn keresztül, illetve
azon lakásoknál jelenhet meg,
ahol önkormányzati tulajdon
van. Sajnos elôjönnek a panelprogram árnyoldalai is.
Kívülrôl szépek a panelprogramban felújított házak,
a hôszigetelés is fontos, viszont nem került sor a csövek, vezetékek cseréjére, tehát a falban 30–40 éves, ma
már modernnek semmiképpen nem nevezhetô rendszer
van, ami nem biztos, hogy elbírja ezeket a mûszaki megoldásokat.

Elkerülô:
jogilag nincs kapcsolata, vi- – Kimaradt a hivatalos út,
évtizedes elôny
szont az elmúlt közgyûlésen ami miatt most problémák
is felmerült ez a kérdés, és én vannak?
Mindkét
a megegyezésre törekedett, így december 31-éig
elmúlt közgyûlés óta elazt ígértem,
hogy fél
foglalko– Így van. Megjegyzem,
ez – Aznincs
veszélyben a szolgáltatás
zunk ezzel. A polgármesteri sem a város kötelessége
lett telt idôszak egyik fontos behivatalon belül egy szakmai volna, hanem az ottani kivi- jelentése volt az, hogy a nyugati elkerülô jóval korábban
bizottság állt fel, elsôként aztelezô, a mûszaki ellenôr, a épülhet meg az eredetileg
zal a feladattal, hogy tisztáztársasházi képviselô, akik ez- tervezettnél. Mi ennek a hátza a helyzetet. Kiderült, hogy
a Tigáznak tulajdonképpen zel hivatásszerûen foglalkoz- tere?
tak. Ez persze sajnos nem old- – Emögött másfél évnyi munjogszerû az eljárása, hiszen ez
ja meg a problémát, viszont ka van. Amikor a LEGO-beegy biztonsági intézkedés, a
segítség lehet egy olyan mûgázszivárgást komolyan kell szaki megoldás, ami a legke- ruházás kapcsán tárgyaltunk,
venni, haltak már meg embe- vésbé terheli a lakosok zsebét, akkor én elkezdtem errôl is
egyeztetni, hiszen a kettô
rek ilyen helyzetekben. Ezt

összefügg. Ennek eredményeként sikerült meggyôzni a kormányzatot arról, hogy a városfejlesztés, a város iparfejlesztése, az agglomeráció, és
a közlekedési infrastruktúrája szempontjából kiemelten
fontos, hogy a kormányprogramban korábban 2025-re jelzett nyugati elkerülô építése
minél elôbb megkezdôdjön.
Ez ugyanakkor egy óriási
eredmény, hiszen a 2014-ig
tervezett programban sem hiszem, hogy minden út megépítése megvalósul. Mi pedig
most azt tudtuk elérni, hogy
2025-höz képest 10 évvel hamarabb elkészül ez az elkerülô, egyelôre a Tiszavasvári
útig, de én nem adtam fel azt,
hogy még a Tokaji útig sikerüljön ezt meghosszabbítani.
Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos, kiemelt beruházás a város szempontjából, és
errôl sikerült meggyôzni a
kormányzatot is.

ezt a felmondást visszavonták
és december 31-éig szolgáltatnak, tehát ezt is tartalmazza a nyilatkozatuk, viszont
nem lehet eltekinteni a 2006
és 2012 vége közötti tartozások rendezésérôl, mert ez feltétele a jövôbeni tömegközlekedés biztosításának is. Idén
már negyedszer van a közgyûlés elôtt ez a téma, mindig zárt
ülésen. Most úgy látom, le tudjuk zárni eredményesen a város érdekeinek megfelelôen, és
a város pénzügyi vállalásait is
úgy tudtuk megfogalmazni,
hogy az nem okoz számunkra
problémákat. Konkrétan körvonalazódik egy 10 éves kamatmentes részletfizetés, mint
alapelv, amit már elfogadott a
Volán is. Most már a számokon vitatkozunk, hogy pontosan mennyi is a tartozás.

Volán: felmondás,
visszavonás
– Zárt ülésen folyamatosan
téma a Szabolcs Volán és az
önkormányzat közti megállapodás ügye. Most hol tartanak?
– A Volán 2006 óta tart nyilván tartozásokat a város részérôl. Gyakorlatilag a 2006.
január 1-jétôl 2012 végéig
összegyûlt adósság rendezését jelenti ez a megállapodástervezet, amirôl most is tárgyaltunk. Szeretnénk lezárni
ezt a múltat, jelent, annak érdekében, hogy 2013. január 1jétôl biztosítva legyen a közlekedés. Ez egy nagyon kritikus pontokon átvezetô tárgyalás volt. Most már elmondhatom: a Volán felmondta a szerzôdést szeptember 15-ei hatállyal júniusban, egyébként
pedig év végén lejár a közszolgáltatási szerzôdése. A
tárgyalások eredményeként
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Emlékezzünk a hôsökre is
Még egyszer az
Északi Temetô rendjérôl
Múlt heti számunkban nagyobb teret is szenteltünk a temetônek és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatnak. November elsején 17 óráig várják az érdeklôdôket
a temetôben dolgozók, akik mindennemû felvilágosítást megadnak szükség esetén. Csütörtöktôl (november 1.) vasárnapig (november 4.) reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva. November elsején reggel 7 órától behajthatnak gépkocsival a temetôbe, de 10 óráig el kell hagyniuk azt a látogatóknak. Pénteken, szombaton, vasárnap – parkolási díj ellenében – szintén be lehet hajtani a temetô területére. Az viszont elôfordulhat, hogy rövid ideig nem engednek be jármûveket abban az esetben, ha betelnek a parkolóhelyek.

A közterület-felügyelet is segít
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelôen a közterület-felügyelet ebben az évben is kiemelten készül a nagy tömegeket megmozgató temetôlátogatások biztosítására. 2012. október 29-étôl november 4-éig mindennap gépjármûvel és
gyalogos járôrökkel ellenôrzik elsôsorban az Északi Temetô
környékét. Az akcióban részt vevôk fô feladata a biztonságos közlekedés segítése, a temetô környéki árusítások hatósági ellenôrzése. A rendôrséggel együttmûködve részt vesznek a folyamatos forgalom biztosításában, illetve a temetô
belsô közlekedési rendjének betartatásában. Külön figyelmet fordítanak a közrend, közbiztonság védelme érdekében
elsôsorban a viráglopások, gépjármûfeltörések és egyéb bûncselekmények megelôzésére. A közterület-felügyelôk naponta 7.00–19.00 óráig teljesítenek szolgálatot. A rendôrség is
készített a veszélyekre figyelmeztetô szórólapokat, amiket
a sírkertbe érkezôk a temetô munkatársaitól kapnak meg.

Szekrényes András igazgató
arról is tájékoztatott, hogy hatodik éve annak, hogy november elsején, Nyíregyházán, a
Hôsök temetôjében mécsesek
gyújtásával emlékeznek az itt
nyugvó 9 nemzet 2800 katonájára. A temetkezési vállalat
igazgatója egy személyes emlék kapcsán indította el 2006ban ezt a hôsöknek tett szép
gesztust. Nagyapja az olasz
fronton harcolt, ahol maga is
megsebesült. Szekrényes András 10 évesen érdeklôdött nagypapája sérülése felôl, aki ekkor
azt mondta neki: ha felnôsz, tegyél azért, hogy soha többé ne

legyen háború, és ne feledd el
a hôsöket. Amikor a temetkezési vállalathoz került üzemeltetésre a sírkert, akkor úgy gondolta a cégvezetô, hogy beváltja az ígéretét és minden évben
2800 mécsest gyújtanak a hôsök emlékére. Az idén Bíró
László római katolikus tábori
püspök fog szentmisét celebrálni november elsején 14.30-kor
a Hôsök temetôjében, ahol ezt
követôen ökumenikus megemlékezés is lesz. Azon érdeklôdôk számára, akiknek nehézséget okoz eljutni a megemlékezésre, 14 órakor buszt indítanak
a római katolikus templom elôl.

Postaládánkból
Fájdalmas esemény kapcsán a napokban ügyintéztem a Nyíregyházi Temetkezési Vállalat Pazonyi úti irodájában. Ilyen esetekben az ember sokszor nem talál szavakat, nehezen tud dönteni. A vállalat munkatársai türelmesek, figyelmesek voltak.
Minden segítséget megadtak ahhoz, hogy méltóan elrendezzük
szerettünk búcsúztatását, s végsô nyughelyére kísérését. Nehéz
ilyenkor az anyagiakról beszélni, de óhatatlanul rákényszerül
az ember, s minden jó tanácsot hálásan elfogad. Fiam Debrecenben hunyt el, s az ottani ügyintézés is lelkiekben nagyon
megviselt. A vállalat munkatársai felajánlották, hogy intézik a
hamvasztást és hazaszállítást, de sajnos az anyakönyvi hivatalban ott nem áll módjukban ügyintézni. Kedvességük, figyelmességük így is nagyon jólesett és enyhítette lelkem fájdalmát!
Tisztelettel: Sinka Ferencné

Az Északi Temetôrôl Mesél a Híradó
Sírra boruló asszony, iskolás kisdiák és a gyász fájdalmát megtestesítô, görögös ruhában térdeplô nôalak. Sokan nem is tudják,
hogy ilyen különleges szobrokat rejt a nyíregyházi Északi Temetô. A Mesél a Híradó kultúrtörténeti sétára invitálja a nézôket.
Megmutatjuk Vikár Sándor sírboltján az ég felé szárnyaló orgonasípokat, Leviczky László órásmester sírján a bronzból készült

fali ingaórát, amely a mester halálának idôpontját mutatja, és
Nyíregyháza ismert közéleti személyiségeinek síremlékeit. Értékek az Északi Temetôben – a Nyíregyházi Televízióban most errôl Mesél a Híradó Pelyvás-Ferenczik Adrienne szerkesztésében.
Vetítési idôpontok: november 1., csütörtök 19.00, november 2.,
péntek 19.30, november 4., vasárnap 20.00.

A kívül-belül megújult László utcai McDrive szeretettel várja régi és új vendégeit. Nyitás
2012. november 1-jén 10 órakor.

Bach, Xavér által újraolvasva
„Abban a világban, amelyet
túl sokáig uraltak beszûkült
képzeletû, szerény tehetségû
és rossz technikájú orgonisták,
a 22 esztendôs Varnus Xavér,
ki tehetségnek, virtuozitásnak
és képzelôerônek egyaránt bôvében van, gyorsan rajongókra lel majd.” E sorok a jeles
észak-amerikai zenekritikus,
Arthur Kaptainis tollából jelentek meg 1986. augusztus
20-án. Húsz esztendôvel késôbb pedig így írt Fáy Miklós,
a Népszabadság és a Csillag
születik kritikusa: „Xavér tud
beszélni az emberek nyelvén,
elérte, hogy koncertjeire ezrek
legyenek kíváncsiak, ha van
valaki, aki vonzóvá tudja tenni a klasszikus muzsikát, akkor ô az. Orgonálni tud, mûvelt is, minden szempontból
modern figura.
4

2012. október 31.

