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Jó pályázók vagyunk.
Nyíregyháza és SzabolcsSzatmár-Bereg megye a
fejlesztési források
elnyerése szempontjából
kifejezetten jól áll regionális összevetésben.
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ÉPÜL A TÖMBKÓRHÁZ

6
Jó mederben. A munkálatok többségével már
elkészültek a Bujtoson a
csapadékvíz-elvezetési
projekt keretében. A
befejezés november
közepére várható.

12
Fókuszban az egészségügyi ellátás. Ülésezett
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Idõsügyi Tanácsa. A
tagok megismerkedtek az
idõseket érintõ betegszállítás szabályaival is...
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LABORFALVI RÓZA...

: 16:9-BEN, DIGITÁLISAN
Az egy hónappal ezelõtti digitális átállás után – szintén a térségben elsõként – ezentúl 16:9-es képarányban sugározza mûsorainak jó részét a Nyíregyházi Televízió. Ez különösen a modern készülékeken, „lapos tévéken” lesz érzékelhetõ, ahol teljesen moziszerû, „szélesvásznú” élmény vár a nézõkre, az eddig mesterségesen torzított képarány helyett. Az antennával tévézõknek most is van tennivalójuk: a set-top-box segítségével a
helyes képernyõméret beállítása – a kábelen ez automatikus.
Elsõ körben a Híradó, a sportközvetítések és a magazinmûsorok
egy része újult meg, a tervezett stúdiófejlesztési munkálatok után
pedig a teljes adásfolyam így lesz látható. A Nyíregyházi Televízió a modernizálódás útján újra lépett egyet elõre – az Önök
kényelméért.
Tarczy Gyula fõszerkesztõ

GÁZSZAG KÓTAJ FELÕL – NYÍREGYHÁZA ÉS NYÍRTELEK TILTAKOZIK
Egyelõre nem hozott olyan döntést a kótaji önkormányzat, hogy a helyhatóság és a TIGÁZ-DSO Kft. közötti vita
miatt elzárja a gázt a tulajdonában lévõ vezetéken, amelyen át Nyíregyháza és Nyírtelek egy részét is ellátja a cég
– ezt Orosz Mihály közölte szerdán a nyírtelki gázelosztóállomáson. Kótaj polgármestere korábban kilátásba helyezte, ha a szolgáltatóval nem rendezõdik a viszony, akkor
október közepén elzárja a saját vezetéküket, amin keresztül Nyíregyháza és Nyírtelek gázellátása is történik.
A 35 kilométeres gázvezetéket 1993-ban építette Kótaj
saját forrásból azért, hogy a településen is legyen vezetékes
gázellátás. A 40 milliós beruházásról 2006-ban, még az elõzõ kormányzat idején vita alakult ki az országos privatizáció
során. Jogerõs bírósági döntés 2010-ben született arról, hogy
a vezeték Kótajé. A falu és a TIGÁZ tavaly szerzõdést kötött

arról, hogy a szolgáltató idén október közepéig megépíti saját hálózatát. Ezt nem tette meg és Orosz Mihály állítása szerint rendszerhasználati díjat sem fizet Kótajnak a szolgáltató.
Ezért mondta azt korábban a településvezetõ, hogy október
15-én elzárja a gázvezetéket, amin keresztül Nyírtelek és
Nyíregyháza egy része is kapja a gázt.
Kedden dr. Kovács Ferenc és Magyar László, Nyíregyháza és Nyírtelek polgármestere közös sajtóközleményt adott
ki, amiben megdöbbentõnek nevezték a tervezett akciót.
Azt írják: „Megdöbbentõ és érthetetlen, hogy Orosz Mihály, Kótaj polgármestere a Kótaji Önkormányzat és a
TIGÁZ-DSO Kft. között fennálló jogi vitában a nyíregyházi
és nyírtelki lakosok szolgáltatásának korlátozásával kíván
nyomást gyakorolni a gázszolgáltatóra. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a kilátásba helyezett, megítélésünk szerint súlyosan aránytalan beavatkozás (gázszolgáltatás rész-

leges korlátozása), bármilyen hátrányt vagy kárt okozzon a
nyíregyházi és nyírtelki lakosoknak. Ezért felszólítjuk Kótaj
polgármesterét, illetve a település képviselõ-testületét, hogy
tartózkodjanak a megítélésünk szerint jogellenes magatartástól, valamint felszólítjuk a TIGÁZ-DSO Kft.-t, hogy gondoskodjanak a gázszolgáltatás zavartalan és folyamatos biztosításáról. Felelõs településvezetõként minden rendelkezésünkre álló jogszerû eszközt készek vagyunk használni a
Nyíregyházán és Nyírtelken élõk érdekeinek védelmében.”
Kótaj polgármestere a helyszínen az MTI-nek azt mondta, hagynak idõt a helyzet rendezésére, de ha továbbra
sem történik semmi, akkor sor kerülhet a vezeték elzárására, ahogy fogalmazott: „egy mozdulat csak”. Ezt késõbb
a Kótajban tartott sajtótájékoztatón már cáfolta a polgármester, azt mondta: nem akarják veszélyeztetni az emberek biztonságát.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK

ÖSSZEFOGÁS

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

A nyíregyházi Búza tér 7/A, 7., Búza
utca 34–38. számú társasház lakóközössége is benevezett a 2013. évi „virág
szépségverseny” pályázatára. A pályázaton ugyan nem értek el helyezést, de
töretlen lelkesedéssel végezték a napokban is a ház körüli kerti munkákat.

A Nyíregyházáról származó író, publicista, Várallyay Gyula író-olvasó találkozón volt a Könyvtári Napok vendége. Az 1956-ban nyugatra menekült író
nem hétköznapi életútjáról, könyveirõl,
emberi kapcsolatokról beszélgetett az
érdeklõdõkkel.

OKTÓBER 11., PÉNTEK

OKTÓBER 11., PÉNTEK

LAPCSÁNKAPARTI

LEVEGÕT!

Forró teával és lapcsánkával várták a
vevõket és az árusokat péntek délelõtt
a közelmúltban nyílt orosi helyi termelõi piacon. A két új kispiaccal, melyek
Borbányán és Oroson nyíltak, most már
a város hét pontján mûködtet vásárhelyeket a NYÍRVV Nonprofit Kft.

„Levegõt az abroncsba!” címmel
idén is megtartotta figyelemfelkeltõ
kampányát a Michelin Hungária. Az
akció célja, hogy felhívják a gépkocsitulajdonosok figyelmét a helyes abroncsnyomás fontosságára.

HALOTTÓL LOPNI…
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Körbenézett. Alaposan. A szíve egy picit hevesebben vert, ám az agyát borzoló izgatottságon kívül nem érzett mást.
Üres volt a lelke, mint a kezében jó elõre
elkészített piros nejlonszatyor. Ebbe fogja majd beletenni. Jó nagy és széles a szája. Ebbe belefér. Hideg fejjel és még hidegebb szívvel tekintett körbe. Valami
beteges vágy ûzte, valami kéjes sóvárgás.
Jó alaposan megfigyelte, nincs-e mozgás.
Kedden reggel kilenckor nem sokan járnak errefelé, de nem akart lebukni. Azért
az mégis kínos lenne.
A fõbejárat felé fog menni, ha beletette a szatyorba. Arra mindig kevesebben
vannak. Most nincs temetés. Egyszerûen
kisétál vele. Izgatottabb lett. Körbejárt a
síron és fél szemmel azt leste, van-e mozgás. Egy teremtett lélek sem volt a közelben. Elõször leejtette a szatyrot és lehajolva is körbenézett, hátha csak a bokroktól nem látja az embereket. Aztán
közelebb lépett a zsákmányhoz. A keze
gyorsan járt. Gyakorlott mozdulatokkal
rakta a szatyorba a cserepes virágot.
Megvan! Egész testét valami sötét öröm
járta át. Mintha a vére meleg szurokká
vált volna, de olyan bizsergetõen szurkos. Újra körbenézett. Átfutott az agyán,
hogy a szemben lévõ sírról levesz egy

csokor vágott virágot, de aztán egy másik kisebb cserepes után nyúlt. Ugyanarról a sírról. A temetõ csöndes volt. A
szél sem mozdult. Az evangélikus nagytemplom óramutatója a távolban, mint
egy felkiáltójel koppant egyet; így szedik majd le a Te sírodról is az emlékezés virágait.

VÉGJÁTÉK
Október 8-án, reggel kilenc után néhány perccel egy fehér kabátot, sötét nadrágot, valamint világos cipõt viselõ középkorú nõ elvitt két cserepes virágot egy
sírról az Északi Temetõben. Mivel errõl a
sírról nem elõször tûnt el virág, a hozzátartozók korábban webkamerát szereltettek fel, ami megörökítette az esetet. Bár
erre a tolvajokat is figyelmeztetik, a nõ
valószínûleg nem vette észre a feliratot.
A videó ezt követõen felkerült a legnépszerûbb közösségi oldalra is és megrökönyödést váltott ki az emberekbõl. A
rendõrség arra figyelmeztetett, hogy a
videó feltöltése és megosztása törvénybe
ütközõ cselekedet és egyáltalán nem biztos, hogy nem hozzátartozó volt, aki a
virágokat elvitte. Aztán kedden elfogták
a nõt. Mégsem családtag volt. Beismerõ
vallomást tett. Az igazságérzetünk bilincs
helyett gipszet kívánna a kezére…

Fontos lépés a megelõzésért. Lapzártakor érkezett a hír, hogy a közeljövõben
kamerarendszert szerelnek fel a temetõben a lopások ellen. Részletek várhatóan
a következõ számban.

A NYÍRSÉGVÍZ A VILÁGKIÁLLÍTÁSON
OKTÓBER 11., PÉNTEK

OKTÓBER 12., SZOMBAT

A MÉLTÓSÁG KERTJE

SZÜRETI BÁL

Nárciszokat ültettek a Ferenc körúti
parkban a Hospice Ellátás Világnapja alkalmából. Ezzel az emberséges elmúlásra kívánták felhívni a figyelmet. A
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és a NYÍRVV munkatársai segítségével alakították ki A Méltóság Kertjét.

Vidám hangulatú Szüreti Bál helyszíne volt a hétvégén Nyírszõlõsön a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény
ebédlõje. Az eseményen, mely a szépkorúakat szólította meg az Idõsek Világnapja kapcsán jelen volt Jászai Menyhért,
Nyíregyháza város alpolgármestere is.

OKTÓBER 14., HÉTFÕ

OKTÓBER 16., SZERDA

VÉRADÁS

GÁRDONYI EMLÉKNAP

Ebben a tanévben nyolcadik alkalommal kerül sorra az Országos Felsõoktatási Véradóverseny, amelynek keretében az
országban 57 helyszínen nyílt lehetõségük a hallgatóknak véradásra. A megmérettetésben a Nyíregyházi Fõiskola az elmúlt évben a 3. helyezést szerezte meg.

