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KAPCSOLAT. A kormány
és az egyházak jó kapcsolatát, együttmûködését
napirendre tûzõ találkozót tartottak a városháza
Krúdy-termében.

ÉPÜL A FOCIPÁLYA

8
LEGJOBBAK KÖZÖTT. A
Móricz Zsigmond Színház
társulatának néhány tagja
is a legjobbak között
szerepelt az idén a
Színikritikusok Díjára
jelölés során.
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EMLÉKEZTÜNK. A
málenkij robot a magyarság egyik legnagyobb
második világháborús
tragédiája, ennek áldozataira emlékeztek a
napokban.

„AZ ÉN LELKEM...”

JÓL VIZSGÁZTAK A KAMERÁK
Mindenszentek elõtt adták át a hat kamerából álló
kamerarendszert, amelyre azért volt szükség, mert az
elmúlt hetekben megszaporodtak a lopások a temetõben. A hat új kamerát az önkormányzat állította saját
erõbõl az újabb bûncselekmények visszaszorítása érdekében. A biztonsági berendezések nemcsak a lopásokat akadályozhatják meg, hanem az esetleges rongálások esetén is könnyebben beazonosíthatók az elkövetõk. A kamerák felvételei akár több hétre visszamenõleg is kereshetõk, a képminõség alapján pedig akár
egy arc vagy az autók rendszáma is felismerhetõ. / 6.

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

A hétfõn indult „Mozdulj Nyíregyháza” program a hét minden napjára ajánl egy sportfoglalkozást, melyen a megyeszékhelyen élõk
ingyen vehetnek részt. Képünk még a stadionban készült, de hamarosan a BUSZACSA-ba várják a városlakókat. A részletekrõl
bõvebben a www.nyiregyhaza.hu honlapon olvashatnak. / 14.

POLITIKAI ETIKÁRÓL NAPIREND ELÕTT
Ülésezett Nyíregyháza közgyûlése. Napirend elõtt
hosszú vitát váltott ki az MSZP kiadványaként megjelenõ, Az ellensúly lapja címû újság, a városvezetést támadó stílusa miatt.
A képviselõk elfogadták a város következõ évi költségvetési koncepcióját és az elsõ három negyedév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Több mint egyórás vitát váltott ki a

napirend elõtt Az ellensúly lapja címû politikai kiadvány megjelenése. A Fidesz-KDNP több képviselõje is aggodalmát fejezte ki a kiadvány hangneme, mocskolódó stílusa miatt. A
képviselõk többször tették fel a kérdést Nagy Lászlónak, az
MSZP frakcióvezetõjének, hogy õ, valamint frakciótársai személy szerint részt vettek-e a lap szerkesztésében. A frakcióvezetõ kitérõ válaszai után végül dr. Tirpák György azt kérdezte Nagy Lászlótól, hogy elhatárolódik-e a kiadványtól.

Válaszában azt mondta: „Nyilvánvalóan nem határolódok el, én vagyok az MSZP városi elnöke”.
Halkóné dr. Rudolf Éva a városlakók nevében is kérte, hagyja abba az MSZP nyíregyházi szervezete a mocskolódó kampányt. A polgármester a napirend elõtti vitához kapcsolódóan azt mondta, a lapban leírt dolgok
már messze túlmennek a véleménynyilvánítás szabadságán. / 6.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 31., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 31., CSÜTÖRTÖK

TEHETSÉGNAP

MOBILFEJLESZTÉSEK

Tehetségnapot tartottak az Evangélikus
Roma Szakkollégiumban. A Nyíregyházi
Fõiskolán fotókiállítással és a tehetséggondozásról szóló elõadásokkal várták az érdeklõdõket. A fényképtárlaton Mocsár
Zoltán szociális gondozó szakos hallgató, fiatal fotós, hajléktalanokat bemutató
sorozatát láthatja a közönség.

A mobilalkalmazás fejlesztéséhez
kapcsolódó képzés indult szeptembertõl
a Nyíregyházi Fõiskolán. A Matematika
és Informatika Intézetben több mint 45
millió forintos projekt eredményeként
már több mobilalkalmazással foglalkozó tananyag készült el, ezeket programtervezõ informatikusok sajátíthatják el.

TÖBB MINT 20 KM ÚT
ELKÉSZÜLT
Több mint 20 kilométer útszakasz
már elkészült a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó önerõs útfelújításból. Nyíregyháza saját forrásból 500 millió forintot költ arra, hogy a csatornázási
munkálatok után teljes szélességben
állítsa helyre az érintett szakaszok egy
részét.
Szerzõ: Dankó László

NOVEMBER 2., SZOMBAT

NOVEMBER 4., HÉTFÕ

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK

DALOK FOGYATÉKKAL
ÉLÕKNEK

A Dugonics utcai Hõsök temetõjében
az I. világháborús áldozatokért gyújtottak mécsest. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Vállalat nyolcadik
éve emlékezik meg a Nyíregyházán elhunyt katonákról. A kertvárosi temetõben összesen 2800 hõsi sír található.

Jótékonysági koncertet adott Bagdi Bella a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában.
Az életmódfejlesztõ énekesnõ több mint
300 fogyatékkal élõ gyermek és fiatal elõtt
énekelt. Az életörömre, a pozitív gondolkodásra tanította a résztvevõket.

Több mint 80 százalékos készültségnél
tart a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
úthelyreállítás. A tervezett 30 kilométer
hosszú aszfaltozásból már több mint 20 kilométer elkészült, 6 kilométeres szakasz
pedig hengerelt zúzottköves burkolatot
kapott. Mint ismeretes, Nyíregyháza úgy
döntött, hogy több utcában a pályázat által támogatott sávos helyreállítás helyett
teljes szélességben új burkolatot terítenek
egyes szakaszokra. Ezt a város saját forrásból finanszírozza, és 500 millió forintba kerül. Október végére az útépítési munkákkal utolérték a csatornaberuházást,
azaz a jövõben, ahol a csatornákat építik,

ott párhuzamosan az útépítés is zajlik
majd. Több területen ezért forgalomkorlátozásra kell számítani, így Kistelekiszõlõben, Újtelekibokorban, Salamonbokorban, Szabadságbokorban útlezárások is
várhatóak, és a Tokaji úton is félpályás útlezárás lesz. – A belvárosban, a Kórház utcán is dolgoznak még. Itt megy az egyik
fõgyûjtõ, ami a város szennyvizének a kétharmadát vezeti el. Ennek rekonstrukciója
már folyamatban van, ezért itt is nehéz
most a közlekedés. Kérjük a lakosság türelmét és megértését – mondta dr. Podlovics Roland projektmenedzsment-vezetõ.
Szintén forgalomkorlátozásra kell számítani a Westsik Vilmos utcán és a
Kemecsei úton. Utóbbinál új kiviteli terveket is kellett készíteni, de már megindultak a munkák. Október végére összesen 176 kilométer hosszú csatornaszakasz
épült ki Nyíregyházán és 6300-nál tart a
házi bekötések száma.
A következõ hetekben az alábbi területeken várható útépítés: Felhõ u., Ezüstfenyõ u., Füzes u., Vackor u., Bogyó u., Szitakötõ u., Koszorú u., Gyík u., Árvácska
u., Szegély u., Zombori-Szabadságbokor.

VESZÉLYFORRÁS AZ AVAR
NOVEMBER 5., KEDD

NOVEMBER 5., KEDD

HATÁRON TÚLI GYEREKEK

MADARASSY TÁRLATA

Gálospetribõl és Nagyszalontáról érkeztek nevelõotthonban élõ gyermekek
Nyíregyházára. A 25 óvodás és iskolás
a Tégy a Jövõért Egyesület meghívására
egy héten át a szabolcsi megyeszékhelyen és környékén honismereti programon vehet részt.

Õszi tárlat címmel Madarassy György
munkáiból nyílt kiállítás a Centrál Hotelben. A festõmûvész tájrészletek tükrözõdéseit és az évszakok változását
festette meg. Munkái a nyár végi, õsz
eleji hangulatot idézik. A tárlat november 20-áig látható.

NOVEMBER 6., SZERDA

NOVEMBER 6., SZERDA

LEGIDÕSEBB VÁROSLAKÓ

PARKFELÚJÍTÁS

Major Ferencné Kató nénit köszöntötték 105. születésnapja alkalmából. Az
1960 óta Nyíregyházán élõ ünnepeltet
dr. Kovács Ferenc polgármester a város
és a kormány emléklapjával, míg a gondozási központ munkatársai csokoládétortával ajándékozták meg.

A városüzemeltetõ cég megkezdte a
Rákóczi utcai tömbbelsõ parkjának felújítását. A zöldfelületek helyreállítása során 80 tonna termõföldet cserélnek ki,
felújítják a füves területet és új gyöngykavics ágyakat alakítanak ki. A területen
rózsatöveket, cserjéket és fákat ültetnek.

Ha a városlakóknak a közterületekkel
kapcsolatban észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914-es telefonszámon jelezhetik Nyíregyháza városgondnokának. Bordás Béla továbbra is áll a
városlakók rendelkezésére és közvetíti
az illetékesek felé a nyíregyháziak panaszait, észrevételeit, valamint ezúton
köszöni azokat a jelzéseket, melyekkel
megkeresik az itt élõk jobbító szándékkal.
Bordás Béla ezúttal is néhány aktualitásra hívja fel a városlakók figyelmét. Továbbra is arra figyelmeztet, hogy a városban zajló munkálatok miatt ne vezessenek az autósok megszokásból, figyeljék a forgalomirányító táblák jelzéseit,
ezzel számos kellemetlenségtõl óvhatják meg magukat, nem is beszélve arról,
hogy elkerülhetik a balesetveszélyes
helyzeteket is.
Ilyenkor, õsszel állandó probléma,
hogy a lehullott falevelek nem várt kellemetlenségeket okozhatnak a városlakóknak. Többször tolmácsoltuk már a
szakemberek azon kérését, hogy a lehullott faleveleket távolítsák el a lakók a
járdákról a csúszásveszély elkerülése
végett és lehetõség szerint ne a csapadékcsatornákba vagy árkokba gyûjtsék

INGYENES VÁROSNÉZÉS
IDEGENVEZETÉSSEL
Szeretettel várnak minden városlakót
és turistát 2013. november 30-áig szerdánként 15.00 órától és szombaton 10.00
órától, garantált, ingyenes idegenvezetéssel Nyíregyháza belvárosában! Indulás:
a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1
óra. További információ: Nyírség Turiz-

2

2013. NOVEMBER 8.

azt. Az összehordott növények eltömíthetik a víznyelõket, melynek beláthatatlan következményei lehetnek egy nagyobb esõzésnél. Az összegyûlt falevelek nemcsak a földön vagy a csapadékvíz-csatornákban okozhatnak problémát, hanem az épületek ereszcsatornájában is. Ezek tisztítása is elengedhetetlen, hiszen az eldugult ereszek felelõsek a sokszor félméteresre hízott jégcsapokért – a hideg napok beálltával –, melyek a gyalogosok testi épségét veszélyeztetik.
Bordás Béla továbbra is arra biztatja
a városlakókat, hogy bátran jelezzék észrevételeiket, és igyekeznek minden felmerülõ problémára megoldást keresni.
A városgondnok arról is beszámolt, hogy
a jövõben hat körzeti gondnok is segíti
majd a munkájukat.

musáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi
utca 1., telefon: 06-30/629-7424.
A meghirdetett programon résztvevõk
a Jósa András Múzeumot 50 százalékos belépõkedvezménnyel látogathatják és egy játékos felfedezõ-lappal járhatják be a kiállításokat.

