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MEGÚJULT CIVILHÁZ

EGYÜTTMÛKÖDÉS.
Stratégiai együttmûködési
megállapodást kötött
Magyarország Kormánya
a Prinzhorn Csoporttal,
amelynek egyik tagvállala-
ta a Nyíregyházán
mûködõ Dunapack Kft.

HIÁNY NÉLKÜLI KÖLT-
SÉGVETÉS. Kétórás vitát
követõen fogadta el
Nyíregyháza képviselõ-
testülete a város 2014-es
költségvetését.

Zsúfolásig megtelt a Szarvas utcai irodaház (a volt párt-
ház) elõadóterme, sokan a folyosón állva hallgatták az
emlékezõ beszédeket. A kommunista diktatúra áldozatai
emléke elõtt tisztelgõ szobrot egy olyan beszédes hely elõtt
állították fel, ami egykoron a Magyar Szocialista Munkás-
párt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bizottságának szék-
háza volt. A Szarvas–Széchenyi utca sarkára, az egykori
pártház mellé felállított emlékmûvet Nagy Lajos Imre, nyír-
egyházi szobrászmûvész alkotta. A vörös gránitból készült,
torzított csillag alakú talapzaton oszlopok között álló em-
beralakot a Periférián Alapítvány jórészt közadakozásból
állíttatta. Többek között jótékonysági koncerteket, aukci-
ókat is szerveztek az elmúlt idõszakban, hogy összejöjjön
a megvalósításhoz szükséges 17 millió forint, amit a köz-
gyûlés is támogatott. Számos helyi és országos politikus,
közéleti személyiség volt mecénása az ügynek.

2012-ben arra emlékeztünk, hogy száz évvel ezelõtt
közadakozásból építették meg a Kossuth-szobrot Nyíregy-
házán, most pedig arra emlékezünk, hogy szintén köz-

Átadták a kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatai emléke elõtt tisztelgõ szobrot Nyíregy-
házán. Az avatás február 25-én zajlott, mely még 2001-ben, az elsõ Orbán-kormány döntése nyomán vált az

áldozatok emléknapjává az 1947-ben a jogellenesen letartóztatott és Szovjetunióba hurcolt Kovács Béla kisgazda-
párti képviselõ tiszteletére. Képünkön a szobor elõterében a koszorúzást követõ fõhajtás közben balról jobbra:

Petneházy Attila, a FIDESZ-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje, az ügyet kezdetektõl támogató dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Kövér László, az országgyûlés elnöke és Seszták Oszkár, a megyei közgyû-

lés elnöke, valamint dr. Szilassy Géza, a kezdeményezõ Periférián Alapítvány elnöke.

adakozásból a kommunista diktatúra áldozatainak emlé-
kére állítunk fel szobrot – kezdte ünnepi beszédét dr. Ko-
vács Ferenc, a volt pártház elõadótermében. Sok ember
életét, egzisztenciáját vette el a kommunizmus. A némaság
megtört, ami évtizedekig jellemzõ volt. Tartoztunk az em-
lékmûállítással a múltnak, a jelennek, a jövõnek, városunk-
nak és gyermekeinknek. Beszédében kitért továbbá arra az
önkormányzat negyedik alkalommal hirdetett irodalmi pá-
lyázatára, amelynek során középiskolások küldhették be
pályamûveiket a kommunizmus témájával kapcsolatban.
Ezek is segítenek megtörni azt a némaságot, ami évtizede-
kig jellemzõ volt – hangsúlyozta a polgármester.

– Felejteni annyi, mint vereséget szenvedni. A kom-
munizmus az ember és emberiség bûne maga – kezdte
ünnepi megemlékezését dr. Kövér László, az országgyû-
lés elnöke, aki mindvégig támogatta a szobor létrehozá-
sát. A közjogi méltóság kifejtette, a kommunizmus érté-
kelése most is megosztja Nyugat- és Kelet-Európát. Sze-
rinte nyugaton nem képesek szembenézni azzal a bûn-

nel, hogy a második világháborút lezáró paktumokkal
országokat dobtak Sztálin csizmája alá, és a nyugati bal-
oldali értelmiség még védelmezte is a tömeggyilkos esz-
méket. Kövér László arról is beszélt, hogy szerinte több
százezer magyar család tönkretételéért felelõsek a ma-
gyar kommunisták és posztkommunisták. – Minden, ami
hasznos a kommunizmus és kommunisták számára, az
jogos – így szól a lenini tantétel, és a magyar kommunis-
ták és utódaik mindig e szerint cselekednek és cselek-
szenek. Számukra nem számított soha az emberélet, nem
számított az államérdek, különösen nem a nemzeti ér-
dek. Egy dolog számított mindig: a saját hasznuk. Ami-
kor csak tehették, eladósították a magyarságot a feje búb-
jáig. Eladósítják és eladósították az államot, az önkor-
mányzatokat, a magyar családokat, mindezt azért, mert
számukra hasznos, mert pénzügyi jutalékot kapnak utá-
na, mert uralmukat mindig könnyebb fenntartani az ela-
dósítottakon, mint a szabad embereken.

(Folytatás a 8-9. oldalon.)

LÁTOGATÁSI TILALOM

Február 24-étõl, azaz hétfõtõl teljes látogatási tila-
lom lépett életbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának in-
tézményeiben. Az intézkedés a nyíregyházi Jósa And-
rás Oktatókórház, valamint a nagykállói Sántha Kálmán
Szakkórház valamennyi gyógyítóosztályát érinti. A tel-
jes látogatási tilalomra az influenzagyanús megbetege-
dések és a hurutos, légúti fertõzések számának emel-
kedése és megelõzése miatt van szükség. A teljes láto-
gatási tilalom visszavonásig érvényes.

EMLÉKMÛ A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK

EMLÉKMÛ A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

FORGALOMKORLÁTOZÁS

FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK

PRÓZAMONDÓ VERSENY
Új köntösben, Szivárvány Megyei

Prózamondó Verseny címen rendezte
meg immár negyedik alkalommal egy-
kori „Móra Prózamondóját” a Kazinczy
Ferenc Tagintézmény. Két korcsoport-
ban indultak a versenyzõk, akik a me-
gye városaiból érkeztek.

FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK

TAVASZI MUNKÁK
A NYÍRVV munkatársai elkezdték a

Kálvin téren a tavaszi munkálatokat. Meg-
metszik a cserjéket és bokrokat, takarít-
ják és gyomlálják a virágágyásokat, és elsõ
alkalommal alkalmazzák a gyepszellõz-
tetést. A belvárosi tereken munkatársaik
mellett 20 közmunkás is dolgozik.

FEBRUÁR 21., PÉNTEK

MASZKABÁL A KORZÓBAN
A belvárosi bevásárlóközpont egész

napos programmal várta a gyerekeket.
Zenélõ gólyalábasok, lufihajtogató bo-
hócok, Star Wars jelmezes parádé, arc-
festés, kézmûves foglalkozás, ovis ve-
télkedõ és a Burattinó Bábszínház is
várta a kicsiket.

FEBRUÁR 22., SZOMBAT

TÁNCOS SIKER
Az Eastern Eagles Line Dance Club

sikerrel szerepelt a múlt hét végén meg-
rendezett VI. Országos Line Dance és
Country Fesztiválon, Budapesten.

(Fotó: Oros Edit)

FEBRUÁR 22., SZOMBAT

NYÍREGYHÁZI SZTÁRVENDÉG
A hét végi Country Fesztiválnak má-

sik nyíregyházi vonatkozása is volt. A
versenyt követõen, az est sztárvendége
a Techno Country Band volt.

(Fotó: Huszár István)

FEBRUÁR 24., HÉTFÕ

A LEGJOBBAN ISMERIK IZRAELT
Nyíregyházi középiskolások nyerték

meg a Ki tud többet Izraelrõl? elneve-
zésû országos vetélkedõt. A diákok nye-
reménye egy izraeli utazás volt. Haza-
térésüket követõen a városházán Jászai
Menyhért alpolgármester is gratulált a
Bethlen gimnázium diákjainak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az or-
szágos szinten 34 milliárd forint össz-
értékû útfelújítási munkálatainak kere-
tében felújítja a 4-es fõút 2,7 kilométe-
res szakaszát, amely Nyíregyháza bel-
területét érinti.

A tavaly év végén „Útfelújítási munkák
az Észak-alföldi régióban” projekt kerete-
in belül elkezdett burkolatfelújítási mun-
kálatok folytatásaként – a kedvezõ idõjárá-
si körülményekre való tekintettel – 2014.
február 20-án elkezdõdött a 4-es számú fõút
2,7 kilométeres szakaszának (Nyíregyháza
körút, Váci Mihály utca, Kert utca, Inczédy

sor, László utca) felújítása. A munkálatok
várhatóan április 30-áig tartanak majd. Je-
lenleg a kiemelt szegélyek átépítése zajlik,
ami az érintett szakaszokon a leállósávok
használatának korlátozásával jár.

FEBRUÁR 24., HÉTFÕ

ELISMERÉS
Békefenntartásért emlékérmet adomá-

nyozott a Belügyminiszter a megyei
rendõr-fõkapitányság két munkatársá-
nak. Fülöp Gergely sajtószóvivõ és Bakti
Csaba gazdaságvédelmi osztályvezetõ,
r. õrnagyok, külföldi misszióban teljesí-
tett szolgálatukért vehettek át elismerést.

FEBRUÁR 24., HÉTFÕ

SZTÁR KÖLYKÖK
A Nyíregyházi Állatparkban tavaly

250 utód jött a világra, a park pedig sza-
vazást indított annak megállapítására,
melyik állat a közönség kedvence. A
legtöbb szavazatot a három szibériai tig-
riskölyök, Irina, Anja és Yuri kapta.

Nyíregyháza korábbi emblematikus
cége a 2000-es évek közepén átélt za-
varos idõszak után kezd magára talál-
ni. Egy hozzánk nemrégiben eljuttatott,
a fejlõdést sejtetõ sajtóközlemény és
egy ezzel párhuzamosan érkezett olva-
sói jelzés arra késztette szerkesztõsé-
günket, hogy megkérdezzük: mi zajlik
a körúti, az idén ötvenesztendõs múlt-
tal rendelkezõ termelõegység falai
mögött?

A válaszok Kovács Zoltántól, a 100 szá-
zalékban magyar kézben lévõ kft. gazda-
sági igazgatójától érkeztek, aki a Balogh
János tulajdonos által megfogalmazottakat
erõsítette meg. Eszerint valóban, nemrégi-
ben Új Széchenyi Terves pályázaton nyert
támogatással zajlott egy képzési program
a cégnél. Az ötvenmillió forintos, „Mun-
kahelyi képzések” címû projekt keretében
a piaci követelményeknek való megfele-
léshez, a fokozódó versenyben való helyt-
álláshoz, illetve a cég fejlõdéshez szüksé-
ges dolgozói szakmai ismeretek bõvítése,
megújítása zajlott. Ennek eredményeként
65 munkavállaló tett sikeres záróvizsgát és
szerzett tanúsítványt, de még fontosabb,
hogy mindez növelte a benne részt vevõk
hatékonyságát, piaci értékét, erõsítette a
tudatos munkavégzést. Majd minden har-
madik munkatársat érintett a tréningsoro-
zat, hiszen az átlag dolgozói létszámuk
215 fõ körül van, ami a termelési szezon
csúcsidejében, a nyár közepétõl októbe-
rig elérheti a 350-et is.

TISZTÁBB SZENNYVÍZ

Tavaly pedig egy még jelentõsebb be-
ruházás zajlott a cégnél: 600 millió forin-
tot költöttek egy biológiai szennyvíz-elõ-
tisztító rendszerre, belsõ igénybõl kiindul-
va, de kapcsolódva a nyíregyházi szenny-
vízprogramhoz. Így még környezettudato-
sabb, zöldebb lett a vállalkozás Magyar-
ország egyik legkorszerûbb ilyen jellegû
berendezésével. Hozzá kell tenni: a zöld
szín eleve meghatározó az EKO életében
a sárga mellett, hiszen továbbra is a zöld-
borsó- és a kukoricakonzerv-gyártás a leg-
hangsúlyosabb. Amellett, hogy megmarad-
tak az országosan kedvelt márkák (pl.:
Nagymama lekvárja), összesen nagyjából
hetvenféle terméket állítanak elõ, melyek
javarészét, 85 százalékát exportálják. Rá-
adásul ennek ötödét magyar kereskedel-
mi cégek közvetítésével nyugattól keletig,
Skandináviától fõként Németországon át
Olaszországig, a másik irányban pedig
Ukrajnáig, Oroszországig. S ami még
örömtelibb: az alapanyagok döntõen Nyír-

egyháza környékérõl, egy nagyjából ötven
kilométer sugarú körbõl származnak, ahol
3200 hektáron „termeltetnek”. Így alap-
vetõen itteni nyersanyagból, szigorú tech-
nológiai elõírások szerint készült produk-
tumok jutnak a piacra az egyre inkább
nemzetközi szintû, hatékonyságú cégtõl.