24 órás felolvasással emlékeztek Gárdonyi Gézára Nyíregyházán. Az író Egri
csillagok címû regényét diákok, felnõttek és ismert személyiségek olvasták fel
a Kossuth téren felállított sátorban. Az egy
napon át tartó felolvasást dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kezdte.
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Magyarország kormánya az ENSZ szervezeteivel és a Víz Világtanáccsal együttmûködve konferenciát szervezett a vízzel
kapcsolatos jövõbeli fejlesztési célok kidolgozására. A konferenciát Budapesti Víz
Világtalálkozó néven rendezték meg. A találkozó elsõdleges célja az volt, hogy a plenáris üléseken és a szakkiállításon olyan
elérhetõ, megfizethetõ és kipróbált gyakor-

lati megoldásokat is be tudjanak mutatni,
melyek a jövõben segítséget nyújthatnak
a ma már ismert, legfõbb kihívások kezelésére. A szakkiállításra – egyik innovációs díjat nyert projektjével, a gyógyszerhatóanyagok mikrobiális eltávolítására alkalmas szennyvíztisztítási technológia kialakításával – meghívást kapott a Nyírségvíz
Zrt. is.

ÚTHELYREÁLLÍTÁS
Folyamatosan haladnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok Nyíregyházán. Az elmúlt héten a
belváros több pontján aszfaltoztak, Borbányán pedig több utca kapott tömörített zúzottköves burkolatot. Ezeken a helyeken,
amíg nem megoldott a csapadékvíz elvezetése, nem lehet aszfaltozni. – Ezek az
utcák hengerelt zúzottköves burkolatot kaptak, mely elvezeti a víz egy részét. Erre azért
is volt szükség, mert ha nem megfelelõ a

csapadékvíz-elvezetés, a mélyebben fekvõ telkekre folyna az összes víz. Ez megfelelõ karbantartással hosszú távon szolgálhatja a közlekedõket – mondta Bartha Miklós tervezõ. A helyreállítás a terveknek
megfelelõen halad, és szeretnék még az
idén valamennyi érintett utcát leburkolni.
A jövõ héten a Vaskapu, Csemete, Kéményseprõ, Szitakötõ utcák következnek. Az
érintett szakaszokon kérik a lakosság türelmét és megértését.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

JÓ PÁLYÁZÓK VAGYUNK
ha megvannak az elmúlt, 2007–13 közötti hét évnek az
eredeti tervezési fiókjai, azon nem tudunk változtatni. A
turisztikai pénzbõl például nem lehet önkormányzatot támogatni, mert ezeknek a határa merev, nincs áthidalási
lehetõség. Az ezekben a fiókokban meglévõ pénzek a tervezés elején már adottak voltak. Az igények alapján ma
már úgy látszik, úgy kellett volna tervezni, hogy több pénzt
tegyünk bele abba a fiókba, ahol mondjuk az önkormányzati utak vannak. Valószínûleg rosszul mérték föl ezeket.

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a fejlesztési források elnyerése szempontjából kifejezetten
jól áll regionális összevetésben – ez is leszûrhetõ a
Mezõ Ferenccel készített beszélgetésbõl. Az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõje
a Nyíregyházi Televíziónak és Naplónak nyilatkozva
azt is elmondta: szeretnének városunkban is irodát
nyitni, hogy a pályázatokkal kapcsolatos folyamatok
felgyorsuljanak és gyorsabban elérhetõbbek legyenek
az információk.
– Nemrégiben egy 17 milliárd forintos keretrõl döntöttek a régióban. Hogyan „szerepelt” térségünk?
– Igen, a városrehabilitáció, telephelyfejlesztés és az
önkormányzati utak fejlesztése volt napirenden a keretösszeg elosztásánál, régóta várják a visszajelzést a pályázatok gazdái. 111 projektötlet érkezett, amibõl az Önök
megyéjébõl és a megyeszékhelyrõl 55, tehát a fele. Ez óriási
szám! Összehasonlításul: a minap Szolnokon voltam, ott
nagyon kevesen adtak be pályázatot. Öröm, ha lehet mibõl válogatni, ez a térség élen jár ebben. Nem csoda ezek
után, ha a forrás csaknem fele, közel 8 milliárd forint is
ide áramlik. Szép példa Nyíregyháza nyertes programja,
közel 400 millió forintos támogatottsággal, mindössze tízszázalékos önerõ mellett. Ebbõl lesz például az Arany János és Szarvas utca csomópontjában egy körforgalom,
máshol gyalogátkelõhelyek, kerékpár-átkelõhelyek létesülnek belõle, járdaburkolatokat bõvítenek ki. Pályázati
nyelven: szép kis csomag lesz ez is!

MINDEN ÖTÖDIK NYÍREGYHÁZI
– És ez csak egy a sok közül. Most, 2013-ban az uniós
tervezési-pénzügyi idõszak végén vagyunk. Milyen volt
az elmúlt néhány esztendõ?
– A megyébe összességében nagyjából több mint 110
milliárd forint érkezik majd és minden ötödik forint Nyír-

FÓKUSZBAN A HELYI IGÉNYEK

egyházára jön. Ez nagyon komoly szám. Azt is külön figyeljük egy városnál, hogy ne csak önkormányzati, egyházi pályázatok legyenek – persze az is nagyon fontos –,
hanem a vállalkozóknak is legyen projektje. Nagyon sok
olyan települést tudnék felsorolni akár a megyébõl is, ahol
tulajdonképpen csak az önkormányzatok pályáznak, ami
egészségtelen arány. Ilyen szempontból Nyíregyházán
kezd kialakulni már ez az egészséges arány, hiszen 75
vállalkozás, tehát magánberuházás kapott támogatást, ráadásul nagy összeggel, közel 6 milliárd forinttal. Ez azt
jelenti, hogy elindult az egészséges fejlõdés. Ebbõl mindig több kell, mert ez beindít egy lendületes folyamatot,
munkahelyeket teremt.
– Minden ráfér a városra, ami beruházás, de az utóbbi
idõben a pályázatoknál tendencia volt a városközpontfelújítás mindenfelé, a peremkerületek pedig mintha kimaradtak volna a programokból. Min múlott ez?
– A korábbi központi tervezésen. Mi, mint ügynökség,
kötött helyzetben vagyunk a kollegáimmal együtt, mert

KENYÉR VILÁGNAPJA NYÍREGYHÁZÁN
A Kenyér Világnapját ünnepelték Nyíregyházán a Magyar Pékszövetség tagjai. A sütõipari szakemberek regionális ülést is tartottak a világnap alkalmából, ahol az
albán tulajdonú pékségek tevékenységérõl, a marketingtervek célkitûzéseirõl és az agrárkamarai tagságról is
egyeztettek. Kenyérosztást is tartottak a Kenyér Világnapján, több megyei pékség felajánlásával 600 darab
pékárut osztottak szét a rászorulók között Nyíregyházán,
a római katolikus templomnál.
2001 óta ünneplik meg ezt az alkalmat a sütõiparban
dolgozók, a svájci székhelyû világszövetség október 16át jelölte meg a világnapnak. Ennek célja az, hogy bemutassa a világ talán legfontosabb élelmezési cikkét és
annak jelentõségét.

– Tehát ezt a hibát ki kell most javítani.
– Így van. Errõl szól szerintem a mostani kormányzat,
hogy ezeket a hibákat korrigáljuk, és ne kövessük el még
egyszer. Akár a kifizetés gyorsítása terén, akár az integrált
projektek tekintetében. Éppen ezért fontos, hogy a megyék nagyobb szerepet kapjanak a tervezésben. Most már
nem ROP, hanem TOP, tehát területfejlesztési operatív
program lesz, ezáltal a megyei irányítással jobban részt
vehet ez a közeg a tényfeltárásban és a megvalósításban
is. Így remélhetõleg a helyi igények jobban lesznek artikulálva és beépítve a tervezési folyamatba. Az igény persze sokkal több, mint amennyi pénz van, éppen ezért a
prioritásokat kell meghatározni úgy, hogy mindenki elégedett legyen, s a célok is megvalósuljanak. Azt se felejtsük el, 11 célterület meg van határozva Brüsszelbõl, tehát
nekünk azzal is össze kell pároztatni. Ha pontosan nem
hasonul ahhoz, akkor vissza fogják onnan dobni. Sok esetben a valós célt is be kell csomagolnunk, el kell adnunk...
Nem egyszerû folyamat, de szép feladat!
– Az ügynökség a közeljövõben Nyíregyházán is megjelenik egy irodával, miért?
– Bõvíteni szeretnénk a kommunikációnkat, másrészt
úgy érezzük, helybe kell menni. Ide érdemes is, mert nagy
a pályázók, vállalkozók száma, s a cél, hogy ne kelljen
mindenért Debrecenbe jönni. Reméljük, így a kifizetés is
gyorsabb lesz majd.

ÚJ IRODA, ÚJ MUNKAHELYEK

A Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc régiót kiszolgáló új
irodát nyitott a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Nyíregyházán. A központ 22 munkatárssal kezdi meg a mûködést, 2014 tavaszára a létszám 50 fõsre bõvítését tervezik.
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ÉPÜLHETNEK A TÖMBKÓRHÁZ ÚJ SZÁRNYAI
Letették az alapkövét a Jósa András Oktatókórház
új szárnyának. A korszerû épületegyüttesben az onkológia, a belgyógyászat és gyermekgyógyászat kap helyet. A beruházás 2014. év végére készül el. Az intézmény a Pólus-program keretében kapott 14,5 milliárd
forintot a fejlesztésre. Az alapkõletételen az is kiderült, a kormány a kórház konszolidációját is napirendre tûzi és rövidesen megújulhat a sürgõsségi ellátás,
valamint elindulhat a rehabilitációs program is.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Egy idõkapszulát is elhelyeztek az épülõ tömbkórház
alapkövébe múlt hét csütörtökön a Jósa András Oktatókórház udvarán. A megye legnagyobb közcélú beruházásában három vadonatúj szárnnyal gazdagodik az intézmény. Ha elkészül az épületegyüttes, itt kap helyet az
Onko-hematológiai Központ, a belgyógyászat és a gyermekgyógyászat. A maketten jól látható, hogy még helikopter-leszállópálya is lesz az egyik szárny tetején. A beruházás összesen 14,5 milliárd forintból valósul meg. A
fejlesztésre fordítható 2009-ben elõírt 12,3 milliárd forintos összeget azért emelte több mint 2 milliárd forinttal a
Fidesz kormány, mert az árfolyamok kedvezõtlen változása miatt a beruházás reálértéke csökkent és korrekciót
kellett végrehajtani. A fejlesztéstõl azt remélik, hogy javul
az egészségügyi szolgáltatások színvonala.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, óriási jelentõsége van ennek a beruházásnak a nyíregyháziak
szempontjából, az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése miatt. Ezzel a projekttel elsõ osztályú marad
a nyíregyházi kórház. A város szempontjából is nagyon
fontos, hiszen meghatározza az élhetõségét.