A HÉT TÉMÁJA

TISZTELT ZAGYVA GYULA ÚR!
Ahogy Ön a nyílt levél aláíróinak írt válaszomra azzal
hasonló terjedelemben reagált, kioktatott, stílusa és indulatai miatt nem érdemelne választ.
Mégis van három megjegyzésem.
1. A városvezetõ koalíció számára minden eszköz biztosított a kiadványra adandó válaszhoz. Felhasználhatja
a városi tévét, újságot, készíthet kiadványt.
2. A jelenlegi Napló véleményem szerint a közszolgálati média követelményeinek nem felel meg, a korrekt, többoldalú tájékoztatás szempontjából nagy hiányosságot mutat. Elég elõvenni a 2009-2010-es és a jelenlegi újságokat.
3. Úgy tûnik, hogy a nyílt levél aláírói helyett Ön válaszolt. Ön mondott véleményt a kiadványról, rólam, és
válaszomról. Ez azt jelenti, hogy Önt, mint a Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõjét bízták meg a nyílt levél aláírói a válaszadással?
S végül tisztelettel köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet, hogy van lehetõségem válaszolni a Naplóban dr.
Kovács Ferenc polgármester úr két héttel ezelõtti írására.
Akkor élek a lehetõséggel, ezt most megteszem.
1. A polgármesteri átadási jegyzõkönyv szerint 2010.
október 6-án a rövid lejáratú kötelezettség 1974 millió
forint.
Kovács Ferenc polgármester úr által aláírt 2010. I–III.
negyedévi költségvetési beszámoló alapján 2010. szeptember 30-án a határidõs kötelezettség 2561 millió forint.
Nyíregyháza jegyzõje kérésünkre az esedékes szállítói állományt 1350 millió forintban, az esedékes pénzátadást 624 millió forintban adta meg.
Ezzel szemben a Kossuth téri totem oszlop ennek több
mint kétszeresét 4694 millió forintot tartalmazott.
A múlt heti riportban már több mint háromszoros, 7000
millió forint fogalmazódott meg polgármester úr részérõl.
Nem vitatom, hogy nagyon nehéz pénzügyi helyzet
volt (az 1 milliárd forint elmaradt iparûzési adó miatt)
2010-ben. De az is elvárható lenne, hogy egy polgár-

mester igazat mondjon. Ha az elmúlt három évben polgármester úr velem szóba áll, elkerülhetõek lettek volna
ezek a túlzások.
2. Nem igaz, hogy a Szennyvízprogramot 2010-re be
kellett volna befejezni. (Debrecen és Békéscsaba sem
fejezte be.) A pályázatot 2007-ben írták ki, az Európai
Bizottság 2009. júliusban hagyta jóvá a nyíregyházi programot. Semmi esélye sem volt a 2010-es befejezésnek,
bár mi azt más beruházások egyidejûsége miatt szerettük volna.
Van egy óvatos kérdésem a jelenlegi városvezetéshez.
Miért kellett négy év a kivitelezéshez?
3. A LEGO Nyíregyházán való betelepítése a
Flextronics és a város korábbi vezetésének az érdeme. A
jelenlegi fejlesztési területet a mostani városvezetés találta meg. Ez egy folyamatban levõ ügy, közös siker. A
korábbi vezetés a közmûvekkel elõkészített Nyíregyházi Ipari Parkot ajánlotta a LEGO beruházás helyéül és
nem a Nagykállói Ipari Parkot. Polgármester úr „szakértõi” csapatot kért fel, hogy bizonyítsa, hogy ez a hely az
adott beruházásra alkalmatlan. Minden további megjegyzés nem felel meg a valóságnak, ezért errõl felesleges és
értelmetlen beszélni.
4. A cikkben írt jól mûködõ fürdõt a Sóstó Zrt. korábbi
vezetõi, szakemberei álmodták meg, õk tervezték, és forrásait is õk nyerték meg. Kétségtelen, hogy a jelenlegi
vezetés, az építés során javított a programon. Ez természetes, de ez máskor is így szokott lenni. Az viszont nem
igaz, hogy a korábbi vezetés a barátoknak lapátolta ki a
pénzt. Ezzel ellentétesen zárult a korábbi ügyészségi vizsgálat.
Egyéb témákra nem reagálok, nincs értelme.
Még egyszer köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet,
hogy a Napló „független, korrekt” lap, és hogy megjelenhet a válaszom.
Érdeklõdéssel várom a következõ számot.
Üdvözlettel:
Csabai Lászlóné

TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
Kérdéseikre az alábbi tájékoztatást adom:
A város rövid lejáratú kötelezettsége 2010. október
6-án 4,694 milliárd forint volt. Ez a tétel a mai napon
(2013. november 6.) 57 millió forint. A városnak tehát
gyakorlatilag nincs kifizetetlen számlája!
A Szennyvízprogram eredeti ütemezésérõl 2008-ban
a támogatási szerzõdés aláírását követõen, készült egy
táblázat, amely jelenleg is megtalálható a projekt honlapján, a www.nyirszennyviz.hu-n, ez a következõ véghatáridõket tartalmazza:
Nyíregyháza II. sz. szennyvíztisztító telep fejlesztése, kivitelezés: 2009. 10–2010. 06.
Komposztálótelep építése, kivitelezés: 2009. 11–
2010. 05.
Nyíregyháza belterületi hálózatfejlesztés, kivitelezés: 2009. 04–2010. 07.
Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés, kivitelezés: 2009. 04–2010. 07.
II. telepi nyomóvezeték, kivitelezés: 2009. 04–
2010. 06.
Fõgyûjtõ rekonstrukció, kivitelezés: 2009. 04–
2011. 03.
Hálózatracionalizálás, kivitelezés: 2009. 04–
2010. 06.
Átemelõk szaghatásának kezelése, kivitelezés:
2009. 04–2010. 09.
Az idõpontokból egyértelmûen kitûnik, hogy 2010re, ha az elõzõ városvezetés tudta volna tartani az
eredeti ütemezést, a vezetékhálózatnak teljesen meg
kellett volna épülnie. Sajnos ez nem történt meg, annak ellenére sem, hogy 2010 áprilisában már az önkormányzat negyedszer hirdetett gyõztes kivitelezõt
a közbeszerzésen. A 2010 óta eltelt idõszakban a meg-

örökölt 4 peres eljárás lezárása, új közbeszerzés lebonyolítása és a program hibáinak kijavítása zajlott.
Az új kivitelezési szerzõdések megkötésére 2012 márciusában került sor, az elsõ bekötés pedig 2012. június 8-án történt. Tehát a program az eredetileg megörökölt kétéves csúszásban van jelenleg is, amelyrõl
nyilván nem tehet a mostani városvezetés. Emellett
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának forrást kellett
találnia, a korábban az elõzõ vezetés által megígért
útépítési és helyreállítási költségekre, amelyekre sem
a program keretein belül, sem a város költségvetésében nem állt rendelkezésre az ehhez szükséges félmilliárd forint.
A LEGO beruházás kapcsán tény, hogy Nagykálló
mint lehetséges befektetési terület szerepelt a város által korábban összeállított anyagban. Mint ahogyan az
is tény, hogy a város által emellett ajánlott akkor II.
Ipari Parkként emlegetett területet az elõzõ idõszakban egy vállalkozói csoport szerezte meg, az már 2010ben nem volt a város tulajdona. A jelenlegi fejlesztési
terület minden szempontból hasznosabb és szerencsésebb a város számára és hozzájárult ahhoz is, hogy az
eredeti elképzelések helyett 10 évvel hamarabb megépül az autópálya Nyugati elkerülõ szakasza, amelynek kivitelezése már el is kezdõdött.
A Sóstó Zrt. korábbi vezetõjének az ügyében elmarasztaló jogerõs bírósági ítélet született.
Tisztelettel:
Rendes Sándor
sajtószóvivõ
Nyíregyháza MJV Önkormányzata

AKTUÁLIS

KEDVES CSABAI LÁSZLÓNÉ!
Én továbbra is kedvelem Önt, örülök is, hogy véleményt cserélhettünk, de ettõl függetlenül nem gondolom, hogy nekünk sorozatban a Naplón keresztül kellene üzengetnünk egymásnak, azért sem, mert szerintem az olvasók nem ezt várják. Ugyanis ez az út megint
a személyeskedés irányába visz, pont oda, amibõl elegük van a Nyíregyháziaknak.
De! Ön most kikéri magának azt a kioktató stílust,
ahogyan a múlt héten írtam e lap hasábjain. Én nem
ilyen szándékkal fogalmaztam levelem, nem is gondolom, hogy ez sértõ lett volna az Ön számára. Azt viszont nem értem, ha ez a stílus kioktató az Ön számára, akkor az Önök pártja által kiadott „Ellensúly” lap
mocskolódása Önt miért nem zavarja? Pedig abban vannak igazán személyiségi jogokat is sértõ hazugságok.
Ha emlékszik, én a múlt héten is csupán csak ezért
emeltem szót, hogy ne engedje ezt a veszélyes politikai stílust „letelepedni” a városunkban. Tettem abból a
meggyõzõdésbõl, ahogyan korábban Ön is mindig kiállt ezért, s hogy biztosan felül tud emelkedni egy ilyen
ügyben a pártérdekeken.
De Ön most is azt írja (1. pont), hogy „a városvezetõ
koalíció számára minden eszköz biztosított a kiadványra
adandó válaszhoz”. Mi, Nyíregyháziak viszont pont ezt
nem akarjuk, hogy a másik politikai oldal felvegye a
kesztyût, s ezzel legyen tele a postaládánk. Pont azt
kérték Öntõl a nyílt levél aláírói is, hogy állítsa meg ezt
a folyamatot, ha tudja, ha akarja.
A 2009-es, 2010-es Nyíregyházi Naplót említi a korrekt, többoldalú tájékoztatás mintájaként (2. pont). Tudom, ezt az akkor regnáló Város-Kép ügyvezetõ mondta most Önnek, hiszen nekem is jelezte ezt telefonon,
ugyanakkor, amikor számon kért azért, hogyan merek
én Önnek levelet írni. Ezt a stílust inkább nem kommentálom. Biztos vagyok benne, hogy mindezt az Ön
tudta nélkül tette. De csak egy rövid példa az említett
idõszakból: 2010-ben (választási év) tizenkét politikai
témájú nagyinterjú (általában teljes oldal) jelent meg a
lapban. Mindegyik az MSZP politikusával, vagy hozzájuk közelebb álló politológussal készült, kizárólag
pártpolitikai témában. Ilyet nálunk mostanában egyet
sem olvashatott. A Nyíregyházi Napló – legalábbis az
én vezetésem alatt – nem titkoltan igyekszik távol maradni a politikától. Mert a szerkesztõség álláspontja szerint nem a pártvillongások érdeklik az embereket, hanem az itt történt események, fejlesztések, a kulturális
élet, a sport, a programok és még sorolhatnám. Ez nem
jelenti azt, hogy ne számolnánk be a város közgyûlésén történtekrõl, ezeken az oldalakon minden frakció
elmondhatja a véleményét (a mai lapszámban is, és a
Nyíregyházi Televízióban is). Persze a választás közeledtével a mi médiáinkban is követjük majd a párteseményeket.
Hogy én válaszoltam volna a nyílt levél aláírói helyett (3. pont)? Személyesen egy embert sem ismerek
az aláírók közül, de becsülöm õket, hogy nevüket adták egy cél eléréséhez. Nem helyettük írtam tehát, csak
a véleményem egybecsengett az övékével. Azóta sok
itt élõ ember hívott fel, s egyetértettek velem abban,
hogy nem akarunk politikai háborús övezetet Nyíregyházából! A nyílt levél aláírói pedig azért nem tudtak
Önnek rögtön válaszolni, mert az Ön levelét nem mutattuk meg nekik. Így szokás, így becsületes, hiszen fordítva is így volt (megjegyzem, hogy az itt olvasható,
nekem írt válasza már több napja olvasható a pártjuk
on-line felületein, bízom benne, hogy az én válaszom
is ott lesz nemsokára).
A továbbiakban egy korábbi írásunk tartalmával vitatkozik, ezért a szakma szabályai szerint megkerestük
a Városházi Sajtószolgálatot, szeretnének-e reagálni az
Ön által leírtakra. Megtették.
Higgye el, én tisztelem Önt azért, amit a városunkért
tanácselnökként, majd polgármesterként tett. Örülök annak is, hogy érdeklõdéssel olvassa a Nyíregyházi Naplót, s amint látja, levele most is megjelent.
Maradok továbbra is tisztelettel:
Zagyva Gyula
ügyvezetõ
Város-Kép Nonprofit Kft.
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KÖZÉPPONTBAN A KORMÁNY
ÉS AZ EGYHÁZAK KAPCSOLATA
A kormány és az egyházak jó kapcsolatát, együttmûködését napirendre tûzõ találkozót tartottak a városháza
Krúdy-termében. Az eseményen tájékoztatást nyújtott
Hölvényi György, az Emberi Erõforrások Minisztériuma
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkára. A közös ügyek megbeszélése céljából rendezett találkozón megjelentek az egyházak képviselõi is.
– A közjó és a közösségi célok elérése érdekében célravezetõ, ha az állam és az egyházak jó kapcsolatban állnak egymással – hangzott el azon a megbeszélésen, amelyen a kormány és az egyházak képviselõi voltak jelen a
városházán.
Hölvényi György, az Emberi Erõforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára kifejtette, azért jöttek össze a felek, hogy megvitassák a közös munka lehetõségeit. Az államtitkár fontosnak tartja, hogy az együttmûködés az állam és az egyházak teljes autonómiája mellett történjen.
A találkozón a szervezetek a közös együttmûködés lehetõségeit is megvitatták.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere elmondta, az önkormányzat és az egyház

kapcsolatrendszere nagyon fontos. A polgármester hozzátette, Nyíregyháza mindegyik történelmi egyházzal és
a kisebb egyházakkal is jó kapcsolatot ápol.
A városházán megrendezett tájékoztatón a felek kötetlen beszélgetés keretein belül vitatták meg elképzeléseiket és azokat a javaslataikat, amelyek a társadalom érdekeit szolgálják.

JUBILÁLÓ KÁLLAY GYÛJTEMÉNY AZ NYTV-N
Az egyik legrégebbi magyar nemzetség leszármazottainak hagyatéka óriási kincs Nyíregyházán. A folyamatosan bõvülõ gyûjtemény, mely tele van ritkaságokkal, egyelõre a Nyírvíz Palotában, a Széchenyi
utcán látható. Pontosabban annak csak a töredéke,
helyszûke miatt. Erdei-Nagy Ibolya mûsorában a ko-
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rábbi és a jelenlegi igazgató, tehát dr. Lakatos Sarolta
és dr. Ulrich Attila mellett megszólal az alapító, Kállay
Kristóf jelenleg is Rómában élõ gyermeke, Miklós, és
keresztfia, Dénes. Az idén húszéves gyûjteményrõl
készült magazint hétfõn 17.30-kor és kedden 21.30kor láthatják a Nyíregyházi Televízióban.