OLVASÓI LEVÉL

EKO-LÓGIA

EGYRE INKÁBB ÖKO IS AZ EKOEGYRE INKÁBB ÖKO IS AZ EKO

Hallom, az egykor szebb napokat is lá-
tott Nyíregyházi Konzervgyárban fejleszte-
nek. Öröm. Bár sovány vigasz azoknak a
százaknak, akik egyik napról a másikra ke-
rültek utcára 2002 és 2005 között a nagy
szocialista privatizációs hullám második
csapásában, ami városunkat érte. Emlékez-
nek még az elsõ ilyen, mindent eladunk,
mert „az állam csak rossz tulajdonos lehet”
hullám elõször a BEAG-Universil gyárra, a
tejiparra, a húsiparra – sajnos sorolhatnánk
még vég nélkül – csapott le, a rendszervál-
tás hajnalán, családokat, egzisztenciákat
tönkretéve, egekbe emelve a munkanélkü-
liséget városunkban is. Az EKO csak ettõl
az elsõ hullámtól szabadult meg, és egészen
2002-ig még úgy is tûnt, hogy az állami fe-
lelõsségvállalás, meg persze segítségnyújtás
nyomán az orosz piac elvesztését is sikerül
a gyárnak kihevernie. A cég mûködött, gyár-
tott és napról napra növekvõ megrendelé-
sekrõl szóltak a hírek akkoriban. Hatszázan
dolgoztunk ott akkor, ma alig 80-an, az ak-
kori cégvezetés köztünk élt és mindent meg-
tett értünk. Úgy látszott, az állam tanult a
korábban elkövetett hibákból. Aztán új, is-
mét szocialista kormány jött, leépítés, piac-
vesztés, csõd. Azt beszélték, a cégvezetõk
hitelt is igénybe véve 2 milliárdot fizetettek
volna a cégért, és minden a régi kerékvá-
gásban zajlott volna, de ez nem tetszett az
új uraknak. Más tervük volt. Rengeteg kérõ
érkezett a  szocialisták köreibõl a hirtelen
reményvesztett gyár megvásárlására. Így si-
került ismét bebizonyítani, hogy az állam
milyen rossz tulajdonos. Ha emlékeim nem
csalnak, a 2 milliárdos cégvagyont 400 mil-
lióért (a bagó szót csak azért nem írom ide,
mert felidézi a nyíregyházi dohányipar szo-
morú történetét) sikerült értékesíteni. Hogy
hogyan, azt ma már kár lenne firtatni. A saj-
tóhírek akkoriban bizonyos miniszteri szá-
lakat emlegettek. Gyártósorok keltek útra,
találtak új gazdára, a gyár elkezdett zsugo-
rodni, de legalább annak örülhettünk, hogy
egy magyar cég lett a vevõ. Mi pedig, egy-
kori dolgozók szomorúan, nagy sóhajjal vet-
tük tudomásul mindezt. Ez a mostani hír
talán egy halvány reménysugár. Persze már
nem nekünk, az egykor a „rossz állam” élõ
bizonyítékaként utcára rakottaknak. Talán
egyszer majd valaki bocsánatot kér tõlünk,
azok közül, akik kihúzták a lábunk alól a
talajt. Csak azt kérem tõle, ne próbálja meg
elmagyarázni nekem, milyen rossz volt ne-
künk 2002-ig, mert kinyílik a konzervbon-
tó a zsebemben, legyen az volt pénzügymi-
niszter vagy egykori kartársnõ, volt polgár-
mester asszony. A konzervgyár ügye és sok
kisemmizett, az utcára rakott ember nyomo-
rúsága bizony az õ lelkükön szárad!
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Stratégiai együttmûködési megállapodást kötött Ma-
gyarország Kormánya a Prinzhorn Csoporttal, amely-
nek egyik tagvállalata a Nyíregyházán mûködõ
Dunapack Kft. Az aláírt dokumentum kifejezi a kör-
nyezetipari vállalat hosszú távú elkötelezettségét, a
magyar gazdasági növekedés ösztönzéséért és a ma-
gyar vállalatok versenyképességének erõsítéséért tett
erõfeszítéseit.

Szerzõ: Mikita Eszter

A magyar papíripar legmeghatározóbb szereplõje, a
Prinzhorn Csoport és a Magyar Kormány között létrejött
stratégiai együttmûködési megállapodást Szijjártó Péter,
külügyi és külgazdasági államtitkár, Cord Prinzhorn, a
Prinzhorn Holding vezérigazgatója, a magyarországi tag-
vállalatok nevében pedig Bencs Attila, a Hamburger Hun-
gária ügyvezetõ igazgatója Dunaújvárosban írták alá.

A hazai papíralapú csomagolóeszköz-gyártás több mint
50 százalékát lefedõ Dunapack Kft. része annak a divízió-

nak, amely három vállalatból tevõ-
dik össze. A 13 országban közel
4500 fõt foglalkoztató, ausztriai
székhelyû Prinzhorn Csoport 24 éve
van jelen Magyarországon mint fon-
tos hulladékgyûjtõ, mint a legna-
gyobb magyar hulladékhasznosító
és hullámpapír-gyártó, illetve mint
a legnagyobb papíralapú csomago-
lási megoldásokat gyártó vállalat.
Magyarországon összesen 1100 fõt

STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉS A DUNAPACKKAL
– NYÍREGYHÁZA IS RÉSZE KÖZVETETTEN AZ ÚJABB MEGÁLLAPODÁSNAK

Galambos Attila

Dr. Kovács Ferenc polgármester:

NYÍREGYHÁZA TÖBBSZÖRÖSEN IS
ÉRINTETT

Ez a megállapodás is nagyon komoly lehetõséget je-
lent számunkra, ami egyébként egy folyamat része. Már
van olyan, Nyíregyházán jelenlévõ világcég, amely a
kormány látókörébe került ilyen formában, gondolván
például az országosan is egyedülálló méretben nálunk
fejlesztõ Legóra, vagy a Continentalra. A városvezetés
egyébként folyamatosan kommunikál a szektor itteni sze-
replõivel. Nemrégiben egy tárgyalásra hívtam a nyolc
legnagyobb, Nyíregyházán mûködõ cég vezetõit, akik-
nek ismertettem vázlatosan a 2014–2020 között várha-
tó, a várost is érintõ fejlesztési elképzeléseket. Egyben

arra kértem õket, hogy gondolkozzunk együtt, s ne csak
a kézenfekvõ gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztési té-
mákban, hiszen a tervezés kapcsán az oktatástól a köz-
lekedésfejlesztésig nagyon sok minden szóba jöhet. Is-
mert, hogy a kormány deklarált célja, hogy az összes
beérkezõ EU forrás kétharmadát foglalkoztatás-orientált
gazdaságfejlesztésre fordítja, ez számunkra nagy lehe-
tõségeket rejt. Itt, Nyíregyházán az elmúlt években is
olyan beruházások valósultak meg, amelyek termelõ jel-
legûek és foglalkoztatás-bõvüléssel jártak. Ezekben még
sokkal nagyobb lehetõségek vannak, mint eddig, hiszen
amiket eddig elértünk, azzal újabb esélyeket teremtet-
tünk, s nem csak a turizmus területén. S mint ahogy pél-
dául az egészségturizmus kapcsán számít az, hogy
gyógyhely lettünk, ez esetben is felértékelõdik majd
annak szerepe, hogy itt olyan cégek vannak, amelyek-
kel stratégiai megállapodást kötött a kormány.

csönös bizalom fontosságát és a jövõbeli befektetéseket
támogató hosszú távú partnerség megalapozása iránti igé-
nyét is hangsúlyozza.

TÖRTÉNELMI MEGÁLLAPODÁS

Galambos Attila, a Dunapack Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja elmondta, a megállapodás történelmi, hiszen a Magyar
Kormány elsõ ízben kötött ilyen stratégiai együttmûködést
környezetipari céggel.

Az országban piacvezetõ csoport az elmúlt 20 évben
mintegy 600 millió eurót fektetett be Magyarországon, és
110 milliárd forintos éves árbevételével a magyar papír- és
csomagolóipar legfontosabb szereplõjévé nõtte ki magát.
Szakemberei jelenleg is fejlesztéseken dolgoznak.

A Dunapack Kft. 1,7 milliárd forintot nyert európai uniós
pályázaton. A projekt 50 százaléka támogatás, a másik fele
önerõ, amit modernizációra és új berendezések vásárlásá-
ra fordít a nyíregyházi gyár. A pályázatnak köszönhetõen
biztonságosabbá válik a munkahelymegtartás, és olyan in-
novatív termékek gyártására nyílik lehetõség, amelyekkel
rugalmasabban tudják a vevõi igényeket kielégíteni.

foglalkoztatnak, ebbõl 530-an a Dunapack gyáraiban dol-
goznak, 190-en Nyíregyházán. A Magyar Kormánnyal alá-
írt együttmûködési megállapodás a Prinzhorn Csoport Ma-
gyarország iránti elkötelezettségét jelképezi, amely a köl-
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ORBÁN: A KÖZMUNKA
KAPU A MUNKA VILÁGÁBA

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond
Vásárosnaményban, a rendõrség közigazgatási adatfel-

dolgozó központjának átadásán

Átadták a Nyírségi Civilház és a rendõrõrs felújított
épületét az Érkertben. A városrész rehabilitációja ke-
retein belül megvalósult fejlesztés több mint 78 millió
forintból valósult meg, amelynek 80 százaléka pályá-
zati forrás volt. A fennmaradó összeget a város bizto-
sította a munkálatokhoz.

Szerzõ: Mikita Eszter

Az Érkertben található két óvoda és általános iskola fel-
újítása után átadták a városrész rendõrõrsének, valamint
az itt található Nyírségi Civilháznak a felújított épületét is.
Az Érkerti Lakótelep rehabilitációjának keretein belül
megvalósuló projekt során megtörtént az épület külsõ-
belsõ felújítása, hõ- és vízszigetelték a tetõt, a homlokza-
tot, kicserélték a nyílászárókat, és a távfûtési rendszert is
korszerûsítették. Az épületet akadálymentesítették, moz-
gáskorlátozottak számára korlátliftet szereltek fel, az eme-
leten pedig mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. A
rendõrõrs 29 munkatársa így kedvezõbb munkafeltételek
mellett végezheti feladatát.

Papp Sándor rendõr alezredes, az Érkerti Rendõrõrs pa-
rancsnoka elmondta, az épületet 2002-ben adták át, így

JOBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZOLGÁLNAK

Az ünnepélyes átadáson Tormássi Géza önkormányzati
képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és

 Papp Sándor r. alezredes,
az Érkerti Rendõrõrs parancsnoka vágta át

a nemzeti színû szalagot
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A közmunka kapu, amelyen keresztül be lehet lépni a
segély világából a munka világába, ezért azt meg kell be-
csülni – mondta Orbán Viktor hétfõn, Vásárosnaményban.

A miniszterelnök a rendõrség új közigazgatási adatfel-
dolgozó központjának átadásán hangsúlyozta, ki kell áll-
ni a közmunkások méltósága mellett és meg kell köszön-
ni, „hogy betársultak, és elfogadták az ajánlatunkat”, hogy
ezentúl ne segélybõl, hanem munkából próbáljanak meg-
élni.

A közel 1,8 milliárd forintos hazai forrásból megépült
fejlesztéssel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, a be-
ruházás 291 meghirdetett álláshelyére 947-en jelentkez-
tek. Ebbõl 472-en feleltek meg, amit beszédében jó arány-
nak nevezett a miniszterelnök, a felvett emberek közül
235-en regisztrált munkanélküliként jutottak álláshoz. Ez
ismét azt bizonyítja, hogy az embereknek megvan a fel-
készültségük és dolgozni akarnak, vagyis segély helyett
munkából szeretnének megélni – tette hozzá a kormány-
fõ. (MTI)már szükségessé vált a felújítása. A parancsnok hozzátet-

te, a „Szolgálunk és védünk!” szlogen egy megújult, kor-
szerû épületben jobban érvényesülhet.

A Nyírségi Civilház megújult környezetben látja el ki-
bõvült feladatát. A felújított épületben egy Lakóközösségi
Információs Szolgáltató Irodát is kialakítottak, amely az
érkerti lakóközösség életét segíti.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere kifejtette, két meghatározó intézményt újí-
tottak fel. A rendõrõrs, amely a közbiztonságot javítja, a
civilház pedig a közösségi programok szervezõje. A pol-
gármester hozzátette, arra is odafigyelnek, hogy ne csak
infrastrukturális fejlesztések történjenek. Tovább folytató-
dik majd a lakókörnyezet rehabilitációja. Ahogy az idõjá-
rás lehetõvé teszi, megújítják a Damjanich sétányt, és foly-
tatódik a Toldi utcai 10 emeletes házak korszerûsítése.

A beruházás folytatódik az Érkertben. A városrész köz-
pontjának kialakítása, valamint a 10 darab 10 emeletes
társasház közös részeinek külsõ felújítása után az Érkerti
Lakótelep megújulva várja lakóit.A felújított épület
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Napelemekkel szerelték fel a Nyírtávhõ Népkert
utcai központját. A több mint tizenhatmilliós beruhá-
zás részeként nyolcvankét darab napelemet szereltek
fel, amivel a jelenlegi energiafogyasztás negyedét tud-
ják fedezni. A szakemberek szerint nemcsak költség-
takarékos a fejlesztés, de környezetvédelmi szempont-
ból is jelentõs.