INTÉZMÉNYKONSZOLIDÁCIÓ
Nem csak új épületet kapnak a különbözõ osztályok, a
fejlesztés során új, korszerû gépeket és berendezéseket
vásárolhat a kórház. A fejlesztési összeg 30 százalékát
költhetik eszközbeszerzésre.
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Az alapkõletételen az elõtérben Szócska Miklós
államtitkár, Mangol Csilla fõigazgató,
dr. Kovács Ferenc polgármester és
Seszták Oszkár megyei közgyûlési elnök
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója kifejtette,
több milliárd forint értékben költhetnek nagy értékû berendezésekre, gépekre, ez azt is jelenti, hogy a megyei
kórházban végre olyan régi, történelmi mûszereket is le
lehet cserélni, ami feltétlenül kell ahhoz, hogy megfelelõ
szintû gyógyítást tudjanak biztosítani.
Az alapkõletételen részt vevõ Szócska Miklós, egészségügyért felelõs államtitkár azt is bejelentette, hogy nem

csak a tömbkórház építésére biztosít forrásokat a kormány,
az intézmény konszolidációját is napirendre tûzték.
A kórházban a régi épületek bontása után az idõjárás
függvényében decemberben kezdõdik el az új szárnyak
építése. Ha minden rendben folyik, akkor egy év múlva
költözhetnek be az osztályok az új helyükre. Közben az
is kiderült, idén decemberben megkezdõdik a kórház rehabilitációs programja és megújulhat a sürgõsségi ellátás is.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

A LAKOSSÁGGAL EGYEZTETTEK AZ ÉRKERTBEN
Lakossági fórumra várták a napokban az Érkertben
élõket a városrész rehabilitációjának megvalósítása
kapcsán. Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása címû projekt költségei
meghaladják a másfél milliárd forintot, a sikeres pályázat eredményeként a beruházás közel 80 százaléka
uniós támogatás. A Toldi utcán 10 darab tízemeletes
lakóház külsõ felújítása mellett közterület-rehabilitációt valósítanak meg.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének tornatermébe várták az érkertieket a városrész rehabilitációjával kapcsolatos lakossági fórumra.
Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere röviden összefoglalta a projekt fõbb elemeit.

MEGÚJULNAK AZ ÉPÜLETEK
A Toldi utcán 10 darab tízemeletes lakóház külsõ felújítása mellett közterület-rehabilitációt valósítanak meg,
parkolót építenek, és két óvoda, egy iskola, valamint a
Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendõrõrs felújítása is meg-

FESTETT ERKÉLYEK, ÚJ PARKOLÓK
A fórumon a lakók választ kaptak a szakemberektõl több
fontos kérdésre is. A tízemeletesek felújításához hozzátartozik az erkélyek festése és az elõtetõk felújítása. Az
Érpatak lefedésével 50-nel bõvül a parkolóhelyek száma,
az iskola elõtti úton megvizsgálják a közlekedés biztonságosabbá tételének lehetõségeit. A város vezetése részérõl
elhangzott, hogy továbbra is várják a lakók javaslatait,
észrevételeit a rekonstrukcióval kapcsolatban.
történik. A költségek meghaladják a másfél milliárd forintot, a sikeres pályázat eredményeként a beruházás közel
80 százaléka uniós támogatás. Hagymási Gyula, az önkormányzat Városfejlesztõ Társaságának vezetõje arról
számolt be, hogy a megkezdett munkák jól haladnak, a
két óvoda felújítása október végére befejezõdik. Az általános iskolában, a Nyírségi Civilházban és a rendõrõrsön
november végén készülnek el a felújítással a kivitelezõk.
A tízemeletesek felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, várhatóan novemberben köthetnek szerzõdést a kivitelezõvel. A projektnek vannak úgynevezett szociális, közösségformáló elemei is, ezeket az
önkormányzat az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társasággal, az
Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központtal és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központtal közösen valósítja meg.
A programban az önkormányzat egy 50 millió forintos
keretösszegû közösségformálást, egészségmegõrzést, bûnmegelõzést célzó pályázatot is kiír, amelyre helyi nonprofit szervezetek pályázhatnak. A „mini-projektek” célterülete az érkerti városrész lesz, a nyerteseknek ide kell
összpontosítani a projektjeiket.

AZ IDÕSEK A KÖZÉPPONTBAN
Októberben minden évben az idõs emberek kerülnek a figyelem középpontjába. Az Idõsek Világnapja
alkalmából, a Szociális Gondozási Központ rendezvényén – az Érkerti rehabilitációs pályázat keretein belül
– a szépkorúakat ünnepelték. A Vasutas Mûvelõdési Ház
adott otthont az eseménynek, ahol bemutatkoztak a
nyugdíjasklubok, valamint operettslágerek csendültek
fel az idõs emberek tiszteletére.
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NEM LESZÜNK VÍZ ALATTI VÁROS
A munkálatok többségével már elkészültek a Bujtoson
a csapadékvíz-elvezetési projekt keretében. A kivitelezõ várhatóan november közepére elkészül a komplett
fejlesztéssel, így megszûnik a városrészen az a probléma, ami korábban az intenzív mennyiségû csapadék lehullása esetén alakult ki. A beruházást helyszíni szemlén Nyíregyháza polgármestere is megtekintette.
Nyáron kezdõdtek azok a munkálatok a Bujtoson, melyek a csapadékvíz-elvezetést szolgálják a jövõben. Erre
a fejlesztésre az önkormányzat pályázati támogatással 387
millió forintot fordít Nyíregyházán. A probléma megoldása égetõ volt ebben a városrészben, hiszen a lakosság évtizedek óta küzd az elöntésekkel, amelyek a nagy esõzések idején jellemezték a környéket. Ezt dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere mondta azon a helyszínbejáráson, ahol a Bujtoson folyó munkálatokat ellenõrizték.
– A városnak ez egy mélyen fekvõ területe. Az itt élõk
tudják jól, hogy évrõl évre, a nagy esõzések idején szinte
lehetetlen erre közlekedni, mert gyakran 60–70 centiméteres víz borította az utakat. De nemcsak itt, hanem a város más pontján is gondot okoz ez. Nyertünk egy pályázatot, amelynek köszönhetõen egy 387 milliós beruházást valósítunk meg, ez a csapadékvíz-elvezetõ rendszer
elsõ fejlesztése Nyíregyházán. Ez csatornabõvítésbõl áll,
az átereszeket rakjuk rendbe és záportározókat is építünk
– mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

BIZTONSÁGI MEGOLDÁS
A beruházás részeként két záportározót is kialakítanak
a Bujtoson, ami a nagy mennyiségû csapadék elvezetésére szolgál majd. Ezek munkálatai is elkezdõdtek már, a
kivitelezõ a bejáráson azt mondta, november közepéig
várhatóan el is készülnek a beruházással. A két tározóban

összesen 2200 köbméter vizet képes befogadni. A nagyobb, 2000 köbméteres tározó nyílt lesz, a szakemberek
azt mondják, ez nem jelent majd problémát a városligetben.
– A kétezer köbméteres záportározó úgy mûködik, hogy
ha a csatornában elkezd megemelkedni a vízszint, tehát
olyan nagy mennyiségû csapadék esik le, amit nem tud
már elszállítani, akkor egy túlfolyón át befolyik a tározóba. Majd amikor megszûnt a magas vízállás, akkor egy
másik ágon visszaszáll. Idõlegesen lehet, hogy egy pár órát

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza-Örökösföld, Sarló utcán eladó
egy
2
negyedik emeleti, teljesen felújított, 54 m alapterületû, kettôszoba, étkezôkonyha, fürdô, WC, elôszoba kialakítású, távfûtéses, erkélyes, mûanyag
nyílászárós, redônyös, reluxás lakás. Kitûnô ár-érték arány. Irányár: 6,99 M Ft. Telefon: 70/467-7129

2

Nyíregyháza belvárosában eladó egy 195 m -es,
6 szoba-konyha-2 fürdôszoba-WC-közlekedô-elôszoba-folyosó és függôfolyosó elrendezésû polgári
lakás, amely jelenleg irodaként üzemel. Kifejezetten ajánlott befektetési céllal is! Irányár: 35 M Ft.
Telefon: 70/467-7129

2

Nyíregyháza, Széna téren eladó egy 54 m alapterületû, kettôszoba-étkezôkonyhás, külön fürdôszoba WC-vel rendelkezô, erkélyes, hetedik emeleti,
egyedi mért távfûtéses, mûanyag nyílászárós, redônyös lakás, kívülrôl szigetelt, felújított társasházban,
parkosított környezetben, díjtalan parkolási lehetôséggel. Irányár: 6,4 M Ft. Telefon: 70/467-7129
Nyíregyháza, Sóstói úton,
erdôre nézô panorá2
mával eladó egy 106 m -es, 3 szobás, azonnal
köl2
tözhetô, jó állapotú családi ház, 327 m -es telken.
Irányár: 29,9 M Ft. Telefon: 70/467-7179
2

Nyíregyháza, Luther utcán eladó egy 139 m -es,
négyszoba-nappalis, galériás, erkélyes, gáz-cirko
fûtéses, nagyon szép állapotú, társasházi lakás a
hozzá tartozó két garázzsal és parkosított belsô
udvarral. Irányár: 19,9 M Ft. Telefon: 70/467-7179
Nyíregyháza-Jósaváros 2kedvelt részén, az Eperjes utcán eladó egy 58 m -es, felújított, kitûnô állapotú, 2+1 szobás, mért távfûtéses, mûanyag nyílászárós, erdôre nézô panorámával rendelkezô lakás. Irányár: 7,6 M Ft. Telefon: 70/467-7179
2

Nyíregyháza, Orosi út mellett új építésû, 108 m es, nappali + 2 szobás,2amerikai konyhás, gázfûtéses családi ház 375 m -es telekkel eladó. Irányár:
17,5 M Ft. Telefon: 70/467-8374
2

Jósavárosban 2+2 szobás, 68 m -es, távfûtéses,
kedvezô rezsiköltségû lakás remek áron eladó!
Irányár: 6,45 M Ft. Telefon: 70/467-8374
2