JUBILEUMI
HITTANVERSENY
Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Ebbõl az alkalomból
hittanversenyt rendeznek az egyházmegye négy központi jelentõségû városában. Debrecenben, Kisvárdán,
Mátészalkán és Nyíregyházán mérhetik össze tudásukat a keresztény fiatalok. A nyíregyházi fordulóra november 9-én, szombaton kerül sor a Szent Imre Katolikus Általános Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
épületében.
2013 kiemelt jelentõségû esztendõ a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye életében. II. János Pál pápa 20
évvel ezelõtt alapította meg az egyházmegyét, XVI. Benedek pedig a Hit évének nyilvánította 2013-at. Éppen
ezért kiemelt fontosságú az egyházmegye hittanversenye, amelyet november 9-én Debrecenben és Nyíregyházán rendeznek meg, november 16-án pedig Mátészalkán és Kisvárdán mérhetik össze tudásukat a fiatalok. A hittanos vetélkedõre 44, 10 fõs csapat jelentkezett.
Kardos György, a Nyíregyházi Római Katolikus Plébánia ifjúsági referense kifejtette, olyan kérdéseket állítottak össze a fiataloknak, amelyek a Hit évére és az
egyházmegyére vonatkoznak.
A csapatok 3. és 12. évfolyamon tanuló katolikus fiatalokból állnak. A szervezõk úgy állították össze a feladatokat, hogy minden korosztály megtalálja benne a
számára megoldhatót, ezáltal maradandó közösségi
élményre is szert tehetnek a fiatalok. A hittanverseny
meghatározó eleme a Képmás Zenekar Csillagszámláló címû koncertje. A csapat az esemény címadó dalát
erre az alkalomra írta, feldolgozták benne Ábrahámnak, a hit emberének történetét.
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ÉPÜL A FUTBALLPÁLYA ÖRÖKÖSFÖLDÖN
Az MLSZ országos pályaépítési programjában nyert pályázatot Nyíregyháza, errõl még
a nyári szünet elõtti közgyûlésen számoltak be.
Az új mûfû borította nagypályával és a hozzá
tartozó lelátóval hamarosan elkészülnek. A beruházás költsége 130 millió forint, ennek a 30
százalékát Nyíregyháza önkormányzata biztosította.
Hamarosan befejezõdik az örökösföldi mûfüves pálya építése. A Magyar Labdarúgó Szövetség országos
pályaépítési programjában Nyíregyháza is sikeresen
pályázott, az örökösföldi sportkomplexumnál építik fel
az új nagypályát.
A mûfüves részt valószínûleg az utánpótlás veszi majd
használatba, Kósa Árpád, a Nyírsuli ügyvezetõje elmondta, eddig a Városi Stadionon kívül nem volt igazi
második helyszíne a nyíregyházi labdarúgásnak. Azt
mondta, hiányzott az a bázis, ahol az utánpótláscsapatok felkészülését segítõ pálya létezik. A labdarúgó akadémia az épülõ mûfüves rész mellett a felújított füves
pályákat is használhatja.
Az akadémia még az õsszel birtokba veszi a mûfüves pályát, a füves pályákat azonban csak a bajnokság
tavaszi szezonjában kezdik használni. Az öltözõépület
is modern körülmények között várja majd a fiatal sportolókat.

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

Segítünk megoldást találni problémájukra, fogadják kollégáinkat bizalommal!

Gondjai vannak a fûtési és a melegvíz-számlák fizetésével?
A Nyírtávhô Kft., a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Humán-Net Alapítvány segítségével a következô lehetôségeket ajánlja fel adóssága rendezéséhez:
1. Nyírtávhô Kft. segítségével
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhô Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106.), munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
2. Humán-Net Alapítvány segítségével
Támogatással segíti adósságának rendezésében Nyíregyháza MJV Önkormányzata azokat a rászoruló családokat és személyeket, akik lakhatással kapcsolatos, felhalmozott adóssággal rendelkeznek (banki hitel kivételével).
Az adósságkezelés során a Humán-Net Alapítvány szakemberei a jogszabályokat figyelembe véve megvizsgálják a család jövedelmi helyzetét, majd kezdetét veszi az ügyfél, a
tanácsadó és az önkormányzat aktív együttmûködésén alapuló adósságkezelési folyamat.
Ügyintézés: Humán-Net Alapítvány – Nyíregyháza, Körte u. 41/A. Telefon: 42/401-652
3. Nyíregyháza MJV Önkormányzata segítségével
Az önkormányzat a következô támogatásokat nyújthatja, ha a fogyasztó a törvény által
elôírt feltételeknek megfelel:
– Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
– Normatív lakásfenntartási támogatás
– Lakhatást segítô támogatás
Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentruma – Nyíregyháza, Rákóczi utca 4.
NYÍRTÁVHÔ KFT.
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JÖVÕRE A FEJLESZTÉSRE ÉS A FELÚJÍTÁSRA IS TÖBB JUT
Soron következõ testületi ülését tartotta Nyíregyháza közgyûlése. Az ülésen a képviselõk elfogadták a város következõ évi költségvetési koncepcióját és az elsõ
három negyedév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Kitüntetések átadásával kezdõdött Nyíregyháza októberi közgyûlése. Dr. Kovács Ferenc polgármester két fiatal
nyírsulis növendéknek és edzõjüknek nyújtott át elismerést.
Buskó Csengét, akit edzõtábor miatt édesanyja képviselt,
és Szurovcsák Ivettet eredményes pályafutásuk miatt tüntette ki a városvezetõ. A két tehetséges úszó mellett Thuróczy
Róbertet, a Nyírsuli szakágvezetõjét is elismerték.
A közgyûlésen a képviselõk tájékoztatót hallgattak meg
Nyíregyháza elsõ három negyedévi gazdálkodásának helyzetérõl. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 65,2 százalékos. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 60,4 százalékra, a kiadások 52,1
százalékra teljesültek.
– Az elsõ háromnegyed évben körülbelül már 65 százalékban teljesültek az elvárt teljesítések. Az adófeltöltések az év utolsó hónapjában fejezõdnek be, reményeink
szerint rendben lesz az idei év mérlege, a bevételek a tervezettnek megfelelõen fognak alakulni – mondta dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje.
Hosszú vitát váltott ki a jövõ évi költségvetési koncepció is. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, 2014-ben
olyan területekre koncentrálhatnak, amikre idén már nem
volt mód. A fejlesztésekre és felújításokra is több jut jövõre, a kormányzati adósságátvállalásnak és a tudatos gazdálkodásnak köszönhetõen.
– Próbáltuk mindenre kiterjedõen a jelenlegi helyzetben
megfogalmazni a céljainkat és bizonyos konkrétumokat is
leszögezni. Gondolok itt arra, hogy az adósságkonszolidáció eredményeként és a város bevételeinek növekedése-

A SÁNTA KUTYA
Megkérdeztünk a sokak által nemtelennek tartott
politikai szándékú támadások, lejáratások kapcsán, és
a közgyûlésen elhangzottak (el nem határolódások)
tükrében jogászokat, hogy mi a véleményük az ügyrõl? Az álláspontok egyértelmûek: a nyomozóhatóság
akár személyi felelõsséget is megállapíthat a mocskolódások kapcsán, ha kiderül a szerzõk kiléte. Ez pedig
már a rágalmazás és becsületsértés határát is súrolhatja, annak minden büntetõjogi következményével…

ként közel kétmilliárd forintos hiteltörlesztéstõl szabadulunk meg a következõ évben. Tudjuk tehát folytatni azt, amit
ez évben már elkezdhettünk: a saját erõbõl való fejlesztéseket és a mûködési problémák megoldását. Itt az utaktól a
csapadékvízig, az intézmények, óvodák-iskolák felújítására is gondolok. A következõ évben egy hangsúlyozott terület lesz a bölcsõdék helyzete, hiszen az iskolákra-óvodákra
idén és jövõre is konkrét összeget fordítunk, több mint egymilliárdot. A bölcsõdékkel viszont foglalkoznunk kell, az
épületek állapota megkívánja ezt. Az elmúlt tíz-tizenöt évben nem sok felújítás volt, ezeket pótolnunk kell jövõre –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.
– Azt látjuk, hogy az állam költségvetése a szemfényvesztés költségvetése, az önkormányzatok nem kapnak több
pénzt, mint 2013-ban vagy 2012-ben. Ettõl függetlenül az
államadósság-konszolidációja, amit az önkormányzatok felé
nyújtott, alapvetõen megváltoztatta azok helyzetét. Ebbõl
a tekintetbõl talán még azt is lehet mondani, hogy könnyebbé vált az önkormányzatok helyzete – mondta Nagy László, az MSZP frakcióvezetõje.
A Jobbik képviselõi tartózkodtak a költségvetési döntésnél. Õk is azt kifogásolták, hogy az önkormányzatok
költségvetésének az alapja az állami koncepció. Az Országgyûlés a 2014-es költségvetést várhatóan decemberben fogadja el.
– Az országházban dõl el, hogy az önkormányzatok
mennyi pénzt kaphatnak a 2014-es évben. Mi úgy vélekedtünk az országházban, hogy teljesen másként kéne osz-

tani a pénzeket. Úgy látjuk, hogy továbbra is alulfinanszírozottak az önkormányzatok, nem kapják meg azt az
összeget, amibõl a megfelelõ színvonalon el tudnák látni
a kötelezõ és önként vállalt feladataikat. Mivel az Országgyûlésben nem támogatja a Jobbik a jövõ évi költségvetést, Nyíregyházán koncepciószinten sem tudjuk elfogadni ezt a költségvetést – hangsúlyozta Vass Zoltán, a Jobbik
önkormányzati képviselõje.
Vass Zoltán hozzátette, a tervezett fejlesztési irányokkal egyetértenek, de azokat részletesebb kidolgozásban is
szeretnék megismerni.
A megyei tervezési folyamatról is tájékoztatták a városatyákat a közgyûlésen, Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke arról beszélt,
hogy intenzíven folynak a 2014–2020-as európai uniós
tervidõszakra vonatkozó központi szintû elõkészületek. A
tájékoztatóban elhangzott, a következõ hétéves ciklusban
a rendelkezésre álló összegbõl 45 milliárd forintot használhat fel a megye.

JÓL VIZSGÁZOTT A KAMERARENDSZER
Több tízezren látogattak el idén is a nyíregyházi temetõbe. Halottak napja és mindenszentek alkalmából
sokan keresik fel a sírkerteket, ebben az évben a biztonságot már egy új kamerarendszer szolgálta az Északi
Temetõben. A kezdeményezés elérte célját, bûncselekmény nélkül zajlottak az idei ünnepek.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy idén már az ünnepet megelõzõ napokban is sokan ellátogattak a temetõbe,
nagy tumultus így nem alakult ki. Az Északi Temetõben
ilyenkor megerõsített szolgálatot teljesítenek. A gondnok
azt mondta, sok pozitív visszajelzést kaptak a hétvégén.
– Nagyon sokan jöttek a Dunántúlról is, nagy öröm volt
számunkra, hogy nagyon elégedettek voltak a temetõ rendjével és tisztaságával. Sok pozitív visszajelzés jött, aminek nagyon örülünk, mert ez további erõt ad a munkánkhoz. De nagyon sokan jöttek újraváltani sírhelyeket. Ami
a legnagyobb öröm számunkra, hogy az idei volt az elsõ
év, amikor nem voltak lopások a temetõben – mondta el
Mérai László, az Északi Temetõ gondnoka.
Mindenszentek elõtt adták át a hat kamerából álló kamerarendszert, amelyre azért volt szükség, mert az elmúlt
hetekben megszaporodtak a lopások a temetõben. Ez vonatkozik a sírköveken lévõ tárgyakra és a sírokon elhelyezett virágokra is.
Rengeteg virágot loptak el korábban. Volt úgy, hogy a
temetésen letett koszorúkból másnapra, mikor a család
kijött a temetõbe, már hiányzott több is. Ezeknek a visszaszorítására lakossági kezdeményezés már volt, magánszemélyek kértek engedélyt az önkormányzattól, mint tulajdonostól, hogy kamerákat helyezzenek el a sírkertben –
emelte ki Hódi Miklós, a megyei temetkezési vállalat gondnoksági elõadója.
6
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Egy ilyen magántulajdonban lévõ kamera buktatott le
pár hete egy temetõi tolvajt is.
A hat új kamerát az önkormányzat állította saját erõbõl
az újabb bûncselekmények visszaszorítása érdekében. A
biztonsági berendezések nemcsak a lopásokat akadályozhatják meg, hanem az esetleges rongálások esetén is
könnyebben beazonosíthatók az elkövetõk. A kamerák
felvételei akár több hétre visszamenõleg is kereshetõk, a
képminõség alapján pedig akár egy arc vagy az autók rendszáma is felismerhetõ.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Önkormányzata

T Á J É KO Z TAT Á S
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére
történô kézbesítésérôl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzôje
annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az Erzsébet-utalványok
jogosultak részére történô kézbesítését 2013. november hónapban postai úton biztosítja.
A Magyar Posta Zrt. 2013. november 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a
jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítôt hagy
a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejérôl. A jogosultnak a
kézbesítés megkísérlését követô 5. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidô eredménytelen elteltét követôen az át nem vett küldemények az önkormányzat
részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítô levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérôl és az ügyfélfogadási idôrôl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2013.
november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésôbb 2013. december 5. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 24-es
ablaknál.
További információ a 42/524-524-es (170-es mellék) telefonszámon kérhetô.
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KULTÚRA

MÛVÉSZEINK A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A Móricz Zsigmond Színház társulatának néhány
tagja is a legjobbak között szerepelt az idén a Színikritikusok Díjára jelölés során. Összesen tizenegyszer említették a teátrum nevét szuperlatívuszokban valamelyik produkció kapcsán, egy-egy mûvészét többször is.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Pedig igencsak komoly teljesítmény szükségeltetett ahhoz, hogy az ország 23 színházi ítésze valamilyen szempontból kiemelkedõnek minõsítse a produkciókat. A kritikusok mindegyikének legalább 90 elõadást kellett megtekintenie a hazai és a határon túli magyar teátrumok elõzõ
évadbeli repertoárjából, és a tizenöt kategória mindegyikében legfeljebb három jelöltjük lehetett. A nyíregyházi
teátrum mûvészei közül Pregitzer Fruzsina Az özvegy
Karnyónéként nyújtott felejthetetlen alakításáért, Bianca
Imelda Jeremias a darab jelmezeiért kapott a legjobbaknak kijáró jelölést, Koltai M. Gábor a Tigris és hiéna rendezéséért, Vereckei Rita a produkció díszletéért és jelmezeiért, Forgács Péter Az eltört korsó címû Kleist vígjáték
színre viteléért, Füzér Anni e produkció díszletéért érdemelte meg az ítészek szerint, hogy kategóriájukban a legjobb három közé sorolják.