Szerzõ: Erdõs József

Pályázati támogatással épített napelemes rendszert a
Nyírtávhõ a Népkert utcai irodaépületének tetejére. A
beruházást a megnövekedett és várhatóan tovább növe-
kedõ energiaigény miatti költségnövekedés visszafogása
miatt indították be, a projekt teljes beruházási költsége
16,86 millió forint, a támogatás mértéke 50 százalékos.

A szerkezet különlegessége, hogy a fölösleges energiát
a hálózatra tölti vissza, így nem vész kárba az így megter-
melt áram.

– Gazdaságos, fenntartható és zöld. Fontos, hogy a há-
lózatról a korábbinál kevesebb energiát fogunk elhasz-
nálni, és hol máshol is kezdhetnénk takarékoskodni, mint
saját magunkon. Ennek a kiserõmûnek, napelemparknak
az energiáját a saját irodaépületünkben fogjuk felhasználni
– mondta Arday Balázs, a Nyírtávhõ ügyvezetõje.

A beruházást a klimatizált irodai helyiségek és a számí-
tógépes munka növekedése indokolta. Ezek elterjedésé-
vel egyre jobban emelkedtek volna a fogyasztás költsé-
gei, emiatt is pályázták meg a támogatott napelemeket.

Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a projektek
megtervezésénél egyébként is fontos volt, hogy a környe-
zetet védõ beruházások induljanak el.

NAPELEMES VILLAMOS ENERGIA A NYÍRTÁVHÕNÉL

– Ez minden beruházásnál érvényesül, hogy élhetõ vá-
rosunk legyen. Ilyen volt például a szennyvízrendszer, a
borbányai hulladéktelep rekultivációja, a három városrész
rehabilitációja, ahol az energiakorszerûsítés kiemelt szem-
pont volt óvodáknál, iskoláknál. A legutóbbi pályázat, amit
megnyertünk, az intelligens kukarendszer egymilliárdos
fejlesztése, létrehozása. A Nyírtávhõnél is ez érvényesül,
hiszen két évvel ezelõtt megkezdtük a több mint negy-
venéves vezetékek cseréjét, aminek nemcsak környezet-
károsító hatása volt, hanem iszonyú költségekkel és az

üzembiztonság veszélyeztetésével járt – tette hozzá dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A Nyírtávhõ Kft. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0155 pályá-
zata eredményeként nemcsak a villanyszámla csökken-
het, hanem a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyi-
sége is kevesebb lehet.

A városi cég Népkert utcai irodaházának tetejére egyéb-
ként 82 napelemet szereltek.  Az eszközök a teljes ener-
giafogyasztás negyedét termelik meg, és hét éven belüli
megtérüléssel számolnak.

Arday Balázs ügyvezetõ a napelemek elõnyeit elemzi a tetõn dr. Kovács Ferenc polgármesternek
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Kétórás vitát követõen fogadta el Nyíregyháza kép-
viselõ-testülete a város 2014-es költségvetését. A me-
gyeszékhely az idén közel 38 milliárd forintból gaz-
dálkodhat, ez az összeg több mint 2,2 milliárd forint-
tal haladja meg a tavalyit. Az idei büdzsé egyik legfon-
tosabb eleme: Nyíregyházán nincs mûködési hiány.

Szerzõ: Sipos Marianna, Erdõs József

Az elsõ napirend után zárt ülésen került a képviselõk
elé a Váci Mihály Kulturális Központ, valamint a Móricz
Zsigmond Színház igazgatói pályázata. A VMKK igazga-
tója az eddig megbízott vezetõként dolgozó Mészáros
Szilárd lett, a színház ügyében azonban nem született
döntés.

A jelenlegi vezetõ, Tasnádi Csaba mellett az egykoron
Nyíregyházán dolgozó, ma a veszprémi Petõfi Színház
mûvészeként tevékenykedõ Szalma Tamás adta be pályá-
zatát. A szakmai bizottság véleményét figyelembe véve
nem hirdettek eredményt, azt mondták, a „gazdasági és
vezetési ismeretek hiánya miatt” nem támogatták egyik
pályázót sem. Az új pályázatot a napokban kiírják.

Szintén zárt ajtók mögött döntött a testület a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 1-es és 2-es számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak személyérõl, valamint megválasztották a sza-
vazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait is. A vá-
lasztási bizottság tagjai a közgyûlést követõen dr. Kovács
Ferenc polgármester elõtt tették le az esküt (ld.: 13. oldal).

HÁROMSZÁZMILLIÓVAL TÖBB
AZ UTAKRA, JÁRDÁKRA IS

A nyílt ülésen a leghosszabb vitát a 2014-es költségve-
tés váltotta ki, két órán át tárgyalták a napirendet. Nyír-
egyháza idei büdzséje 37 milliárd 802 millió forint, ez
több mint 2,2 milliárddal több, mint az elõzõ évi volt.

A közel 38 milliárd forint 57,3 százaléka a mûködési és
a felhalmozási célra az államháztartási szférából érkezõ
támogatás. A helyi bevétel 22,2 százalékot tesz ki, így
például iparûzési adóból 6 milliárd forintra, építményadó-
ból pedig 2 milliárdra számítanak. A teljes költségvetés
több mint felét fordítják majd mûködési kiadásokra, míg
44,9 százalékát felhalmozásra és beruházásokra költik. A
fennmaradó összeget a tervek szerint pénzügyi finanszí-
rozási kiadásokra fordítják majd. A közgyûlésen elhang-
zott, a legfontosabb feladat a közintézmények és a lakos-
sági szolgáltatások biztonságos mûködtetése lesz 2014-
ben Nyíregyházán. A szociális kiadások összegét az elõ-
zõ évihez képest például 211 millió forinttal növelik, vá-
rosüzemeltetési feladatokra pedig 633 millió forinttal köl-
tenek többet.

Utak, járdák építésére, felújítására, játszóterek karban-
tartására, közintézményi épületek korszerûsítésére együtt
1,2 milliárd forintos keretet hagytak jóvá. A foglalkoztatás
javítása is a kiemelt célok között szerepel a költségvetés-
ben, a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszámát 924-re
emelték, és ehhez 129 millió forint többletforrást biztosí-
tottak a NYÍRVV-nek. De jóval több jut a kultúrára és a
sportra is.

A SZAKADÉK SZÉLÉTÕL INDULTUNK

A szocialista frakció számos kritikát fogalmazott meg a
büdzsével kapcsolatban és több módosító indítványt is
tettek a napirendhez, melyeket nem támogatott a testület.

Dr. Kovács Ferenc az ellenzék felvetésére reagálva el-
mondta:

– 2010-ben egy szakadék szélén álló várost hagyott a
jelenlegi vezetésre a korábbi szocialista apparátus. Ennek
tükrében felháborító, hogy az MSZP frakció képviselõi
számon kérik a költségvetés készítõit – mondta, és hozzá-
tette: Önök ígérgettek, mi pedig megvalósítunk. Nyíregy-
háza polgármestere azt is mondta: Ennél rosszabb költ-
ségvetése soha ne legyen a városnak. 2010-re az óvodák,
az iskolák, a gazdasági társaságok, az utak és az infrast-
ruktúra is leamortizálódtak, emiatt is fontos, hogy ezeket
rendbe tegye a városvezetés. A polgármester a Nyíregy-
házi Televízió kérdésére hangsúlyozta: – Tisztában va-
gyunk a városszerte jelentkezõ jogos igényekkel, hogy
mindenütt európai körülmények legyenek, ám sajnos év-

MÛKÖDÉSI HIÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉS

adósság nem vész el, csak átalakul. Az állam be fogja haj-
tani minden egyes állampolgáron az átvállalt adósságot,
csak hatékonyabban, mint ahogy azt az önkormányzat
tenné.

Lipták Lajos (Fidesz-KDNP) szerint:
– Ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott büdzsé, ami lehe-

tõvé teszi, hogy szinte minden területen emelkedjen a fel-
használható összeg. Látványos fejlõdést tesz lehetõvé a
pénzügyi tervezet, amelynek az eredményeit minden vá-
roslakó élvezheti.

A költségvetést a képviselõk 15 igen, 5 nem és 1 tartóz-
kodással fogadták el. A szocialisták és a Jobbik nem támo-
gatták a büdzsét.

BÕVÜL AZ ALAPELLÁTÁS HATÁSKÖRE

A képviselõ-testület támogatta azt a tervezetet, mely-
nek keretében az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
kibõvíti a nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátási te-
rületét a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó
településekre is. Erre a bõvítésre azért volt szükség, mert
így önfenntartó lehet a rendszer, ugyanis 2014. március
elsejétõl a központi orvosi ügyeletre járó OEP finanszíro-
zásából fedezhetõ lesz az alapellátás szintû, felnõtt sür-
gõsségi ellátás.

A közgyûlés támogatta azt a javaslatot is, hogy a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ által végzett ottho-
ni szakápolás és otthoni hospice ellátást a jövõben az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság végzi majd – a ter-
vek szerint – április elsejétõl. Az átszervezést profiltisztí-
tási és finanszírozási okok is indokolják.

MILLIÁRDOK SPORTLÉTESÍTMÉNYEKRE

Jóváhagyta a képviselõ-testület a Bujtosi Szabadidõ Csar-
nok fejlesztéséhez kapcsolódó programot is. A központi,
2014. évi költségvetésben az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma a nyíregyházi Bujtosi Szabadidõ Csarnok fejlesz-
tésének támogatására 2,1 milliárd forintot irányzott elõ. A
költségvetési forrás lehetõséget ad arra, hogy a létesítmény
gazdaságosabb, energiahatékonyabb mûködése érdeké-
ben leginkább szükséges beavatkozásokon túl, a további
funkcióbõvítés, a sportcélok kiszolgálását, és a minõségi
ellátást biztosító fejlesztések is megvalósuljanak. Csak
néhány a tervezett újdonságok közül: mobil, betolható
nézõtér, beléptetõ rendszer kialakítása, vandálbiztos ülõ-
helyek. Az elképzelések között szerepelnek még szabad-
idõ és konferencia jelleg kialakítását célzó fejlesztések,
melyek azt a célt szolgálják, hogy minél többen látogas-
sanak el a csarnokba, és ne csak sportrendezvényekre.
Lesz itt sportkávézó és olyan mûszaki beruházás, mely
kiváló hang- és fénytechnikával kísért koncerteket tesz le-
hetõvé.

Nyíregyháza legnagyobb sportlétesítménye, a Városi
Stadion is megújulhat hamarosan. A létesítmény a Nem-
zeti Stadionfejlesztési Program keretében bruttó 1 milli-
árd forintot fordíthat fejlesztésre, melynek felét 2014-ben,
míg a másik felét 2015-2016-ban lehet felhasználni.

Az idei tervezett fejlesztések között szerepel: centerpá-
lya korszerûsítése, keleti oldali lelátó felújítása, a lelátót
körülvevõ környezet rendbetétele, közmûvek megfelelõ
szintre való fejlesztése. (További részletek a következõ
lapszámokban, és a Nyíregyházi Televízió Közgyûlés után
címû mûsorában, csütörtökön 18.25-kor.)

tizedes lemaradások vannak, amiket nem lehet egy-két év
alatt pótolni. De a munka a korábbiakhoz képest jóval
nagyobb léptékben zajlik.

Mint elhangzott: Nyíregyháza idei költségvetése mû-
ködési hiány nélkül született meg. A kormányzati, most
már teljes adósságátvállalás eredményeként 2,3 milliárd-
nyi tehertõl szabadultunk meg. Ez azt jelenti, hogy az adós-
ságszolgálatunk, hiteltartozásunk ennyivel kevesebb eb-
ben az esztendõben, amely nyugodtabb tervezést és na-
gyobb fejlõdést tesz lehetõvé.

TÖRTÉNELMITÕL HALOGATÓIG

Nagy László (MSZP) azt hangsúlyozta, hogy több módo-
sító indítványt is tettek a 2014-es büdzsé elõterjesztéséhez,
de szerinte közönnyel és cinizmussal fogadták azokat.

– Az elmúlt évben az egyik legfontosabb a városvezetõ
koalíció részérõl az volt, hogy megszüntesse a 2,5 millió
árbevétel alatti kisvállalkozói adómentességet – mondta az
MSZP frakcióvezetõje. – Mi ennek visszaállítását kezde-
ményeztük, illetve azt, hogy a korábban, a 2010 elõtt meg-
indított építményadó-csökkentési folyamatot tovább foly-
tassa az önkormányzat, ezzel ezt is elutasította az önkor-
mányzat. Meggyõzõdésünk szerint, a költségvetésnek van-
nak olyan tartalékai, amelyek ezeket a bevételkieséseket
pótolhatták volna, meg is jelöltük ezeket a forrásokat.

Vass Zoltán (Jobbik) így fogalmazott:
– A problémánk az, hogy önerõbõl semmilyen új beru-

házás nem indul el. Ez azért nagyon fontos, mert megsza-
badult a város az 1,9 milliárd forint adósságtól, ami már
nem terheli éves szinten a város költségvetését. Ezt útfel-
újításra, külterületek fejlesztésére, a közlekedési infrast-
ruktúra javítására kellett volna fordítani. Ez a halogatások
költségvetése.

