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N y u g a l m a t é s b é k e s s é g e t Idén március 25-én, vasárnap hanjalban kezdõdik a nyári idõszámítás,
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztünk
Méltósággal emlékezett Nyíregyháza lakossága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Az ünnepségsorozat már
elõzõ nap megkezdõdött: a városvédõk a 48-as sírkertben és a Petõfi szobornál tartottak megemlékezést. •
Másnap, 15-én Hatzel Márton és
a Kralovánszky család márványtáblájának megkoszorúzása után a
Kossuth téren folytatódott a városi ünnepség, mely a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Mazsorettcsoport fellépésével vette kezdetét.
Ünnepi beszédet m o n d o t t Feke
Mária szlovákiai magyar, elsõéves
magyar-kommunikáció szakos fõiskolai hallgató és Csabai Lászlóné
polgármester.
- Miért hordunk kokárdát, mit
m o n d a n a k a szimbólumok? A
szimbólumok, a tárgyak jelentik
számunkra a múltat? - tette fel a
kérdést Feke Mária beszéde elején,
majd válaszolt is: a tárgyak a múltat jelképezik, de nem alkotják. A
valódi múltat mi, magyar emberek

jelentjük.
Sajó Sándor költõt idézve kérdezett
tovább: „magyarnak lenni tudod,
mit jelent?” Az egymondatos válasz:
magyarul beszélni és teljes elménkkel magyarul gondolkodni.
Csakhogy ez nem ilyen egyszerû,
hiszen Trianon után sok magyarnak
más országban kellett anyanyelvét
ápolni, megmaradni magyarnak.
„Össze kell tartanunk, mert mi

összetartozunk” – szögezte le a szónok. – Az elmúlt 1100 év nemcsak
elõdeinkrõl, hanem rólunk is szól.
A mi kezünkben van a sorsunk és
jövõnk. Legyenek céljaink, vágyaink, ahogyan az 1848-as ifjaknak is
voltak. Petõfi a mai napig a legnagyobb magyar költõ. Kitartása, hazaszeretete ma is példa.
Feke Mária figyelmeztetett arra is,
hogy március 15-én – habár a történéseket kívülrõl fújjuk –, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a
hajdani események jelentõségérõl.
Pedig keresnünk kell a múlthoz vezetõ utat, mert csak úgy jutunk el a

Hétfőn közgyűlés

A vasút személyszállítási tevékenységérõl, a következõ négy év gazdasági
programjáról, a szociálisan hátrányos helyzetbe kerültek lakhatását, adósságkezelését segítõ rendelet megalkotásáról, a tûzoltólaktanya bõvítésérõl, valamint mûvészeti ösztöndíjak meghirdetésérõl tárgyal egyebek mellett
március 26-án, hétfõn 13 órakor kezdõdõ ülésén Nyíregyháza képviselõtestülete. Az ülést a Nyíregyházi Televízió 17 óráig közvetíti.

Lakossági fórum
Nyíregyháza Város 2007-2010 közötti idõszakának programjairól, terveirõl lakossági fórumsorozat indult. A képviselõi választókerületekben
tartott fórumokon Csabai Lászlóné polgármester ismerteti az elképzeléseket. A következõ fórumot az alábbi idõpontban és helyszínen tartják:
2007. március 28-án (szerdán) 17.00 óra, Kertvárosi Általános Iskola
(Könyök utca 1/A), ahol Lõrinc Tamás és Fesztóry Sándor önkormányzati képviselõk is várják a városlakókat.
A korábban mára (március 22., csütörtök) meghirdetett fórum elmarad!

BIG BEN NYELVISKOLA

jövõbe. Aki nem becsüli a múltját,
annak nem lehet jövõje, mert önmagát tagadja meg, ítéli halálra.
Beszédét Vörösmarty soraival zár-

ta: „Küzdeni erõnk szerint, a
legnemesbekért.”
S ahol a fõiskolai hallgató befejezte
gondolatait, ott folytatta Csabai
Lászlóné polgármester:
Küzdés, küzdelem, harc, erõ, hatalom – fontos üzenetek, de én mást
is szeretnék látni és láttatni a jeles
történelmi napok üzenetének értelmezésében. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy 1848 hõsei nem történelmi nagyságként éltek, hanem
esendõ emberek voltak, érzelmekkel, értékekkel, vágyakkal.
Nem akartak hõsök lenni, csak tették a dolgukat, amit szívük és

meggyõzõdésük diktált. Mi nem
ugyanezt tesszük nap mint nap? Mi
is harcolunk állandóan, küzdünk egy
általunk fontosnak ítélt célért. Ki a
megélhetésért, ki a családjáért, mások a szûkebb közösségükért, és
megint mások a városért, a hazáért.
Miért fontos hát nekünk 1848.
március 15-e?
Mert a márciusi ifjak történelmi
tette büszkévé tehet bennünket.
Mert õk minden magyar ember
múltjának a részévé váltak, és ezzel
összekötnek bennünket. Ha az embereket a közös bánat és az öröm
mindig összekovácsolja, akkor miért nem érezzük ma ezt a közös
ünnepi örömet?
Sohasem felejtem el 1989. március
15-ét. Mensáros László szavalt az
erkélyen, tele volt a tér fiatalokkal,
akik tüntetõen óriási kokárdát viseltek. Felmentünk az ünnepségrõl
és az öreg színész lelkesülten, színészi pózzal, de õszintén mondta:
változtassuk meg a világot! És mi,
akik akkor körülötte voltunk, komolyan azt gondoltuk, hogy lehet
szebbé, gondtalanabbá, szabadabbá
tenni országunkat, életünket.
És ma, a rendszerváltás után 17 évvel kissé megkeseredve, egymásnak
feszülve ünneplünk. Mert sokan
csalódtak.
( Folytatás a 2. oldalon)