KITÛNÕRE VIZSGÁZOTT A VIDOR
Nemcsak a nézõk, de a kritikusok véleményét tekintve
is kitûnõre vizsgázott az idei VIDOR Fesztivál színházi
repertoárja. A kilenc nap alatt olyan elõadásokat tekinthetett meg a nyíregyházi publikum, amelyeknek többségét a legek közé sorolták. A legjobb új magyar dráma Székely Csaba Bányavakság címû mûve lett, melyet a Krúdy
Kamarában láthattak a szerencsések szeptember elején a
Szkéné Színház és a FÜGE Produkció közös elõadásában.

A drámatrilógia elsõ része, a Bányavirág tavaly lett ugyanezen díj nyertese, és a múlt évi VIDOR-on sokunkat lenyûgözött. A következõ évben remélhetõleg a befejezõ
rész, a Bányavíz is „eláraszt” bennünket. Már csak azért
is érdemes várakozással tekinteni e mûre, mert az Örkény
István Színház drámapályázatának nyertese lett.
A legjobb zenés/szórakoztató elõadás a Liliomfi lett,
melyet az Örkény István Színház Mohácsi János rendezésében Nyíregyházán is bemutatott. A remek tervezõre valló
ruhákra a nõi nézõk alighanem emlékeznek még, melyekért Remete Kriszta A legjobb jelmez díjat vihette haza, s
a produkció zenéjét is kiemelkedõnek találták. A színre
állító Mohácsi János neve ismerõsen csenghet a Móricz
Zsigmond Színház régi nézõi számára, hiszen olyan mûveket keltett életre városunkban, mint a Krétakör, Itt a vége,
pedig milyen unalmas napnak indult, A mandátum…

NEM ESETT MESSZE AZ ALMA A FÁJÁTÓL
Pintér Béla és Társulata az utóbbi idõben nem megy el
a díjátadóról tárgyiasult elismerés nélkül. A 42. hét címû
roppant szellemes darabban nyújtott alakításáért a zseniális színésznõt, Csákányi Esztert A legjobb nõi fõszereplõnek választották. Õt a nyíregyházi közönség több kiváló elõadásban láthatta már, például néhány éve a VIDOR
záró elõadásán a Dolcsaja vitában Brezsnyev leányaként,
s az idei Fesztiválunkon is megkapta A 42. hét felejthetetlen orvosnõjeként ugyanezt az elismerést. A legjobb férfi
fõszereplõ Stohl András lett, akit szintén láthattunk szeptemberben, bár a Mephisto helyett az Illatszertárban.
Nem esett messze az alma a fájától, ezt Tasnádi Bence
esetében is láthatjuk. (Õ Tasnádi Csaba, a nyíregyházi teátrum igazgatójának a fia.) Ebben az évben a kritikusok szerint õ a Legígéretesebb pályakezdõ, aki a nulladik napon
lépett színpadra a Katona József Színház A nyaralás címû
darabjában, de a tévénézõk az Átok címû filmsorozat rosszfi-

újaként is emlékezhetnek rá. Jelölést kapott még A legjobb
független színházi elõadás díjára a Vaknyugat, amiben Alföldi Róbert is színre lépett a nagyszínpadon, illetve A legjobb új magyar dráma kategóriájában a Bivaly-szuflé Scherer
Péterrel és Mucsi Zoltánnal a fõszerepben.

KÖZKÍVÁNATRA:
VIDOR AZ

-N!

A Nyíregyházi Televízió nézõi kéréseknek eleget téve
szeretné újra a képernyõre varázsolni az õsz eleji fesztiválhangulatot két külön összeállítással. A félórás magazinmûsort szombaton 17.30-kor, vasárnap 21.00-kor,
hétfõn 21.30-kor és kedden 17.30-kor láthatják. A jövõ
hét pénteki Szieszta címû mûsort pedig teljes egészében, egy órán keresztül ennek a témának szenteljük.
Kezdési idõpont: november 15., 18.25.

ÕSZI TÁRLAT A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN
A hagyományokhoz hûen október második felében
kiállításon mutatják be a megye mûvészeinek képzõés iparmûvészeti alkotásait. Érdekesség, hogy idén a
77 alkotás között amatõrök munkáját is megtekinthetik az érdeklõdõk. Az elmúlt egy év termését felvonultató tárlat november 21-éig látható a Jósa András Múzeumban.
Boros György, Szabó Attila és Soltész István alkotásait
is bemutatja az Õszi Tárlat. A Jósa András Múzeumban
1955-ben rendezték meg az elsõ Õszi Tárlatot, amely a
megye alkotómûvészeinek adott bemutatkozási lehetõséget. Idén ismét kiállították azokat az alkotásokat, amelyeket az elmúlt egy esztendõben készítettek a mûvészek.
Prof. dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola rektora elmondta, nagyon jó volt az idõzítése az idei Õszi Tárlatnak, hiszen néhány nappal ezelõtt ünnepeltük Krúdy Gyula
születésének 135. évfordulóját, illetve az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóját. A rektor kifejtette, hogy a
tárlat mindkettõjükhöz kötõdik. „Krúdyhoz, az Õszi Tár8
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lat muzsikás kifejezésével, amely egy nagy szemlézést
jelent, hogy mire vagyunk mi itt képesek Szabolcsban,
Szatmárban, Beregben. És megmutatja Krúdynak a példáját azzal, hogy innen, az ország keleti sarkából is a mû-

vészetben nagyon magasra lehet emelkedni. De kötõdik
56 emlékéhez abban is, hogy a mûvészeten keresztül egy
lázadást fogalmaz meg a szépért, a jobbért. Kifejezi az itt
élõ embereknek a törekvését a szépre, a jóra, nemcsak a
mûvészetben való, hanem a társadalom boldogságára is”
– tette hozzá a Nyíregyházi Fõiskola rektora.
Az idei Õszi Tárlat újdonságot is hozott, hiszen 77 hivatásos mûvész által készített alkotás mellett 3 amatõr keze
munkáját dicsérõ produktummal is megismerkedhetnek a
múzeumba látogatók. Madár Ximena mûvészettörténész
elmondta, az idén nyitni próbáltak az amatõrök, illetve
azok felé is, akik nem Nyíregyházán, vagy a megye valamely településén élnek, viszont itt dolgoznak. Nekik is
bemutatkozási lehetõséget kívántak biztosítani.
Átadták a megye és a város mûvészeinek járó elismeréseket is. Gál Ludmilla textilmûvész és Varga Lóránt festõmûvész volt a díjazottak között.
Az Õszi Tárlaton kívül a Könyvmegálló mellett Krúdypadot avattak, így kívánják élõ „közösségi térré” alakítani
a múzeum elõtti területet. Az Õszi Tárlat november 21éig várja a mûvészetek iránt érdeklõdõket.
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ÁTGONDOLATLAN TERVEZÉS
Nemrégiben kereste meg lapunkat egy olvasónk, a
Hadobás soron lévõ áldatlan állapotok miatt. Levelében azt írja, hogy a korábban megjelent sajtóhírekkel ellentétben, a szennyvízprojekt a Kemecsei út térségében nem a megfelelõ ütemben halad. A felvetéssel kapcsolatban dr. Podlovics Rolandot, a program
PIU vezetõjét kérdeztük, aki elmondta:
– A 2007-es tendertervek szerint a Kemecsei úton a csatorna nyomvonala az út tengelyébe került, ennek alapján
kapott a projekt vízjogi létesítési engedélyt, és a vállalkozó is erre adott ajánlatot, így a kivitelezõ feladata volt,
hogy a részletes kiviteli tervek készítésekor az Állami Közútkezelõvel egyeztesse azt, hogyan fogja a forgalmat elterelni. Ha a tenderterv szerint kerülne megvalósításra a csatornaépítés, akkor a Kemecsei úton azt csak teljes útzár
mellett, a forgalom teljes elterelésével lehetett volna megoldani.
Ilyen tartalmú forgalomelterelési terveket az Állami
Közútkezelõ már a tervegyeztetés stádiumában megvaló-

síthatatlannak tartott, azokat elutasította, mivel a Kemecsei
út teljes lezárása esetén nincs megfelelõ alternatívát jelentõ közúti kapcsolat, a fõútvonal jelentõs közúti forgalmát nem lehetne máshol elvezetni.
Így egyetlen megoldás, a részleges, szakaszos, félsávos
lezárás melletti csatornaépítés.
Ez azonban a problémával érintett csatornaszakasz
nyomvonalának áttervezését tette szükségessé, az új nyomvonal miatt megváltoztak a mélységi viszonyok (fektetés
viszonyai), ezért egy új, közterületi átemelõ létesítése is
szükségessé vált.
Mindez új tervezést és a létesítési engedély módosítását tette szükségessé. Az új, megvalósítható mûszaki tartalmat rögzítõ létesítési engedélymódosítás 2013. augusztus 22. napján lett jogerõs, csak ezt követõen lehetett az
építési munkálatokat megkezdeni.
Szakmailag ezen csatornaszakasz tervezése a megvalósíthatósági szempontból (közúti forgalom biztosítása a
terv kivitelezése alatt) átgondolatlan volt, ezt a hibát 2013
augusztusára sikerült orvosolni. Az eredeti ütemterv szerint a munkákat ezen szakaszon 2013 tavaszán kellett
volna kezdeni – tájékoztatott dr. Podlovics Roland.

GYERE A KODÁLYBA!
Hogy miért?
Énekszóval bejárhatod a világot! Mert itt vannak a
legmosolygósabb tanító nénik! Mert tanulhatsz nyelveket (angol, német)! Mert megyei vagy országos versenyek gyõztesei lehetnek osztálytársaid, vagy TE magad
is! Mert innen mennek legtöbben a legjobb középiskolákba! Mert úszhatsz, futhatsz, kerékpározhatsz!

...mert itt a legjobb!
Jelentkezz 2014. január 17-éig személyesen vagy telefonon az iskola titkárságán: Nyíregyháza, Vay Ádám
krt. 18.; 42/508-700.
Látogass el hozzánk, és pillants be életünkbe a Bemutatkozik az iskola rendezvényünkön, 2013. november 25-én!