Dr. Adorján Gusztáv, a városvezetõ koalíció (FIDESZ-
KDNP) frakcióvezetõje történelminek nevezte a büdzsét.

– Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen költségvetése
Nyíregyházának, amikor elmondhatjuk, hogy mindenre
több pénz jut majd. Alapból nagyjából 2 milliárd forinttal
több forrással rendelkezünk, köszönhetõen az elmúlt há-
rom év nagyon szigorú gazdálkodásának, illetve a kor-
mánytól kapott kompenzációs segítségnek, adósságátvál-
lalásnak.

MÉG LÁTVÁNYOSABB FEJLÕDÉS JÖHET

Petneházy Attila (Fidesz-KDNP) szerint:
– Ez egy kiváló költségvetés, mely nagyon régen nem

volt Nyíregyházán. Példa nélküli, hogy mûködési hiány
nélkül lehetett nekiindulni egy évnek, ez most megtör-
tént. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindezt közösen ér-
tük el, saját erõbõl.

Tormássi Géza (Fidesz-KDNP) arról beszélt:
– A városüzemeltetési és fejlesztési célokra a korábbi-

aknál jóval többet fordíthat idén a város, köszönhetõen az
elmúlt három év szoros gazdálkodásának és az adósság-
konszolidációnak.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (Fidesz-KDNP) elmond-
ta:

– Komoly lehetõsége az idei költségvetésnek, hogy több
pénz jut szociális feladatokra, intézményfelújításra, inf-
rastruktúra-fejlesztésre.

Dr. Halkóné Rudolf Éva (Fidesz-KDNP) szerint:
– Ez a tények költségvetése.
Jeszenszki András (MSZP) így fogalmazott:
– Ez a problémák áthelyezésének költségvetése. Az



2014. FEBRUÁR 28. 7

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

A múlt évek hagyományainak megfelelõen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
2014. évben ismét kiemelt figyelmet fordít a március 22-én

ünnepelendõ Víz Világnapra, ezért

Víz Világnapi bemutatónapokat
szervez általános és középiskolai, valamint fõiskolai csoportok
részére az I. sz. Szennyvíztisztító telephelyen (Nyíregyháza,
Westsik Vilmos utca 1.). A helyszínen kollégáink bemutatják,

hogyan történik a beérkezõ szennyvíz fogadása, tisztítása, majd a
már megtisztított szennyvíz visszajuttatása a természetbe.

Ugyancsak a Víz Világnapja alkalmából, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
1 napra ismét megnyitja a Víztorony kapuit Nyíregyházán, az
Arany János utcán. Március 21-én 09.00 és 15.00 óra között a
zrt., a Nemzeti Környezetügyi Intézet Felsõ-Tisza-vidéki Kiren-

deltsége és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai
várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat, és az érdeklõdõ

felnõtteket egy pohár tiszta vízre!
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú

gyermekek kísérõvel sem, általános iskolás korú gyermekek pedig
kizárólag a csoportot kísérõ pedagógus és a zrt. munkatársainak

jelenlétében mehetnek fel!

Az elõzetes jelentkezéseket mindkét helyszín esetében a
pr@mail.nyirsegviz.hu

e-mail címre, vagy a 42/523-600/1200-as mellékre kérjük jelezni.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából 2014. évben
újból meghirdeti rajz- és fotó-, valamint versíró pályázatát a

szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ tagoza-
tának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.

A 2014. évi Víz Világnap, és egyben a pályázatok témája:
„VÍZ ÉS ENERGIA”

A pályázatok feltételei megtalálhatóak a www.nyirsegviz.hu
weboldal nyitólapján.

Víz Világnap
2014
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnöke emlékezõ beszédében hangsúlyozta,
hogy mindannyian részesei voltunk egy korszaknak. A
megyei önkormányzat a kezdetektõl fogva támogatta a
Periférián Alapítvány kezdeményezését. Mint fogalma-
zott: – Alighogy megszabadult az ország az egyik meg-
szállásból, rögtön jött a felszabadulásnak hazudott má-
sik, amikor olyan ideológia kapott teret Magyarorszá-
gon, mely által a tiszta lelkek kiszolgáltatottak lettek, a
megnyomorítottak életükkel fizettek. A szobor legyen
egy figyelmeztetés: soha többé diktatúrát, soha többé
kommunizmust!

Petneházy Attila, a Fidesz-KDNP országgyûlési kép-
viselõjelöltje arról beszélt, hogy emlékezni felelõsség
is. – Egy tanulság van: soha többé. A most felnövõ ge-
nerációk már nem tudják mit éltek át a szüleik, nagy-
szüleik a kommunizmus évtizedeiben, ezért el kell
nekik mondani annak érdekében, hogy a borzalmak
ne ismétlõdhessenek meg. Nekünk, akik a rendszer-
váltás idején lettünk felnõttek, ezeket a személyes él-
ményeket tovább kell adnunk gyermekeinknek. Rajtunk
múlik, hogy a szobor mellé tegyük apáink, nagyanyá-
ink történetét. „Az emlékezés helyét soha nem veheti
át a közöny.”

Dr. Szilassy Géza, a kommunizmus áldozatainak em-
lékmûve felállítását kezdeményezõ Periférián Alapít-
vány elnöke szerint a szoborral nemcsak mementót ál-
lítanak, hanem köszönetet is mondanak. – Köszönetet
õseinknek, akik áldozatokat hoztak, akik emberek pró-
báltak maradni az embertelenségben. A szobornak a
mindenkori emlékezés színhelyévé kell válnia. Míg
ezen emlékmû áll, a halottak örökké figyelmeztetnek
– hangsúlyozta.

Kövér László, az országgyûlés elnöke nyíregyházi lá-
togatása során exkluzív interjút adott a Nyíregyházi
Televíziónak és Naplónak. Ennek egy rövidített, szer-
kesztett változatát olvashatják most, egy hosszabb be-
szélgetést pedig a kedden 18.25-kor kezdõdõ Híregy-
háza címû mûsorban láthatnak a közjogi méltósággal.
(Ismétlés: kedden 22.20-kor és szerdán 20.25-kor.)

– Elnök Úr, miért tartotta fontosnak, hogy szemé-
lyesen avassa fel az emlékmûvet?

– Több okból is fontos volt számomra, hogy eljöhessek.
Elõször is, mert Kovács Ferenc polgármester úr a barátom,
tehát amit õ kér, azt igyekszem teljesíteni. De azért ennél
fontosabb az, hogy egy olyan alkalommal jöttünk össze
szép számmal a kommunizmus áldozatai emlékmûvének
az avatására, amely nem olyan régóta van, az elsõ Orbán-
kormány döntött arról, hogy meg kell emlékeznünk a Ma-
gyarországot sújtó diktatúrák, így nemcsak a nácizmus,
hanem a kommunizmus áldozatairól is. Ha ezt nem ten-
nénk meg, akkor tulajdonképpen cinkosok lennénk ab-
ban a bûnben, ami magát a rendszereket terhelte, illetve
ami ezen rendszerek terrorja után következett a felejtés
bûnében. Sokan voltak, akik kifejezetten tettek azért, hogy
kitöröljék a generációk felnövekvõ tagjainak az emléke-
zetébõl azt, hogy milyen rendszer uralkodott itt 1990-ig.
Az, hogy emlékezünk, hogy a gyermekeinkre, unokáink-
ra hagyjuk azt, hogy min mentek keresztül az õ nagyszü-
leik, dédszüleik, nagyon fontos annak érdekében, hogy
soha többé ne fordulhasson elõ velünk, magyarokkal mind-
az, amit a 20. században megszenvedtünk.

– Ön is utalt rá, hogy még élénk a kádári nosztalgia,
s Nyíregyházán, a volt pártház elõadótermében is ott
van még a falon Szamuely fába faragva…

– Tehettünk volna már sokkal többet az elmúlt 25 év-
ben annak érdekében, hogy a múltat sikerüljön földol-
gozni, sikerüljön bevallani azoknak, akiknek van, volt,
vagy lett volna mit bevallani, és így talán a megbocsátás,
a kiengesztelõdés is megtörténhetett volna. Tehettünk
volna talán többet a törvényhozásban, a nyilvánosság-
ban, tehettek volna talán többet az ország vezetõi, értel-
miségijei, akik nem ártották bele magukat a politikába és
így egyfajta szellemi iránytûként szolgálhattak volna an-
nak érdekében, hogy megértse a magyar társadalom, hogy
mi történt vele 1990-et megelõzõen. Ám hadd emeljem

nem nemzetközi fórumokról is, most azt mondhatjuk,
hogy még az európai bizottság elõrejelzései szerint is az
idei, meg a következõ esztendõ egészen biztosan biz-
tonságos lesz. Egyrészt a költségvetési egyensúlyt meg
tudjuk tartani, másrészt pedig növekedõ pályára állt az
ország és remélem, ennek minél elõbb az emberek pénz-
tárcáján is lesz majd hatása. A mögöttünk hagyott esz-
tendõ már mutatja az elõrejelzések megalapozottságát,
hiszen például az elõzõ év utolsó negyedévében 2,7
százalék volt a gazdasági növekedés, s ennek eredmé-
nyeképpen is 255 ezer emberrel több dolgozik, mint négy
esztendõvel ezelõtt. Minden ellenkezõ beállítással szem-
ben ez nem mindössze a közmunkaprogramoknak kö-
szönhetõ.

– Tekintsünk elõre is. Milyennek látszik Budapestrõl
Nyíregyháza, mit lát benne lehetõségként?

– Polgármester úr olyan pillanatban került a város élé-
re, amikor egy korábbi szocialista vezetés gyakorlatilag
a pénzügyi csõd szélére juttatta a várost, s ez egy retten-
tõen fontos és sikeres három és fél esztendõ volt Nyír-
egyháza életében. 18 milliárd forintnyi segítséget az ál-
lam, a központi kormányzat is adott hozzá, azáltal, hogy
mint a többi önkormányzatot, így Nyíregyházát is kisza-
badította az adósságcsapdából. Azért ehhez tegyük hoz-
zá, hogy ez a 18 milliárd forint valahogyan összejött az
elõdöknek az áldásosnak nem mondható munkálkodá-
sa eredményeképpen, aminek az lett a következménye,
hogy a ciklus kezdetén polgármester úr azzal volt kény-
telen szembenézni, hogy szinte mûködésképtelenek a
közszolgáltatások, akár ki kell kapcsolni a villanyt, vagy
a közvilágítást némely utcában... Azt el kell mondani,
hogy polgármesterként, képviselõként is szó szoros ér-
telmében – miután gyakran találkoztunk, azért merem
ezt állítani – az egészségét sem kímélve dolgozott, külö-
nösen az elsõ egy-két esztendõben azon, hogy a csõdöt
elkerülje a város, és sikerüljön újra talpra állítani. Miu-
tán megoldották, az után szabadította föl a kormányzat
az önkormányzatokat az adósság terhe alól. Nyíregyhá-
za város esetében azt jelenti, hogy az így felszabaduló
pénzeszközök, amelyeket eddig adósságtörlesztésre kel-
lett volna fordítani az elmúlt esztendõben is, azok most
olyan célokra mehetnek, amelyekre valók: a közintéz-
mények, az utak felújítására, a szociális kiadások növe-
kedésére. Itt komoly dolgok történtek.

KÖVÉR LÁSZLÓ: ITT KOMOLY DOLGOK TÖRTÉNTEK

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Az irodalmi pályázat díjazottjai:
Különdíjasok:
Balla Judit Rebeka, a Krúdy Gyula Gimnázium tanu-

lója. Felkészítõ tanára: Bányai Zoltán.
Sramkó Loretta, a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója.

Felkészítõ tanára: Sárga Tamás.
1. helyezett: Lajti Evelin, a Lippai János Mezõgazda-

sági Szakképzõ Iskola diákja. Felkészítõ tanára: Uri
Zoltánné Kondor Margit.

2. helyezett: Trizner Laura, a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium tanulója. Felkészítõ tanára: dr. Buczkóné
Rangoni Claudia.

3. helyezett: Farkas Panna, a Krúdy Gyula Gimnázi-
um tanulója. Felkészítõ tanára: Bányai Zoltán.

ki az emléknap mellett az alaptörvényünket is, amely vi-
szonylag hosszú teret szentel ezen múlt feldolgozás-köte-
lességének.

– Az alaptörvény mellett mit emelne ki még a most
záruló ciklusból, amely során nagyon komoly tempót dik-
táltak maguknak a törvényhozásban?