Varnus Xavér ez idáig huszonhét országban több mint háromezer hangversenyt adott. Övé a
zenetörténet elsô négyszeres
platina orgonalemeze, amelyet
a SONY a Mûvészetek Palotájának nagyorgonáján rögzített,
YouTube felvételét pedig másfél millióan nézték meg.
November 11-én rendkívüli
koncertet ad a Nyíregyházi Fôiskola koncerttermében, jazz és
klasszikus mozaikokban dolgozva fel az utolérhetetlen Bach
mûveit. A hangverseny sztárvendége a Nemzet Színésznôje,
Törôcsik Mari, zenésztársai pedig a világhírû bôgôs, Barcza
Horváth József, Tóth Zsolt, a
Talamba dobosa és Lukács Áron
gitáros lesznek.
Arról, hogy gyermekkora óta
miért ragaszkodik annyira Bach
zenéjéhez, ezt mondta: „Volt a

barokk zene, volt Bach, és a
kettônek szinte semmi köze
sem volt egymáshoz. Tapintatosan hallgatunk róla, hogy a
néhány nagy – Handel, Vivaldi, Telemann – mögött az elviselhetetlenül középszer siserehada tenyészett a barokk korban. S ekkor, egyszer csak
színre lép Bach, az egykori pozsonyi molnár, Veit Bach dédunokája, aki, mint egy bûvös
prizma, magába tükrözte az európai zene ôt megelôzô ezer
esztendejének eszenciáját, és
elôrevetítette azt. Isten hangja
volt ô, nem vitás: az egyetlen
szóvivô az egész emberi történelmében, aki soha nem hazudott. Igaz, akinek a hangját
közvetítette, az sem.”
Helyszín: Nyíregyházi Fôiskola, Kodály-terem. Idôpont: november 11. 15.00 óra
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Mesék, szalagok, kultúra – frissül az NYTV mûsora
A napokban több teljesen új, megújult és régiúj mûsorral jelentkezik a
Nyíregyházi Televízió.
Mostantól minden este
magyar népmesét sugárzunk a legkisebbeknek,
elindult a Szalagavató
Kupa vetítése és szavazása is, valamint heti
rendszerességgel jelentkezik kulturális magazinunk, az Alkotás utca.

Minden napra népmese!
Szeptember végén nagy sikert
aratott a Váci Mihály Kulturális Központ rendezvénye, a
Magyar Népmese Napok. A
programokra több mint hatezren voltak kíváncsiak. Az
NYTV stábja régi tervét valósítja meg ezzel a megerôsítéssel, hiszen ha ennyien kíváncsiak városunkban a magyar kultúra kincseire, érdemes folyamatosan a képernyôn is tartani. November elsejétôl minden
hétköznap 19.25-tôl, hétvégén

Szavazni
pedig
a
www.nyiregyhaza.hu weboldal segítségével lehet. A legnépszerûbb produkciók díjazása is bôvült. Részletek a 9.
oldalon.

Alkotás utca –
pályázati sikerrel

pedig 19.55-tôl jelentkezünk
népmesékkel. Az elsô sorozatban a Kodály, a Bem és az Eötvös iskola diákjai adták a „közönséget” a stúdióban, ahol
közéleti személyiségek meséltek, „mesés” díszletkörnyezetben. Többek között Sitku Ernô,
a Nyírsuli szakmai vezetôje,
Kührner Éva, a könyvtár új
igazgatója és Bocskai Magda
médiaszemélyiség, a Nyíregyházi Televízió munkatársa is
beült a fotelbe, a nézôk szórakoztatására. Nézzék, hallgassák
Önök is a „Kicsi dió”, vagy a

„Három kismalac” történetét!

Szalagavató Kupa
Elindult a népszerû mûsor vetítése és szavazása is. A sorozat elsô darabjait múlt hétvégén láthatták a Nyíregyházi
Televízióban, s mostantól
minden szombaton (és szerdán) délután az érettségizô diákok kerülnek fôszerepbe szalagavatós produkcióikkal.

Sikeresen pályázott a közelmúltban a Nyíregyházi Televízió, így mostantól minden
héten kedden 19.30-tól friss
mûsorral jelentkezik az Alkotás utca. A kulturális magazinmûsor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
háttértámogatásával csalogatja a nézôket a képernyôk
elé. Mindez szervesen illeszkedik az NYTV stratégiájába, melynek része Nyíregyháza gazdag kulturális életének látványos nyomon követése, az értékek nívós bemutatása.

Blue Box – filmek
a tévében
A legfrissebb premierek elôzetesei, kulisszatitkok, érdekességek a filmek világából –
Mikita Eszter mûsora kéthetenként látható negyedórában
a péntek délutáni Víg-kend
mûsor részeként, 18.40 perctôl. A következô vetítési idôpont: november 9., péntek.

Az Eötvös gyakorló végzõsei nemsokára az NYTV képernyõjén

Pénz, de
honnan?
November 8-án érkezik a Piac
és Profit sikeres konferenciasorozata Nyíregyházára,
melynek címe: Pénz, de honnan? Az elôadásokon kedvezményes, támogatott, pályázati és banki, valamint helyi forrás lehetôségekrôl tájékozódhatnak a helyi vállalkozások
képviselôi.
A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fontos, hogy
a lehetô legtöbb információhoz juthassanak és gyakorlati
tanácsokat kapjanak a pályázatokról és a támogatásokról,
ezt az igényt elégíti ki a rendezvény. A résztvevôk az elôadások után személyesen is
konzultálhatnak a szakértô
elôadókkal, feltehetik kérdéseiket, tanácsot kérhetnek, tájékozódhatnak lehetôségeikrôl. A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.
A részletes tematika és regisztráció a www.piacesprofit.hu weboldalon.
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Hôsökre emlékeztek A kommunizmus
A Zöld irodaház elôtt
szervezett ünnepi megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharcról
az önkormányzat október
23-án Nyíregyházán.
Jászai Menyhért alpolgármester idézte meg a
forradalom helyi történéseit és hôseit, a Vasvári Pál
Gimnázium tanulói a
Kovászna megyei Barót
középiskolájának diákjaival közösen pedig ünnepi
mûsorral készültek. Az
ünnepség résztvevôi
megkoszorúzták az 1956os emlékmûvet.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Három nappal a budapesti
események után, 1956. október 26-án Nyíregyházát is elérte a forradalom szele. Az
események az akkori pártháznál, a mai Zöld irodaháznál
kezdôdtek, melynek tetejérôl
Budai András ledobta a gyûlölt vörös csillagot és Tomasovszky András ennek a helyére háromszínû lobogót tûzött
ki. A villamost – ami itt, a Hôsök terén közlekedett – a helyi
forradalmárok megállították, a
tetejére állva pedig elhangzott
a Nemzeti dal. A forradalom
és szabadságharc leverése után

áldozatainak emlékmûve

Múlt a tükörben – a Vasvári gimnazisták mûsora az irodaház lépcsõjén

a megtorlás is elérte a várost,
sokan estek áldozatul a szocialista diktatúrának.

Nem beszélhettek
a tettekrôl
A városi ünnepség elôzményeként pénteken diákok
megkoszorúzták az '56-hoz
köthetô személyiségek emléktábláit. Kedden Jászai
Menyhért alpolgármester
mondott emlékezô beszédet,
aki a történelmi események
fontosságát hangsúlyozva a
nyíregyházi mártírok bátorságát, hôsiességét is méltatta. Ünnepi mûsorral a Vasvári Pál Gimnázium diákjai készültek, a megemlékezésbe
bekapcsolódtak az Eötvös

gyakorló iskola partnerintézményének, a Kovászna megyei Barót középiskolájának
tanulói is.
A megemlékezés után a résztvevôk az 1956-os emlékmûhöz mentek, ahol koszorúkkal
rótták le kegyeletüket. A koszorúzáson részt vett több
nyíregyházi mártír leszármazottja is. A kivégeztetett Szilágyi László lánya elmondta,
nemcsak édesapja tetteirôl nem
beszélhettek, 1989-es exhumálásáig azt sem tudták pontosan,
hol van a sírja.

Megidézték Krúdy Nyíregyházáját
Krúdy Gyulára emlékezett
Nyíregyháza. A Kossuth
téren korabeli vásári
hangulatot teremtettek,
sok zenével és finomságokkal. A gyerekeket komédiások és népi játékok várták.
A Szindbád Fesztivállal
hagyományt kívánnak
teremteni a szervezôk és
azt szeretnék, ha minél
többen megismernék a
város neves szülöttének
mûveit.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Vásári hangulatban
Gólyalábas csepûrágók dobokkal, csörgôkkel felszerelkezve csábították a nyíregyháziakat szombaton a Kossuth térre. A városháza elôtt
század eleji vásári hangulatot kívántak teremteni a szervezôk, ehhez hívtak árusokat,
és kosztümös fiatalok is sétálgattak, akárcsak Krúdy
idejében. Eközben a kondérokban ínycsiklandozó toroskáposzta, körömpörkölt készült, olyan ételek, melyeket
az író is szívesen fogyasztott.
A gyerekeket népi játékok
várták, fonott kosárban lehe6
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Század eleji hangulatban a Kossuth téren

tett körhintázni és hordóra
ülve kipróbálni az ügyességüket, a felnôttek színpadi
produkcióknak tapsolhattak.
A Váci Mihály Kulturális
Központ szervezôi azt mondják, a Nyírség és Nyíregyháza
szerelmese, Krúdy Gyula megérdemli, hogy nagyobb figyelmet kapjon. Emellett pedig a
most útjára indított Szindbád
Fesztiválból szeretnék, ha
hagyomány teremtôdne és
idôvel nemcsak helybélieket, hanem távolabbról érkezôket is vonzana.

Ínyencségek és fôhajtás
A Szindbád Fesztiválon számos zenei és kulturális prog-

ram is várta az érdeklôdôket
a hétvégén. Pénteken az író
szülôházánál, középiskolájánál (Kossuth gimnázium) és
emlékmûvénél volt mûsorral
egybekötött koszorúzás, a Pál
Gyula Teremben és a Júlia fürdôben kiállítás nyílt, egy sóstói étterem pedig Krúdy kedvenc ételeit készítette el, kedvezményes áron.

A Periférián Alapítvány
kuratóriuma felhívást
juttatott el szerkesztôségünkbe, a Kommunista
diktatúra SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
áldozatainak emlékmûve
megvalósításának kapcsán.
Dr. Szilassy Géza fôorvos,
az alapítvány elnöke és dr.
Takács Péter történész,
alapítványi titkár mindenkit arra kér, támogassák
adományaikkal az ügyet.
A 2012-ben hatályba lépô
Magyar Alaptörvény végleg
szakított azzal az 1944. március 19-étôl 2011. december
31-éig alkalmazott gyakorlattal, hogy míg a nyilas uralom
idején a bûnösség gyanújával
vádolt emberek fölött szabadon ítélkezhetett a független
bíróság, addig a kommunista
gyilkosok, a kommunista terror bûnösei zavartalanul élvezhették „hóhéri érdemeikért megítélt” kiváltságaikat.
Ennél is megbotránkoztatóbb
volt az a módszer, amivel
nemcsak mentegették gaztetteiket, hanem az ártatlan, szabadságjogaival élni akaró társadalomra hárították bûneiket. A gyilkosokkal rokonszenvezô hatalmi arrogancia
és gyalázat odáig merészkedett, hogy a rendszerváltást
követôen is volt olyan belügyminiszter, aki bátran kijelentette: az ÁVH Magyarországon nem bántalmazott senkit!
Az Alaptörvényünk végre
mindenki számára lehetôvé
tette, hogy színt valljon a demokrácia mellett. A fasiszták
és nyilas kiszolgálóik által elkövetett bûnöket 75 éve tûzzel, vassal üldözi az államhatalom, a bíróság és minden lehetséges alkalommal a saját
hóhéri durvaságát leplezô
kommunista pártideológia. A
„kettôs mérce” nem lehet
mértékadó szemlélet egy demokratikus jogállamban.