AKTUÁLIS

OLVASÓI LEVÉL

AZ ELLENSÚLY, VAGY
A ZAVARKELTÉS LAPJA?
Megszületett a „bajai videó” nyíregyházi változata, amely Az ellensúly lapja címen nyomtatott formában öltött testet.
A napokban került a kezembe a magazinként kategorizált propagandaanyag, amiért kár volt rengeteg
pénzt kidobni az MSZP-nek. Egyáltalán: honnan van
ennyi pénze az MSZP-nek? Ez volt az elsõ gondolatom.
Érdemes lenne tartalomelemzés alá venni, amibõl
feketén-fehéren kiderülne a megrendelõ és a szerkesztõ attitûdje, értékrendszere. De nem ér ez annyit. Nincs
itt szükség elmélyült elemzésre, anélkül is ordít a megrendelõ és a szerzõ szándéka: a zavarkeltés, melynek
hátterében többek között a hatalom elvesztése miatt
kialakult sértettség és kétségbeesés áll. Tovább megyek.
Az MSZP nem ellenfélként tekint a Fideszre, és a nyíregyházi képviselõire – akivel korrekt vetélkedést kellene folytatnia, amint az a DEMOKRATÁKTÓL elvárható lenne –, hanem ellenségként, akit minden szabályt elfelejtve lehet gyepálni?
Már korábban is dermedten figyeltem az agresszivitásukat, hazugságaikat (23 millió román stb.). Azt
gondolják, ha akkor bejött, most is nyerõ a gyûlölködés, a féligazságok szajkózása, a csúsztatások, de fõként a durva személyeskedés? A lapjuk látszólag az
oknyomozó újságírás módszereit alkalmazza, csak az
önkényesen kiemelt tények nem tények, a látszólagos
összefüggések nem összefüggések, hanem a valóság
szándékos összekuszálása, a saját vágyképeikhez való
igazítása. Korrektebben, elvtársak!
Persze, nehéz is ezt elvárni Önöktõl azok után, amit
Baján mûveltek… A régi nóta. Hazudtak reggel, délben és este… Ismerõs?
A lapban megjelent állítások valódiságát az egyszerû
halandó nem tudja ellenõrizni a részletes adatok, tények ismerete hiányában – mert a lapjukat, már elnézést, nem tekintem korrekt forrásnak –, de azt képes
megítélni, hogy mi az írója szándéka, és a hitelességét olyan apró ügyek bemutatásán méri le, amelyekrõl személyes tapasztalattal rendelkezik. Sántít itt sok
minden. Csabai Lászlóné polgármesternek nem állt
kocsi a rendelkezésére? Õ nem vette fel a költségtérítést? Hát akkor?
Örülök, hogy a humorérzéküket nem veszítették el,
amikor az európai béreket kérik számon a jelenlegi
kormányon. A saját sikertelenségüket nem máson kellene számon kérni!
Érdeklõdéssel várom az Önök idején történt, a város eladósodása tényének cáfolatát.
Üdvözlettel: TMG
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EMLÉKEZÉS

AZ ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTEK NYÍREGYHÁZÁN
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A doni katasztrófa és a magyar zsidók elhurcolása
mellett a málenkij robot a magyarság egyik legnagyobb
második világháborús tragédiája. Így emlékezett meg
Kósa Tímea alpolgármester a Nyíregyházáról és a város környékérõl elhurcolt emberekrõl az Északi Temetõben. A málenkij robot emlékmûvénél szombaton a
történelmi egyházak képviselõi mondtak imát az elhurcoltak lelki üdvéért, majd a hozzátartozók, leszármazottak és megemlékezõk virágokat, koszorúkat helyeztek el.

Körtvélyfáy Barnáné édesapját 1944-ben hurcolták el
málenkij robotra. A férfit soha többé nem látta a család,
azt sem tudják, hol lehet a sírja. A nõ gyerekként végignézte, ahogy édesapját elviszik az orosz katonák.
– Mindent láttam, a szemem elõtt pereg le, hogy felhívták õket a községházára háromnapi élelemmel. A hátukra
pakolták a batyut, és elindultak az utcán végig. Két oldalt
és elöl-hátul dobtáras géppuskával orosz katona kísérte
õket. Ott álltam az árok hídján és néztem utánuk. Amikor
bementem a házba, azt mondtam: „Nagymama! Nem
fogom többet látni az apukámat.” Õ azt felelte: „Ne mondj
ilyet kislányom, mert még valóra válik...!”
A megyébõl több mint 13 ezer embert vittek szovjet
munkatáborokba. Csak Nyíregyházáról 2300-at, akik közül mindössze 300 térhetett haza. A málenkij robot a történészek szerint annak az eredménye, hogy a Magyarországon harcoló szovjet hadvezetés felnagyította saját teljesítményét, de ezt nem tudta a hadifoglyok ezreivel bizonyítani. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója
elmondta, amikor jelentette Malinovszkij marsall, hogy
milyen nagy veszteségeket szenvedett a szovjet hadsereg,
amíg elfoglalta a Tiszántúlt, akkor kiderült, hogy nincs
mögötte annyi hadifogoly. Hát akkor hol a veszteség?

Hadifoglyot kellett produkálni. Nagyon szemtelen, aljas
módon úgy szereztek hadifoglyokat, hogy a polgári lakosságot besorozták és elvitték. Ez volt az igazi népellenes
bûntett.
A megemlékezésen a történelmi egyházak képviselõi
imádkoztak az elhurcoltak lelki nyugalmáért, majd ezt
követõen a hozzátartozók, leszármazottak, valamint különbözõ politikai és civil szervezetek képviselõi virágokat
és koszorúkat helyeztek el a málenkij robot nyíregyházi
emlékmûvénél.

SZEROV, IVAN ALEXANDROVICS INKOGNITÓBAN
(NYÍREGYHÁZÁRÓL 1956-BAN A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT FORRADALMÁROK)
Az 1956 õszén elõbb vonaton, majd ponyvás katonai
teherautókon Sopronból, Gyõrbõl, Nyíregyházáról és mintegy tucatnyi elhurcolandókat gyûjtõ településérõl Szerov
parancsára százával hurcoltak magyar állampolgárokat az
akkori Szovjetunióba. Errõl 1989-ig tilos volt szólni. A
késõbb nemzetközi nyomásra visszahozottakat azzal némították el, hogy ha beszélnek kinti élményeikrõl, visszaviszik õket. Ennek a szigorú tilalomnak tudható be, hogy
a forradalom és szabadságharc eseményeirõl egyik legtájékozottabb történész, Litván György is a „történelmi igazsággal... ellentétes legendák” között említette a Szovjetunióba deportált felkelõkrõl szóló híreket. A Mítoszok és
legendák 1956-ról szóló írásában annyit enged meg „feltételezni,” hogy „néhány száz, talán ezer körüli fogoly”
kerülhetett „ungvári és munkácsi börtönbe.” Nem jelezte
azonban, hogy külsõ hatalom hadserege a nemzetközi jog
szerint csak háborúban elfogott, vagy magukat megadó
hadifoglyok fölött rendelkezhet a békekötésig.
Miután bebizonyosodott a deportálás, felmerül a kérdés: 1956 novemberében hadifoglyokat hurcoltak-e a KGB
emberei Magyarországról a Szovjetunióba? Vagy az Amerika és Afrika partjai között közlekedõ hajók módjára rabszolgákat!? A kérdés azért indokolt, mert az MSZMP korifeusai a tényt éppúgy tagadták, ahogyan Szerov és
Andropov is. A jogtalanságra úgy derült fény, hogy az elhurcoltak zárt vagonokból kidobált céduláit a vasutasok
összegyûjtötték, és tájékoztatták az MTI-t. A cenzor figyelmét elkerülõ, vagy a szívét megfájdító hírt a magyar rádióba beolvasták. Pár perc múlva már a BBC kürtölte világgá. A frissen MSzMP-vé vedlett MDP a nyíregyházi kommunistáktól kért tájékoztatást. A megyei pártbizottság gépkocsijával Nyíregyházáról öten indultak – Kemecse,
Demecser, Pátroha, Kisvárda, Fényeslitke, Komoró, Tuzsér
útvonalon – Záhonyba. Az említett településeken száznál
több, a vonatból kidobált cédulát szedtek össze. Az alkalmi delegációt Záhonyban a Münnich Ferenc által kinevezett kormánybiztos „hozta össze” a szovjet katonai vezetõkkel. Õk, a dokumentumok láttán elismerték a deportálás tényét. Így jutott Münnich és Kádár tudomására, hogy
„november 14-én... 3 órakor... sajnálatosan” megesett
„hogy hat kocsiból álló szerelvény, amelyben magyar foglyok voltak, elhagyta az országunk határát.” A hírt a szovjetek mellett a magyar kommunisták továbbra is titkolták.
Legendának állították.
1956. november 14-én a magyar belügyminiszter szovjet tanácsadója (parancsnoka!?), Ivan Alekszandrovics
Szerov tábornok, Hruscsov bizalmasa, 1954-tõl 1958-ig a
KGB elnöke, és Andropov nagykövet (Kádár birodalmi
fõnöke?!) 1956. november 14-én jelentették Hruscsovnak,
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hogy „november 14-én... Csap állomásra irányítottak egy...
szerelvényt olyan letartóztatottakkal, akik a ... fegyveres
lázadás tevékeny résztvevõi és szervezõi. A... foglyok ...
cédulákat dobáltak ki, ... tudatták, hogy Szibériába viszik
õket. Ezeket a cédulákat magyar vasutasok felszedték...”
Ezért „a jövõben a letartóztatottakat zárt gépkocsikon szállítják megerõsített konvojjal.” A magyarok elhurcolását
azzal indokolták, hogy „Magyarországon nincs... a foglyok elhelyezésére kellõen felkészült börtön...” Szerov –
aki Berijával 1943-1944-ben a kalmükök, csecsenek,
ingusok, karacsájok és a krími tatárok elhurcolásával gya-

korolta a tömeges kitelepítést, majd 1945-ben a szovjetellenes lengyel erõk vezetõit csalta tõrbe, és börtönöztette
be – jelentését Moszkvában „nem fogadták el..., utasítást
adtak ... a deportálások leállítására.”
Litván szerint „néhány száz, talán ezer körüli fogoly
került az ungvári és a munkácsi börtönbe, ezeket – lekopasztva – december és január folyamán visszaszállították.” Neki csak „egy ilyen esetet... sikerült pontosan rekonstruálni.”
Higgyünk Litvánnak: a szibériai deportálás – bizonyíték hiányában – legenda. Bár újabban Horváth Miklós és
Olekszandr Pahirya Kényszerkirándulás a Szovjetunióba
– Magyar deportáltak a KGB fogságában 1956. címû kiadványban állítják, hogy a moszkvai vezetõk százezer
magyar kitelepítésérõl döntöttek. A tervüket a nemzetközi tiltakozások hiúsították meg. Ezek az MTI hírét átvevõ
BBC hírei és cikkei nyomán bontakoztak ki.
A deportálásokat legendának vagy Szerov és Andropov
buzgóságának állítani inkább Hruscsov-mentés, mint történelmi igazság. Váradi Natália történész az ukrán KGB
ungvári archívumában harminc vaskos iratköteget talált.
Ezekben az Ungvár, Munkács, Sztrij, Drohobics, Csernovci

és Sztanyiszlav városok börtöneibe hurcolt magyar foglyoknak KGB által történt vallatásáról felvett orosz nyelvû
jegyzõkönyveket õrzik. Akiket 1956. október 27-étõl december végéig hallgattak ki. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc kárpátaljai dokumentumai címû kiadványában a professzor asszony közli az elhurcoltak névsorát, és
néhány jegyzõkönyv magyar fordítását. Közöl tizennégy
jegyzõkönyvet a forradalmárokkal rokonszenvezõ, a KGB
által vallatott és elítélt Kárpátalján élõ gimnazisták vallatásáról is.
A november 3-án Magyarországra érkezõ KGB alkalmazottak 1956 õszén az általuk és a sorkatonák által elfogott 4700 emberbõl közel kilencszázat deportáltak. Ungvárról többeket a már említett börtönökbe irányítottak. Az
iratok szerint az alábbi városokból hurcoltak foglyokat
Ungvárra: Záhonyból kettõt, Veszprémbõl 87, Tamásiból
6, Szombathelyrõl 52, Szolnokról 7, Székesfehérvárról 11,
Pécsrõl 17, Nyíregyházáról 22, Miskolcról 13, Dombóvárról 5, Debrecenbõl 25, Budapestrõl 549 embert.
Nem szerepelnek az összesítõ listán azok, akiket a hadsereg a KGB-vel való egyeztetés nélkül indított útnak. Nem
került a listára a debreceni SZTK 20 alkalmazottja sem,
akik október 27-én már Ungváron voltak. Annak a 49 fiatalkorú diáknak sem mindegyike, akiket november 16-án
küldtek vissza Debrecenbe.
Nincs terünk a gyûjtõhelyekrõl és az elhurcoltakról
egyenként beszámolni. Azt mégsem tehetjük meg, hogy a
Záhonyból elhurcolt Szûcs Sándort és a Nyíregyházáról
1956. november 10-e és 13-a között Ungvárra deportáltakat meg ne nevezzük: Acsai István, Bereczki György,
Bihari István, Csóka Sándor, Dandos Gyula, Golenyák
József, Kabai Dezsõ, Kaló Ernõ, Komár József, Lengyel
Antal, Lupkovics György, Maleczki Miklós, Márföldi István, Marján György, Marofka Imre, Pócsfalvi-Szkiba
György, Pintér István, Ruha József, Simák Miklós, Szilágyi
László, Tóth Imre.
Magas azoknak a megyénkben születetteknek a száma
is, akiket Pestrõl, Miskolcról vagy más városból hurcoltak
el. A Pestrõl elhurcoltak többségét csak december 10-e
után kezdték hazaszállítani. A legtöbbnek december 29én dátumozták a hazaindító parancsát. A Miskolcról november 10-én elhurcoltakat december 5-én indították születési helyükre. Egy-egy szabolcsi, illetve szatmári foglyot
Debrecenbõl, Veszprémbõl és Szombathelyrõl is deportáltak. Õket november 8-a és 11-e között dátumozott aktával indították a titokzatos útra, és kihallgatásukat követõen, december 5-e és 15-e között küldték haza.
Takács Péter, az MTA doktora
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KOFÁK KÖZÖTT KÍVÁNCSISKODVA
FELÚJÍTJÁK A BÚZA TÉRI PIACCSARNOKOT
Még az idõjárás is kedvez azoknak a kereskedõknek, akik most a Búza tér északi részén lévõ, új aszfaltburkolatot kapott parkolóban árulják portékáikat.
A piaccsarnok felújítása szeptember eleje óta tart és
várhatóan a Mikulás fogja megnyitni a kapukat a vásárlók elõtt. A „Sütõtökös bácsi” és az „Aszalt gyümölcsös” is már egy megújult környezetben szolgálhatja ki a vásárlókat decembertõl.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A kora reggeli órákban most is kofáktól és vásárlóktól
volt hangos a piaccsarnokkal szemben lévõ új, ideiglenes
árusítótér. A kosarak rövid idõn belül megteltek, de aki
kilátogatott a piacra, az nemcsak friss zöldséget, gyümölcsöt, esetleg húst, vagy tejterméket szerezhetett be, hanem még jókedvûen is távozhatott – mert ez már csak így
megy a kofák között. Még egy hónapig itt, noha kisebb
területen, de családiasabb hangulatban, vidáman fogadják a vásárlókat. Ebben a forgatagi hangulatban ismertem
meg a „Sütõtökös bácsit”, az „Aszalt gyümölcsöst”, a
„Szerencsi tojásboltost” – akiket csak így hívnak piaci
berkekben és még sok más árust, akik örömmel elegyedtek beszélgetésbe azokkal, akik beléptek a piac láthatatlan határán. Röviddel, egy hónappal a korszerûvé váló
piaccsarnok átadása elõtt kérdeztem õket, milyen most
az élet ezen az ideiglenes árusítótéren.