– A magyar országgyûlés szerintem Guinness-rekordok-
ba illõ teljesítményt mutatott fel az elmúlt négy évben. A
változások közül ki kell emelni a Büntetõ Törvényköny-
vet, a Polgári Törvénykönyvet és a Munka Törvényköny-
vét, amelyek önmagukban is mutatják azt, hogy rendszer-
szintû átalakulás ment végbe az elmúlt négy esztendõben.
Ha ezt lefordítjuk magyarra, azt jelentette, hogy jobb le-
gyen a közbiztonság, hogy több rendõr legyen az utcá-
kon, hogy az iskolában, aki adót fizet és beadja a gyerme-
két – kötelezõen persze –, akkor garantáltan hasonló szín-
vonalú és minõségû oktatást kapjon a gyermeke, akkor is,
hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy kis falujában
tölti az iskolás esztendõit, vagy Budapesten. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy Magyarország – s így a települései – a
csõd szélén álltak 2010-ben, hiszen olyan irdatlan mennyi-
ségû adósság nehezedett ránk, amelyek erõsen kétségessé
tették, hogy egyáltalán van-e ebbõl a helyzetbõl kiút. Szem-
ben a pesszimista jóslatokkal, sõt, kárörvendõ, vész-
madárkodó hangokkal, amelyek folyamatosan hallatszot-
tak, nemcsak az ellenzék részérõl Magyarországon, ha-

A beszédek után dr. Kövér László adta át a több száz
fõnyi emlékezõ jelenlétében a város- és megyelakóknak a
kommunizmus áldozatainak állított emlékmûvet. Ezt kö-

vetõen a történelmi egyházak képviselõi megáldották,
megszentelték az alkotást, majd a résztvevõk virágokat és
mécseseket helyeztek el a szobor talapzatán.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkal-
mából megemlékezést tartottak a városházán. A
nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik
alkalommal hirdetett a témában irodalmi pályá-
zatot középiskolások számára.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján tartott
megemlékezésen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza pol-
gármestere köszöntõjében hangsúlyozta, ezen a na-
pon arra a történelmi tragédiára emlékezünk, amit év-
tizedekig elhallgattak Magyarországon. A kommuniz-
mus az egypárti diktatúrájával negyven évre béklyóz-
ta meg a nemzetet, amely áldozatokat is szedett. Ár-
tatlanul kínoztak meg, börtönöztek be, internáltak és
végeztek ki embereket. Életpályák törtek ketté, ame-
lyek következményeire még a ma élõk is emlékeznek.
Kötelességünk tehát a kommunizmus áldozatai elõtt
fejet hajtani, és megtanulni, hogy semmilyen körül-
mények között sem szabad diktatórikus eszközöket
alkalmazni, és ezt nem is kell elviselni.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette: Az idén
minden eddiginél több, 56 pályamû érkezett. A pá-
lyázók feladata nem volt egyszerû. De tudniuk kell –
különösen azoknak, akik úgy gyûjtöttek adatot és in-
formációt, hogy még élõ szemtanúval, vagy az egy-
kori áldozatok leszármazottaival beszélgettek –, hogy
munkájukkal õk maguk is hozzájárultak az igazság fel-
tárásához. Ezt leszögezve, azt gondolom, még na-
gyobb elismerés illeti õket és a felkészítõ tanáraikat.

4. helyezett: Tisza Elizabeth, a Széchenyi István Köz-
gazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kol-
légium tanulója. Felkészítõ tanára: Pázmándi Ka-
talin.

5. helyezett: Kaponyás Fanni, a Széchenyi István Köz-
gazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kol-
légium tanulója. Felkészítõ tanára: Nagy Zsuzsan-
na.

6. helyezett: Takács Tekla, a Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Felkészí-
tõ tanára: Takács Zsolt Gusztáv.

A városházi megemlékezés után a Virág utcán meg-
koszorúzták az utolsó magyar hadifogoly, Toma And-
rás emléktábláját.

„Papó éppen sepregetett a napkori kis házunk elõtt,
míg dédnagyanyád a konyhában készítette az ízletes
ebédet, a krumplis tésztát – mesélte édesapám.

Önkéntelenül elmosolyogtam magam. Apa meg is
jegyezte:

– Tudom, ez a kedvenced! – és neki is kissé felderült
az arca.

Néhány másodperc múlva azonban ugyanolyan bús-
komorrá vált, mint korábban volt.

– Amikor elkészült az ebéd, papóék asztalhoz ül-

RÉSZLET AZ ELSÕ HELYEZETT LAJTI EVELIN PÁLYAMUNKÁJÁBÓL
tek. Kopogtattak. Meglepõdtek, hiszen nem vár-
tak vendéget aznap ebédre. A meglepetés aztán
félelemmé vált, mikor az ajtót kinyitván két mar-
cona orosz katonát pillantottak meg. Azok, se szó,
se beszéd, berontottak. Dédapád próbált ellen-
állni, de a fegyveresek erõsebbnek bizonyultak.
Szegény a földre került, mert leütötte az egyik
katona. Miután magához tért, és vonszolták ki a
kiskapun, csak ennyit mondott a párjának: „Sze-
retlek!”

„Építjük a nép országát” – ezzel a címmel nyílt kiállí-
tás a Jósa András Múzeumban a Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Emléknapja alkalmából. A tárlatot egész
évben láthatja a nagyközönség.

A kiállítás azokra a központi gondolatokra épít, amelye-
ket nem lehet megkerülni, ha az 1947-tõl 1956-ig terjedõ
idõszakról beszélünk – így foglalta össze a kiállítás közpon-
ti gondolatát dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazga-
tója a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.

A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja al-
kalmából beszélgettünk vele a múzeum új kiállításáról,
mely a Magyar Kommunista Párt hatalomra kerülését és
diktatúráját mutatja be 1945 és 1956 között.

A múzeum épületének is van köze a diktatúra éveihez.
1950-tõl 1972-ig a múzeum épületében mûködött az ak-

KIÁLLÍTÁS A LÉGÓPINCÉBEN
tív központja volt az akkori pártvezetésnek – kezdte dr.
Bene János a virtuális tárlatvezetést.

A kiállítás eleme egy ÁVO-s ruha, azok a festmények,
amelyek a személyi kultuszt reprezentálják és a középüle-
teket díszítették, illetve a kuláklistáról és az iskolák államo-
sításáról szóló tárgyi és dokumentumanyagok. Ezek mellett
a kitelepítésekrõl szóló dokumentumok is részei a kiállítás-
nak, amelyrõl dr. Szilassy Géza – a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emlékmûve felállítását kezdeményezõ Periférián Ala-
pítvány elnöke – adta a múzeumnak a családja kálváriáját
jelzõ anyagokat, és a kiállításon megtekinthetõek azok a
címerek is, amelyeket végül levertek, így többek között az a
vörös csillag, ami a zöld irodaházon volt.

A kiállított tárgyak és dokumentumok kézzel fogható
jelzései annak, mi is történt 1947 és 1956 között – hang-
súlyozta a múzeumigazgató.

kori párt. Elõször az MDP, a Magyar Dolgozók Pártja, majd
1957-tõl az MSZMP. Ott volt az újság szerkesztõsége, ott
volt a DISZ iroda, a KISZ és a munkásõrség. Adminisztra-

„AZ EMLÉKEZÉS HELYÉT SOHA NEM VEHETI ÁT A KÖZÖNY”

Szerzõ: Bruszel Dóra, Sipos Marianna, Tarczy Gyula

Mert a fájdalom enyhülhet, de az emlékezet nem fakulhat meg. Soha nem felejtünk! – hangoztatta Petneházy Attila, a
Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje a több száz fõnyi, emlékezésre és fõhajtásra érkezett közönség elõtt

A rendezvénysorozat a Polgári Szalon keretében folyta-
tódott, ahol dr. Kövér László, az országgyûlés elnöke

(balról) tartott elõadást

Dr. Bene János múzeumigazgató mutatja vendégeinek a
múltidézõ relikviákat
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MAGÁNYOS, VÁNDORLÓS SZAKMA

A színészi lét velejárója, hogy távol kerül a családjától
többnyire az ember, ami nemcsak lelkileg okoz gondo-
kat, de egy fiatalember megélhetését is drágítja. Zoltán
beszélgetésünk elõtt másfél órával éppen Békéscsabáról
érkezett, ott élnek a szülei, de õ nagyszalontainak vallja
magát, ami ma Romániában található. Itt született egykor
Arany János, kicsi korában, áttelepülésükig õ is ott élt a
szüleivel, s ott laknak a nagyszülei. Megszerette a békési
megyeszékhelyet is, ám útja onnan Budapestre, Kapos-
várra, majd Nyíregyházára vezette, így kénytelen-kellet-
len megszokta az otthontól való távolságot.

– Ez egy magányos, vándorlós szakma – folytatta.  –
Távol élnek tõlem a szüleim, de azért annál jobb a talál-
kozás. Nagyon élvezem most a nyíregyházi létet. A válto-
zás mindig jó, mert az ember új impulzusokat kap a kör-
nyezetétõl, a kollégáitól. A helynek s az ott élõ emberek-
nek mindig van egy kisugárzása, ami ösztönzõleg hathat.
Románul csak nagyon kicsit tudok, nem szerettem a nyel-
vet, s nem is kényszerültem rá, hogy megtanuljam, hiszen
Nagyszalontán máig többségben vannak a magyarok, ha
csökken is a számuk, hiszen a fiatalok közül sokan elköl-
töztek onnan. A városnak nincs önálló társulata: a békés-
csabaiak, a nagyváradiak mutatnak be elõadásokat. Nagy-

RÁK ZOLTÁN SOÓS IMRE NYOMDOKÁN
Nyolc év után ismét egy fiatal nyíregyházi színész,

ezúttal Rák Zoltán veheti át a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma és a MASZK Országos Színészegye-
sület által 2001-ben alapított Soós Imre-díjat.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Mûvészünk Tasnádi Csabától, a Móricz Zsigmond Szín-
ház igazgatójától tudta meg az örömteli hírt, s hogy biztos
legyen benne, nem álmodik, egy óra múlva már fel is hív-
ta az egyesület titkára azzal: „Zolikám, emlékszel-e rám?”
Hogyan is felejthette volna el, hiszen õ segített neki an-
nak idején a TEVA-ösztöndíj elnyerésében! (Ezt frissen dip-
lomát szerzett színházi szakemberek kaphatják egy-két
évig.) Megtudta tõle, hogy egy sor színész ült össze, s neki
ítélték a rangos elismerést. A MASZK-nak, Zoltán tudtá-
val, olyan kiváló tagjai vannak, mint Hegedûs D. Géza
vagy Molnár Piroska, de hogy kik voltak a mostani dön-
téshozók, arról nincs tudomása. Minden évben egy vagy
maximum két ember kapja a mélyrõl indult színészzseni-
rõl elnevezett díjat. Nem tudja, lesz-e más díjazott az idén,
de a hivatalos levélben az áll, hogy „neked ítélte”, azaz
egyes számot alkalmaztak. Bárhogy van is, nagy megtisz-
teltetésnek tartja, hogy rá gondoltak. Színházunkból ed-
dig csak Kuthy Patríciát díjazták, az országosan legismer-
tebb az elõdök közül Hámori Gabriella. S hogy miért igé-
nyel fokozott figyelmet az ifjú mûvészek elindítása?

– Nehéz kezdõnek lenni a színészi pályán! – mondta
elkomolyodva. – Sokan nem tudnak elhelyezkedni, avagy
szabadúszókként próbálnak talpon maradni. A diploma
megszerzése után öt évig lehet megszerezni ezt a díjat,
így ez az utolsó lehetõségem, hogy megkapjam. Valóban
ösztönzõleg hat, hiszen azt mutatja, a fõvárosban is felfi-
gyelnek az ember munkájára, van értelme a tevékenysé-
gének, érdemes küzdeni, rengeteget dolgozni. Úgy gon-
dolom, ha nem is mindig olyan produkcióban játszik va-
laki, ami igazán kedvére való, ám szívvel-lélekkel „oda-
teszi magát”, annak van értelme, lesz eredménye! Úgy
gondolom, sokan megérdemelnék a színészkollégáim, volt
osztálytársaim közül is ezt a kitüntetést. Ezzel a díjjal
egyidõben jött létre a Gobbi Hilda-díj, amire szerintem
szintén nagy szükség van. Ezt idõsebb kollégák számára
alapították.

váradon vagy más romániai magyar ajkú városban eset-
leg szívesen játszanék, ha úgy hozná az élet, de túl régen
jöttem el Romániából, a színházi alapjaimat is Magyaror-
szágon kaptam, így nem szeretnék tartósan ott élni.

Az eltelt négy és fél évad alatt sok darabban játszott,
sokféle figurát testesített meg. A mostani színházi év egy
kicsit szellõsebbre sikeredett, de eddig évi öt-hat premier-
je volt. Így is gyakran lép színpadra. Láthatjuk a Balta a
fejbe, a Lenni vagy nem lenni, a Tûzoltó leszel s katona!
címû darabokban, de még az évad végéig remélhetõleg
vár rá egy bemutató. Mint elmondta, a színész elnevezés-
ben is benne van, s annak örül különösen, ha sokféle színt
meg tud mutatni a világból. Ne csak királyfi legyen, s ne
csupán fõszereplõ! Az a lényeg, hogy sokféle karaktert
testesítsen meg. Kicsit maximalistának tartja magát, mert
úgy érzi, minden általa színre vitt figurában volt még több.
Húszszor-harmincszor adnak elõ egy mûvet, s közben a
megtestesített figura formálódik.