Hétköznapi hôsök
A Periférián Alapítvány kuratóriuma – bízva abban, hogy
mi is felnôhetünk az európai
demokráciákhoz – célul tûzte
ki, hogy mementóként egy
emlékmûvet állíttat. Méltó
hely legyen, amely emlékeztet mindannyiunkat azokra a
„hétköznapi hôsökre”, akiket
a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a kommunista diktatúra alatt politikai nézetük, osztály-hovatartozásuk, ellenállásuk, életszemléletük, vallási, egyházi
szerepük miatt megöltek,
bántalmaztak, szenvedtek,
akiket megkínoztak, megzsaroltak, akiknek életüket kerékbe törték, akiket börtönbe
zártak, „málenkij robotra”
elraboltak, jogtalanul elhurcoltak, internáltak, otthonukból kitelepítettek, azok befogadására kényszerítettek, a
kuláklistára kerülés miatt földönfutóvá tettek, mindazokat,
akiket vagyonuktól, javaiktól
megfosztottak, vagy bármilyen formában a kommunista
hatalomgyakorlás áldozatai
voltak 1944 október végétôl
a Vörös Hadsereg Magyarországról való távozásáig.

emlékezvén a borzalmakra,
lefoghassa a kezét mindazoknak, akik a jövôben hasonló
embertelenségek elkövetését
fontolgatják.
Valamennyi adományozó
pontos nevét rögzítik az emlékmû alapító okiratában,
amit a közadakozásból megvalósítandó emlékhely alapzatában kívánnak elhelyezni.
Az adományok és támogatások felhasználásáról a nyiregyhaza.hu internetes weblapon folyamatos tájékoztatást
adnak. Számlaszám: OTP
11744003-20330127, elérhetôség: Periférián Alapítvány,
4400 Nyíregyháza, Benczúr
utca 21. E-mail: szilassygeza@gmail.com és drtp@freemail.hu.

Mert kell egy hely...
Legyen egy hely, ahol közösen emlékezünk és fejet hajtunk az áldozatok elôtt, hogy
az utánunk jövô nemzedék,

Jótékonysági emlékkoncert
A Periférián Alapítvány Nyíregyháza polgármesterével karöltve a Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmûve felállításáért jótékonysági emlékkoncertet szervez 2012. november 8-án, csütörtökön 18 órai kezdettel, a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében (Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
18.). Az eseményen részt vesz és emlékezô gondolatait elmondja: dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke és dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A mûsorban
fellép Pitti Katalin, Liszt-díjas, érdemes mûvész. A programban Kodály Zoltán, Kocsár Miklós, Gyöngyösi Levente,
J. S. Bach, Thomas Tallis és Eric Whitacre mûveibôl válogatást énekel a Cantemus Vegyeskar. Vezényel: Szabó Soma.

'56-ra emlékeztek Oroson is
Az Orosért Közéleti Egyesület elsô alkalommal szervezett megemlékezést a XX. századi
orosi áldozatoknak emléket állító parkban. A Himnusz, majd az ünnepi beszéd után az
általános iskola tanárainak mûsora következett. A Szózat után az ünneplôk átvonultak a
posta épületéhez, ahol koszorúzással folytatódott az ünnepség. Az emlékezés virágait az
Orosi Részönkormányzat, az Orosért Közéleti Egyesület, az iskola, óvoda és a Nyugdíjas
Egyesület képviselôi helyezték el az emléktáblánál. A korábbi évekhez hasonlóan fáklyás
menettel zárták a rendezvényt a résztvevôk Oros fôutcáján haladva – tájékoztatta lapunkat Szécsi Józsefné, az Orosért Közéleti Egyesület elnöke.

Tirpák
Tirpák György,
György, részönkormányzati
részönkormányzati elnök,
elnök,
az
az egyesület
egyesület tagja
tagja ünnepi
ünnepi beszédet
beszédet
mond
mond a
a mûsort
mûsort adó
adó tanárok
tanárok gyûrûjében
gyûrûjében

Közlemények – ajánlók HIRDETÉS

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

Hitek és TÉVhitek a csapvízrôl
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.
biztonságos, az EU értékeinek megfelelô ivóvizet
biztosít szolgáltatási
területén (Nyíregyháza és
48 település).

ket 2012. december 25-étôl az
ország egész területén, minden
fogyasztó részére biztosítani
kell.

Az ivóvíz arzéntartalma az
utóbbi idôszakban került egyre inkább a figyelem középpontjába. Ennek oka, hogy az
arzéntartalomra vonatkozó 20
mikrogramm/literes átmeneti
határértéket csak 2012. december 25-éig alkalmazhatjuk. December 26-ától egységesen, mindenhol a 98/83 EU
direktívának megfelelô, 10
mikrogramm/literes határérték lesz érvényben.

Az arzén élelmiszerrel és ivóvízzel kerülhet a szervezetbe.
Magyarország ivóvízbázisainak egy része geológiai eredetû arzént tartalmaz. Ennek mértéke meglehetôsen alacsony, és
ez mindaddig nem is jelentett
gondot, amíg az EU-normákat
átvéve a paraméterek meg nem
szigorodtak. A hazai szabályozások készítésekor az itteni
szakemberek és a jogalkotók a
hazai szokásokat, viszonyokat
tekintették irányadónak, míg az
Európai Unió – napjainkban is
– tagállamainak jellemzôibôl általánosít. Esetünkben az eltérô
táplálkozási sajátosságok okozzák a különbséget: bizonyos,
Magyarországon kevéssé népszerû élelmiszerek – mint pl. a
tengeri eredetû élelmiszerek –
magasabb arzéntartalma befolyásolta az unió jogalkotóit akkor, amikor ezt a számunkra indokolatlanul szigorúnak számító értéket meghatározták. Természeti viszonyaink, étkezési
szokásaink jelentôs mértékben
a csatlakozást követôen sem változtak meg, azonban az unió az
elfogadott paraméterek tekintetében egyetlen tagállamának
sem ad tartós felmentést, a szabályozás egységes.

Elôzmények és uniós
határértékek
Az unióhoz történô csatlakozás
elôtt (2004), Magyarországon
50 mikrogramm/liter volt az arzéntartalomra vonatkozó határérték. Ezt azonban az egységes
EU-szabályozás miatt szigorítani kellett. A határérték szigorításától természetesen az ivóvíz
minôsége nem változott meg, a
csapból kifolyó víz eddig sem
volt, és ezután se lesz „mérgezô”. Az EU-csatlakozás után
„mindössze” annyi változott,
hogy a jogharmonizáció következtében nálunk is az uniós határértékek léptek életbe, így az
arzéntartalomra vonatkozó paraméter a korábbi 50 mikrogrammról 10 mikrogramm/literre szigorodott. Ezt a határérté-

Hogyan kerülhet arzén
az emberi szervezetbe?

Ivóvízjavító
programok

Az uniós szigorításokat tudomásul véve, Magyarországon
elindultak a nemzeti ivóvízminôség-javító programok,
melyek célja az volt, hogy
megvalósításuk után minden
érintett településen határérték
alatti legyen az ivóvíz arzéntartalma. Az egészséges ivóvízellátásért felelôs települési önkormányzatok nehéz
helyzetbe kerültek. Beruházói
szerepkörükben
– hisz
a táÜgyelet a diszpécseri
irodában
mogatási pályázatokon is csak
ôk vehetnek részt – váratlanul
azzal szembesültek, hogy az
a víz, amit eddig a településükön élôk ittak, már nem jó
minôségû ivóvíz, bár ugyanolyan, mint eddig is volt. A
víziközmû-szolgáltatók ebben a helyzetben azt tették és
teszik, ami a feladatuk: legjobb tudásuk szerint mûködtetik és karbantartják az ellátó-rendszereket, ellenôrzik a
vízminôséget és szakmailag
támogatják a víztisztító-mûvek beruházási folyamatát.
Mivel azonban a programok
továbbra is jelentôs idôbeli
csúszással mûködtek, mûködnek, és az unió a további halasztási kérelmet nem fogadta el, ezért a NYÍRSÉGVÍZ
ZRT. úgy döntött, hogy szolgáltatási területén saját kézbe
veszi a probléma megoldását.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.
saját beruházásai

sai felismerték ez ügyben a felelôsségüket és biztosították
ehhez az anyagi forrásokat, önerôbôl megtette a szükséges lépéseket. A rendelkezésre álló
idô rövidségét, valamint a költségeket is szem elôtt tartva,
szolgáltatási területén – 2012.
év kora ôszéig – különbözô
vízkezelési technológiákat alkalmazva megoldotta, hogy az
általa szolgáltatott víz minden
paraméter tekintetében megfeleljen az Európai Unió elvárásainak. Szolgáltatási területén
fogyasztóinak semmilyen kiegészítô védelemre nincs
szükségük ahhoz, hogy tiszta,
egészséges és biztonságos
csapvizet ihassanak!

mai napig 50 mikrogramm/liter az ivóvíz arzéntartalmára
vonatkozó határérték.

Összegzés és
érdekesség
Az ivóvízben engedélyezett határértékek megállapítása minden
esetben egészségügyi szakemberek bevonásával és magas biztonsági ráhagyással történik. Az
ivóvíz minôségét, a paraméterek
megfelelôsségét a szolgáltató saját, napi szintû ellenôrzésén felül
a helyi hatóságok (is) végzik.
(Minderrôl az ÁNTSZ honlapjáról is tájékozódhatnak.)
Érdekesség azonban, hogy egy
olyan fejlett, és magas szintû
higiéniás kultúrával rendelkezô országban, mint a nem európai uniós tagállam Svájc, a

Csôvezeték karbantartása

A társaság, miután tulajdono-

2012. október 31.
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Imponáló eredmények – de még kísért a múlt Sóstón
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Említette, hogy nehéz helyzetben volt és van a társaság.
Mondana konkrét számokat?
– A legjellemzôbb az, hogy
rögtön az új menedzsment
nyakába szakadt egy 150 milliós beszállítói tartozásállomány és a beruházási hiteleken felül egy szintén 160 milliós kimerített folyószámlahitel, a társaság finanszírozása
kritikus volt. A korábbi menedzsment által felvett beruházási hitelekhez jön még a
sokat emlegetett, mintegy 10
milliós svájci frankos kötvény, melynek forint értéke
mintegy 2,4 milliárd forint. A
társaság kamatterhe 2 év alatt
közel 100 millió forint volt,
ezt is meg kellett fizetnünk a
banknak. A kötvény az Élményfürdô fejlesztése miatt
lett kibocsátva, az ebben a formájában (gyógyászati szárny
nélkül) nehezen üzemeltethetô Élményfürdô normál üzemi vesztesége mellé a finanszírozási terhek folyamatosan
nônek.
Csak hitel, lízing tôketörlesztésre és kamatfizetésre az elmúlt 2 évben 150 millió forintot kellett költenünk. Ehhez
hozzátartozik még, hogy az
elmúlt években szinte semmit
nem költöttek felújításra, karbantartásra, az amortizációs
forrásokat lényegében másra
fordították, sokszor nem racionális, megkérdôjelezhetô
döntések alapján.