RENDEZETT KÖRNYEZETBEN
„Örülök, mert barátságosabb és rendezettebb környezetben árulhatok. A múlt hónap, de a múlt hét is ragyogó
volt forgalmat tekintve. Mivel itt, a bódém elõtt zajlik le az
átjárás, ezért a forgalmam is jobb lett. Én az elsõ perctõl
kezdve bíztam benne, hogy jó lesz itt árulnom, míg újítják
a piaccsarnokot. Egyedül a parkolás a problémás, és hétvégén picit zsúfoltabb a piac, de a vevõk megelégedettséggel
járnak vissza hozzám” – meséli a „Szerencsi tojásboltos”.
Tóth Gyula, miközben büszkén mutatja fóliájában termelt portékáját, kifejti, hogy jobban érzi magát ezen a piacon, mivel õ a konténeres eladók közelségében árul, így
a forgalma is nagyobb lett. „A vásárlók zöme mindig az
én standom mellett halad el. A felújítást követõen továbbra is a piaccsarnok szabadtéri árusa leszek, így nem fogok
érzékelni nagy változást, de most nagyon örülök az emelkedett forgalomnak” – hangsúlyozza.
Kun Erzsébet, akit csak az „Aszalt gyümölcsösként” ismernek a piacon, enyhén veszteségesnek értékeli az utóbbi
két hónapot, aminek legfõbb okozójának az idõjárást tekinti. „Ha esik, ki sem nyithatunk, mert ha elázik a termé-

kek címkéje, akkor az már nem kell a vevõnek” – hangsúlyozza –, „de van itt mosdó, víz, a lehetõségekhez képest
nagyon jól teljesített a fõnökség” – teszi hozzá.

RÁFÉRT MÁR A RENOVÁLÁS
Miután a „Sütõtökös bácsitól”, a 80 éves Bánszki Jánostól megtudtam, hogy a piacon van egy „Sütõtök király” is, Ugyan Pál standja elõtt álltam meg, aki éppen a
húsokat rendezgette asztalán. Õ korábban a csarnok fedett részében árulta a füstölt finomságokat, így számára
igazi újdonság lesz a hamarosan nyíló piac. Míg örömmel
mesélte, hogy most is el tud adni mindent, addig Mészáros Tibor és Hajdú Lászlóné a forgalom 30–40 százalékos
megcsappanásáról beszél. Hozzáteszik azonban, hogy a
több mint harmincéves piaccsarnokra ráfért már a felújítás és az átadásig vezetõ utat már ki kell bírni.
Ahány árus, annyi féle eltérõ vélemény lát napvilágot.
Vannak, akik veszteségesnek értékelik az elmúlt két hóna-

pot, legyen annak okozója akár a szupermarketek elõretörése, a szûkös piactér, vagy éppen az ideiglenes piac körüli
parkolók csekély száma. Míg mások a forgalmuk növekedésérõl adnak hangot, sõt, jobban is érzik itt magukat és
még a vásárlók is elégedettek. Azonban közös bennük, hogy
mindannyian úgy látják, ráfért a felújítás a több mint 30
éves épületre. Riportom végeztével, miután átléptem az
ideiglenes piac láthatatlan határát, a csarnok felújításán
dolgozó gépek zaja zökkentett ki a forgatagi nyüzsgésbõl.

ÚJ KORSZAK KEZDÕDIK
Noha még csak képzeletben, de már elõttem van a 21.
századi körülményeknek megfelelõ piaccsarnok, amelybe már nem láthatatlan, hanem fotocellás ajtón keresztül
fog vezetni az út, és ahol az eladók és a vásárlók is büszkén élvezhetik majd a korszerû körülményeket. Ezzel pedig elkezdõdhet a város egyik népszerû épületében egy
olyan korszak, amely újabb évtizedekkel hosszabbítja majd
meg a piaci árulás szokását.

TARTJÁK AZ ÜTEMET
Jó ütemben halad a Búza téri piaccsarnok felújítása.
A helyreállítás során újraburkolják és festik a belsõ tereket, felújítják a teljes közmû- és elektromos hálózatot, a
csarnoktérben gépi szellõzést alakítanak ki, kicserélik a
nyílászárókat, új vizesblokkokat és szociális helyiségeket létesítenek, valamint a szakhatósági elõírásoknak
megfelelõ berendezési tárgyakra cserélik a korábbi korszerûtlen eszközöket. A csarnokkülsõ új homlokzatburkolatot és utólagos hõszigetelést kap, valamint lefestik
az épületet. A kivitelezést végzõ Imbrex 95 Kft. már a

munkálatok 65 százalékát elvégezte. A vizesblokkok és
szociális helyiségek kialakítása befejezõdött, és hamarosan véget ér a közmû- és elektromos hálózat korszerûsítése. Jelenleg a homlokzati aluportálok cseréjét végzik a szakemberek. A felújított piaccsarnok mûszaki átadására november végén kerülhet sor, a vásárlók elõtt
pedig 2013. december 6-án nyitja meg kapuját a korszerûbb, esztétikusabb, 21. századi igényeknek megfelelõ árusítóhely – mondta el lapunknak Szabó Edina, a
városüzemeltetõ cég sajtóreferense.

NEM TANULNAK HIBÁIKBÓL A VÁSÁROZÓK
SOK VOLT A MULASZTÓ A „KGST-PIACON”
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyenruhásai és végrehajtói operatív ellenõrökkel karöltve sokadik alkalommal folytattak összehangolt ellenõrzéssorozatot a
nyíregyházi piacon, de még így is, az október végén
tartott kétnapos ellenõrzésben is szép számmal akadtak fenn a rostán mulasztók. A hibák tipikusak: volt,
aki nyugtát nem adott, de adószám nélküli kontárok is
szép számmal árulták portékájukat. A NAV az adóhátralék behajtásán túl bírságot is kiszabott a szabálytalan kereskedõkre.

Az összehangolt ellenõrzések legfrissebb tapasztalata
az, hogy ma már senki nem próbálkozik a régi trükkel,
hogy otthagyva áruját bámészkodóként figyeli, mi történik, mert az adóhatósági intézkedés a gazdátlanul hagyott
áru elszállítására is kiterjed.
A végrehajtók a helyszínen több mint hárommillió forint adóhátralékot szedtek be az adósoktól. A „számlát”
ez alkalommal is valamennyi hátralékos rendezte, úgy
tûnik, nem kockáztatták a másnapi forgalmat, hiszen az
adótartozás fejében a végrehajtók lefoglalják és elszállítják az árukészletet. A revizorok összesen majd egymillió
forintnyi bírságot szabtak ki.

A köztudatban a volt KGST-piacként ismert közösségi
vásártéren tartott akció után kiderült, hiába a gyakori ellenõrzés, a többszöri bírság sem sarkallja jogkövetésre a
vásározókat. Akadt ugyanis olyan kereskedõ, akinek a
nyugtatömbjében szeptember 27-e volt a legutolsó kiállított blokk dátuma.
Az év végéhez közeledve, a téli ünnepek idején a piacok forgalma is növekszik. A NAV erre is tekintettel lesz,
és fokozott figyelemmel kíséri az adóalanyok tevékenységét; gyakori jelenlétére, ellenõrzéseire folyamatosan számítani kell – kaptuk a tájékoztatást a NAV sajtóreferensétõl, Gera-Badics Ritától.
2013. NOVEMBER 8.
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HIRDETÉS

HIDEGBEN A VÍZÓRA IS FÁZIK
Még az éjszakai fagy beállta elõtt különös gondot
kell fordítani a házak udvarán található vízórák, illetve a kerti csapok téliesítésére. Ha valaki nem teszi meg
a szükséges óvintézkedéseket, könnyen megeshet, hogy
az aknában megfagyó víz komoly gondokat okoz a vízmérõ berendezésben. A Nyírségvíz Zrt. szakemberei
azt javasolják, már mindenki kezdje el a csapok, vízórák hõszigetelését.
A lakosságnak fel kell készíteni az udvarukon lévõ vízmérõ aknákat és kerti csapokat a hideg, téli idõszakra! A
Nyírségvíz Zrt. szakemberei azt tanácsolják, hogy még a
hideg beállta elõtt szigeteljék le a vízóraaknák fedõlapját.
Erre a célra megfelelõ a hungarocell vagy a kõzetgyapot.
Célszerû az aknában lévõ vízmérõre is szigetelõanyagot
tenni. Ez papír és a háztartásban elõforduló felesleges textília is lehet.
Rotter Gábor, a Nyírségvíz Zrt. Nyíregyházi Vízellátási
üzemvezetõje elmondta, azért van szükség a téliesítésre,
mert az éjszakai fagyok idején, amikor nincs vízfelhasználás, megáll a víz a csõrendszerben. Áthûl az akna légtere, a csõvezetékben lévõ víz megfagy, és a kitáguló víz
szétfeszítheti vagy a csövet, vagy a különbözõ kötõelemeket és akár a vízórát is tönkreteheti.
Fontos, hogy ezek a szigetelõanyagok egész télen száraz állapotban maradjanak, mert ha átfagynak, csökken a
szigetelõ funkciójuk. Ha valaki nem téliesíti berendezéseit, a hideg hónapok alatt jégdugók alakulhatnak ki, fõleg abban az esetben, ha keveset használják a vizet. Ilyenkor a tél végén, amikor enyhül az idõ, kiengednek a jégdugók, a házak tulajdonosai pedig azt tapasztalhatják, víz
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ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Új Ügyfélszolgálati Fiókirodát nyitott a Nyírségvíz
Zrt. Nagykállóban. A polgármesteri hivatal 2. emeletén üzemelõ irodában a lakosok elintézhetik a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi ügyüket. Az ügyfélszolgálaton mûködõ infrastruktúra lehetõvé teszi, hogy
az ügyintézõ közvetlen kapcsolatot teremtsen a központi adatbázissal, így a vízfogyasztással kapcsolatos
adatokhoz a nagykállói lakosok is könnyen, helyben
hozzáférhetnek.

került az aknába. Ez olyan gondokat okozhat, hogy szakember segítségével, komoly költségek árán lehet csak
visszaállítani az eredeti állapotot.
A Nyírségvíz Zrt. szakemberei azt javasolják, a vízmérõ aknák mellett a kerti csapokra is fordítsanak gondot. Le
kell üríteni a vizet, hogy a felszálló csõvezetékben, a fagy
beállta után, ne alakuljon ki probléma. A téliesítést nem
csupán a városban, hanem hétvégi telkeken és a mezõgazdasági létesítmények területén is el kell végezni. Ott a
pangó víz miatt kell az óvintézkedéseket még a hideg idõ
elõtt megtenni.

2013. július 1-jétõl a Nyírségvíz Zrt. átvette a vízszolgáltatást Nagykállóban, így a polgármesteri hivatal második emeletén mûködõ fiókirodát a szükség és a praktikum
hívta életre.
Szabó Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója elmondta, az iroda megnyitásakor arra gondoltak, hogy elsõsorban a település lakói keresik fel az irodát. Mivel
Nagykálló járási székhely, kistérségi központ, így valószínû, hogy a környezõ településekrõl is érkeznek majd ügyfelek, akiknek az ügyintézés miatt ezentúl már nem kell
Nyíregyházára utazni.
Az ügyfelek ezentúl több ügytípust el tudnak intézni
helyben. A korszerû, integrált informatikai rendszerrel
mûködõ irodában felvilágosítást tudnak adni az éppen
aktuális, vízfogyasztással kapcsolatos adatokról, arról, hogy
milyen számlák mentek ki, milyen befizetések történnek
meg, de lehetõség van a részletfizetési kérelmek elindítására is. Mindezek mellett kisebb-nagyobb mûszaki ügyeket, mint például egy új bekötést is el lehet intézni az új
nagykállói ügyfélszolgálati irodában.
A Nyírségvíz Zrt. Nagykállóban mûködõ ügyfélszolgálati
irodája munkanapokon 8 és 16 óra között várja ügyfeleit.