BELEKÓSTOLT A FILMEZÉSBE IS

– Úgy éreztem, hogy jól megtaláltam a szerepet a Balta
a fejbe címû darab bérgyilkosaként. Nem tudom persze
igazán beleképzelni magam az õ helyzetébe, hiszen én
másképp élek, de megvan a maga igazsága. Hibázott,
megölt egy gyereket, de ugyanúgy kezeli ezt a szörnyû
bûnt, mint bárki más. Nagyon tudtam azonosulni az Adás-
hiba címû Szakonyi Károly-mû Imrusával, aki korban is
közel állt hozzám; ki akar törni a családjából. Pintér Béla
Parasztopera címû mûvében hajdan énekelnem kellett. Ez
sem áll távol tõlem. Olyan szép hulláma volt az elõadás-
nak, hogy élvezet volt benne játszani.

Bizonyára felejthetetlen emlék azok számára, akik lát-
ták Pozsgai Zsolt A föld szeretõje címû, Zsolnay Vilmos
életérõl szóló filmet, amiben Zoli a világhírû vállalkozó
fiát alakította. A nagyapját játszó színésszel, Koncz Gá-
borral nem volt közös jelenetük, de jólesett neki, hogy
meg akarta ismerni ifjú kollégáját, ezért megvárta õt egy
alkalommal. Remek volt vele beszélgetni, mert valóban
olyan volt az általa megformált nagyapa, mint a színé-
szünké. Volt szó róla egyszer-kétszer, hogy elszerzõdik
másfelé, de most nagyon jól érzi itt magát, s amíg ez így
marad, nem megy el. Az ünnepélyes díjátadást március
27-én rendezik egy gálaest keretében a Szegedi Nemzeti
Színházban.

Megjelent a Szabolcsi honvédek aranykönyve. Az
1848-49-es idõszakot bemutató kötetbõl megtudható,
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének milyen sze-
repe volt a forradalom és szabadságharcban, és kik
vettek részt a harcokban.

Egy avatójegyzék volt az egyik dokumentum, amely a
kötet alapját adta. Ebbõl megtudható, hogy 1848 májusá-
tól mely újoncokat vették jegyzékbe, a megsárgult papír-
ból kiderül a nevük és a nyilvántartásba vett adataik. A
történészek többek között ebbõl dolgoztak, amikor össze-
állították a Szabolcsi honvédek aranykönyve 1848-1849
címû kötetet.

A könyvet Hermann Róbert, Kedves Gyula és Bene Já-
nos múzeumigazgató állította össze (képünkön, balról

SZABOLCSI HONVÉDEK ARANYKÖNYVE
jobbra). A történészek azt mondják: az 1848-1849-es for-
radalom és szabadságharc azért volt igazán jelentõs, mert
nem csupán a fõvárosra korlátozódott, hanem egész Ma-
gyarországot mozgósította. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye pedig fontos bázist jelentett, innen történt a katonák
élelemmel és ruhával való ellátása, és Nyíregyházán ka-
tonai kórház is mûködött.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének emellett fontos sze-
repe volt a katonák utánpótlásának biztosításában, a me-
gye az ország más területeihez képest legalább kétszer
annyi embert adott, majdnem 6000 katona vett részt a
szabadságharcban.

A Szabolcsi honvédek aranykönyvét a Jósa András Mú-
zeumban mutatták be. A történészek szerint a kötet azért
fontos, mert bemutatja a szabolcsi katonákat, és képet ad
arról az erõfeszítésrõl, amit megyénk tett a haza védelmé-
ért.

Holokauszt emlékhelyek a világban címmel nyílt fo-
tókiállítás dr. Vraukó Tamás dokumentarista képeibõl
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A
tárlat március végéig tekinthetõ meg.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a Ma-
gyar Holokauszt Emlékév programjának támogatására 16
rendezvénnyel pályázott, amelyek egyike a dokumentum-
és fotókiállítás. A megnyitón részt vett a 88 éves Markovics
Gyula, aki egyike a még köztünk élõ három nyíregyházi
túlélõnek, aki megjárta Auschwitz-Birkenaut. Elmesélte,
hogy 1941-ben Sátoraljaújhelyrõl vitték el az elsõ transz-
portokat, azokat az embereket soha többé nem látták.

A kiállítás megnyitóján Jászai Menyhért, Nyíregyháza
alpolgármestere hangsúlyozta, az emlékezés arról is szól,
hogy a következõ generációkkal is megismertessük a
holokauszt borzalmait.

Dr. Vraukó Tamás utazásai során járt Auschwitz-
Birkenauban, Varsóban, Krakkóban, valamint a texasi El
Pasóban, és az elkészült közel 200 képbõl 53 darabot ál-
lított ki a Holokauszt Emlékévben a megyeszékhelyen.

HOLOKAUSZT EMLÉKHELYEK

Gosztola Adél és Rák Zoltán a Lenni vagy nem lenni
címû darabban

A szerzõk a könyvbemutatón
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Ferenc körúton eladó egy 46 m2 alapterületû, harma-
dik emeleti, déli tájolású, mûanyag nyílászárós, másfél
szobás lakás. Irányár: 5,79 M Ft. 70/467-7179

Stadion utcán eladó egy téglaépítésû társasházban egy
51 m2-es, kettôszobás, erkélyes, egyedi mért távfûtéses
lakás. Irányár: 5,41 M Ft. 70/467-7179

Kossuth utca 12. szám alatt 9. emeleti, 62 m2-es, 1+2
szobás, kéterkélyes lakás eladó. Irányár: 6,65 M Ft. 70/
467-7129

Fazekas János téren eladó egy 55 m2-es, 2 szobás,
É-K-i fekvésû, erkélyes, mûanyag nyílászárós lakás.
Irányár: 5,25 M Ft. 70/467-7129

Szarvas utcán sürgôsen eladó egy 48 m2-es, 2 szobás,
2. emeleti, szigetelt, NY-i fekvésû lakás! Irányár: 5,7 M
Ft. 70/467-7129

Petôfi utcán eladó egy 42 m2-es, 1+1 szobás, gázkon-
vektoros, mûanyag nyílászárós, 1. emeleti lakás. Irány-
ár: 5,99 M Ft. 70/467-7129

Kéken eladó egy 92 m2-es családi ház 2133 m2-es tel-
ken. Jó állapotú, amerikai konyhás, 2 szobás. Irányár:
3,58 M Ft. 70/467-7129

Plazával szemben S.O.S. eladó egy 99 m2-es, elsô eme-
leti, 3 szoba+nappalis, amerikai konyhás, kiváló állapo-
tú lakás. Irányár: 17,83 M Ft. 70/467-7129

Kossuth utcán eladó egy 76 m2-es, 2+2 szobás, jó álla-
potú, mûanyag nyílászárós lakás egy szigetelt társasház-
ban. Irányár: 8,76 M Ft. 70/467-7129

Nád utcán földszinti, korszerû kialakítású, 48 m2-es,
2 szobás lakás 16 m2-es garázzsal eladó. Irányár: 13,3
M Ft. 70/467-7129

Árpád utcán, téglaépítésû, hôszigetelt épületben máso-
dik emeleti, 35 m2-es, gázfûtéses lakás eladó. Irányár:
4,2 M Ft. 70/467-7129

Korányi kertvárosban, 628 m2-es parkosított telken fekvô,
4 szobás családi ház eladó.  Irányár: 19,95 M Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza–jósavárosi, 54 m2-es, 1+2-es lakás eladó.
Az épület kívülrôl szigetelt, lépcsôháza gondozott. A la-
kás felújítása után kitûnô családi fészekké válhat. Irány-
ár: 5,49 M Ft. 70/467-7259

Nyíregyháza–Borbányán, 2007-ben épült, 105 m2-es,
3 szoba+nappali étkezôs, dupla garázsos családi ház el-
adó. Irányár: 18,9 M Ft. 70/467-7259

Nyíregyháza–Örökösföldön eladó lakás. 66 m2 alapte-
rületû, délkeleti tájolású, egyedi mért távfûtéses, erké-
lyes. Irányár: 6,8 M Ft. 70/467-7184

Nyíregyháza–érkerti, 2 szobás, 51 m2-es, mûanyag nyí-
lászárós lakás kedvezô áron eladó. Viszonylag kis felújí-
tással költözhetô. Irányár: 5,3 M Ft. 70/467-7259

SIKERES VÁLSÁGMENEDZSELÉSEN
TÚL A KÓRHÁZ

MINISZTERI ELISMERÉS
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Miniszteri El-

ismerõ Oklevelét vehették át az Egészségügyi Szak-
dolgozók 45. Országos Jubileumi Kongresszusán és a
Magyar Ápolók Napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Projekt-
irodájának dolgozói.

A rendezvény immár 45. éve a hazai egészségügy
legrangosabb, legtöbb szereplõt megmozgató szakmai
seregszemléje, mely során díjakkal és elismerésekkel
köszönik meg az egészségügy területén kiemelkedõ
szakmai teljesítményt nyújtó kollégák munkáját. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház szervezeti egységének munkatársai, az
európai uniós finanszírozásból megvalósuló projektek
teljes körû elõkészítésével, megvalósításával, összehan-
golásával és szakmai felügyeletével érdemelték ki a
Miniszteri Elismerõ Oklevelet. A harminc, megvalósí-
tás alatt álló, mintegy 26 milliárd forint összértékû
projektportfólió kezelése komoly organizációt, a kollé-
gák szakértelmének optimális kihasználását és egy olyan
professzionális idõmenedzsmentet igényel, amely csak
a különleges csapatok sajátja.

Kun József, mint projektiroda-vezetõ, az irodán dol-
gozó munkatársakkal együtt, Komán Attilával, Nagy At-
tilával, Farkasné Szondi Anitával, Kósa Katalinnal, Pász-
tor Veronikával, Gulyás Istvánnéval, Diósi Marianná-
val, Kovácsné Temesvári Zsuzsával, Radvánszkyné
Gulyás Györgyivel és dr. Nagyné Veres Szilviával a
2014. február 19–24. között tartott esemény nyitónap-
ján, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
vehette át az Emberi Erõforrások Minisztériumának el-
ismerõ oklevelét.

Sikeres, két éven át tartó válságmenedzselésen van
túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK). Az intézmény
vezetése a felszámoláshoz közeli veszélybõl kivezet-
te a kórházcsoportot, a Tömbkórház Projekt folyta-
tásához megszerezte a szükséges forrást, emellett or-
szágosan is a legmagasabb összegû adósságkonszoli-
dációt lobbizott ki.

Miután a közvetlen financiális kockázatok csillapod-
tak, az SZSZBMK vezetése a kórházcsoport mûködésé-
nek helyretételére fókuszál, a szervezeti kultúra átalakítá-
sának megkezdését választotta az „elégedett ügyfél, meg-
bízható kórház” szlogenjéhez igazodva – tájékoztatott
Mangol Csilla fõigazgató. Kifejtette: a szervezeti kultúra
átalakításának elsõ lépcsõje, hogy a dolgozók pontosan
tudják, mi a feladatuk a munkahelyükön és mindent meg-
tegyenek a betegek megfelelõ és lehetõségekhez mérten
minõségi ellátása érdekében. Ezzel párhuzamosan a ve-
zetés átalakítja és kibõvíti motivációs rendszerét, amely
2013-ban az orvosokat hozta kedvezõbb helyzetbe az
ügyeleti rendszer megújítása révén, az idén a szakdolgo-
zókat és a háttérszolgáltatásban tevékenykedõket segíti.
Ezekkel a lépésekkel a kedvezõbb munkahelyi légkör el-
érése a cél, amely erõsíti a dolgozók elkötelezett munka-
végzését és a betegek egyre jobb minõségû ellátását.

HELYZETBE
HOZNI A HELYIT

Mangol Csilla fõigazgató
arra is kitért, hogy az intéz-
mény vezetése továbbra is
elkötelezett a 2013-ban
meghirdetett társadalmi fe-
lelõsségvállalási programja
mellett. Ennek keretében a
megyei vállalkozások hely-
zetbe hozása tovább folyta-
tódik, amely ez év végéig
közel 4 milliárd forint árbe-
vételt jelenthet, a munkahe-
lyek megtartása, de akár bõvítése mellett. Az SZSZBMK
az elmúlt év végén rendezte az évek óta összegyûlt tarto-
zását a megyén belüli önkormányzatok tulajdonában álló
cégek felé, amellyel szintén hozzájárult a helyi közössé-
gek stabil mûködéséhez.

A fõigazgató hozzátette: ebben az évben a kórházcso-
port vezetése fél milliárd forint többletforrást szerzett az
éves mûködéshez, amely beépül az OEP finanszírozásba,
tehát évrõl évre megjelenik majd az intézmény költségve-
tésében, biztosítva ezzel a gördülékeny és színvonalas be-
tegellátást.

Mangol Csilla

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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ESKÜT TETTEK A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK TAGJAI
Esküt tettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es

és 2-es számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottságok tagjai és póttagjai. A választá-
sok tisztaságára és zökkenõmentes lebonyolítására fel-
ügyelõ tagokat, Nyíregyháza közgyûlése választotta.
A bizottságok a jövõben még kiegészülhetnek, a jelöl-
tet állító jelölõszervezetek által delegált tagokkal is.
Az eskütételen dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ
elmondta, a választási rendszer módosítása következ-
tében várhatóan soha nem látott mennyiségû jelöltre
szavazhatnak az állampolgárok.