Elhanyagolták
a fürdôket
Látható, hogy a pénzügyi
örökség mellett van még egy
súlyos teher, a fürdôk elhanyagolt mûszaki állapota.
Üzemeltetni pedig csak megfelelô mûszaki állapotú egységeket lehet, a többmilliárdos fürdôvagyon karbantartását, felújítását nem lehet elhanyagolni. Ha ez megtörténik,
akkor úgy járunk, mint a mostani esetben is, az elmúlt két
évben kellett a mûszaki állapot és szolgáltatási színvonal
tekintetében tüzet oltani, s
még az elkövetkezendô években is súlyos terhet fog jelenteni számunkra a mûszaki állapotok helyreállítása.

re megbízási szerzôdést kötött
egy bt.-vel. A 25 milliós megbízási díjat 10 évre elôre kifizette a társaság. Megbízási
jogviszony esetében ezt mi indokolta? Szerettük volna tisztázni ezt a jogviszonyt, s mivel kérdéses volt a teljesítés,
polgári jogi eszközökkel a
megbízási díjat szerettük volna visszakövetelni, de sajnos
a megbízott már nem volt fellelhetô. A megbízott elôször
betéti társaság formáról kft.
társasági formára alakult át,
majd 2009 februárjában felszámolási eljárás indult ellene, 2010 novemberében a
cégbíróság törölte a cégjegyzékbôl. A társaság megszûnését megelôzôen azonban a társaság tagjai üzletrészüket értékesítették egy ukrán állampolgár részére. Büntetôfeljelentést tettünk, s bár a bûncselekmény gyanúja megalapozott, a cselekmény elévült.
Említhetem azt a példát is,
mely szerint a társaság 2007ben nem fizetett be 9 millió
forint áfa összeget a rosszul
elkészített bevallása miatt. Az
önrevíziót késôbb elkészítették, de nem nyújtották be az
APEH-nek. Most kellett benyújtanunk, így az áfa és az
önellenôrzési pótlék mindösszesen 12 millió forintba
került. Megemlíthetô még a
sajtóban sokszor megjelent
használhatatlan Excel alapú
kontrolling rendszer beszerzése mintegy 50 millió forintért,
mely soha nem került használatba a cégnél. Ezen ügylettel
kapcsolatban jelenleg büntetôeljárás van folyamatban, elsô
fokon, nem jogerôsen hûtlen
kezelés miatt elmarasztalták a
korábbi vezetôt.
Több tízmillió forintos irracionális kiadások, miközben a
felújításra semmi nem jutott.
Még a termálkutak vízmérô
óráit sem voltak képesek hi-

megfizetésére kötelezte társaságunkat. Egy évnyi vízkészlet-járulékot fizettünk ki feleslegesen a hanyagság miatt!
Vagy elég, ha megemlítjük azt
az esetet, amikor a strandon
2008-ban megrendezésre kerülô erôs emberek 3 órás versenyére a társaság 8,4 millió
forintot fizetett ki a szervezôknek. És még sorolhatnánk.
Finoman szólva is erôsen kérdôjeles kifizetések ezek. Többek között ezeket az esztelenségeket állítottuk le, s ennek
is köszönhetôen sikerült az
üzemi veszteségünket kezelhetô szintre szorítani.
– Elmaradt felújításokról beszél, milyen munkálatok zajlanak, zajlottak a közelmúltban?
– A korábbi években az amortizációs forrásokat nem fordították az eszközállomány állapotának szinten tartására,
súlyosan leromlott mûszaki
állapotokat örököltünk, most
az elmúlt évek trehánysága
jelentôsebb összegû beavatkozási szükségletet indukál.
Az elmúlt két évben több mint
150 millió forintot kellett költenünk felújításra, karbantartásra a mûködôképesség fenntartása érdekében. A közvélemény elôtt is ismert munkák
(pl. Júlia fürdô felújítása, Élményfürdô jelenlegi karbantartása, kutak gépészetének
felújítása) mellett elkészítettük a Vállalat Középtávú Beruházási és Karbantartási Tervét, mely a meglévô berendezések üzembiztos mûszaki állapota helyreállításának költségeit tartalmazza. Az elkövetkezendô években több
százmilliós nagyságrendet jelentenek ezen munkálatok,
melyeket ütemezetten a következô üzleti években kell
majd megvalósítani. Ezen
munkálatok kis tételekbôl állnak, jellemzôen pályázatok-

Elfelejtett befizetések,
fölösleges kifizetések
– Múltbeli, nem racionális
gazdasági döntésekrôl beszélt, mit ért ezalatt?
– Korábban, mondjuk ki
ôszintén, olyan esztelen pazarlás folyt, hogy az elképesztô. A korábbi menedzsment
még 2005-ben a kötvény-kibocsátási lehetôségek elemzésére, havonta összefoglaló
elemzések és elôrejelzések
készítésére a teljes futamidô8

Rozsdás emlék a múltból, ami a jelent nehezíti

telesíteni, mely mérôóránként
pártízezer forintos tétel. A hitelesítés elmaradása miatt
(nem hiteles mérôóra esetén
kétszeres szorzót kell alkalmazni) a vízkészlet-járulékkal
kapcsolatos ellenôrzés során
6,9 millió forint összegû adóhiányt állapított meg az illetékes hatóság és az adón felül 3,5
millió forint összegû adóbírság

ból nem támogathatóak, részben karbantartási, részben felújítási munkákat ölelnek fel.

Fejlôdô gyógyászat
minôsített kutakkal
– Újabban sokat hallani arról, hogy erôteljes lépéseket
tesznek a gyógyászat fejlesz-

olyan termálvízkincscsel a világon, mely hatékonyan képes
ezeket a problémákat kezelni.
Így vagyunk ezzel mi is itt,
Nyíregyházán. Remek gyógyvizünk van! Az effajta gyógyturizmus egyébként egész Magyarországnak kiváló lehetôséget kínál a fejlôdésre. Ezért
kellett az említett alapokat lefektetni, hogy a vendégekért
meginduló versenyben jó pozícióból indulhassunk.
Dr. Podlovics Roland

tése terén.
– Való igaz. Másfél év alatt sikerült elérnünk, hogy valamennyi termálkutunk vize
gyógyvízminôsítéssel rendelkezik, illetve sóstói fürdôink
országos minôsítésû gyógyfürdôk, míg a Júlia fürdô regionális minôsítésû gyógyfürdôintézmény lett. A megyében
egyedül a mi fürdôink rendelkeznek ilyen minôsítéssel!
Ehhez új OEP-finanszírozott
gyógykezeléseket (iszap- és
szénsavkezelés) kellett bevezetnünk, illetve el kellett érnünk, hogy szakorvosi jelenlét legyen a fürdôinkben. Az
nem mûködik, hogy van öt fürdônk és mindegyikben ugyanolyan szolgáltatásokat nyújtunk. Differenciálni kell. A
Fürdôház és a Júlia fürdô esetében teljes mértékben a
gyógyászati központtá válás a
cél. Az Aquariusban vegyesen
kell mûködnünk, az élményfürdô jelleg megôrzése mellett
kialakításra kerül – a Város
kiemelt turisztikai pályázatának keretében – egy gyógyászati szárny, mivel a szezonon
kívüli idôszakban Sóstógyógyfürdôn a gyógyturizmusra alapozva tehetünk szert
komoly bevételre. A Parkfürdô és a Tófürdô viszont marad
az igazi nyári strandélmények
és örömök színhelye. A gyógyászat az a terület, ahol a szezonon kívüli bevételeinket növelni tudjuk, s a bevétel növelésére a már említett örökségek, a finanszírozási terhek
miatt óriási szükség van.
– Miért helyeznek a gyógyászatra ilyen hangsúlyt?
– Nem csak mi, mások is így
tesznek az országban. Elôreláthatólag 2013 októberében lép
életbe az a törvény az Európai
Unió tagországaiban, miszerint átjárhatóság lesz az összes
uniós tagállam egészségügyi
rendszerei között. Ez azt jelenti
a gyakorlatban, hogy mondjuk
egy német, cseh vagy svéd
egészségbiztosítónak célja lesz
egy reumás beteget Magyarországra küldeni gyógyulni, hiszen a gyógykezelések itteni
árai jóval alatta vannak az ottaniaknak, s a gyógyvizünknek köszönhetôen a kezelések
hatásfoka jobb. Szinte csak
Magyarország rendelkezik

Sóstó: gyógyhely lehet
A fürdôszakmai elôrelépéseknek köszönhetôen megnyílt a
lehetôség arra, hogy Sóstógyógyfürdô gyógyhellyé nyilvánítási folyamata megkez-

zonalitás hatásának csökkentése, mely csak megfelelô
színvonalú és kapacitású szálláshelyteremtés esetén valósítható meg. Ahhoz azonban,
hogy a Sóstó a befektetôk számára is vonzó legyen, szükségesek azok a fürdôszakmai
alapok (gyógyvíz, gyógyfürdô
minôsítés), melyeket az elmúlt
idôszakban letettünk. Ebben az
esetben meggyôzôdésem,
hogy ez nem tyúk-tojás effektus volt, a korábbi menedzsment súlyos felelôssége, hogy
a gyógyászati alapok csak
most készültek el.