AKTUÁLIS

RIPORT

„AZ ÉN LELKEM ITTHON VAN”
RIPORT A BOKORTANYÁKBAN ÉLÕKKEL
Szerzõ: Bruszel Dóra

ni, hogy idáig is elhozzák a vezetéket. Akkor a házra
rátették, hogy Mohosbokor. – Milyen itt az élet, miért
szeret itt lenni? – Ebben a kertben nõttem fel, iskolás
koromban nyáron, a szünetben sokat dolgoztunk itt –
emlékszik vissza. – Nagyon szeretek itt élni. A feleségemmel megtermelünk itt minden olyan zöldséget, gyümölcsöt, ami a családnak kell.
Nem boltban vásárolunk. „Azzá leszel, amit eszel” –
teszi hozzá. – Egyébként az 1970–80-as években
fizetéskiegészítést is jelentettek számunkra a kertben megtermelt javak. Miközben áhítattal hallgatom Nádasi Csabát, a kivételes régiségnek számító óra csengése zökkent
ki a beszélgetésbõl. 10 óra van. Jelzi. – Itt egy szomszédom van – folytatja a mesélést. – Õk is a városban élnek.
Ott, nem messze van egy másik, õk a városból települtek
ki. Termelnek, piacra járnak. Ez a csodálatos levegõ, ez a
csend, ez megfizethetetlen. A mai világban a pénz az Isten. Nekem ez a 20 éves parasztház. Egy húszszobás villáért sem cserélném el. Az én lelkem itt van – mondja
békés hangon, nyugodtsággal a szívében. – Itt a pénznek
nincs értéke. Itt a valuta a jó pálinka – nevetünk fel mindketten.
Nádasi Csabát hallgatva, zavartan szorítom kezemben
mobiltelefonomat. Mert van az a hely, ahol nem érdekelnek a technikai eszközök, ahol jó hallgatni a csendet, beleszagolni a csodálatos levegõbe és elhinni, hogy így is
lehet élni. A beszélgetés közben a házigazda megmutat-

Reggel nyolc óra. A 36-os fõúton Nyíregyháza felé
most is egymást érik a kamionok. Mintha egy verseny
indult volna el, aminek célja, hogy a lehetõ leggyorsabb tempóban ki-ki eljusson a megyeszékhelyre. Még
az út menti sárguló akácfák mesés képe sem billenti ki
a sofõröket a már-már megszokott menetrendjükbõl.
Pedig sokan mit meg nem adnának ezért a látványért –
támad fel bennem a gondolat, miközben úgy döntök,
hogy kilépek a versenybõl és a 36-os fõútról letérve,
Nyíregyháza-Sulyánbokor felé folytatom utamat. Itt már
nincsenek út menti sárguló akácfák, csak megmûvelt
táblák, ameddig a szem ellát. Egy darabig aszfaltos úton
haladok, de ezt lassan felváltja a zúzottköves, majd a
földút. Megérkezem a helyre, ahol még a levegõ is frissebb. Nincs zaj, nincs füst, csak madárcsiripelés és csodálatos táj.
Itt még az emberek is sokkal bizalmasabbak – fog el a
gondolat, miközben megállok Barta Sándorné Zsuzsika
néni portája elõtt, aki lányával, Évával éppen az udvarban beszélget. Érkezésem nagy örömet vált ki bennük, mert
mint mondják, szeretik a látogatókat és örömmel mesélik,
hogy milyen az élet a bokortanyában.
Zsuzsika néni már 84 éves, de még mindig nagyon jó
erõben van. Lányával, Évával látják el a ház körüli teendõket. Éltek õk már Budapesten és Nyíregyházán is,

lopnál áll meg pihenni. Ide ki van írva, hogy 12. szám. –
Itt lakunk mi – mutatja büszkén. Nehezen válok el Évától
és Zsuzsika nénitõl, de tudom, jó helyen vannak és így
boldogok: A bokortanyában, ahol csend és nyugalom van,
és ahonnan õk semmi áron nem költöznének el.
A 69 éves Nádasi Csaba érkezésemkor már a fából faragott kapunál vár. Hamar megtudom, hogy történelemtanár volt. – 1954-ben vette meg édesapám ezt a telket és
1980-ban építettem rá ezt a házat – kezdi a mesélést. –
Náddal fedettem be, de novemberben már helyre akarom
pofozni egy kicsit, mert kopik a nád. Ketten lakunk itt a
feleségemmel. Miközben kedves riportalanyom beinvitál a múzeumi környezetbe illõ, gyönyörû nádfedeles házába, úgy érzem, meg kell kérdeznem tõle is, hol va-

de itt érzik magukat igazán itthon – vallják. – Kevesen
lakunk itt. Nem messze tõlünk, a szomszédban lakik a
testvérem, meg arra van még néhány ház. De nem félünk. Vannak kutyáink. A napokban itt volt az egyik
szomszédunk, két szál gyufát kért, de nem igazán járnak itt egymáshoz az emberek – vallja. – Szeretünk kint
dolgozni a ház körül, ezzel telik minden napunk. Ezért
sem akarunk beköltözni a városba. – Nem láttam a közelben sem boltot, sem gyógyszertárat, sem orvosi rendelõt. Hogyan érik el így az alapvetõ szolgáltatásokat?
– Ó, van itt minden. Minden pénteken eljön a tanyagondnok és ha bármire szükségünk van, õ elhozza, vagy
akár bevisz minket a városba. A hét többi napján pedig, ha valami problémánk van, akkor felhívjuk õt telefonon és rögtön jön.
– Látom, már készítik télre a tüzelõt – fordulok a fáskamra felé, miközben Zsuzsika néni hirtelen fölpattan a
székrõl és néhány pillanaton belül már fát látom hasogatni. Kicsit kipirosodott arccal a telke bejáratát jelzõ osz-

gyunk most. – Ez nehéz kérdés – feleli. – A Benehalom
utcában, de ez a terület régen Felsõsima volt. A villanyszámlánk egyébként sulyánbokori címmel érkezik meg.
1954-55-ben azonban, mikor bevezették a közeli Mohosbokorba a villanyt, akkor édesapámnak sikerült elintéz-

ja a lámpagyûjteményét, a régi vasalókat. Elmondja, hogy
a kisebb vasalót a régiek a rakott szoknyán lévõ rakások
kisimítására használták, illetve a csipkéket is ilyennel vasalták ki. Bemutatja a csajogót és a csecses korsót, elmeséli, hogy mire szolgált a benne lévõ kicsike porcelángolyó.
Hogy mi a bokortanyák jövõje? – félve kérdezem, látva
az egyre nagyobb méretekben terjeszkedõ földterületeket. – Óriási gondot kellene fordítani a tanyavilágra. 10
évig még mehet, de aztán meghal minden. Meghal a tanyavilág a korosztályunkkal együtt.
Vannak még olyan elszórt szigetek, ahol csend és béke
honol, ahol a város zaja helyett a madarak csiripelését
lehet hallgatni és ahol élni jó! Hogy mi lesz a bokortanyák jövõje? A döntés a fiatal generáció kezében van.
Egy biztos: hihetetlen értékek vesznek minket körül, csak
tudni kell letérni az útról, ami a nagyvárosokba vezet,
és mindenki megtapasztalhatja a kultúránk igazi értékeit.
2013. NOVEMBER 8.
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SPORT

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
Ingyenes sportprogramokat indít Nyíregyháza a városlakóknak. Lehet majd tornázni, zumbázni, jógázni, de akár
táncolni is. A hét minden napján mozoghatnak majd a
megyeszékhelyen élõk a „Mozdulj Nyíregyháza” program
kapcsán. A részletekrõl hétfõn tartottak sajtótájékoztatót
a városházán, e napon már el is indult az elsõ foglalkozás.
Kondiparkok építése, ingyenes zumbaórák és rendezvények az Erdei Tornapályán. Csak néhány esemény azok
közül, melyek a nyíregyháziak sportolását segítik. A most
induló „Mozdulj Nyíregyháza” program viszont a hét minden napjára tartogat egy foglalkozást, melyen a megyeszékhelyen élõk ingyen vehetnek részt. A programot a
Nyírsuli szervezi és a város finanszírozza. Hétfõtõl a gerinctorna, a mediball, a jóga és a zumba mellett önvédelmi oktatások is zajlanak majd a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban és nordic walking az Erdei Tornapályán. – A program jól illeszkedik a sportkoncepcióba, melyet meghir-

A „MOZDULJ NYÍREGYHÁZA” PROGRAMJAI:
Hétfõ
10.00–11.00: Csontritkulás mozgásprogram
Gyógytorna jellegû mozgásprogram elsõsorban idõseknek a BUSZACSA-ban.
17.00–18.00: Gerinctorna
Torna elsõsorban felnõtteknek a BUSZACSA-ban.
Kedd
18.00–19.00: Mediball
Labdajáték minden korosztálynak a BUSZACSA-ban.
Szerda
9.00–10.00: Mami mozdulj!
„Míg az anyu tornázik és jógázik, a kisbaba a Csirip Tanyán mókázik.” Szeretnének kedvezni azoknak, akiknek
gondot jelent gyermekük elhelyezése, mégis szeretnének egy kis idõt szánni a mozgásra, lazításra, feltöltõdésre. Az ingyenes foglalkozások egyedüli feltétele, hogy

Sajtótájékoztatón ismertették a programot
a baba és a mama érvényes olvasójeggyel rendelkezzen,
vagy beiratkozzon a Móricz Zsigmond Könyvtárba.
10.00–11.00: Esésmegelõzés mozgásprogram
Gyógytorna jellegû mozgásprogram elsõsorban idõseknek
a BUSZACSA-ban.
17.00–18.00: Gerinctorna
Torna elsõsorban felnõtteknek a BUSZACSA-ban.
18.00–19.00: Lakossági zumba
Zumba a BUSZACSA-ban: A május óta tartó, nagy sikerrel
zajló zumbaórák egész télen át folytatódnak.
Csütörtök
18.00–19.00: Önvédelem
Harcmûvészeti foglalkozás a BUSZACSA-ban. A Wing-Tsun
Kung-Fu harci rendszere hatékony önvédelmet, nagyobb
önbizalmat, szabadságot, és egészséges testet biztosít.
Péntek
9.30–11.00: Anya-jóga!
A program idején a gyermekfelügyeletet a Csirip Tanya dol-

TIZENNYOLC ÉREM ÉS ELISMERÉS

Török Ninetta, Molnár Laura és Hatházi Dóra is a
legjobb volt korosztályában

ZALAEGERSZEGEN
A KOSARASOK
Továbbra is nyeretlen az idei bajnokságban a MarsoNYKK. A férfi kosarasok a legutóbbi soproni vereség
után a hétvégén Zalaegerszegen lépnek pályára. – Néhány dolgot igyekeztünk a héten rendbe tenni mind
támadásban, mind védekezésben, de az eredményesség alapján a ZTE az esélyes. Eddig a jó csapat- és
egyéni teljesítmény is hiányzott, remélem egyszer
összejön. Sajnos még messze vagyunk attól, amit én
látni szeretnék mind támadásban, mind védekezésben – mondta Horváth Imre vezetõedzõ.
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Tizennyolc éremmel zártak a Nyírsuli úszói a Hungarospa nemzetközi úszóversenyen. A Hajdúszoboszlón rendezett versenyen nyolc ország közel hatszáz versenyzõje
állt rajtkõre, így még nagyobb értéke van annak, hogy a
legeredményesebb versenyzõknek járó különdíjat és kupát a lányoknál három évjáratban is a nyíregyháziak hozták el: Molnár Laura, Hatházi Dóra és Török Ninetta.
A legeredményesebben Hatházi Dóra szerepelt, négyszer állhatott fel a dobogóra, Molnár Laura és Trizner Olivér 3-3 érmet, Szurovcsák Ivett, Tomasovszki Martina,
Cserfalvi Olaf 2-2 érmet nyert, rajtuk kívül még Bakos
Enikõnek sikerült harmadik helyen végeznie 100 méteres
hátúszásban, és Buskó Csenge bizonyult az abszolút leggyorsabbnak 100 nõi gyorson. Õ egyébként csak ebben
az egy számban állt rajthoz, mivel a hétvégén Egerbe utazott, ahol két hétig a válogatott edzõtáborában folytathatja felkészülését. Az úszók munkáját Nyíregyháza közgyûlése is értékelte, így Buskó Csenge, Szurovcsák Ivett és
Thuróczy Róbert szakágvezetõ is elismerést vehetett át.

dettünk. Szeretnénk a tömeg- és szabadidõsportot fejleszteni, ennek köszönhetõen több beruházást is végrehajtottunk a közelmúltban, és ebbe jól illeszkedik a „Mozdulj
Nyíregyháza” is. Néhány hete az egyik országos kereskedelmi csatorna forgatott Nyíregyházán egy filmet, és miközben Sóstón jártunk, többször meglepõdtek, hogy az
erdõben milyen sokan mozognak. Van, aki csak sétált, de
sokan kocogtak, kerékpároztak, és az Erdei Tornapálya is
tele volt. Büszke voltam arra, hogy Nyíregyháza ilyen sportos város, és azért dolgozunk, hogy még többen mozogjanak, mozoghassanak – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. A programba a társastánc is bekerült, de a legnagyobb sikere várhatóan a zumbának lesz, melyre hétrõl
hétre több mint háromszázan járnak. A mediball iránt is
egyre többen érdeklõdnek, és a sportág kifejezetten hasznos azoknak a gyerekeknek, akik tanulási nehézségekkel
küzdenek. A „Mozdulj Nyíregyháza” program november
4-én indult, és március 30-áig tart.
gozói biztosítják, a korosztálynak megfelelõ fejlesztõ játékokkal. Az ingyenes foglalkozások egyedüli feltétele, hogy
a baba és a mama érvényes olvasójeggyel rendelkezzen,
vagy beiratkozzon a Móricz Zsigmond Könyvtárba.
17.00–19.00: Táncház
Táncórák a BUSZACSA-ban. Közös készülés a báli szezonra. Minden hónapban más-más tánc rejtelmébe avatják be a táncos lábú érdeklõdõket.
Szombat
9.30–11.00: Fitt-jóga
Jóga elsõsorban felnõtteknek a BUSZACSA-ban.
Vasárnap
8.00–9.00: Nordic walking
Séta mindenkinek az Erdei Tornapályánál. Tréner irányításával ez nemcsak egy séta, hanem egy minden testrészt megmozgató aktív testmozgás, melynek segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélõ módon fejleszthetjük állóképességünket, izomerõnket, mozgáskoordinációnkat.