A városházán, a polgármester irodájában tettek esküt a
két választási bizottság tagjai. Az eskü szövegét dr. Ko-
vács Ferenc olvasta fel, majd a tagok alá is írták a megbí-
zatásukról szóló dokumentumot. A polgármester hangsú-
lyozta, a bizottságok megalakulásával nincs több törvé-
nyi akadálya a zökkenõmentes és tiszta választások lebo-
nyolításának.

Dr. Kovács Ferenc elmondta, egy polgári demokrácia
életében, így Magyarországon is a választás a demokrá-
cia ünnepe és legfõbb eseménye, és ennek a feltételeit
biztosította a közgyûlés, amikor megválasztotta az egyes
és kettes körzetben a helyi választási bizottság tagjait.
Három-három rendes és két-két póttagot választottak a
törvényi rendelkezéseknek megfelelõen, õk tették le most
az esküt.

A választási bizottságok tagjai egy rövid tájékoztatást is
kaptak a címzetes fõjegyzõtõl, majd elkezdték a munkát.
A címzetes fõjegyzõ arról is tájékoztatott, hogy az idei
választásokon várhatóan rekord számú jelölt kívánja meg-
mérettetni magát.

2-es számú egyéni választókerület: dr. Gyüre Csaba
JOBBIK, Juhász Ferenc MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP,
Nagy Tibor Barnabás KISGAZDAPÁRT, MIÉP, dr. Vinnai
Gyõzõ FIDESZ, KDNP.

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A választási bizottságok a választópolgárok független,
kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek el-
sõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása – tudtuk meg dr. Szemán
Sándor címzetes fõjegyzõtõl a bizottságok hatáskörét.

Az országgyûlési képviselõválasztáson közremûködõ
választási bizottságok:
– Nemzeti Választási Bizottság,
– országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság,
– szavazatszámláló bizottság.

Az egy szavazókörrel rendelkezõ településen a szava-
zatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi válasz-
tási bizottság gyakorolja.

A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szava-
zatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel ren-
delkezõ településen a helyi választási bizottság legalább
öt, az országgyûlési egyéni választókerületi választási bi-
zottság legalább három tagból áll.

A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazó-
körrel rendelkezõ településen a helyi választási bizottság
tagjai a szavazást követõ napon mentesülnek a jogszabály-
ban elõírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az idõre
átlagbér illeti meg õket, amelyet a munkáltató fizet.

PÁRT-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
AZ ELMÚLT IDÕSZAKBÓL

– A megye nyíregyházi központú, két egyéni választó-
kerületben folyamatosan változik azon jelöltek száma, akik
ajánlóívek átvételével kezdik meg a képviselõséghez szük-
séges ajánlások gyûjtését. Szerda délutánig, a megye 1-es
számú választókerületében 37, a 2-es számúban pedig 39
jelölt adott be igénylést, és vitte el az ajánlóívet. A két
körzetben 76-an kezdtek bele abba, hogy esetleg meg tud-
ják mérettetni magukat – mondta. – Hogy ebbõl valóban
hány jelölt lesz, az március 3-a délutánra derül ki, mert
addig van lehetõsége, hogy a megfelelõ számú ajánlást
összegyûjtse. Február 26-án, szerdán már többen ország-
gyûlési képviselõjelöltnek nevezhették magukat, hiszen

leadták a jelöltséghez szükséges mennyiségû aláírással
ellátott ajánlóívet. A megye 1-es körzetében már ekkor
hét, a kettesben pedig négy képviselõ is indulhat a parla-
menti mandátumért. Név szerint:

1-es számú egyéni választókerület: Balczó Zoltán JOB-
BIK, Charabák Sándor A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT, Duka Dezsõ MCP, Jeszenszki András MSZP, EGYÜTT,
DK, PM, MLP, Makula Gábriel ÚDP, Matavovszky Dániel
SEM, Petneházy Attila FIDESZ, KDNP.

FIDESZ-KDNP:

MEGNYÍLT A KAMPÁNYIRODA
Megnyílt az érdeklõdõk számára a Fidesz kampányiro-

dája – jelentette be Petneházy Attila, az 1. számú választó-
kerület FIDESZ-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje saj-
tótájékoztatóján. A Dózsa György utca 3. szám alatt talál-
ható irodában a párt szimpatizánsainak lehetõsége van in-
formálódni a párt programjáról. Az eseményen Petneházy
Attila elmondta, minden választókerületben sikeresen össze-
gyûlt a jelöltállításhoz szükséges mennyiségû ajánlóív, és

ezek leadása is megtörtént már. A politikus a rendezvényen arról is beszélt, hogy Nyír-
egyházát jelenleg nem terheli adósság, amit mi, nyíregyháziak közösen értünk el az
elmúlt három és fél évben, és ez számtalan lehetõséget tartogat a város számára.

MSZP:
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

Sajtótájékoztatót tartott a nyugdíjasok helyzete kapcsán
az MSZP Megyei Területi Szövetsége. A rendezvényen
Korózs Lajos, az MSZP országos elnökségének tagja véle-
ménye szerint gyengült a szociális biztonság az országban.
Szerinte elfogadhatatlan, hogy minden korhatár alatti nyug-
díj megszûnt, akárcsak a rokkantsági, illetve a baleseti rok-
kantsági nyugdíj is. Ezek ellensúlyozása érdekében Korózs
Lajos szemléltette pártja tizenkét pontból álló programját,
amely a nyugdíjazást illetõ elképzeléseket tartalmazza. Mint
fogalmazott: – Biztosítanánk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetõségét meghatározott
feltételek teljesülése esetén és így lehetõvé tennénk az emelkedõ korhatár elõtti nyugdíj
igénybevételét.

JOBBIK:
TOVÁBB STANDOLNAK

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is eredményesen
összegyûjtötte valamennyi választókerületben a jelöltállítás-
hoz szükséges ajánló aláírásokat – tájékoztatott Bakó József
kampányfõnök a párt helyi szervezetének sajtótájékoztató-
ján. A politikus elmondta, hogy ilyen rövid idõ alatt még
nem sikerült a mozgalomnak összegyûjteni a szükséges szá-
mú támogatást, ám a standolásokat nem fejezik be. A ren-
dezvényen Lengyel Gábor, a Jobbik nyíregyházi önkormány-

zati képviselõje a városi közgyûlésrõl szólt. Mint mondta, Nyíregyháza költségvetését
pártja nem tudta támogatni az önerõbõl történõ beruházások hiánya miatt.

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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EREDMÉNYEK SPORT

MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA!

DÖNTÕT RENDEZNEK A KISPÁLYÁSOKNAK

FUTBALLTAVASZ –
AZ NB I-ÉRT SZÁLL HARCBA A SZPARI

Folytatódik a bajnokság a Ness Hungary labdarúgó NB
II-ben. A Nyíregyháza Spartacus õsszel zsinórban nyerte
a mérkõzéseket, és a tabella élén áll. Az együttes kerete a
téli szünetben nagy változáson nem esett át, hat új labda-
rúgó érkezett. Jánvári Gábor védõ, Ulvicki Mihály, Rezes
László és Kis Róbert középpályások, valamint Molnár
Marcell és Máté János támadók igazoltak Nyíregyházára.
A legismertebb játékos közülük Rezes László, aki Debre-
cenbõl érkezett, és több szezont játszott az élvonalban. –
Örültem neki, hogy a Spartacushoz szerzõdhettem. Deb-
recenben voltak problémáim, amelyek miatt szerettem
volna eljönni a klubtól. Keveset is játszottam, és volt egy
másik oka is a váltásnak, melyrõl nem szeretnék beszélni.
Már a bajnokság végén kerestek a vezetõk Nyíregyházá-
ról, és mindent megteszek, hogy a csapat feljusson az NB

I-be. Sokat segít, hogy vannak, akik mindennap Debre-
cenbõl járnak át, elég csak Bajzát Pétert, Balogh Jánost
vagy Téglási Gábort említeni. Mostantól én is csatlako-
zom hozzájuk. De mivel egyébként is ismertem a csapat
60–70 százalékát, nem volt gond a beilleszkedéssel. Az
elsõ három-négy forduló fontos lesz, ha azt sikeresen tel-
jesítjük, nem lesz gond a feljutással – mondta Rezes Lász-
ló. Lucsánszky Tamás vezetõedzõ szerint jól sikerült a fel-
készülés, a tervezett munkát elvégezték, de a szakvezetõ
szerint tavasszal egy új bajnokság kezdõdik. – Most több
ideje volt az együtteseknek, hogy felkészüljenek, és lát-
szott az õsz végén is, hogy másképp játszanak ellenünk.
De ahhoz, hogy elérjük céljainkat, ilyenkor is nyernünk
kell. Szerettük volna megerõsíteni a keretet, ami úgy ér-
zem sikerült, de a mi csapatunk legnagyobb ereje a kö-
zösségben rejlik, és az edzõtábor arra is jó volt, hogy az
új játékosok is beilleszkedjenek. Nehéz feladat vár ránk,
de remélem eredményesek leszünk – mondta a Szpari ve-
zetõedzõje. A Nyíregyháza Spartacus pénteken délután a
második helyen álló Dunaújváros otthonában kezdi a ta-
vaszt.

Az új játékosok egy csoportja a szurkolói ankéton:
Jánvári Gábor, Ulvicki Mihály és Rezes László

válaszolt a kérdésekre

Befejezõdött a Nyíregyháza Nyírsuli Szi-Zo Sport Te-
remlabdarúgó Bajnokság alapszakasza. A hétvégén már a
döntõt rendezik a Bem iskola tornacsarnokában. A baj-
nokság november óta négy hónapon keresztül zajlott negy-
venkét csapat részvételével, három tízes és egy tizenket-
tes csoportban. Összesen 201 mérkõzést tartottak és mint-
egy ötszáz játékos lépett pályára rendszeresen. – A kitûnõ
és igen sportszerû mérkõzések híven szolgálták a tavaszi

Márkus Gyula, a „B” csoport gólkirálya lõ kapura az
„ A” csoport legjobb kapusának, Jakucska Csabának

salakpályás idényre való felkészülést, mely várhatóan áp-
rilis 14-én kezdõdik. A csoportok gyõztesei szombaton kör-
mérkõzéses formában döntik el, ki Nyíregyháza terem-
bajnoka. A döntõ elõtt 8.00 órától a négy második helye-
zett csapat mérkõzik az ötödik helyezésért körmérkõzé-
ses 2x15 perces formában, majd a csoportgyõztesek vív-
ják a döntõt – mondta Dajka László fõszervezõ.

A Sky Travel Utazási Iroda jóvoltából díjazzák a négy
csoport gólkirályát és a négy legjobb kapust is. Mivel a
gólkirályi címet és a legjobb kapus címet csak az alapsza-
kaszban nyújtott teljesítmény alapján döntötték el, így az
alábbiak lettek a legjobbak.

Gólkirályok:
 „A” csoport: Csohány Zoltán, Nyírség Szerviz Kft.
 „B” csoport: Márkus Gyula, Nyír-Chem Kft.
 „C” csoport: Becser Zoltán, Marso Kft.
 „D” csoport: Szatke Zoltán, T-Forg Trans Kft.

Legjobb kapusok:
„ A” csoport: Jakucska Csaba, Red Wolf
„B” csoport: Varga György, Nyír-Chem Kft.
„C” csoport: Rácz Mihály, Két Bal FC
„D” csoport: Jászai János, Kis-Döme Kft.

SPORTPROGRAMAZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 2., vasárnap 18.00 Dunaújváros–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Március 3., hétfõ 19.20 Békés–Nyír-Flop Holding
Nyíregyháza kézilabda-mérkõzés közvetítése

KEDVES NAPLÓM!
Mondhatnám azt is, most kezdõdik, vagy folytató-

dik a tánc. Remek õsz van mögöttünk, ennek tudatá-
ban készül a Szpari a tavaszi szereplésre, melynek
minden mérkõzése közelebb kell hogy vigyen ben-
nünket céljaink eléréséhez, az NB I-hez. Arra kérek
minden Szpari-rajongót, hogy tisztelje meg a csapatot
jelenlétével a pályán, érezzék a srácok: mi együtt va-
gyunk velük! Ez a város, csapat, játékos, szurkoló,
vezetõ és minden polgár megérdemli, hogy a
Lucsánszky–Sándor kettõs által irányított Nyíregyhá-
za Spartacus az ország élvonalába jusson. A sikerhez
most minden adva van. Profi klubvezetés, kiváló csa-
pat, színvonalas szakmai munka, és ami nagyon fon-
tos: nyugodt, zavartalan háttér. A Kisvárda ellen már
ötezren voltak kíváncsiak a csapatra, és miért ne le-
hetne tavasszal minden meccsen ennyi nézõ? Ez a
csapat maximálisan megérdemli, hogy buzdítással
segítsük õket! Minden Szpari-szurkolónak piros-kék
gólokban gazdag szezont kívánok!