Nyíregyháza belvárosában eladó egy 55 m -es, 2
szoba-konyha-közlekedô-fürdô-WC-kamra-elôszoba elrendezésû, fiatalos, kiváló állapotú, 2. emeleti
lakás + garázs egy fiatal építésû társasházban.
Irányár: 13,99 M Ft. Telefon: 70/467-7129
Nyíregyháza-Korányi
kertvárosban eladó egy 67
2
m -es, 2+1 szobás, gáz-cirkó fûtéses, mûanyag nyílászárókkal felszerelt, felújított fürdôszobás, zárt
erkélyes, 2. emeleti lakás egy téglaépítésû társasházban. Irányár: 10,99 M Ft. Telefon: 70/467-7129

2

Bujtosi lakóparkban 40 m -es, 1,5 szobás, gázcirkó padlófûtéses lakás téglaépítésû társasházban
eladó. Irányár: 9,9 M Ft. Telefon: 70/467-8864
2

Malomkertben, az Ady Endre utcán 55 m -es, 2
szobás, elsô emeleti, erkélyes, gáz-konvektor fûtéses lakás eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Telefon: 70/4678864
2

Nyírpazonyban 70 m -es, 2 szobás, gázkonvektor-fûtéses, jó állapotú családi ház nagy telekkel
eladó. Irányár: 5,8 M Ft. Telefon: 70/467-8864
2

Nyíregyháza-Örökösföldön 53 m -es, kifogástalan állapotú, panel, távhôs, mûanyag nyílászárós
lakás sürgôsen eladó vagy cserélhetô! 1+2 szoba,
konyha, fürdôszoba, WC, elôszoba, erkély, pince.
Irányár: 7,2 M Ft. Telefon: 70/467-7259
2

Nyíregyháza-Malomkertben 74 m -es, 1+2 szobás,
téglafalazatú, gáz-cirkós, klímás, liftes lakás eladó.
Két erkély, német Wellmann konyha beépíthetô készülékekkel! Irányár: 12,9 M Ft. Telefon: 70/4677259
2

Nyíregyháza-Borbányán 105 m -es, kitûnô állapotú, remek elrendezésû családi ház eladó. Kétállásos garázs, pihenôkert. Csendes, nyugodt környezet, garantált kikapcsolódás munka után… Irányár:
19,5 M Ft. Telefon: 70/467-7259
A Vécsey közben, felújított társasház földszintjén
2
74 m -es lakás eladó. Az ingatlan kétszobás, kon2
vektor fûtésû, 6 m -es pincével, azonnal költözhetô. Irányár: 9,5 M Ft. Telefon: 70/467-7294
2

Az Óvoda utcában 76 m -es, II. emeleti lakás
eladó vagy kiadó. Emeletráépítéssel készült
2000-ben, Ytong falazattal. A két és fél szobás,
gáz-cirkó fûtésû, kis rezsiköltségû lakáshoz saját parkoló tartozik. Irányár: 11,5 M Ft. Telefon:
70/467-7294

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu
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lesz víz alatt a terület, esetleg akár egy napig, de utána
kiszárad és újra használható lesz – tette hozzá Bartha Miklós mûszaki ellenõr.
A kisebbik vasbetonból készül, a 200 köbméteres tározó meg is tartja a belefolyó vizet. Ez városgazdálkodási
célokat szolgál majd: csapadékmentes idõszakban locsolásra vagy utak tisztítására tudják használni. A helyszíni
szemlén elhangzott: november végéig a többi kritikus városrészre is elkészülnek a tervek, hogy egy esetleges újabb
pályázat esetén azokat beadhassa a város.

KRÚDY NAPOK

KULTÚRA

KRÚDY NAPOK

KULTÚRA

KRÚDY GYULA EMLÉKÉRE
Krúdy Gyula halálát követõen a következõ nekrológ jelent meg a Szabolcsi Hirlapban

KRÚDY, A MINDENNAPOK RÉSZE
NYÍREGYHÁZÁN
135 éve (1878. október 21.) született és idén 80 esztendeje (1933. május 12.), hogy elhunyt. Krúdy már fiatalon máshol élt és alkotott, de szívében soha nem
hagyta el Nyíregyházát. Errõl tanúskodnak az írásaiban folyton-folyvást felbukkanó nyírségi történetek és
emberek. Míg élt, folyton e vidékre emlékezett és büszke
volt származására.
Ma már mi emlékezünk, és nagyon büszkék vagyunk
rá – kezdte dr. Kovács Ferenc polgármester azt a tájékoztatót, melyen a Nyíregyházán megrendezendõ Krúdy
Napok rendezvénysorozat részleteit ismertette a sajtó
képviselõivel. A programsorozat 2011-ben indult útjára. A város elkötelezett a Krúdy-hagyományok ápolása
iránt, így a Krúdy Napok programjainak összeállításakor olyan vezérelveket tartottak szem elõtt, mint: tisztelet, méltó megemlékezés, tudományos megközelítés és
a városlakók széles rétegeinek kulturális csemegéket,
gasztronómiai élményeket egyszerre kínáló rendezvénypaletta.
A városvezetõ beszélt arról, hogy az önkormányzat
azért is tûzte ki célul, hogy Krúdy emlékét a mindennapok részévé tegye Nyíregyházán, mert reményeik
szerint, ha az emberek kézzel fogható módon találkoznak a novelláiból merített „epizódokkal” városunkban
– mint a közkedveltté vált Papok padja –, talán nagyobb
kedvvel veszik le a könyvespolcról és forgatják az író
mûveit.
Dr. Kovács Ferenc kiemelte, hogy a tiszteletadás része annak a régi adósságtörlesztésnek is, hogy Krúdynak 2011-ben – születésének 133. évfordulóján – posztumusz díszpolgári címet adományoztak, amit Krúdy Tímea vett át.

2013-ban is folytatódik ez a munka: az Elsõ Nyírségi
Fejlesztési Társaság a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítja meg a Nyíregyházát Sóstóval összekötõ erdei
sétányon Krúdy „Nyíregyházi beduinok” címû novellájának nagyméretû (a Krúdy korához igazodó) táblákon való
kihelyezését. A novella mindkét irányból 6 egyenlõ részletben lesz olvasható.
Ha valaki gyalog sétál majd a Kneipp-sétányon Sóstógyógyfürdõre, a 3-4 kilométeres erdei úton megismerheti
a nem kevés humorral átitatott nyíregyházi ihletésû mûvet, amely ráadásul a kordokumentumok szerint valós eseményeken alapul.
Emellett a polgármester elõrevetítette, hogy folyamatban van, most is dolgoznak a Krúdy-emlékek összegyûjtésén, hiszen terveik között szerepel Nyíregyházán egy állandó Krúdy emlékszoba létrehozása.

Krudy Gyula 1878-ban született Nyiregyházán. Tanulmányai befejezése után Debrecenben és Nagyváradon
ujságiróskodott, majd 1896-ban a fõvárosba költözött és a
Pesti Napló, késõbb valamennyi nagy napilap, igy különösen a Magyarság munkatársa lett. Novellái, regényei,
rajzai, elmélkedései a megyei élet, a kisvárosi, falusi társadalom lelkét idézték. Stilusának sajátos ize és muzsikája
szuggesztív erõvel fogta meg a sziveket. Legnépszerübb
könyve a Szinbád ifjusága és Szinbád utazásai cimüek, a
legnagyobb sikert akartó müve A vörös postakocsi, amelyben nyiregyházi ifjuságának szelleme lobog lidérces
fénnyel. 1914-ben diszkiadás jelent meg müveibõl.

JELENTÕSEBB MÛVEI:
Üres a fészek (1897), novellák
Az aranybánya (1900), regény
A podolini kísértet (1906), regény
Szindbád ifjúsága és utazásai (1911), novellák
Francia kastély (1912), regény
A vörös postakocsi (1913), regény
Palotai álmok (1914), regény
Szindbád: A feltámadás (1915), novellák
Aranykéz utcai szép
napok (1916), novellák
Õszi utazások a vörös postakocsin
(1917), regény
Napraforgó
(1918), regény
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„Sirjon fel zokogó fájással minden, ami magyar, ami õsi szépség a füzes Tisza partján, az álmodozó nyirfák borongásában, a nyiri akácok suttogásában, a homokhalmok pasztelljében a szabolcsi föld misztériumában, Nyiregyháza régi zsalus
házai mentén és muskátlis kertjeiben: meghalt ennek a földnek fénylõ szellemi koronát viselõ fejedelme, meghalt az utolsó magyar romantikus, az elsõ mély
szimbolikáju muzsikusa a magyar szépprózánk, meghalt
Krudy Gyula. „A vörös postakocsi” a májusi gyász feketéjébe borult, fekete tógás halál ült bakjára és viszi a szabolcsi Szinbádot abba a világba, ahol Bessenyei szelleme áll
testõrséget, ahol Benczur ecsetje varázsol rózsákat a kárpitra, viszi a halhatatlanság ragyogó tündérkertjébe. „A
vig ember bús meséje” ez, a Nagy úr intése, amelynek
árnyéka csodálatos gesztusokban ott vonaglik rejtelmes,
borzongató, viziós soraiban.
Ködbe távozó alakját égõ fájdalommal nézi a magyar
iróvilág, a magyar ujságirói kar, a magyar szellemi élet
minden számottevõ, minden öntudatos küzdõje, halálával
a magyar kulturélet egy csodálatos szinpompáju, keleti
varázsu alkotó munkása vész el pótolhatatlanul.
Egyéni képzelet szívárványos játéka, festõisége és muzsikája vész a távolba az õ halálával, amelyben legtöbbet
szülõföldje, Nyiregyháza, a Nyirség sirat, hisz ennek a földjében, tájaiban, nemes uraiban és egyszerü embereiben
olyan sajátos világnak inkarnációja volt.
Itt élte gyermekkorát és szülõvárosa most tervezte, hogy
utcát nevez el róla. Itt szõtte rózsás álmait a Kossuth gimnázium diákjaként, itt pattant bimbóba álmodó lelkének
költõi ereje, itt jelentek meg elsõ irásai a Nyirvidék hasábjain. Ennek a földnek lelke él lobogó lánggal irásának minden betüjében. A város centenáriumán nyiregyházi diákkoráról írt emlékezését olvasta fel és utoljára a nyiregyházi
repülõtér avatásán érkezett gépbõl szállt az áldott szülõföldre, amelyet gyermeki szivvel szeretett mindhalálig és
amelynek ege és földje ott tükrözõdik müveinek patakjában kristályosan és szinesen mindörökké.