MEGYEI RANGADÓ
Megyei rangadót rendeznek szombaton a Ness Hungary NB II-ben. A Nyíregyháza Spartacus a szintén a
másodosztályban játszó Kisvárdát fogadja. A mérkõzés
iránt óriási az érdeklõdés, és mivel a találkozót villanyfényben rendezik, ezért a futball igazi ünnepe lehet ez
az este. A nyíregyházi együttes fokozottan készül a találkozóra, a klub négy jegypénztárat nyit ki a mérkõzés
napján. Egyet a Sóstói úton, kettõt a fõtribün felõli részen, egyet pedig oldalt. Kérik a vendégdrukkereket,
hogy õk a fõiskola felõli vendégpénztárat használják,
azok a jegyek a vendégszektorba szólnak. A szokásoknak megfelelõen ezúttal is lesz játék a szünetben, újdonság viszont, hogy a nagytribün mögötti bejáratnál

SPORTPROGRAM
November 9., szombat 17.00: Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés
November 10., vasárnap 18.00: Bencs tornacsarnoka, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Balassagyarmat
NB I/B-s férfi kézilabda bajnoki mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 10., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés
közvetítése
November 11., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Balassagyarmat NB I/B-s férfi kézilabda bajnoki mérkõzés közvetítése

Gólöröm Szpari módra. Szombaton a Kisvárda ellen is
hasonlót szeretnének látni a nyíregyházi szurkolók.
egy sátrat állítanak fel, ahol szparis ajándéktárgyakat
lehet vásárolni. Pólótól a sörnyitóig, esernyõtõl a ceruzakészletig mindent lehet majd kapni, és minden Szpari
emblémával lesz ellátva. Érdekesség, hogy Lucsánszky
Tamás vezetõedzõnek ez lesz a 25. mérkõzése a nyíregyházi kispadon. – Örülök, hogy a megyének két NB
II-es csapata is van, és tudom, hogy fontos a találkozó
mindkét klubnak. Igyekeztünk felkészülni a vendégekbõl, ismerjük õket és jó csapatot alkotnak. Nekünk a
Városi Stadionban csak egy célunk lehet: gyõznünk kell!

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Erdõtõl a fát. Fiatal tehetségek bemutatkozása keretében
Molnár Dóra Eszter grafikus Erdõtõl a fát kiállítása tekinthetõ
meg a Nyíregyházi Térgalériában (Nyírfa tér 5.) november 6ától két héten keresztül, munkanapokon 10.00–16.00 óra között. Bõvebben: www.artmission.hu.
Színfúzió. Fiatal tehetségek bemutatkozása keretében Szabó Zita (festõ-porcelántervezõ) Színfúzió kiállítása tekinthetõ
meg a Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) november 7-étõl két héten keresztül, munkanapokon. Bõvebben:
www.artmission.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 9-én 16.00
óra: A bátor sün; 10-én 10.00 óra: Vitéz László, mint erdõkerülõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Ingyenes egészségnapot tart a Bors Alapítvány egészségre
nevelõ és szemléletformáló életmód programja keretében Nyíregyházán, a Toldi utca 23. szám alatt, a Vasutas Mûvelõdési
Házban november 9-én. A 11 órakor kezdõdõ és 16 óráig tartó programban érdekes és értékes elõadásokat hallgathatnak
az érdeklõdõk, melyek elsõsorban a mozgás, a táplálkozás és
a lelki egyensúly összefüggéseit tárják elénk. Részletek és csatlakozás: https://www.facebook.com/events/208474042657288/
?fref=ts.

Mesék rólam, rólad – egy kis zenével, Hernádi Judit estje a
Nyíregyházi Rotary Club szervezésében november 8-án 19.00
órától a Hotel Barbizon Pódium színpadán.

Márton-napi vigasságok a Sóstói Múzeumfaluban november 9-én 10.00–15.00 óráig. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Bájgúnárok és „butalibák” figyelem! Libaszépségverseny a
Sóstói Múzeumfaluban. A részletekrõl: www.muzeumfalu.hu.

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. november 11., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, Általános Iskola
Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. november 12., 16.30 óra
Helye: Nyíregyházi Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Diétás tanácsadás. A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata diétás tanácsadásra várja az
onkológiai betegeket, novemberben minden hétfõn 16.30–
18.00 óráig. Kérjük, minden hét péntekig a 42/595-523 vagy
30/424-4599 telefonszámon jelezzék részvételüket. E-mail:
nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu. Helye: Napforduló
Szolgálat (Medikus Szálló) fszt. 10., Nyíregyháza, Sóstói út 62.
(kórház területe). A tanácsadás az érdeklõdõknek ingyenes.
A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület
fszt. 8. szoba) programjai: november 9-én 10.00–19.00 óráig:
Egynapos ultra intenzív pszi-tanfolyam – elmélet és gyakorlat
(további infó és jelentkezés: 42/400-926, 20/566-5808). 12én 17.00 óra: Az Életmód és Reiki klubban: Reiki kezelés tapasztalt reikisekkel. 13-án 18.00 óra: Jógafoglalkozás. 14-én
8.00–16.00 óráig: Tóth Imre kezelése (gerincferdülés, csigolyaficamok, gerinctájék és reumatikus fájdalmak speciális
masszázsa). Elõzetes bejelentkezés szükséges!; 17.00 óra:
Csontritkulást megelõzõ és szinten tartó torna; 18.00 óra: Német Társalgó Kör.
Tehetséggondozó rajz szakkör indult a nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola és a Kollázs Mûvészeti Egyesület közös
szervezésében. A foglalkozásokat szombatonként 9.00–12.00
óráig tartják a szakközépiskola épületében (Búza utca 1.). A
szakkörrõl és a foglalkozások pontos idõpontjáról bõvebben:
http://www.muveszeti-nyh.sulinet.hu/sablon2.php?oldal=tehetseggondozo.

PROGRAMOK

A Borbányai Mûvelõdési ház programjai: minden héten
hétfõn 18.00 óra: aerobic torna, kedden-csütörtökön 16.30
óra: modern tánc, 18.00 óra: hastánc, szerdán 17.00 óra: latin
tánc, pénteken 16.30 óra: Fõnix Balett. Továbbá kézmûves
foglalkozások: hétfõ 17.00 óra: bábfoglalkozás; kedd 18.00
óra: amatõr színjátszó társulat; csütörtök 17.00 óra: kézmûves
foglalkozás az újrahasznosítás jegyében.
Nyílt tanítási napok. A nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola november 11-12-én nyílt tanítási napokat rendez, melyre
szeretettel várja a mindhárom tagozata iránt érdeklõdõ diákokat, szüleiket és felkészítõ tanáraikat. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Zay Egészségmegõrzési Hét. A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai, Szakközépiskola és Kollégium hagyományõrzõ Zay
Egészségmegõrzési Hetét november 11–15-éig tartja. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
„Lakossági közmeghallgatás”. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata november 14-én
14.00–16.00 óra között „Lakossági közmeghallgatást” tart a
Nemzetiségek Házában, Nyíregyháza, Árpád u. 41. szám alatti
irodájában.
Mága Zoltán és sztárvendégei a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban adnak koncertet november 15én 19.00 órától a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola közremûködésével és védnökségével.
Metál dioráma. A Jósa András Múzeum legújabb idõszaki
kiállítása: Metál dioráma, avagy kézzel készített tárgyak acél
alkatrészekbõl. Ilyet még nem látott! Magyarországon egyedül
Kátai László keze munkáját dicsérik ezek a ritkaságszámba
menõ egyedi alkotások. Megtekinthetõ: november 24-éig.
III. „Érkerti” Õsz Tirpák Fesztivál november 30-áig a Vasutas Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Toldi u. 23.). Nyitva
tartás: hétfõ–péntek: 9.00–18.00 óráig. Szakmai bemutató és
vásár; játszóház; játék a népi mesterségek eszközeivel.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

MÁRTON-NAPI
GASZTRORANDEVÚ
Újboros libatoros – hozzánk jön, aki okos! Mártonnapi gasztrorandevú a Hotel Koronában november 15én 19.00 órától.
A Minõségi Borok és Ételek magazin, valamint a patinás nyíregyházi Hotel Korona egyedülálló kulináris
kalandokat nyújtó rendezvényre invitálja a különleges
gasztronómiai örömök iránt fogékony közönséget. Öt,
az idei õszön születõ újborral lép majd gyönyörûséges
frigyre öt Márton-napi libakülönlegesség.
A rendezvényrõl bõvebben: e-mail: koronahotel@chello.hu; www.koronahotel.hu; 42/409-300.

November 9., szombat 16.00 OZ, a nagy varázsló, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Énekes madár, Mikszáth bérlet
November 11., hétfõ 19.00 Anna Karenina, Vasvári bérlet
November 12., kedd 15.00 Énekes madár, Apáczai bérlet
November 13., szerda 14.00 Csalóka Péter, Janikovszky
bérlet
November 14., csütörtök 10.00 Csalóka Péter, Csipkerózsika bérlet
14.00 Csalóka Péter, Hébehó bérlet
November 15., péntek 19.00 János király, Nyilvános
fõpróba, Krúdy Kamara
2013. NOVEMBER 8.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

VÁROSTELEPÍTÕ ÕSEINK NYOMÁBAN

A Szarvas utca páratlan oldalának elején, egy sziklatömbre erõsített bronztáblán gróf Károlyi Ferenc, a város
egykori földesura által 1753-ban kiadott pátenslevél sorai
olvashatók: „…adom tudtára az mindeneknek, kiknek illik ezen pátensemnek rendében, hogy ns. Zabolcs vármegyében lévén én nékem Nyíregyháza és Cserkesz nevû
pusztám, melynek impopulatióján igyekezvén, azért az,
kiknek fog tetszeni ezen írásomra bízvást jöhetnek”. Sebestyén Sándor 1984-ben készített emléktábláján látható
még a betelepülõk egy csoportja is, akik Károlyi hívó szavára felkerekedtek, hogy a nyírségi homokon találjanak

új otthonra és biztos megélhetésre. A paléta a város egy
kisebb, palétavezetõ ellenõrzése alatt álló körzete volt,
késõbb a kerület megfelelõje lett. Nyíregyházán két utca
viselte a telepesek egykori lakóhelyének nevét: a Csabai
utca a Békéscsabáról beköltözöttek, míg a Szarvas utca a
szarvasiak telephelye volt, hiszen az egy helyrõl érkezõk
általában együtt, egy tömbben maradtak és építették fel
házaikat. A város e régi utcáját 1950-ben Kalininról nevezték el, mondván „semmivel nincs igazolva, hogy a
Szarvas utca elnevezéshez valamilyen történelmi emlék
fûzõdne”. A történelem rendje 1963-ban állt helyre, amikor az utca visszakapta régi nevét és ma a védett utcanevek között szerepel. Az utcán végigsétálva még felfedezhetõ néhány, az elsõ világháború elõtt épült földszintes
polgárház, viszont az utca végérõl már rég eltûntek a tirpák õsök által épített nádfedeles, szabadkéményes házak.
Ebben az utcában építette fel a zsidó hitközség zsinagógáját és elemi iskoláját is. Az 1880-ban épült zsinagógát a
németek robbantották fel 1944-ben. A helyére épült új épülettel az elemi iskola két szárnyát összekötötték, helyet
adva ezzel a megyei gyógypedagógiai intézetnek. Ma a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulóinak otthona. Érdemes még betérni a volt pártház 1971-ben épült toronyházába is, amelynek földszinti elõadótermében megyénk
történelmi nagyjai tekintenek le ránk. Kiss Sándor monumentális, fából faragott alkotását a helyi pártvezetõk megrendelésére készítette 1972-ben.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

GAZDIKERESÕ
Sajó: 2013 augusztusában
született keverék kan. Játékos,
eleven kölyök, november 18ától örökbe fogadható.

Scooby: Körülbelül 5 éves
keverék kan. Termete miatt
kertes házba ajánljuk. Kezelés után örökbe fogadható.

Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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