Szabó Lajos törzsszurkoló

Egyre többen látogatják és rendszeres hétvégi prog-
rammá váltak sokak életében a Fitt jóga szombati órái,
ahol minden korosztály és mindkét nem képviselteti
magát. A létszám mára már meghaladta a 100 fõt. A
foglalkozásokon hétrõl hétre megtapasztalhatják a
gyakorlók a jóga sokszínûségét és jótékony hatásait.
Minden alkalommal újabb és újabb területekre fóku-
szálva a foglalkozásokon megismerhetik a Hatha jóga
csodálatos világát, többek között csípõ- és mellkas-
nyitó, páros, gerincterápiás, stresszoldó és egyensúly
gyakorlatokkal, valamint a Flow jóga áramló gyakor-
lataival. Mindezt Papp Edit jóga- és jógaterápia-okta-
tó vezetésével.

A program idõpontjai:
*Anya-jóga pénteken 9.30-tól a Könyvtár-Játszóház-
ban.
*Fitt jóga szombaton 8.30-tól A BUSZACSA-ban!

Március 1., szombat 18.00 BUSZACSA, Marso-
NYKK–Körmend férfi kosárlabda-mérkõzés

Március 1., szombat Bem iskola, Szi-Zo Sport Vá-
rosi Téli Kispályás Bajnokság Döntõ

A szurkolók is készülnek a folytatásra

Több mint százan jógáznak rendszeresen

17.00
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. március 3., 17.00 óra
Helye: Felsõsima, Általános Iskola

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Március 1., szombat 19.00 Anconai szerelmesek 2, Szig-
ligeti bérlet, Nagyszínpad

Március 8., szombat 19.00 Coriolanus, Bemutató bér-
let, Nagyszínpad

ÖN HOGYAN ERÕSÍTI MEG
AZ IMMUNRENDSZERÉT

JÁRVÁNYOK IDEJÉN?

„Sok C-vitamin, meg teázunk, kicsit tor-
názunk. Természetesen zöldségek, gyümöl-
csök…  Most sok narancsot vettünk, azzal
erõsítjük magunkat.”

Nagy Judit

„Ebben az idõszakban
elsõsorban gyümölcsökkel

és párolt zöldségekkel, tehát igyekszem
természetes módon bevinni a megfelelõ vi-
taminokat a szervezetbe.”

Takács Maresz

„Azokat a dolgokat, amik rossz hatással
vannak a szervezetre, nem szoktam enni
mostanában, tehát vigyázok.”

Nagy Katalin

„ Vitaminokkal, és sokat
vagyok a szabad levegõn.

Citromlevet is iszom mindennap. Változa-
tosan fõzök, úgyhogy zöldség-gyümölcs
mindennap van.”

Mester Gyuláné

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Te-
levízió „Dorina kérdez” címû mûsorában, amiben a
városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témá-
val kapcsolatban. A mûsor mindennap, 19.25-kor és
21.25-kor látható.

Mesterségek piaca a Búza téren. Különleges kézmûves
termékekkel, népmûvészeti alkotásokkal, helyi termelõk fi-
nomságaival, természetes anyagokkal és háztáji ízekkel vár-
ja az érdeklõdõket a Búza téri piaccsarnok a Mesterségek
piacán február 28-án 12.00–18.00 óráig. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. ezt követõen minden pénteken megrendezi a kézmûves
vásárt, melyet kulturális programok is színesítenek.

A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u.
23.) is csatlakozott a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2014. orszá-

gos rendezvénysorozathoz. Február 28. és március 2. között
számos érdekes programmal várják az érdeklõdõket. Márci-
us 1-2-án Vasútmodell kiállítás: 25 méternyi H0-ás modul
életképekkel. Bõvebben: www.vokevmh.hu. Információ kér-
hetõ a vmh@t-online.hu e-mail címen, vagy a 42/504-490-
es telefonszámon.

Gyermekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egye-
sület és a Nyíregyházi Babaklub várja az érdeklõdõket már-
cius 1-jén 9.00–16.00 óra között az „Ülj ide mellém s néz-
zük együtt az utat, mely hozzád vezetett” címmel szervezett
rendhagyó családi napra. Helyszín: Jósavárosi Görög Katoli-
kus Egyházközség Közösségi Háza, Korányi F. u. 15/A (Spar
mellett).

Odúkészítési akció – Madárdalt mindenkinek! Az E-misszió
Egyesület március 1-jén 10.00 órától újabb önkéntes odúké-
szítési akcióra vár minden érdeklõdõt a Sóstói-erdõbe, az Erdei
Tornapályára.

„Aki dudás akar lenni” – népzenei hangverseny és szak-
mai konzultáció. A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola
Zenemûvészeti tagozata március 4-én 14.00 órától hangver-
senyt rendez a népzene szakos növendékek részvételével.

A Bencs Villa mûsorai: március 5-én 17.00 órakor A jazz
világhódító útja címmel tart koncertet az Artézis Jazz Trió,
valamint megnyitják Dévényiné Lencsés Anita mandalafestõ
kiállítását. A program egyórás. 7-én 17.00 órakor Nagy Jó-
zsefné és Tóth Illésné gobelinkészítõk munkáiból nyílik tár-
lat, majd 17.30-tól Magyar népmeséket és pajzán története-
ket hallhatunk Bukovics János apci mesemondótól. Közre-
mûködik: Szõke József Bence diák.

Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Március 8-án 15.00
órától kalotaszegi táncokat tanulhatnak majd a fûtött Újlétai
Magtárban, valamint viseletbemutatóval egybekötve kalota-
szegi pogácsát is kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes.

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Változik az ügyfélfogadási rend a

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
és Anyakönyvi Hivatalában:

2014. február 28-án (pénteken) és március 3-án
(hétfõn) az ügyfélfogadás szünetel.

Halotti anyakönyvezési ügyekben az ügyfélfogadás
változatlan.

TAVASZKÖSZÖNTÕ
A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN

Magyarország Kormánya országos roadshow-t szer-
vez a fejlesztések bemutatására. Ennek egyik állomása
a Nyíregyházi Állatpark, ahol március 2-án 9.00–12.00
óra között 50 százalékos kedvezménnyel várnak min-
den érdeklõdõt.

A nyílt nap során az alábbi programokkal várják a
látogatókat:

– ingyenes bluebox fotózás a Trópusi házban
– lufihajtogató bohóc
– ingyenes arcfestés a Trópusi házban
– 10 és 15 óra között óránként szerencsekerék

játék a Class FM vezetõ reggeli mûsorának mûsor-
vezetõjével, Rákóczi Ferivel, értékes nyeremé-
nyekkel. Gyere el! Kezdõdjék nálunk a tavasz!

Retro bálba invitálnak mindenkit az Alvégesi Mûvelõdési
Házba (Honvéd u. 41.) március 8-án 19.00 órától. A jó han-
gulatról a Vox együttes gondoskodik. Asztalfoglalás és infor-
máció: 42/462-400, 30/369-4499.

Keleti kikelet a Korzóban március 14-éig, nyereménnyel. To-
vábbi részletek a helyszínen vagy a www.korzo.hu weboldalon.

ALVÉGESI MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI:
2014. február 28. 13.00 óra: TÉLTEMETÕ VIGASSÁGOK
A programban megelevenednek a téli ünnepkörhöz köthetõ
farsangi hagyományok.
2014. február 28. 15.00 óra: „SZÍN-VILÁG-KÉP”. Tisztelgés
a 170 éve Nyíregyházán született Benczúr Gyula elõtt. Válo-
gatás a nevét viselõ képzõmûvészeti kör alkotásaiból.
2014. február 28. 16.00 óra: QN-BALETT – bemutató
A programban fellépnek a QN-BALETTISKOLA növendékei
és a Primavera Balettegyüttes.
2014. február 28. 16.00 óra: Kung-fu bemutatóedzés
2014. február 28. 18.00 óra: „Napfény Lányai” Hastánc
2014. február 28. 20.00 óra: HÁRMAS OLTÁR – HOBO elõ-
adóestje
2014. február 28. 23.30 óra: „ÉJFÉLI TEAHÁZ”
Zenés-táncos rendezvény a '60-'70-es évek magyar és külföldi
elõadóinak népszerû slágereivel.

VÁROSMAJORI MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI:
2014. február 28. 13.00 óra: FARSANG FARKA TÉLTEME-
TÕ VIGADALOM.
2014. február 28. 16.30–17.30 óra: TRAIL-O KLUB
A Trail-O, a tájékozódási sportok egy fajtája, melyet mozgás-
sérültek számára alakítottak ki.

2014. február 28. 17.00 óra: SAKK SZIMULTÁN JÁTSZMA
Varga Péter sakknagymesterrel.
2014. február 28.: COUNTRY PARTY. Interaktív játékokkal,
countrytánc-oktatással, vadnyugati hangulattal.
2014. március 1. 9.00–13.00 óra: GYERMEK AEROBIC
MARATON. A Flexi Team Gyermek Aerobic bemutatóórái.
2014. március 1. 9.00–10.00 óráig, 10.00–11.00 óráig: IN-
GYENES GERINCJÓGA
2014. március 1. 18.00 óra: AZ EPILEPSZIA KLUB FARSANGI
MULATSÁGA

JÓSAVÁROSI MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI:
2014. február 28. 17.30–19.00 óra: INGYENES AEROBIK
Minden korosztályt szeretettel várunk 1,5 órás foglalkozásun-
kon, mely zumbaelemeket is tartalmaz.
2014. március 1. 10.00–12.00 óra: TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

KERTVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI:
2014. február 28. (péntek) 10.00 óra: TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓ-
HÁZ. Óvodások részére. Programunkban készíthetnek tava-
szi virágokat (hóvirágot, tulipánt, krókuszt) papírból, ragasztá-
sos technikákkal.

KRÚDY ART MOZI:
2014. február 28. és március 2. között: Apáim története, Prince
Avalanche, Toscan Szépség.

ELÕZZÜK MEG A LOPÁST!
A Kistelekiszõlõ Polgárõr Egyesület szervezésében bûn-

megelõzési lakossági tájékoztatót tartanak Kisteleki-
szõlõben 2014. március 1-jén 14.00 órától a Koszorú utca
10. szám alatt. A tájékoztató keretében bemutatkozik a
területileg illetékes,  szolgálatot teljesítõ polgárõr egyesü-
let tagsága.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

„DEVICTUS VINCIT” – „A LEGYÕZÖTT GYÕZ”
A rendszerváltoztatással lehetõség nyílt az 1948-ban

derékba tört demokrácia kiteljesítésére és a vörös csillag
árnyékában elkövetett bûnök feltárására. A szovjet csapa-
tok kivonulásával párhuzamosan megtisztították az utcá-
kat, a tereket és a középületeket a pártállami rendszer jel-
képeitõl. A városunkban is eltüntették Lenin szobrait, le-
emelték talapzatáról Szamuelyt, és a múzeum raktáraiba
számûzték a munkásmozgalom emléktábláit. Folyamato-
san rehabilitálták a régi utcaneveket, így egy-egy utca már
a sokadik névváltoztatáson esett keresztül. A szovjet és a
román hõsi emlékmûvek a helyükön maradtak, de felállí-
tották a város második világháborús áldozatainak az em-
lékmûvét és az Északi Temetõben emlékjelet kaptak a hõsi
halált halt nyíregyházi katonák is. Végre nyíltan lehetett
beszélni és emlékezni a kommunista diktatúra áldozatai-
ról is. Emléktáblával jelölték meg a Sóstói út 4. szám alatti
volt püspöki palota épületét, ahol az ÁVH vizsgálati osz-
tályt rendezett be, a pincében pedig börtönöket alakított
ki. A táblát „az 1948 után ártatlanul meghurcolt emberek
emlékére” állították. Szintén emléktábla idézi a Krúdy
Szálló falán, hogy az ávósok itt tartották fogva 1953 és
1955 között „a közel egy évtizedes szovjet rabság után
hazaengedett mintegy 3000 jogtalanul és ártatlanul elítélt
magyar politikai foglyot”. November 2-án a temetõbe za-
rándokolhatunk a málenkij robotra elhurcoltak emlékmû-
véhez, hogy fejet hajtsunk és gyertyát gyújtsunk a kény-
szermunkára besorozott és a Szovjetunióból soha haza
nem tért honfitársaink emléke elõtt. A kommunizmus bûne

a „csehszlovák-magyar lakosságcsere” is, amelynek ke-
retében sok ezer magyart telepítettek ki szülõföldjükrõl
1945–1948 között. Emlékezhetünk az 56-os forradalom
mártírjainak emelt szobrok elõtt is. A napokban közada-
kozásból egy méltó emlékmûvet emeltek a kommunista
diktatúra áldozatainak emlékére. Az ötágú csillagon álló,
gúzsba kötött férfi a pártház árnyékából üzeni, hogy „a
legyõzött gyõz”. Nagy Lajos Imre szobrászmûvész alko-
tása elõtt fennhangon kimondhatjuk az ünnepi megemlé-
kezés szónokainak üzenetét: „Soha többé diktatúrát! Soha
többé kommunizmust!”

1956: A tûzoltók leverik a városháza homlokzatán lévõ
népköztársasági címert (Forrás: www.beszelamarvany.hu)