Asszonyságok díja (1919), regény
N. N. (1920), regény
Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban (1921),
regény
Nagy kópé (1921), regény
Hét bagoly (1922), regény
Az útitárs (1922), regény
Álmoskönyv (1925)
Valakit elvisz az ördög (1928), regény
Boldogult úrfikoromban (1930), regény
Az élet álom (1931), elbeszélések
A kékszalag hõse (1931), regény
A tiszaeszlári Solymosi Eszter (1931), regény
Purgatórium (1933), kisregény
Rezeda Kázmér szép élete (1933), regény

Krudy Gyula ma délelõtt 8 és 9 óra között 55 éves korában Budapesten hirtelen elhunyt. Halálának körülményeirõl a következõket jelenti a Magyar Távirati Iroda.
Krudy Gyula halálát szivszélhüdés okozta. Ma reggel 7
órakor ébren volt, hozzátartozói szobájából neszt hallottak, majd késõbb csend lett a szobában. Nem mentek be
hozzá, mert tegnap este megkérte a család tagjait, hogy ne
költsék fel korán, csak 10 órakor akar felkelni. Délelõtt
háromnegyed 10 órakor nyitottak be a szobájába s megdöbbenve látták, hogy ágyán mozdulatlanul fekszik. Arcán a redõk elsimultak, álmodozó szeme meredt elõre,
mintha megérezte volna, hogy a végtelen kapui nyilnak
meg elõtte.
Tegnap este az ágyában olvasott. A leégett gyertyából
arra lehet következtetni, hogy körülbelül 10 óra lehetett,
amikor eloltotta a gyertyát. Mellette volt az a könyv is,
amely utoljára volt a kezében. Kezelõorvosa megállapitotta,
hogy a halál szivszélhüdés következtében, reggel 8 és 9
óra között következhetett be.
Krudy Gyula az utolsó években sokat gyengélkedett.
Kissé keserüvé tette az ütõérelmeszesedésével járó sok baja.
Legjobban iróasztala mellett érezte magát, ahol egy pohár
bor és cigaretta mellett álmodozott regényeinek alakjairól
s itt irogatta elbeszéléseit, amelyek a fõvárosi lapok hasábjain jelentek meg. Lelke gyakran szállt vissza a Nyirség
tájaira, ahonnan regényének legtöbb alakját vette. Az álmodozó szemek most már örökre lecsukódtak.
Temetésére vonatkozólag még nem történt intézkedés.

A SZABOLCSI HIRLAP MUNKATÁRSA
KÖZÖLTE A HALÁLHIRT
KRUDY GYULA ÉDESANYJÁVAL
A nyiri históriák aranyos meseszövõje már nincs többé
– Szinbád lovagjának kezébõl kiesett a kard, a toll amelyikkel oly sok sikert aratott a magyar iróknak nehezen
kijutó elismerés plansán. Krudy Gyula a nyiri föld atavisztikus õserejétõl áthatva innen indult el a magyar irók tövises és sokszor rögös útjára.
A Kállai-utca 40. szám alatt, a mostani szanatórium helyén akkor még csak egy hosszu sárgára meszelt ház állott
Id. Krudy Gyula ügyvéd õsi kuriája. Ebben a házban született Krudy Gyula. Õ volt az elsõ gyermek, akit különös
szeretettel neveltek a szülõk.
Kevéssel azután, hogy Krudy Gyula halálának hirét világgá röpitette az éther hulláma, lementünk a nagy költõ
édesanyjához, hogy egyet-mást megtudjunk hirnevet szerzett fiának életérõl.

LÁTOGATÁS A SZÜLÕI HÁZBAN
Krudy Gyula édesanyja a Közép-utca 14. számu házban lakik. A virágzó orgonabokrok, a barackfák virágjának tarka szinpompája most az egyszer szinte bántólag
hat, mert lelkünkre ránehezedik a gyász láthatatlan fekete
komorsága. Az iró öccsével találkozunk elõször. Még nem
is tudják a döbbenetes hirt, még nem tudják, hogy Krudy
Gyula fájó szive megszûnt örökre dobogni.
A Szabolcsi Hirlap munkatársának jut a szomoru feladat, hogy a lesujtó hirt a családdal közölje. Nehéz percek. A nagy fiát vesztett anyának fájdalmas zokogása
ólomsulyként nehezedik lelkünkre, amikor Krudyné beszélni kezd élete büszkeségérõl, Szabolcs nagy költõjérõl,
Krudy Gyuláról.
– Hét gyermekem volt, a legidõsebb köztük Gyula. Egy
fiamat a Jánost, aki jogügyi kincstári ügyész volt, a
háboruban vesztettem el. Férjem még 1900-ban elhalt,
azóta élem az özvegység keserü kenyerét, mi tagadás,
gondok és nélkülözések között. Boldogan türtem az élet
keresztjét, mert mindenért kárpótolt Gyula fiam hirneve.
Ekkor megkérjük, hogy mondjon egyet-mást Krudy Gyu-

láról, könnybe lábadt szemmel beszélni kezd a váratlan
hirtõl megtört Krudyné.

SZERELMESE VOLT AZ IRÁSNAK
Korán, még alig volt 5 éves, mikor beirattuk az iskolába. Gimnáziumba idejárt a szomszédba, ahová minden
reggel én magam kisértem el és magam mentem érte. Ötödik gimnázista volt, mikor egy szép napon hiába vártam
az iskola elõtt. Tudta, hogy délben várni fogom, hát még
11 órakor megszökött, kiment Tuzsérra... Tanulni szeretett, de bizony gyakran megtörtént, hogy lecke helyett
verseket, regényeket irt. Hiába kérlelte édesapja, hagyjon fel a „firkálással”, minden hiábavaló volt. Nyolcadik
gimnázista volt, mikor megszökött Debrecenbe és ott
beállt egy ujságredakcióba. Szegény uram, mikor megtudja, hogy hol van, osztályfõnökével, Porubszky Pállal
együtt, bement Debrecenbe és Gyula minden ellenkezése ellenére is hazahozták. Le is érettségizett, azután beiratkozott a jogra, de csak két alapvizsgát tett azután abbahagyta tanulmányait.

KRUDY GYULA SZERELMEI
Krudy érettségi után felkerült Budapestre, ahol elnyelte
a város kõrengetege, de lelke, szive mindig ide vonzotta a
szabolcsi földhöz, a szabolcsi vinkóhoz, amiknek örök
szerelmese volt.
Az alig tizennyolc éves Krudyt nemcsak a Muzsa csókolta homlokon, de Ámor is. Alighogy felkerült Pestre, beleszeretett egy nálánál sokkal idõsebb tanitónõbe. Springer Bellába, aki annak idején tárcáival, novelláival tette
ismertté nevét. Huszonnégy évig élt vele együtt, amikor
elváltak. Három gyermeke van ebbõl a házasságból, akik
közül a legidõsebb, Gyula néhány nappal elõbb olvasta
fel apja novelláit a rádióban.
Elválása után nemsokkal ismét megnõsült. Testi-lelki
jóbarátjának, a Royal szálló igazgatójának, Váradi Ferencnek 18 éves leányát vette feleségül, akivel halála napjáig
boldogan élt.

eltölteni az erdõ egyik villájában. De vajjon elérem-e
ezt a boldog idõt, nem tudom.”
Krudy Gyula már többé nem jön közénk, de szelleme örökké élni fog közöttünk, mert benne nemcsak egy
nagy magyar irót de egy igaz örök barátot is
elveszitettünk.”
Szabolcsi Hirlap, 1933. május 14.

KRUDY GYULA UTOLSÓ LEVELE
Krudy Gyulát a létért való harc odaláncolta Budapesthez, ugyhogy csak ritkán tudott hazajönni. Legutoljára
1930. júniusában járt itt, amikor az elsõ légiutazás utasa
volt. Pár órát töltött csak itt, meglátogatta édesanyját, Klár
Sándorékat, akikkel meghitt, bensõ barátságban volt,
nyiregyházi emlékeinek Mekkáját, a Koronát, ahol baráti
körben töltötte az idõt a visszaindulásig. Egy héttel ezelõtt
jött tõle utoljára levél. Pár sor csak, de talán érezte, hogy
beteg szive nem birja soká.
„Nyiregyházára vágyom. Ott szeretném öreg napjaim

PROGRAMOK
2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT, KOSSUTH TÉR
A Kossuth téren egy századfordulós vásári hangulatot
szeretnének megidézni, ahol a színpadi programok mellett számos érdekesség várja a városlakókat:
NÉPI JÁTÉKOK – Csupor mérleg, Gólyaláb iskola, Mi
van a bõröndben?, Labirintus, Fûzfa koszorúdobáló, Ne
érintsd meg!, Repül a sült galamb, Kalapdobáló, Lyukas a
kas!, Tükröm – Tükröd, Kosár labda, Kiskirály koronázó,
Diógurító
KÉZMÛVES ÍZEK VÁSÁRA sülttök- és sültgesztenyeárus, Krúdy kedvenc étkeinek vására
PIKTOR – arcképrajzoló áll az érdeklõdõk rendelkezésére

KELLÉKES FOTÓZÁS, valamint korabeli ruhába öltözött statisztákkal való fotózás, akik Krúdy-novellákat
és Krúdy kedvenc ételeinek receptjeit osztogatják a nap
folyamán
CSUHÉBABA gyermek kézmûves foglalkozások
OMNIBUSZ TÚRA (indulás a könyvtár elõtti parkolóból: 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 órakor) a századforduló tömegközlekedési eszközét próbálhatják ki a vállalkozó szellemû utazók. Az omnibusz menetrend szerint a belvárosban található Krúdy kötõdésû helyszíneket keresi fel.
SZÍNPADI PROGRAMOK 10.00 órától.
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HIRDETÉS

LEGYEN NYÍREGYHÁZI AZ ÉV FÁJA!
Az Ökotárs Alapítvány 2010 óta szervezi meg az Év
Fája versenyt. Az idén nyíregyházi növénynek is van
esélye a gyõzelemre, ha szavazunk a fehér nyárfára.
A verseny gyõztese elnyeri az Év Fája címet, melyhez
egy egészségiállapot-felmérés és kezelés is jár, vagy a településen õshonos csemeték ültetésére támogatást kapnak.
A hazai Év Fája részt vesz a jövõ év elején megrendezendõ európai versenyen is, amelynek gyõztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi megmérettetésen már kétszer nyerte el magyar fa az Év Fája címet.
Az idei versenyre pályázó 41 fa közül a legjobb 12 közé
választották be a nyíregyháziak és a Sóstói Múzeumfalu
látogatóinak kedvencét, a Populus albát, azaz fehér nyárfát. A faluközpontban élõ fa mindössze 23 éves, néhány
év alatt szél fútta magból elérte a 25 méteres magasságot,
míg törzskerülete 348 centiméterre nõtt. Ez a Kárpát-medencében õshonos fajta (már a honfoglalók is találkozhattak vele) igénytelen, szívós, gondozást nem igényel. Az
évek során egyszer sem támadta meg kártevõ.
Szavazatukkal támogassák a Sóstói Múzeumfaluban
magasodó fehér nyárfát, a Populus albát! Legyen nyíregyházi 2013-ban az Év Fája!
Szeptember 10. és november 5. között voksaikkal dönthetik el, hogy végül az ország melyik szegletében növõ fa
kapja 2013-ban a megtisztelõ Év Fája címet.
Kérnek minden természetbarátot, minden nyíregyházit
és Nyíregyháza minden barátját, hogy a http://evfaja.okotars.hu oldalon Nyíregyháza fájára, a fehér nyárfára szavazzon!