Épül, szépül, fejlõdik a város egyik kincse

dôdjön, ezért polgármesteri
elôterjesztésre a közgyûlés
nyáron döntött a gyógyhellyé
minôsítés megindításáról. A
folyamat megkezdôdött, ha
minden jól alakul, 2013 nyarára a Sóstógyógyfürdô az ország 14. gyógyhelye lehet.
– Ön személy szerint hogyan
látja a társaság és Sóstó jelenét, jövôjét?
– Nagyon sok munka van még
hátra, a fürdô egy bonyolult
üzem, nem csak az üzemi
eredmények szintjén értékelhetô, hiszen az idelátogatók
idegenforgalmi adója, az általuk helyi vállalkozóknál elköltött forintok is a várost
gazdagítják, megélhetést biztosítanak és új munkahelyeket
teremtenek. A menedzsment
egy nehezen irányítható vállalatot örökölt, míg a város, a
tulajdonos egy nehezen finanszírozható gazdasági társaságot, egy nehezen finanszírozható fürdôvagyonnal. Viszont
az elmúlt két év bebizonyította, hogy nem irrealitás egy
szakmai alapon és kezelhetô
veszteséggel mûködtethetô
fürdô megteremtése középtávon. Az ország több pontjáról
kapunk pozitív visszajelzéseket, hogy milyen színvonalas
üdülôhely Sóstó és milyen
remek fürdôk vannak itt. Az
idei szezon szálláshely-kihasználtsága is igazolja ezt.
Ez megerôsít bennünket abbéli hitünkben, hogy jó úton
járunk. A cél elérése érdekében elengedhetetlen a sze-
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HIRDETÉS

Szalagavató Kupa – újabb díjakkal
Már szavazni is lehet a végzôs diákok produkcióira a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon! Még egyszer a szavazás menetérôl: egy nap egy
IP címrôl csak egy voksot fogadunk el érvényesnek. Ehhez a „SZALAGAVATÓ
KUPA 2012” bannerre kell
kattintani, a továbbiak egyértelmûek. A múlt hétvégén elindultak a vetítések is a Nyíregyházi Televízióban. Az elsô
mûsorban a Kölcsey és a Vasvári diákjai mutatkoztak be,
ráadásul 15 perccel hosszabb
mûsoridôben, a rengeteg kiváló produkció miatt. Aki lemaradt róla, újra megnézheti
a város honlapján, a már említett menüpont segítségével.
E hét szombaton, 18 órai kez-

A Krúdy gimnazisták szombaton
az NYTV képernyõjén

dettel a Krúdy Gyula Gimnázium és a Wesselényi Miklós
Szakközépiskola végzôsei mutatkoznak be. (Tegyük hozzá:
és ismétlésben, jövô héten
szerda délután is.) Újdonság,
hogy a fôdíj, a Zsindelyes-ban-

kett mellé az Anno Középkori
étterem adja a második díjat,
finom ételeivel a záróvacsorán.
A Korzó pedig 5000 forintos
vásárlási utalvánnyal kedveskedik a harmadik helyezett
osztály minden tagjának.

VIII. Szalagavató Kupa
2012. vetítési terv
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AKTUÁLIS

Utazás az ismeretlenbe
Rókabokorba GPS-szel vezet az út
SZERZÔ: PALICZ GYÖRGY

Útilapu
Még szerencse, hogy van a
telefonomban navigáció. Már
Rókabokorral is problémáim
voltak, pedig annyiszor láttam
már a táblát régebben, amint
Pestre mentünk. Az elsô kilométer után kellemes kis tanyaközpontba jutok. A leírások
alapján így képzeltem el. Az
egész olyan, mint egy buszforduló. Körül pár ház. Egy
éltes öregúr éppen Trabantot
szerel, mivel semmilyen útjelzô nincs a segítségemre, kénytelen vagyok kérdezôsködni,
pedig férfi lévén magam szeretem megtalálni a helyes utat.
Az öregúr készségesen útbaigazít. Megköszönöm, indulok.
Na, itt már nem olyan jó az út.
Persze erre számítani lehet,
hiszen azért jövök, mert szeretném megnézni azt az útszakaszt, amirôl már annyit olvastam, hallottam, hiszen Márton
Gyula olvasónk már sokszor
felkereste írásban és telefonon
a Naplót panaszával. Ideje
megnézni.

Utazás a múltba
A kellemes ligetes tanyaközpontot elhagyva kellemes árnyat adó fák között visz az út,
majd egyszer csak vége szakad. Szemben egy ház. Rossz
érzés fog el. A ház udvara talán a legrendetlenebb, amit
életemben láttam. Szétdobált
lyukas bádogfazék, felborult
kibelezett babakocsi és még
megszámolhatatlan lom, kacat. Szinte már-már valami
morbid kíváncsiság fog el,
hogy bemenjek, és bizonyosságot szerezzek róla, hogy
vajon a világ leggusztustalanabb lakóházát látom, vagy
csak egy rég elhagyott épületet, amit lakói így hagytak
maguk után. Ez a megmagyarázhatatlan kíváncsiság azonnal elmúlik, amint a kerítésen
belül megpillantok egy nagy,

fekete, loncsos kutyát. Nehéz
eldönteni az arckifejezésébôl,
hogy mire gondol. Az elkövetkezendô élethalálharc járe a fejében, amit kettônknek
kell megvívnunk, amint beteszem a lábam a felségterületére, vagy pedig csak egy szegény kóbor jószág, akinek az
ember az ennivaló reményének pavlovi reflexét indítja be.

Úttalan utakon
A portát látva már kezd elmenni a kedvem az egésztôl.
„Panelpatkány” lévén nem érzem magam jól ilyen helyeken. Elszórva egymástól elég
távol találkozom csak egy-egy
házzal. Az egyik udvar elôtt
álló Passat helyrezökkenti egy
kicsit a lelkivilágomat. Újabb
útelágazódás (nem könnyû
szó). Mit is mondott az öregúr? Jobbra, vagy balra? Ez
már nem földút, ez homokút.
Remélem, nem akadok el.
Már az elôbb is azt hittem,
hogy szétesik alattam az autó.
Már egészen biztos, hogy
rossz irányba jöttem. Hogy
talál meg itt bármilyen címet
a mentô? Csak még egyszer
legyen a kerekeim alatt aszfalt. Hamarosan teljesül a vágyam, ami biztos jele annak,
hogy eltévedtem. Simai út...
Újratervezés.

Az útharcos
Márton Gyula, Rókabokor.
Saját bevallása szerint 6 éve
vívja harcát, amibôl kettôt én
is tudok igazolni. Hat éve költözött Rókabokorba és azóta
állandó problémát jelent az út.
Ugyanis hóeséskor, nagyobb
esôzéskor se ki, se be. Egy
ilyen mindennapos meteorológiai esemény körülbelül 15
családot vág el a külvilágtól.
Az utat látva nem nehéz ezt
elképzelni. Amiért Márton
Gyula küzd: egy kis zúzottkô
alap. Nem kér aszfaltozott
utat, csak egy kis útalapot. Azt
mondja, útalap helyett mindig

kijöttek, gréderezték az utat,
ami többet árt, mint használ,
és puszta pénzkidobás.
– Hogy áll most az úthelyzet?
Történt valami azóta, hogy
legutóbb beszéltünk?
– Hat év után valami történt.
Megint voltam Kósa Tímea
alpolgármester asszonynál.
Kérdezte, van-e változás mifelénk, mondtam, semmi. Azt
mondta, beszél a városüzemeltetés fônökségével és
megbeszélik, hogy nem lenne-e olcsóbb, gazdaságosabb,
ha gréderezés helyett szórnának követ. Helyeseltem,
mondtam is, ha egyszer meg
van csinálva normálisan, akkor nincs szükség tologatni,
ami nem sokat ér, ráadásul
minden évben többször, ami
pénzkidobás, de ha le van kövezve, már nincs szükség
gréderezésre. Mondta, hogy
nincs keret a teljes szakaszt
egyszerre csinálni, hanem
minden évben egy kicsit, aztán végre elkészül. Igen, válaszoltam, már ha eddig is ezt
tették volna, régen kész lenne. Az alpolgármester aszszonynál jelen volt a
NYÍRVV-tôl egy kisebb fônök is, azt ígérte, felhív, amit
meg is tett. Kijött, mutattam a
legrosszabb szakaszt, amit
meg is csináltak, így az végre
járható, évszaktól, csapadéktól függetlenül. Egyszerre
nem megy, mert nincs rá elég
keret, de minden évben csinálnak egy részt rajta, hogy
végig járható legyen. Ha jövôre is legalább annyit megcsinálnak, mint az idén, akkor
körülbelül háromszorra kész
lehet teljesen.

Úton – a megoldás felé
– Akkor megoldódni látszik a
hatéves áldatlan állapot?
– Végre, igen, de az lesz a legjobb, mikor teljesen kész lesz.
Pont, amikor csinálták ezt a
kis szakaszt, az volt a híradóban, hogy adnak erre a keleti
részre 1,5 milliárd forintot a

tanyákhoz vezetô utak járhatóvá tételére, hogy a termelôket el lehessen érni, és lehet
pályázni a hivatalnál. Itt van
két szomszédom is, akik vállalkozók, viszik a Búza térre,
amit termelnek. Egyikük csinált fóliaházat, aztán járnak
télen-nyáron. Nekik is muszáj, hogy jó legyen az út és
persze az itt lakóknak. Mostanában elég gyakran járt felénk a mentô is, mivel idôsek
is élnek itt. A gázpalackos kocsi is alig tudott kijárni, vagy
a kisbusz, aki viszi-hozza a tanyán élô idôseket a városba.
De most úgy látom, hogy meg
lesz oldva. Annak idején
mondtam a szomszédoknak,
hogy ne sírjanak-panaszkodjanak, hanem fogjunk össze.
Azt hiszik, itt nincs forgalom,
alig laknak, mert el vannak
szórva a házak. De meg lehet
kérdezni a gréderezô sofôrjét,
aki csinálta a szakaszt kövezéskor. Elsô nap alig volt
mozgás, másnap annyi kocsi
jött-ment... Most végre történt
valami. Fel is hívtam az urat
a városüzemeltetésnél, aki kijött, hogy megköszönjem.
Mondta, ha megígérték, akkor
meg is csinálják. Legalább ez
a rész legyen jó, hogy tudjunk
ki-be járni. Szomorúan olvastam a Naplóban az elôzô városvezetés eszement pénzszórását hiábavaló dolgokra.
Gondolok például a fûnyírókra, ami használhatatlan, ráadásul jó kis összegbe került, nekünk meg azzal jöttek, nincs
pénz kôre. Pedig abból a
pénzbôl már pár kilométeren,
egy-két bokortanyán le lehetett volna kövezni az utat. Na,
de hagyjuk a múltat, elôre kell
nézni, ha haladni akarunk.
Most ha kis lépésekben is, de
megkezdôdött a probléma
megoldása, melyet köszönök
a város vezetôségének és persze Önöknek is, a Napló szerkesztôségének, hogy foglalkoztak az ügyünkkel.

Kukoricát a Búza térre – javuló utakon

Márton Gyula, Rókabokor. Egy
öntudatos polgár. Aki harcol és
küzd mások helyett is a jogaiért. Persze azért vannak ellenvélemények. Hányszor hallottam, hogy aki tanyára költözik,
és pont azért tud olcsón venni
ingatlant, mert nincs jó út, nincs
szennyvíz, az ne követelôzzön
az önkormányzatnál, hogy neki
ez kell, az kell.
Másik álláspont szerint, aki
adófizetô polgára egy városnak, az joggal várhatja el,
hogy ugyanazokat a feltételeket biztosítsák számára, bárhol lakjon is. Anélkül, hogy
állást foglalnék a vitában, egy
biztos, szükség van Márton
Gyulákra. Szükség van olyan
emberekre, akik fellépnek egy
közösség érdekében, mert
nem hagyják, hogy ellustuljon
a hatalom, folyamatosan ráirányítják a figyelmet a problémákra és ezzel segítik a városvezetés munkáját.

Az úttörô (-építô?)