Köthetik a szerződést
Tekintettel a korábbi kihelyezett ügyfélfogadás sikerére, újabb lehetõséget kínálnak az ingatlantulajdonosoknak a szerzõdések megkötésére a
tervezett szennyvíz-beruházáshoz.
Mint ismeretes, elengedhetetlenül szükséges a szabályozási terv szerinti
út területének biztosítása mind a csatornahálózat megépítéséhez, mind
pedig a késõbbi út- és közmû-építésekhez. Ehhez a szabályozási vonallal
érintett ingatlanrészek út céljára történõ önkormányzati tulajdonba adása
szükséges. A szerzõdéskötéssel az önkormányzat által megbízott ügyvédi
iroda Kistelekiszõlõben, a Petõfi Sándor Általános Iskola Tagiskolájában
(Koszorú utca 10.) az alábbi idõpontokban tart ügyfélfogadást az érintetteknek: Március 23. (péntek) 9–17 óra: Szüret, Meggyfa, Vaskapu, Kilátó utca, Csemete köz. Március 24. (szombat) 9–15 óra: Bor, Gálya, Korong, Tövis, Mohács, Lombkorona utca, Lombkorona köz. Március 26.
(hétfõ) 9–19 óra: Gömb, Kocsis, Szánkó, Tégla, Vincellér utca.
Kérik, az érintettek vigyék magukkal a személyi igazolványukat, a lakcímkártyát, illetve rendelkezzenek a 11 jegyû személyi azonosítószámmal.
Valamennyi ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostárs, haszonélvezõ, özvegyi jogosultja saját kezû aláírására szükség van. (A beruházásról lapunk 3. oldalán olvashatnak.)
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Vuluminr erdélyi bútorok, élbeiök, tálaiák,
kisbútorok legolcsóbbat • Síp utca 30. s i ó m alatt.

Nyíregyházára látogatott Románia
gyulai fõkonzulja. Ioan Fodoreanu
tavaly november óta tölti be tisztségét, és végiglátogatja a konzulátushoz tartozó megyéket. A vezetõkkel és döntéshozókkal találkozik.
Románia gyulai fõkonzulját Csabai
Lászlóné polgármester és Nagy

László alpolgármester fogadta a városházán. A megyeszékhely jó kapcsolatot ápol Romániával. Testvérvárosával, Szatmárnémetivel és több
partnervárosával, Nagyváraddal,
Nagybányával és Máramarosszigettel több területen is kialakult
együttmûködés.

Rektort választanak
Január végéig lehetett benyújtani a
pályázatokat a Nyíregyházi Fõiskola vezetõ posztjára. Az oktatási
és kulturális miniszter a Nyíregyházi Fõiskola rektori tisztségének
betöltésére pályázatot hirdetett,
mivel d r. Balogh Árpád rektor megbízatása 2007. június 30-án lejár. A
pályázóval szemben támasztott
három legfontosabb követelmény a
fõiskolai tanári kinevezés, a tudományos fokozat és a többéves vezetõi gyakorlat. A pályázatokat január végéig lehetett benyújtani, ezt
hatan tették meg, betûrendben haladva: d r. Becskeházi Attila ügyvezetõ igazgató, d r. Fülöp Mihály
egyetemi magántanár, d r. Galó
Miklós általános rektorhelyettes, d r.
Hajnal Béla fõiskolai tanár, d r. Jánosi Zoltán kari fõigazgató és d r.
Láczay Magdolna kari fõigazgató.
A döntést megelõzõen március 27-

én 14 órától a fõiskola dolgozói,
hallgatói részére fórumot szerveznek, ahol az érdeklõdõk kérdéseket
tehetnek fel a pályázóknak. A fõiskola Szenátusa április 3-ai ülésén
titkos szavazással választja meg a
fõiskola rektorát, aki július 1-jén
veszi át az intézmény vezetését.
Bíró Zsolt
forrás: www.nyf.hu
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Rcnglo hákVgarnitúrn kompletten
7 2 4 9 1 2 Ft
IÍjusB9i bútorok mar
66 9 7 0 Ft-tól
Szövetre ülőgarnitúra (3 + 1 + 1) 176 754 Ft-tól
Bor Ülöflümttüra { 3 + 2 + 1} 3 4 2 616 Ft-tol

Főkonzuli látogatás

Beregi szilvalekvár

NyElwizsgi

Gyári termelői áron az alábbi bútorok:

Idén március 25-én, vasárnap hajnalban kezdõdik a nyári idõszámítás,
amely október 28-áig tart. Az órákat hivatalosan hajnali kettõkor háamely
október
tart.
órákat
hivatalosan
hajnali
három
órára
elõre 28-áig
igazítják.
A Az
MÁV
menetrendjét
emiatt
nemkettõkor
kell módosítani. Két pár nemzetközi vonatot érint az idõszámítás-változás: a Dacia
és a Beograd expressz mindkét járata ezért várhatóan egy órás késéssel
közlekedik majd. A kettõ és három óra közötti személyvonatokat a vonatindító állomásokról az óraigazítás után, hajnali három órakor indítják. Ez idõ tájt öt belföldi személyvonat közlekedik, így Füzesabonyból
Budapestre, Somoskõújfaluról Hatvanba, Ceglédrõl Szolnokra,
Dombrádról Herminatanyára, illetve Lajosmizsérõl Budapestre hajnali
három órakor indulnak a személyvonatok.
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HASZNÁLTAUTÓ
Folyamatosan frissülő használtautó
készlettel várjuk a hát minden napján.
Nyíregyháza, Orosi út 2 9 / a .

Tel.: (42) 5QS-150,121, 129,131, 342-es meHék-