Iserlohni diákok érkeztek nemrégiben a városházára. A diákok a Kölcsey Ferenc Gimnázium partneriskolájából, a Märkisches Gimnáziumból érkeztek.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

További részleteket olvashat a következõ honlapokon:
http://www.muzeumfalu.hu/, http://evfaja.okotars.hu/

NAGYKÁROLY ÉS FEHÉRGYARMAT
KÖZÖS EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSE
A Nagykárolyi Önkormányzat és a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdõ sikeresen pályázott az Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Programjára, melynek
köszönhetõen jelentõs egészségügyi fejlesztés valósulhat meg mindkét intézményben. A
napokban Fehérgyarmaton került sor az elsõ
szakmai találkozóra, melyre – 2014. március
végéig – összesen 12 alkalommal kerül sor.
Román és magyar egészségügyi szakemberek érkeztek arra a háromnapos szakmai találkozóra, mely egy európai uniós pályázatnak köszönhetõen valósulhat meg a fehérgyarmati és a romániai Nagykároly kórháza között. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013
által finanszírozott, Nagykároly és Fehérgyarmat közös egészségügyi fejlesztése címû,
HURO/1101/032/2.4.1 azonosítószámú program középpontjában a rehabilitációs ellátás
áll. A projekt révén a Nagykárolyi Városi Kórház fizioterápiás kezelõközponttal bõvül. A létesítendõ szárnyban egyebeken túl egy 45
négyzetméteres medencét és olyan háromkádas orvosi rendelõt hoznak majd létre, amelyben elektro-, fizio-, lézer-, ultrahang- és
magnetoterápiás kezelésre is lehetõség nyílna. A pályázat értelmében a fehérgyarmati
szakemberek betanítják a nagykárolyi kórház
dolgozóit, hiszen a magyarországi, SzabolcsSzatmár-Bereg megyei városban immár három
évtizedes múltra tekint vissza az ilyen jellegû
gyógykezelés. Magyar oldalon a szakmai tartalomhoz és a rehabilitációs ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó specifikus eszközök be-

szerzésére is sor kerül, melyek közvetlenül
segítik a legjobb gyakorlat, a „Best Practice”
átadását.
Az elsõ szakmai találkozón elhangzott,
hogy a rehabilitációs ellátás minõsége nemcsak az eszközökön és épületen múlik, hanem nagyon fontos a szakmai fejlõdés is. Nemcsak az orvosok, hanem az ápolók, a terapeuták, masszõrök folyamatos képzése és tapasztalatcseréje is elengedhetetlen. Ezt szolgálja
majd az a szakmaitalálkozó-sorozat, melynek
a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdõ ad otthont fél éven át.
A projekt célja határokon átívelõ egészségügyi együttmûködés és fejlesztések megvalósítása, a kapcsolatrendszerek erõsítése,
az ellátási szintek javítása. Közvetlen kedvezményezettek a partnerintézmények. A közvetett célcsoport az intézmények ellátási körzetéhez tartozó emberek összessége. A projekt a felmerülõ igényekre, mint az együttmûködés feltételeinek megteremtésére, a rehabilitációs ellátás szintjének javítására,
egészségfejlesztésre kíván megfelelõ megoldást nyújtani. A siker eléréséhez közös fejlesztésû és megvalósítású program szükséges,
melyhez jelen projekt ad megfelelõ alapot.
A projekt lezárását követõen, az eredmények
hatása tartósan érvényesül a határ mindkét
oldalán. Hosszú távon a projekt eredményei
magasabb és jobb minõségû betegellátásban
realizálódnak.
A pályázat mottójának megfelelõen, itt is a
két ország, egy cél, és a közös siker elvét követik a résztvevõk, melynek középpontjában
a betegek gyógyítása áll.

A „Nagykároly és Fehérgyarmat közös egészségügyi fejlesztése” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A
program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élõ embereket, közösségeket és gazdasági szereplõket az együttmûködésbe bevont térség közös fejlesztésének elõsegítése érdekében, a határmenti térség alapvetõ erõsségeire építve.
Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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NÉMET DIÁKOK
A VÁROSHÁZÁN

Még a polgármesterrel is készítettek közös fotót a német diákok a városházán. Az iserlohni vendégek éppen a lépcsõn futottak össze a Parlamentbe sietõ városvezetõvel. A Krúdy-teremben már Jászai Menyhért alpolgármester fogadta õket, aki elárulta, német felmenõkkel is rendelkezik és járt már Iserlohnban. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, az elmúlt 1000 évben
szoros kapcsolat alakult ki Magyarország és Németország között, ami az Európai Unión belül teljesedik ki.
A két ország szoros gazdasági együttmûködése következtében pedig nagyon fontos, hogy a magyarok németül tanuljanak, ez pedig akkor sikeres, ha élõ kapcsolat van a két ország oktatási intézményei között. A
németek azt mondták, a német nyelv tanításában szívesen segédkeznek, mert ez a kapcsolat nekik is hasznos.
A testvérvárosi gimnáziumból 25 diák érkezett Nyíregyházára. A gimnazisták többsége még soha nem járt
Magyarországon. Most partneriskolájukban, a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban ismerkednek majd a magyar oktatási rendszerrel, de sokat fognak utazgatni is a környéken.

KÖZLEMÉNYEK

NE VÁLJ INTERNETFÜGGÕVÉ!
Több mint százan neveztek arra a plakátpályázatra,
amit Nyíregyháza német testvérvárosa hirdetett meg
a Ne válj internetfüggõvé! témakörben. A pályázók
közel negyede nyíregyházi középiskolás volt, az alkotásokat a megyei könyvtárban állították ki.
A Vasvári Pál Gimnázium diákjainak zenés elõadásával
kezdõdött az a díjátadó, ami egy németországi plakátkészítõ verseny magyar indulóit díjazta. Nyíregyháza testvérvárosa a Ne válj internetfüggõvé! címmel meghirdetett pályázatával a fiatalok figyelmét akarta felhívni a világháló
veszélyeire: a túlzott internethasználat következményeire
és a függõség kialakulására. A kezdeményezésre több mint
száz pályamû érkezett, ennek a negyede Nyíregyházáról.
A díjakat Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere adta át, aki elmondta: Iserlohnban személyesen is sike-

rült látnia az elsõ kiállítást, melynek szintén a társadalmi
problémák, a függõségek álltak a középpontjában. Bár az
internettel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy nagyon hasznos, fontos dolog az életünkben.

81 településen látja el a közszolgáltatást
a Nyírségvíz, több mint 300 ezer embernek juttat el ivóvizet és 45 településen a
szennyvízelvezetést és -tisztítást is a cég
végzi el. Az itt mûködõ rendszereket is
megmutatták azoknak az ukrajnai szakembereknek, akik kétnapos konferencián vettek részt a megyeszékhelyen.
Szabó Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója elmondta: ezt a konferenciát a
beregszászi közös vállalatunk, a Kárpátvíz
Kft. vezetése kezdeményezte, azzal a céllal, hogy bemutassuk a határon túli
víziközmû üzemeltetõknek, hogy Magyarországon milyen állapotban van a
víziközmû szolgáltatás, és ha lehet, akkor
mit tudnak tanulni és hasznosítani ebbõl a
Kárpáton túl.
Ukrajnában ma is vannak olyan területek, ahol nincs folyamatos vízellátás. A Beregszászon szolgáltató, a Nyírségvíz Zrt.vel közös társulásban mûködõ Kárpátvíz
Kft.-nél nincs ilyen probléma, de több településen nincs meg ez a komfort a lakosságnak.
Galajda József, a Beregszászon mûködõ Kárpátvíz Kft. igazgatója elmondta: Kárpátalján 18 olyan vízszolgáltató van, mely
legalább 3000 embert lát el vízzel, úgynevezett szakaszos vízellátás keretében.
Magyarországon el sem lehet képzelni,
hogy létezik ilyen fogalom. Beregszászon,
a Kárpátvíz Kft. szolgáltatási területén már
természetes a 24 órás vízellátás, viszont
Ungváron és Munkácson is találkozni
olyan háztartásokkal, ahol csak a reggeli
órában, délben és este van néhány órás

ÉVADNYITÓ
HANGVERSENY

ÁRNYOLDALA IS VAN
Innen jutunk millió információhoz, kapcsolatokat ápolunk és megosztjuk gondolatainkat másokkal, ugyanakkor, mint minden hasznos dolognak, ennek is vannak árnyoldalai. Valós társadalmi problémává válhat, ha valaki nem
tud már meglenni a világháló nélkül.
A magyar mûvek közül Lajti Evelin munkáját ítélte a
legjobbnak a zsûri, a középiskolás lány azt mondta, úgy
érezte, tenni kell az emberekben egyre inkább kialakuló
internetfüggõség ellen ilyen formán is.

NYÍRSÉGVÍZ
KONFERENCIA
Kétnapos konferenciát tartottak ukrán
szakemberek számára Nyíregyházán. A
Nyírségvíz szervezésében megvalósuló tanácskozáson 14 ukrajnai szolgáltató vett
részt, a cél, hogy megismerjék a jó tapasztalatokat. Kárpátalján még ma sincs minden településen folyamatos vízszolgáltatás,
egyedül Beregszászon juthatnak vízhez éjjel-nappal az emberek.