Ötven év a zongora mögött
Babka József, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola
nyugalmazott címzetes igazgatója, fél évszázaddal ezelôtt
szerezte zongoratanári diplomáját. Ez alkalomból a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetében, jubileumi aranyoklevelet vehette át. A jeles eseménynek nemcsak ünnepeltje, hanem résztvevôje is volt
a szervezôk kérésére.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Babka József 17 éves koráig
legalább olyan tanácstalan
volt a pályaválasztást illetôen,
mint a mai tizenévesek. Ekkor jött a gondolat, hogy zenével szeretne foglalkozni.
Így került Miskolcra, a mai
10
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Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézete
jogelôdjébe, három évig zenei
szakközépiskolába, majd következett az újabb három év a
zenemûvészeti fôiskolán. A
diploma megszerzése után,
visszatért Nyíregyházára. Felejthetetlenek számára azok

az évek, hiszen ekkor az embereket még nem a tévé és a
számítógép kötötte le, hanem
egy-egy koncert jelentôs eseményszámba ment a városban. De nem csak mûvészként, pedagógusként is jelentôs sikereket tudhat magáénak, a ma is fitt és tevékeny
Babka József.

Ma már történelem
Máig élénken él benne a nyíregyházi zeneiskola új, Kürt
utcai épületének megépítése,
melyre azért volt szükség,
mert a korábbi intézményt

visszakapta az egyház. Ma is
sokan dicsérik az akkori városvezetés döntését, hogy létrejöhetett a mai minden
igényt kielégítô oktatási intézmény.
Természetesen meg kellett
kérdeznem a tapasztalt mûvésztôl és pedagógustól, hogy
van-e különbség a mai és a fél
évszázaddal ezelôtti zeneoktatás között, és mennyire tehetségesek a mai gyerekek. A
válasz az volt, hogy úgy véli,
manapság is kevés azon fiatalok száma, akik zenét tanulnak, pedig ez csak javukra
válna. A zeneoktatásban mára

Babka József

minden igényt kielégítô paletta fogadja a hagszerekkel ismerkedô diákokat. De az a

tapasztalat, hogy bár színvonalasabb az oktatás, de eltolódik a könnyûmûfaj felé.
Ma is számos koncerten találkozhatunk Babka Józseffel,
mint zongorakísérôvel. Sokakban felmerült, hogy miért
nem kezdett szóló karrierbe a
fiatalon is a tehetségek közé
tartozó mûvész. Ragaszkodik
a kísérethez – mondja –, mert
ez egy olyan mûfaj, ahol mindig színes és változatos a paletta. Új énekesek, új zenedarabok. Ha velük nem találkozott volna, lehet, hogy soha
nem ismer meg olyan mûveket, melyeket kísérôként lehetôsége volt eljátszani.

Események – érdekességek AKTUÁLIS
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Vasárnapi séta a jósavárosi régiségpiacon
Jó szagú múlt a jelen friss levegôjén
Mintha a múltban sétálgatna az ember, ha ellátogat
vasárnap délelôttönként a
nyíregyházi régiségpiacra.
Régi-régi újságokat,
levelezôlapokat, könyveket
vehet kézbe, nagyanyáink
nippjeit, virágos vázáit,
bonbonos dobozkáit
csodálhatja meg, dédapáink szerszámos készletére
bukkanhat, kakukkos órák
köszönnek rá, megkopott
mángorlók, rokkák húzódnak meg szerényen az egyik
asztalon, festmények,
szobrocskák várják az új
gazdájukat. Sôt, egy nimfa
mellett gyermeknagyságú
mikulás is piroslik…
SZERZÔ: BODNÁR ISTVÁN

Jósaváros: jó ötlet
Jó ötlet volt a régiségpiacot
áthelyezni Jósaváros szélére,
azóta hétrôl hétre egyre többen keresik fel. Bevallom, ha
tehetem, én is gyakran megfordulok itt, és a családi költségvetés nem túl nagy örömére általában nem is távozom
innen üres kézzel… De így
van ezzel egyik kedves újságíró barátom, a nyugdíjas iskolaigazgató, a könyvgyûjtô ismerôsöm, és még sokan mások a fiatalabbaktól az idôsebbekig. Na persze nem mindenki vásárol. Csak nézelôdik. Sétálgatunk. Egy fiatal-

ember éppen Nyírkarászról
jött, régi-régi fényképek között válogat, mint mondja, ô
fotós, gyûjti ezeket a megsárgult fotográfiákat, hajdani
kollégái mûveit, akik még az
elsô világháború Isonzót megjárt katonáit fényképezgették,
a Kodakkal a fiumei régi nyaralások emlékét örökítették
meg, avagy a dicsô május elsejei felvonulásokat. Egy kocsiból kiszálló ismerôsömet
kérdezem, mit keres, mit vásárol. – Mi mást, mint könyveket. Újakat, régieket. Igaz,
az interneten is sok minden
rajta van, de egészen más kézbe venni egy könyvet és lapozgatni, mint a neten bütykölgetni. Például az útleírásokkal akár afféle fotelturizmust tehetek – adja elô a pénzét számolgatva.

171 pengôs nyaralás
Abbáziában
Az ám, a könyvek! Tagadhatatlanul azokból található itt a
legtöbb. Régiek, újak minden
mennyiségben. Békésen megfér itt egymás mellett az asztalokon Csurka és Konrád, új
és régi könyv. Megilletôdve
veszem kézbe például egy Jókai-sorozat 1895-ben kiadott
darabjait, szívesen hazavinnék néhányat belôlük, csak
kétezerért adják. Mellettük
krimik, darabonként 250 forintért, szépirodalom ötszá-

hogy megörült volna az édesanyám… Az asztalok elôtt
festmények sorakoznak egymás mellett. Talán akad közöttük értékesebb is, nemcsak
a kártyából jósoló cigánylány,
szarvasok a hegyoldalon, csókolódzó hattyúk, falusi napfelkelték. Géza barátom esküszik, hogy vett itt eredetit is…

Gyermekeknek
történelemóra
Ami régen mindennapos volt, ma már kincsnek számít

zért. De arrébb száz forintért
is vehetnénk könyveket. Nem
is lestrapáltak. Ám ma sem
megyek haza üres kézzel, ezerért megveszem az Új Idôk
1938-as évfolyamát, egyesek
állítják, majdnem olyan volt
a Herceg Ferenc által szerkesztett irodalmi lap, mint a
Nyugat. Csupán az egyik számát lapozgatva a szerzôk között megtalálható Harsányi
Zsolt, a korábban évtizedekig
agyonhallgatott Tormay Cecile-nek Az ôsi küldött címû
regényébôl egy részlet,
Csathó Kálmán egyik novellája, Somogyvári Gyula regényrészlete, Kosáryné Réz
Lola egyik szép írása, és megörülök Ölbey Irén versének
is; lám akkor még Pest városában is számon tartották megyénk költôjét. Na, és megtudom az Új idôk egyik hirdetésébôl, hogy nagyszüle-

ink Abbáziában 171 pengôért nyaralhattak volna, 250ért Velencében a Lidón, és a
St. Moritzi hegyvidéken 292
pengôért. Na igaz, hogy akkoriban így szólt a dal: az
ember 100 pengô fixszel,
nemigen viccel…

Bárki lehetett
milliárdos…

Mellettem halad el egy apuka
kézen fogva a két kisgyermekét. – Találtatok valamit? –
kérdezgeti bíztatóan ôket. A
kislány a babák felé mutogat, a
kisfiú a játékautókból szeretne.
De haladjunk tovább. A hosszas

portékasorolgatás helyett csak
kisebb felsorolás. Sokan csodáltak meg egy régi-régi rádiót, amelyen már akkor is Európa összes nagyvárosa fogható
volt Wientôl Londonig. Rácsodálkozhattunk egy régi-régi
függôcsillárra, amely még petróleummal világított, arrébb
zsírosbödön, rézmozsarak, rézüst, réz gyertyatartók. Kések,
tôrök, távcsövek. Bölcsôk, babakocsik és sétabotok. És még
mennyi minden…
Egy jó órás bámészkodó sétálgatás után el is fáradunk,
innánk valami frissítôt. Ám
sajnos bambi már nem kapható. Akadnak viszont bôven
szódásüvegek. Igaz, üresek…

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2011 szeptemberétôl mûködteti a
régiségvásárt. Ekkor költözött át a piac a Hatzel térrôl a Korányi
Frigyes utcai „Profi” piacra. A vásár népszerûségét jelzi, hogy a
kezdetben kétheti rendszerességgel mûködô piacot az árusok kérésére 2012 januárjától már hetente, minden vasárnap megrendezik. Alkalmanként 80–100 magánszemély és kereskedô árulja régiségeit a Korányi utcán, jelentôs érdeklôdés mellett.

Na, de térjünk vissza a földre, a jósavárosi piacra. Egy
idôsebb úr például órákat árul.
Kirakva vagy ötszázféle. Karórák, zsebórák, ébresztôk
minden mennyiségben. Azelôtt közel kétezerbôl állt a
gyûjteménye. A többitôl már
megszabadult. A közelben
egy halom papírpénz: kétkoronás, húszkoronás, ezer pengô, tízezer milpengô, egymilliárd milpengô, és jé, egy tízforintos 1946-ból. Ennek
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AKTUÁLIS

Hármas ikres pótmama Fusd körül a tavat!
Közfoglalkoztatott pótmama segít a júliusban
Nyíregyházán született
hármas ikrek családjában.
A kislányok mellé kell is a
támogatás, mert egyelôre
háromféle ritmusban
alszanak, esznek és játszanak, ráadásul, ahogy
nônek, egyre több figyelmet igényelnek. A különleges megbízás egyelôre
januárig tart, de a család
reméli, hogy legalább az
ikrek egyéves koráig
számíthatnak a segítségre.
SZERZÔ: SZABÓ EDINA

Széket az apukának…!
Széket az apukának! – kezdte
az ultrahangon a bejelentést
az orvos a hármas ikrek érkezésérôl, de a Balogh család a
kezdetektôl úgy gondolta, három baba, háromszor annyi
öröm. Emma, Petra és Viktória július 21-én születtek. Már
három hónaposak, és hárman
háromfélét csinálnak, amikor
egyikôjük alszik, a másikat altatják, a harmadik éppen megéhezik, így legalább két, de
olykor három ember is kell a
kétbabakocsis sétákhoz, a kislányok fürdetéséhez, na és
persze az éjszakai és nappali
mûszakokhoz.

Balról jobbra: altatás közben, ébren, alvásban...

tember óta Vitáliné Vajda Viktória közfoglalkoztatottként
segíti az újszülöttek ellátását.
Viktória a hét öt napján jár az
ikrekhez, és már régen nem
egyszerûen csak segítség. Igazi családtag lett, olyan pótmama, aki a babák sírásából felismeri, hogy melyiküknek
mire van szüksége.