HIRDETÉS

vízszolgáltatás.
Egy pályázat is segíti a városok vízszolgáltatásának fejlesztését, amivel Ungvár és
Munkács ellátottsága is javulhat.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt tartotta fontosnak elmondani, hogy a víz egyre fontosabb a mindennapi életben, különösen 2013-ban,
amikor a Víz Évét ünnepeljük. De
enélkül is szoros Nyíregyháza kapcsolata Ungvárral, Munkáccsal és Beregszásszal is. Több határon átnyúló projektje is van a városnak amellett, hogy számos tudományos, gazdasági, kulturális és
sport együttmûködést is kialakítottak az
elmúlt években.
A kétnapos konferencia keretében a szakemberek meglátogatták már a Kótaji Víztermelõ telepet, az 1. sz. szennyvíztisztító
telepet, és szakmai tanácskozásokon is részt
vettek. Ukrajnából 14 szolgáltató és településvezetõk képviseltették magukat a
programon.
(x)

Megtartották a Filharmónia évadnyitó hangversenyét
Nyíregyházán. A Kodály Hangversenyteremben a Kodály
Filharmonikus Zenekar a Kodály Kórussal és a Cantemus
Kórussal közösen lépett közönség elé. Október 10-én volt
Verdi születésének 200. évfordulója, a zeneszerzõ tiszteletére a mûsor elsõ részében Verdi Quattro pezzi sacri
címû mûve hangzott el, a hangverseny második felében
pedig Beethoven IX. szimfóniáját hallhatta a közönség. A
telt házas koncert azt bizonyította: Nyíregyházán van igény
a magas színvonalú komolyzenei hangversenyekre. A
koncert felvételét 2013. november elsején (pénteken)
19.30 órakor és másodikán (szombaton) 20.30 órakor sugározza a Nyíregyházi Televízió.
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FÓKUSZBAN AZ IDÕSEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA MEGNYÍLT A CSIRIPTANYA
Ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi
Tanácsa. A tanács tagjai megismerkedtek az idõseket
érintõ betegszállítás szabályaival, elõadást hallgattak
meg a betegek jogairól és a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok lebonyolítására kiírt pályázatokról. Az ülésen a nyugdíjas küldöttek megosztották egymással az Idõsek Világnapja rendezvényen szerzett tapasztalataikat is.

átélt, vélt vagy valós sérelmeikkel. A képviselõ elérhetõsége minden rendelõben ki van írva. Az ülés második napirendi pontjaként dr. Pápai György, az Országos Mentõszolgálat regionális orvos igazgatója a betegszállítás szabályairól, annak elméletérõl és gyakorlati megvalósulásáról tájékoztatta a megjelenteket. Az Idõsügyi Tanács fontosnak tartotta azt, hogy olyan kérdésekrõl tárgyaljanak,
amelyek a városban élõ idõseket érintik.

ORVOSOLNI KELL A PANASZT
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára elmondta, a
tanácsot idõs emberek megkeresték és elpanaszolták, probléma van azzal, hogy idõs betegeket beszállítanak a kórházba vagy rendelõintézetekbe és ott sokat kell várakozni. Az idõsek arra panaszkodtak, hogy olyankor magukra
hagyva, egy pohár víz nélkül várakoznak. A titkár kifejtette, azt szeretnék körbejárni, hogyan lehetne ezen segíteni, változtatni.

Megnyitott a Csiriptanya a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár harmadik emeletén. A kisgyerekeknek szóló kezdeményezés lényege, hogy már fiatal korban is megismertessék és megkedveltessék a
gyerekekkel az olvasás szeretetét.

PROGRAMOKRA IS PÁLYÁZHATNAK

A betegek jogairól tájékoztatta Kiss Zoltán betegjogi
képviselõ az Idõsügyi Tanács tagjait, hiszen problémaként
érkezett a tanács felé az, hogy idõs, beteg emberek nem
tudják, hová forduljanak egészségügyi intézményekben
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További napirendi pontként a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok lebonyolítására kiírt pályázati lehetõségekrõl tájékozódtak a tanács tagjai.
Minden évben önszervezõdõ csoportok nyújthatnak be
pályázatot év végi rendezvényeikre. Idén november 10éig adhatják be a Szociális és Köznevelési Osztályra pályázataikat a civil szervezetek. Az Idõsügyi Tanács ülésén mindezek mellett a küldöttek megosztották egymással az Idõsek Világnapja rendezvényen szerzett pozitív
tapasztalataikat is.

A harmadik emeleten mûködõ játszóház elsõsorban a
kisgyerekeknek szól. Számos kreatív játékot használhatnak az ide betérõ kicsik, a kialakításnál az is cél volt, hogy
a gyerekek képességét is fejlesszék az itt elhelyezett eszközök.
A játszóházat a gyerekek ingyenesen használhatják, a
beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozta.
A Csiriptanyán azok a szülõk is otthagyhatják a gyerekeket, akik épp a könyvtárba mennek. A játszóházat óvodások avatták fel, a kicsik mûsorral nyitották meg saját
„játszóterüket” az Országos Könyvtári Napok keretében.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

LABORFALVI RÓZA NYOMÁN
A színészek több mint tíz megyei középiskolában jártak,
egyebek között a Wesselényiben, a Zayban, a Mûvészetiben, ahol diákokkal beszélgettek problémáikról, terveikrõl. Ezek mellett a fiatalokból álló mûvészcsapat saját korábbi tapasztalataiból is épített be jónéhány elemet. A próbaidõszakból három-négy hét az anyaggyûjtéssel, az élmények felszínre hozásával, improvizálással telt, s amit
használhatónak láttak, beépítették a darabba. Reggel 7kor, 8-kor indultak az iskolákba egy-két kocsival. Jövetelük célját a két rendezõ: Novák Eszter és Forgács Péter
ismertette. Utána 8–10 fõs diákcsoportokkal bevonultak a
termekbe, s beszélgettek a mûvészek irányításával.

Derzsi Enikõ, a Móricz Zsigmond Színház társulatának egyik legfiatalabb tagja az erdélyi Szentivánlaborfalvát tartja otthonának. Azt a székely falut, ahonnan
Jókai Mór elsõ feleségének, a színésznõ Laborfalvi
Rózának az édesapja is származik.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Bár a dekoratív, életvidám színésznõ erõsen kötõdik a
Sepsiszentgyörgy környéki faluhoz, régi álma teljesült azzal, hogy Magyarországon élhet és játszhat. Apa nélkül,
meglehetõs szegénységben nevelte fel édesanyja és nagymamája, teljesen magyar környezetben. Sepsiszentgyörgyön járt zenei líceumba, ahol 6 évig csellózott, majd ének
szakra iratkozott át. Mindkét tudományát igen jól kamatoztatja teátrumunk legutóbbi õsbemutatós elõadásában,
a Tûzoltó leszel s katona! címû „zenés pályaválasztási tanácstalanság”-ban.

ÉLMÉNYSZEÛ MEGNYÍLÁSOK
– Nagyon hálásak vagyunk, hogy megnyíltak nekünk –
meséli Enikõ. – Nem biztos, hogy mi mertünk volna ennyire
kitárulkozni mások elõtt. Az én csoportomban nem találtam olyan történetet, amit be tudtunk volna emelni a darabba, de az egyik szünetben odajött hozzám egy kedves
leány, akinek annyira közvetlen, laza volt a stílusa, hogy
a szerepformálásomban használni tudtam. Elképesztõen
jól érzem magam ebben a produkcióban! Merem állítani,
mióta színpadon vagyok, ez a legnagyobb élmény számomra.
Az elõadás végén minden színész beszélt a céljairól.
Enikõ nagy álma, hogy havonta 20 ezer forintot félretegyen a fizetésébõl, s karácsonyi ajándékul hazavigye az
õt nagy nehézségek közepette felnevelõ édesanyjának és
nagymamájának. Nem várják el ezt tõle, de bizonyára
jólesik nekik. Szerinte ez a minimum, amit megtehet értük, s az, hogy itt megtalálja a boldogságát.
– Nagyon sok gyerek számára rettenetes gond: hol tanuljon tovább. Arra szerettünk volna rávilágítani az elõadással, mindegy, hány éves korban teljesül, de próbáld
azt megvalósítani, ami az álmaidban szerepel! Nekem ez
sikerült.

VIDÁM ÉS FIATALOS
– Nyolc éve csellóztam utoljára, így kicsit gyakorolnom kellett a darabhoz – mondja mosolyogva. – Örültem,
hogy az éneklésre is módom nyílt. A próbák során Jenei
Judit kolléganõm elmesélte, hogy diákként úgy magolta
be a matematikát, hogy elénekelte a tételeket. Ebbõl jött
Novák Eszter ötlete, hogy írni kellene egy ilyen dalt a mûbe.
Kazár Pál zenésítette meg a szöveget. Improvizációval
színesítettük, hogy még vidámabb, fiatalosabb legyen, így
jött a gospeles „beütés”, s így én is hasznosítani tudtam
énekesi tanulmányaimat.
A hangulatos, a nézõk középiskolai éveit, problémáit is
felidézõ darab létrehozása a Novák Eszter és Forgács Péter rendezõk vezetése mellett igazi csapatépítõ tréning volt.

Hulladékszállítás
október 23-án
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy 2013. október 23-án a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem,
valamint a Hulladékudvarok zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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HA ÚJRA KEZDHETNÉM,
ISMÉT RÖPLABDÁZNÉK
1996-ot írtunk. A megyeházán tartott sportolói gálán köszöntötték az elmúlt esztendõ legjobbjait. Egy
csinos hosszú hajú lányt szólítottak, aki a Vasvári Pál
Gimnáziumba járt, és akkor már a SZAKSZIG csapatában is röplabdázott. Õ kapta a „Jó tanuló–Jó sportoló” elismerést. Azóta 17 év telt el és Botos Fruzsinának ez csak az elsõ elismerése volt. Késõbb ötször nyert
magyar bajnokságot, hat alkalommal Magyar Kupát,
egyszer pedig Interligát. Páratlan pályafutás, mely még
fényesebb lehetett volna, ha nem kellett volna 11 alkalommal megmûteni a térdét. Fruzsina számára a
Békéscsaba elleni volt az utolsó mérkõzés, úgy döntött, befejezi pályafutását.
– Végleges a döntés?
– Igen, végleges. Ez volt a búcsúmeccsem. Abbahagyom
a röplabdát.
– Itt kezdõdött a pályafutása a Bem iskolában, és azóta rengeteg sikert ért el. Furcsa, hogy éppen itt is búcsúzik a röplabdától.
– Valóban az, és ennek nagyon örülök. Itt kezdtem el
játszani, és a sors úgy akarta, hogy itt fejezzem be a pályafutásomat. Örülök, hogy ilyen sokat játszhattam Nyíregyházán és remélem, hogy sok örömet okoztunk a szurkolóknak, a városnak.
– Sok mindent megélt Nyíregyházán. Bajnoki címek,
kupagyõzelmek. Van különösen emlékezetes szezon?

– Annyi szép dolog történt itt velem, hogy nehéz egyet
kiemelni. Szerencsére anyukám összegyûjtötte az újságokat, és amikor kinyitom, mindig megelevenednek az emlékek. A bajnoki döntõk közül teljesen mindegy, hogy az
elsõ vagy az utolsó, mind különleges volt. Olyankor
euforikus állapotban van az ember, és ez biztos, hogy hiányozni fog. Most még nem tudom, hogy miben fogom
megtalálni azt, ami ennyi örömet okoz.
– Volt egy emlékezetes döntõ az Eger ellen, amikor
már kiderült, hogy komoly gondok vannak a térdével, és
mûteni kellett. Mégis vállalta a játékot, és megnyerte a
mérkõzést, majd a bajnokságot a Szakszig NRK-nak. Pedig az orvosok nem javasolták a pályára lépést...
– Forman József volt akkor az edzõnk, és megkérdezte
az elsõ meccs után, hogy én mit szeretnék. Azt válaszoltam, ütõként szeretnék játszani, de túl egy friss mûtéten,
nem voltam még fizikálisan teljesen rendben. Másnap bejelentette, hogy én kezdek. Az elsõ két szettben hófehér
arccal álltam a pályán, de nem cserélt le. Hálás vagyok a
csapatnak, mert buzdítottak, segítettek és végül nekem is
jól ment, így nyertünk.
– Nem bánta meg, hiszen a sérülések a civil életben is
megnehezíthetik a dolgát?
– Ez majd kiderül, ha idõsebb leszek. Hogy igazuk volte a doktoroknak, amit 18–20 éves koromban mondtak,
azt nem tudom, de sajnos biztos van benne valami, mert
nagyon fáj most már a mozgás. Ezért is döntöttem úgy,
hogy abbahagyom.
– Mit adott a röplabda?
– Rengeteg barátot, és sokat tanultam. Tudom, milyen
az, hogy együtt küzdünk egy célért, és türelmesebb is lettem. Attól függetlenül, hogy ennyi sérüléssel bajlódtam
pályafutásom során, ismét vállalnám, ha megadatna. Boldog vagyok, hogy röplabdázhattam.

NÉPSZERÛ A ZUMBA – TEREMBEN IS
Folytatódik a nyíregyházi lakossági zumba. Októbertõl keddi napokról szerdai napokra tevõdött
át, a foglalkozások helyszíne pedig a hûvösebb
idõjárás miatt a Városi Stadion teniszcsarnoka. A
zumbaórák továbbra is 18 órakor kezdõdnek és
ingyenesek.
A program iránt nagy az érdeklõdés, több mint
háromszázan sportolnak rendszeresen hétrõl hétre Kalapos Tamás és zumbacsapatának vezetésével. A város finanszírozásában a program folytatódik a téli idõszakban is. November végétõl a
BUSZACSA padlójának felújítását követõen új
helyszínen, a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban várják majd minden szerdán a mozogni vágyó hölgyeket és urakat.

Október 18., péntek 18.00: Bem iskola tornacsarnoka, Fatum-Nyírsuli-NRK–Aluprof TF-Budapest nõi
röplabda NB I-es mérkõzés
Október 20., vasárnap 18.00: Bencs iskola tornacsarnoka, Tiszavasvári út, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–PLER Budapest II. férfi NB I/B-s kézilabdamérkõzés
2013. OKTÓBER 18.

Nyíregyházán egyre népszerûbb a vívás. A volt Benczúr Gyula iskolában például hétrõl hétre rendszeresen
vesznek részt az edzéseken gyerekek és fiatalok, de arra
is lehetõség van, hogy a mozgássérültek kipróbálhassák a
kerekesszékes vívást.
Néhány hónapja Tarjányi István is itt ismerkedett meg a
sportággal, ma pedig már válogatott versenyzõ és legutóbb
Varsóban a világbajnokságon is indulhatott. – Szeretnénk,
ha minél többen ismernék meg ezt a szép sportágat, hiszen a vívásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon. Ezért október 19-én, szombaton 10 és 13 óra között nyílt napot tartunk a volt Benczúr iskolában, ahová
várjuk az érdeklõdõket. 10 órától a vívópalántáknak tartunk egy évadnyitó versenyt, majd 11-tõl megmutatjuk a
vívás alapjait és ki is lehet próbálni, milyen a páston állni.
Természetesen vívófelszerelést mindenkinek adunk és a
vívólányok, valamint a -fiúk segítenek a helyes beöltözésben is.
Az akadálymentesített vívótermünkben pedig Tarjányi
István fogadja a látogatókat, és ellene lehet a kardot forgatni. Arra is lehetõség nyílik, hogy bárki szombaton beiratkozzon hozzánk. Az edzésekre mindössze testnevelés-felszerelést kell hozni, minden mást mi biztosítunk –
mondta Pákey Béla vívóedzõ.

Nagy az érdeklõdés a zumba iránt
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NYÍLT NAP A VÍVÓKNÁL

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 20., vasárnap: Lelátó, benne: FatumNyírsuli-NRK–Aluprof TF-Budapest nõi röplabda NB
I-es mérkõzés közvetítése
Október 21., hétfõ 19.30: Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–PLER Budapest II. férfi NB I/B-s kézilabdamérkõzés közvetítése

Lakitelken rendezték a Duatlon „B” Diákolimpia
döntõjét, ahol szép nyíregyházi siker született.
A Kodály Zoltán Általános Iskola 1. és 4. korcsoportos
csapata is bajnok lett, míg a 2. korcsoportos csapat és
egyéniben Garai Graciana ezüstérmet szerzett.
Az iskolák rangsorában a Kodály az 5. helyen végzett.
A csapat felkészítõi: Csernyus Enikõ, Kisgáti Istvánné,
Kovács Szilárd és Juharos Gábor.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Indul a 2013-2014. évad Cantemus kórusbérlete. Október
19-én 18.00 órakor indul a Nyíregyházi Cantemus Kórus 20132014. évi „Párok” bérletsorozata, Igor Stravinsky és Giacchino
Rossini egy-egy mûve hangzik fel a Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar, a Budapesti Akadémia Kórustársaság, a Talamba
Ütõegyüttes és a Forte Társulat elõadásában. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme.

PROGRAMOK

A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 19-én 16.00 óra
és 20-án 10.00 óra: A három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Zenés áhítat lesz október 20-án 18.00 órakor az evangélikus
nagytemplomban. Közremûködik: Pálúr János orgonamûvész,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára.
A Csillogó könnycseppek címû mûsorral készülnek a halottak
napjára Móré E. Csaba pszichiáter és Horváth Sebestyén Sándor
színmûvész segítségével a Bencs Villában október 22-én 17.00
órakor. Apropó: László Gézáné Messzire mentél c. könyve.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. október 21., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, részönkormányzati iroda

TISZTELT VÁROSLAKÓK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Irodaház
(Hõsök tere 9.) elõtti terület október 22-én 19 órától
elõreláthatólag október 23-án 14 óráig az ünnepi megemlékezések miatt a forgalom elõl el lesz zárva. Szíves
megértésüket és türelmüket kérjük.
A szervezõk.

A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 19., szombat
17.00 Csalóka Péter, Róbert Gida bemutató bérlet, Nagyszínpad
Október 21., hétfõ 19.00
Anna Karenina, Zrínyi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Krúdy „D” bérlet,
Krúdy Kamara
Október 22., kedd 10.00
OZ, a nagy varázsló, Pán
Péter bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Csalóka Péter,
Árgyílus bérlet, Nagyszínpad
Október 24., csütörtök
10.00 Csalóka Péter,
Csizmás kandúr bérlet,
Nagyszínpad
10.00 OZ, a nagy varázsló, Pöttöm Panna bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Csalóka Péter,
Csõrike bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Arany „A” bérlet,
Krúdy Kamara
Október 25., péntek
10.00 OZ, a nagy varázsló, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Énekes madár, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Bozóky bérlet,
Krúdy Kamara
2013. OKTÓBER 18.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ENNEK A VÁROSNAK VOLTAM AZ ÍRÓJA…”
135 évvel ezelõtt Krúdy Gyula anyakönyvébe születése helyéül a Kállói utcát írták be. Halála után öt évvel már
Szent István nevét viselte egy rövid ideig az utca, majd
1950-tõl a rendszerváltozásig a Vörös hadsereg a névadó.
Az utca Krúdy nevét is hirdethetné, hiszen itt látta meg a
napvilágot, ide járt iskolába és itt vette kezdetét írói pályája is, azonban tisztelõi 1936-ban úgy döntöttek, hogy a
Sóstói útból nyíló csendes utcát nevezik el róla.

Krúdy szülõháza a Szent István utcán
A Bessenyei Társaság 1949-ben emléktáblát állíttatott
azon a házon (40–42. sz.), amelyet akkor még az író szülõházának hittek. Azonban Katona Béla kutatásai tisztáz-
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ták, hogy Berky Nándor dombormûvével azt a házat jelölték meg, ahol Krúdy csak a gyermek- és ifjúkorát töltötte. A tévedést 1963-ban egy kõkeretbe foglalt emléktáblával korrigálták. A 8. számú ház falán látható egyszerû
márványtábla vallomása: „Itt született Krúdy Gyula”. Innen egy rövid séta az egykori Evangélikus Fõgimnázium
épülete. 1891-tõl az ifjú Krúdy naponta megtette ezt az
utat, hiszen a szatmári és a podolini diákévek után szülei
hazarendelték és beíratták a város akkori legnívósabb iskolájába. Itt alapított diáktársaival sajtóirodát, hogy helyi
hírekkel lássa el a fõvárosi lapokat és bekapcsolódott a
Bessenyeirõl elnevezett önképzõkör munkájába is. A tábláról leolvasható, amit Krúdy már diákévei alatt is tudott:
„Én írónak készültem: semmi másnak”.
A Szent István utca mellett még számos emlékjel õrzi
és hirdeti Krúdy emlékét a városban. Az író nevét viselõ
gimnáziumban megtekinthetõ Borbás Tibor mellszobra és
Sebestyén Sándor plasztikája. Sóstói sétáink során is felfedezhetjük szobrát, Mészáros Dezsõ alkotását. 1924-ben
az örökváltság kihirdetésének 100. évfordulójának a megünneplésére készült a város. Krúdy megbízást kapott, hogy
írja le emlékeit a jubileumra megjelenõ kötet számára,
így született meg a Nyíri emlék címû alkotása. Ennek az
évnek a nyarát családjával Sóstón, a Svájci Lakban töltötte, ahogy ennek az emlékét is egy tábla õrzi.
2003-tól a városháza díszterme Krúdy nevét viseli és
ugyanebben az évben leplezték le a színház közelében
az író egészalakos bronzszobrát, Varga Imre szobrászmûvész krómacélba és bronzba álmodott alkotását. 2011-ben
szülõvárosa posztumusz „Nyíregyháza Városa Díszpolgára” címet adományozott számára.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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GAZDIKERESÕ
Vili: Körülbelül 3 éves keverék
kan. Termete miatt lakásba is
ajánljuk, ideális családi
kedvenc válhat belõle.

Carrie: 2013 júliusában született keverék
szuka, aki testvéreivel került az
Állatotthonba. Játékos, kíváncsi kölyök, aki
2013. november 4-étõl örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