Hárman háromfélét
Azt mondja, a három lány
három különbözô egyéniség:
Emma, az elsôszülött a legnyugodtabb baba, szinte udvarias sírósabb húgaival. Petra, a középsô egy kis örök-

mozgó, aki azonnal hangosan
méltatlankodik, ha nem figyelnek rá. Viktória, a legkisebb pedig sír és nevet egyszerre.
Egyre jobban figyelnek egymásra, babanyelven beszélgetnek és bohóckodnak, de a
napirendjük még nagyon eltérô. A pótmama egyébként
gyógypedagógiai asszisztens, és két kislány édesanyja, így tapasztalataival óriási
segítséget jelent az elsôbabás
édesanyának. Rajta kívül január óta csaknem 1800-an
dolgoznak közfoglalkoztatottként a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél.

Az önkormányzat
is segít
A családnak az önkormányzat
ajánlott támogatást, így szep-

Az elmúlt napokban több
fórumot is szervezett az
önkormányzat, hogy
bemutassa a teljes pénzügyi támogatottságot
élvezô Sóstó projektet.
A 2,1 milliárd forintos, a
városi kasszának egy
fillérjébe sem kerülô,
számos komoly elemet
tartalmazó beruházás
részeként díszburkolatot és
rekortán futópályát is
kapna a tó környéke.
Néhányan az eredeti
állapotot féltették, többen
üdvözölték az elképzelést.
Megkérdeztük a projekt
egyik felelôsét, és egy
köztiszteletben álló nyíregyházi személyiséget is,
aki gyakran rója a köröket
most is a tó körül.

Az egészségért,
egészségturizmusért
Hagymási Gyula, a Polgármesteri Hivatal Pályázatok és
projektmenedzsment referatúrájának vezetôje: – Érdemes
pontosítani, hogy mindenki
tisztában legyen a tervekkel. A
tó környékén megmarad egy
sáv a horgászoknak, ami mellett várhatóan térburkolat lesz
a meglévô salakos-kavicsos
burkolat helyett. Emellett valósulna meg az egyméteres
rekortán futópálya. A futósáv
külsô részén kapnának helyet
a hulladékgyûjtôk, utcabútorok. Az engedélyes tervek még
csak most készülnek, ezért ma
a pillanatnyi állapotról tudunk
beszélni, természetesen, ahol
tudjuk, még esztétikailag és

mûszakilag is pontosítjuk a
projektelemet. Pontosan azért
szervezünk fórumokat, hogy
meghallgathassuk a lakossági
véleményeket is és azokat felhasználva alakítsuk ki a végleges koncepciót. Tegyük hozzá, a fórumokon döntôen pozitív hozzászólások, megerôsítések hangzottak el. Többen
emlegették a margitszigeti
rekortánpályát, ami kedvelt
célpontja nemcsak a turistáknak, hanem a budapestieknek
is. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházán, a sóstói tó körül egy
könnyen takarítható, fenntartható futósáv mindenképpen az
egészséget, sôt, az egészségturizmust szolgálja majd. Arról
nem is beszélve, hogy a díszburkolat, nem megszüntetve a
zöldfelületet, a rendezettség
irányába mutat, alkalmat adva
mindenkinek egy kellemes sétára.

kon belüli gyorsításokra, de
azért nem gondolom, hogy
ennek versenypályának kellene lennie, arra ott van a stadion. Aki pedig órákig fut, az
bátran mehet az erdôbe is, a
tornapálya környéke remekül
használható. Sokkal jobb lesz
ez így, mint egy rosszul kezelt
talaj, vagy a salak, amibe most
gyakran belesüppedünk. Végül is, ha van erre egy támogatott projekt, kár lenne kihagyni a lehetôséget. Mindent
támogatok, ami elôsegíti,
hogy minél több nyíregyházi
mozogjon!

Minél több nyíregyházi mozogjon!
Dr. Újhelyi János gyermekorvos, amatôr hosszútávfutó: –
Régóta várjuk, hogy legyen
Sóstón egy rendes, karbantartott futópálya. Alapvetôen
nagyon örülök neki, hogy ezzel a koncepcióval akár egy
rekreációs központtá is válhat
a tó környéke. A rekortán kivitelezésénél azonban körültekintés és gondos elôkészítés
szükséges, hiszen jó lenne, ha
egy valóban télen-nyáron
használható, kiválóan karbantartott pálya valósulna meg.
Ez egyébként kifejezetten alkalmas lesz a hosszabb távo-

Átadták az Evangélikus Óvodát Újabb biztonságosabb ovi
A Magyar Evangélikus Egyház pályázati források segítségével, valamint az országos
hitközség és a helybéli evangélikusok összefogásának köszönhetôen, közel 150 millió
forintból hozta létre a korszerû intézményt. A Szent István
utcai óvodában felekezettôl
függetlenül várják a kicsiket.
A nyíregyházi evangélikusok
így a gimnázium és az általános iskola mellett most már
óvodát is mûködtetnek. A
nyíregyházi Evangélikus
Óvoda teljesen akadálymentesített. Az elnyert forrásokból
12
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jutott eszközbeszerzésre is,
amibôl a csoportszobák berendezéseit és a szükséges
készségfejlesztô játékokat is

megvásárolták. A projekt részeként öt fôvel bôvül a foglalkoztatott óvodapedagógusok és dajkák száma.

Felújította a csúszdákat, a
környezetüket pedig gumilapokkal látta el a Michelin
Hungária Kft. a Búzaszem
Nyugati Óvodában, így a játék hevében biztosan kevesebb gyerek sérül majd meg.
A multicég a társadalmi felelôsségvállalás jegyében, az
önkormányzattal konzultálva
döntött az adományról. A gyerekek örömmel vették birtokba a több millió forintból felújított játékokat, és mûsorral
hálálták meg a felajánlást.
Kósa Tímea alpolgármester

szerint a céggel régóta jó kapcsolatokat ápolnak és örülnek,
hogy az adófizetés mellett

ilyen formában is igyekeznek
az itt élôk életminôségét javítani.

Kósa
Kósa Tímea
Tímea alpolgármester
alpolgármester az
az
ünnepélyes
ünnepélyes átadáson
átadáson

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Érdekességek HÍREK

25 éves a fogyatékkal élôk szakfelügyelete Megújult síremlék
1987-ben nyitotta meg kapuit
az elsô olyan nappali ellátó intézmény Nyíregyházán, amelyik a testi, illetve a szellemi fogyatékkal élô fiataloknak biztosított szakmai felügyeletet.
Jelenleg a Szociális Gondozási
Központ munkatársai 35 gondozottat nevelnek önállóságra
és önellátásra a nappali ellátó
intézményben. A fejlesztô foglalkozások és a terápiák segítségével az ellátottak beilleszkedhetnek a társadalomba és
alkalmasak lesznek az önálló
életvezetésre is.
Sápi Ágnes foglalkoztatott szerint nagyon jó a közösség az
intézményben, ahol 4 óra mun-

Mindenkinek van valamihez készsége, képessége

ka mellett jut idô a szórakozásra és barátkozásra is.
Szabóné Filep Klára, a Fogya-

tékos Ellátó Csoport vezetôje a
jubileumi ünnepség kapcsán
elmondta: – Minden ember fej-

leszthetô. Minden embernek
van olyan készsége, képessége,
amire alapozva, amit fejlesztve,
közelíthetjük ôket az egészséges emberekhez. Ez a célunk.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere szerint
úgy kell segíteni ezeket az
embereket, hogy teljes értékû
életet tudjanak élni. Nyíregyháza önkormányzata fontosnak tartja az ügyet és fejleszteni kívánja a területet. Jelenleg egy pszichiátriai nappali
ellátó intézmény engedélyeztetése zajlik, amely a Csaló,
illetve a Vécsey közben biztosítana elfoglaltságot a rászorulóknak.

Megszûnt laktanyákra emlékeztek
A Nyíri Honvéd Egyesület és
a Szabolcs Honvéd Mûszaki
Hagyományôrzô Bajtársi
Egyesület szervezésében az
egykori Báthory István és a
Vay Ádám laktanyáknál katonai tiszteletadással emlékeztek és emléktáblákat helyeztek el.
A városban korábban több is
mûködött, volt idôszak, amikor több ezer katona szolgált
Nyíregyházán. A megemlékezésen részt vett a Magyar
Honvédség vezérkari fônöke.

Benkô Tibor vezérezredes azt
mondta, fontos a hagyományok ápolása, hiszen Nyíregyháza életében is jelentôs szerepe volt a katonaságnak, a
történetük egészen a város
alapítóihoz nyúlik vissza. A
Vay és a Báthory volt a két
utolsó bezárt laktanya Nyíregyházán. Ezeket 2004-ben
szüntették meg. Az egykori
laktanyák területén azóta
esélycentrum, középiskola, a
volt Damjanich helyén pedig
lakópark üzemel.

Újra méltó dísze a nyíregyházi Északi Temetônek Bessenyei György 30 évvel ezelôtt állított síremléke. Rátonyi
József, Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotásának állapota az elmúlt években leromlott. Most Nyíregyháza önkormányzata és a temetkezési vállalat közösen, mintegy 500
ezer forintból újította fel. Bessenyei György, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége a megyebeli

Jászai Menyhért alpolgármester
koszorúzza a megújult síremléket

Tiszabercelen született, 1747-ben. 1811-ben tért örök nyugalomra Pusztakovácsiban, mai nevén Bakonszegen, ahol
kedvenc almafája alá temették, majd hazahozták a megyébe, és a Morgó temetõ bejárata mellett helyezték el.

Bírságolnak a belvárosban

Mostantól emléktábla hirdeti a régi idõket

Jelentôs bírságot szedhet össze az az autós, aki nem figyel
arra, hogy megváltozott a közlekedési rend a belváros több
pontján. A hatóságok felhívják az autósok figyelmét, hogy a
nagyposta elôtt továbbra is tilos a parkírozás, sôt a városháza
teherportáját is csak behajtási engedéllyel lehet megközelíteni. A Korzó környékén is hasonló a helyzet. A bevásárlóközpont elôtt a Szabadság tér és Hôsök tere között szintén csak
engedéllyel lehet áthajtani. A teherautósoknak érdemes tudni,
hogy rakodni is csak 20 perc erejéig lehet ezeken a helyeken.
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Én akarok lenni az egy százalék! Edzôtáborban
Egy 23 éves fiatalember a
sport segítségével küzd a
romák becsületéért.
Miközben nappal makkot
gyûjt az erdôben, Dubairól
álmodik. Arról, hogy
egyszer labdával a fején
felsétál a felhôkarcoló
tetejére, és újabb
Guinness-rekordot állít fel.
Ezzel is bizonyítani szeretné, a cigányok közül nem
mindenki lopásból él, még
ha az emberek nagy része
ezt is gondolja.
Egy vékony, szemmel láthatóan zavarban lévô fiatalember lép be a szerkesztôségbe.
Rajta a Real Madrid meze, kezében egy futball-labda és egy
üres flakon. Senki nem gondolná róla, hogy kétszeres
Guinness-rekorder. Lehetne
már többszörös is, de a pénz
nagy úr, egy-egy rekord hitelesítése pedig sokba kerül,
márpedig László Gyulának
ebbôl van a legkevesebb.
Hajdúhadházon alkalmi mun-

kákból él nevelôszüleivel ban van a labdával, tartott már
együtt. Az iskolát is abba kel- bemutatókat Nyíregyháza és
lett hagynia, hogy segítsen csa- Debrecen fôterein is. Októládján, ráadásul hiperaktív. Így berre viszont egy újabb reaztán, amikor nem dolgozik, kordkísérletet jelentett be. –
akkor folyamatosan sportol. Úgy döntöttem, labdával a feKezdetben a BMX-szel muta- jemen lépcsôzök addig, amíg
tott be trükköket, erre azon- csak bírok. Végül 163 emeleban néhány hónapja nincs le- tet másztam meg, az egyik tohetôsége. – Sajnos, miközben ronyházban többször felmenazért szaladgáltam, hogy tem a legfelsô szintig, majd
szponzorokat keressek a re- újra le. Tovább bírtam mint a
kordkísérleteimhez, egyik al- hitelesítô, és a kis kamera,
kalommal ellopták a bicikli- amivel követtek. Csak azért
met. Nagyon sajnáltam, mert hagytam abba, mert már naszerettem volna 13 órán ke- gyon éhes voltam – meséli
resztül folyamatosan pörögni mosolyogva. Most azt tervevele, így nemcsak a BMX, a zi, Nyíregyházán dönti majd
Guinness-rekord kísérlet is meg eddigi csúcsát, de igaodalett. De nem csüggedtem zán boldog akkor lenne, ha
sokáig, így kitaláltam, hogy egy igazi felhôkarcolót
egy flakont teszek a homlo- mászhatna meg egyensúlyokomra, arra egy labdát, és zás közben. – Amikor neveegyensúlyozás közben tánco- lôszüleim befogadtak, meglok. Szeptember 12-én 10 perc ígértem, hogy ha felnövök,
20 másodperccel rekordot is segítek majd rajtuk. De nemállítottam fel, melyet hitelesí- csak értük csinálom ezt a sok
tettek – meséli Gyula csillo- rekordot, hanem a romák
miatt is. Tudom, az embegó szemekkel. A 23 éves spor- László
rekben az él, hogy 99 százatoló egyébként is jó barátság- Gyula

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ
Buskó Csenge

Olimpiai Fesztiválon is tagja lehessen a magyar válogatott csapatnak – számolt
be Vajda Tamás mesteredzô,
az úszó szakág vezetôje.

Alex a beugró
Hrabina Alexnek
ismét meccs
közben kellett
beállnia. A fiatal kapus
másodszor került nehéz
helyzetbe, de ezt is
megoldotta. A mindössze
17 éves korosztályos
válogatott egyre rutinosabb, és a szakmai stáb is
számít rá.
A 41. percben jártunk a
Szpari–Orosháza találkozón,
amikor a játékvezetô Balogh
Jánosnak, a Nyíregyháza kapusának felmutatta a piros lapot. A hálóôr ahogy lejött a
pályáról, megölelte a kapuba érkezô fiatal Hrabina Alexet, mintegy erôt adva a 17
14
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Hrabina Alex

éves kapusnak. Utóbbi pedig
Kazincbarcika után most is
helyt állt. – Érdekes szituáció
volt. A szabálytalanságnál
még össze is néztünk a padon
a kapusedzômmel, Téglási
Gáborral, de akkor még egyikünk sem gondolta, hogy be
kell állnom. Aztán a piros lap

a bokszolók

Múlt héten kezdetét vette a kéthetes edzôtábor a
november 3–10. között Lengyelországban megrendezendô Junior és Ifjúsági Nôi Ökölvívó EBre. A dr. Kovács László szövetségi kapitány által irányított
felkészülésen, Seres Attila mellett az NYVSC-Big Boxing
vezetôedzôje, Nagy Lajos is segíti a lányok edzéseit. Rajta
kívül a klub ifjúsági versenyzôje, Nagy Kornélia Kitti az
57 kilogrammos súlycsoportban vesz részt a táborban és
minden bizonnyal az utazó csapat tagjaként is. A felnôttek
között Kovács Klára a hét második felében csatlakozott a
tatai csapathoz, mivel ô is ott folytatja a felkészülését a november közepén Tunéziában megrendezésre kerülô tornára.

Nagy Lajos és Nagy Kornélia Kitti a válogatottban

Angol nyelven vívnak

Csenge a válogatottban
Buskó Csengét, a
Nyírsuli úszóját az
a megtiszteltetés
érte, hogy egy év után ismét
nemzeti színekben vehet
részt kéthetes edzôtáborozáson Kecskeméten, a Héraklész program keretében. November elején utazik el Thúróczi Róbert versenyzôje,
aki négy számban vezeti a
korosztályos ranglistát, így
Güttler Károly utánpótlás
szövetségi kapitány továbbra is számít rá. Csenge ezzel
egy lépéssel közelebb került
jövô évi nagy tervéhez, hogy
a 2013-as Európai Ifjúsági

lékuk lopásból él. Én akarok
lenni az egy százalék! Rengeteg tervem van még, de az
álmom az, hogy egyszer kijussak Dubaiba, és labdával
a homlokomon jussak fel a
csúcsra. Akkor talán felfigyelnének rám...

Vasárnap: Lelátó 18.00:
Spartacus–Honvéd II. labdarúgó-mérkôzés közvetítése
után nem sok idôm maradt,
bemelegíteni egyáltalán nem
tudtam, ezért is maradtam
kint a szünetben. Erre nem
lehet felkészülni, ez már
ilyenkor lutri. Nem ijedtem
meg, hiszen idén volt már
hasonlóban részem, és kezdem is megszokni az NB II
légkörét. Egy éve, amikor
Balmazújvárosban bemutatkoztam, túlstresszeltem magam, most azonban már
nyugodtabb vagyok. Téglási
Gábor mellett Balogh Jánostól is rengeteget tanulok,
olyan, mintha a bátyám lenne. Tisztában vagyok vele,
hogy amíg ô itt lesz, ô fog
védeni, nekem a legfontosabb feladatom, hogy fejlôdjek. Úgy érzem, bekerültem
a kalapba, számíthat rám a
csapat bármikor, és igyekszem meghálálni a bizalmat
– mondta a saját nevelésû
hálóôr.

Szeptember közepétôl a Szôlôskerti Általános Iskolában az angol kéttannyelvû osztályokba járó
alsós gyerekek kardvívás
edzéseken vehetnek részt.
Az órákat Pákey Béla vívó
szakedzô tartja, aki több
évtizedes nemzetközi
szakmai múlttal rendelkezik. Az edzések angol
nyelven folynak és a kis vívópalánták lelkesen vetik
bele magukat a sportág rejtelmeibe. Remélhetôleg
közöttük vannak a jövô
olimpikonjai is.

A Szõlõskerti iskolában is népszerû a kardvívás

Szépkorúak klubja
A múlt héten rendezték a Szépkorúak Sportklubjának záró rendezvényét a Városi Stadionban. Az ötödik évadát záró klub, melynek immár 280 tagja van, májustól október
végéig biztosít csütörtöki napokon ingyenes sportolási lehetôséget a Nyírsuli Kft.
szervezésében. A klubtagok tekében, teniszben, asztaliteniszben, ultiban és az igen népszerû jógázásban próbálhatják ki magukat,
illetve kocoghatnak a rekortánpályán. A záró
rendezvényen Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetô igazgatója köszöntötte a jelenlévô mintegy száz klubtagot és egy kellemes ebéd keretében értékelte az elmúlt évet,
ígéretet téve a jövôbeni folytatásról, melyhez Nyíregyháza önkormányzata támogatását élvezi a klub évek óta.

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Programajánló SZABADIDÕ

Programok
! A Napfény Életmód és
Közmûvelôdési Egyesület
2012. november 3-án, a Hold
III. fázisában túrát szervez a
Zempléni hegységben az
alábbi útvonalon: Újhuta–
Pasika-rét–Zsidó-rét–Eszkála–Gerendás-rét–Újhuta.
Indulás: 8.00 órakor, Debreceni Egyetem, Nyíregyháza,
Sóstói út 2-4. Jelentkezés: a
42/400-926-os és a 20/5665808-as telefonszámon, vagy
személyesen a fenti címen.
! November 6–december 4.
között látható a Bencs Villában az Advent a Partiumból c.
kiállítás Balázs István Sándor
szobrász, valamint Mihai

Tirica, Cristina Solea és Valentin Petreus festômûvészek
alkotásaiból. Ünnepélyes
megnyitó: november 6-án
12.30-tól. Megtekinthetô: ingyenesen, hétköznapokon
8.00 és 16.00 óra között.
A magyar nyelv napja tiszteletére vers- és prózamondó
verseny lesz november 6-án
10 órától a Bencs Villában,
amelyre minden irodalomkedvelôt szeretettel várnak a
szervezôk. Az ünnepélyes alkalomra Nyíregyházán kívül
a megyébôl, sôt határon túlról is érkeznek résztvevôk.

!

Az Életmód és Reiki klubban Molnár B. József 2012-

!

es elôadása: A Magyarság
küldetése címmel. A filmet
vetíti: Tatay László. Idôpont:
november 6-án 17.00 óra. Helye: Debreceni Egyetem,
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Márton-napi vigasságok a
Sóstói Múzeumfaluban 2012.
november 11-én 10.00–15.00
óra között. Libás ételek, gúnártól mentes újbor és megannyi vetélkedô, játék várja a
közönséget.

!

A Keresztény Vándorkiállítás keretében 2012. november 12-éig 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.
! S. Pille Illangó Adél fotóiból nyílik kiállítás november
5-én 17.00 órakor a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár 3. emeleti társalgójában.

Kérdôív
A kerékpáros kérdôív célja,
hogy felmérje a térségünkben
lévô kerékpáros-infrastruktúra
fejlesztésének eredményeit, és
a kerékpározáshoz kapcsolódó
szokásokat. A kérdôívet 2012.
november 5-éig a http://
w w w. a s z . h u : 8 0 8 0 / A S Z /
www.nsf/kerut.html online felületen lehet kitölteni, mely
önkéntes és anonim. Kérjük,
hogy a kérdôív kitöltésével járuljon hozzá a kerékpárút fejlesztésének, eredményeinek és
a hazai kerékpárosok helyzetének jobb megismeréséhez!

Gazdikeresô

Damber: Körülbelül 8 éves
német juhász keverék kan.
Rossz állapotban került be,
már kikupálódott azóta. Fajtársaival szemben domináns,
egyedüli kutyának ajánlanánk, akár telepôrzésre is,
mert jó jelzô kutya. Az emberekkel azonban barátságos,
nem támad.
Állatbarát Alapítvány,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736,
20/9605-402.
2012. október 31.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Holnap a kormány szerint...

A rejtvény megfejtését november 7., 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: Kozák Sándorné (Nyh., Északi krt. 58.).

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
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2012. október 31.

Október 31. – Farkas, Cseke
November 1. – Marianna
November 2. – Achilles
November 3. –
Gyôzô, Márton
November 4. –
Károly, Karola
November 5. – Imre, Zakariás
November 6. –
Lénárd, Leonárd
November 7. – Rezsô
November 8. –
Zsombor, Kolos

Kedvenc tárgy
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
– És melyik a kedvenc
tárgyad az iskolában?
- A csengô.

