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10
ÚJ ÜGYVEZETÕ.
Az ügyvezetõ távozása
után az eddigi cégveze-
tõ, Kirják Róbert viszi
tovább a Móricz Zsig-
mond Színházat.

BARÁTNÕM SEGÍTETT.
Az instrukciók nagyon
is fontos üzenetekkel
szolgálnak a látássé-
rültek számára, fõleg
egy idegen helyen.

SZIGORÚ SZABÁLYOK.
Sem hitelnyújtásra, sem
árengedmények rek-
lámjára nincs már lehe-
tõsége az árubemutatót
szervezõ cégeknek.

Tavaly októberben jelentették be, hogy több felsõok-
tatási intézményhez hasonlóan, a Nyíregyházi Fõiskola
is egyetemi rangot kap. Bár hivatalosan január elsejétõl
már alkalmazott tudományok egyetemeként folytatja a
munkát, az ünnepi szenátusi ülést és sajtótájékoztatót
múlt héten pénteken tartották meg, ahol bemutatták az
intézmény új jelképeit, címerét és logóját. Továbbá az is
kiderült, hogy a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola és a
Nyíregyházi Egyetem új, közös képzést indít.

Solti Péter, az Emberi Erõforrások Minisztériumának
intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakítá-
sáért felelõs miniszteri biztosa az eseményen hangsúlyoz-
ta, a változás új lendületet adhat a megyeszékhelynek,
hiszen ezáltal bõvülhet a gazdasági és oktatási kapcsolat-
rendszere. Kifejtette, az egyetemi rang több elvárással is
együtt jár. A legfontosabb az, hogy az intézménynek meg
kell találnia a saját helyét a felsõoktatási palettán. Ennek

pedig egy része lehet, hogy bejelentették: a Nyíregyházi
Egyetemen a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolával kötött
megállapodás értelmében szeptembertõl Táncos és pró-
bavezetõ alapszak indul néptánc specializációval.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A TÁNCMÛVÉSZETIVEL

Az eseményen elhangzott, az együttmûködés fontossá-
ga abban rejlik, hogy egyrészt újraélesztenek egy régi kép-
zést, másrészt megcéloznak egy olyan tehetséges fiatal
réteget, akik nem tudnák bevállalni, hogy Budapestre utaz-
zanak a Táncmûvészeti Fõiskolára, harmadrészt pedig a 3
éves alapképzés lehetõvé teszi azt is, hogy szakirányú
képzésben részesüljenek a keleti országrészbõl és a hatá-
ron túli területekrõl érkezõ néptáncosok, oktatók, társu-
latvezetõk. Vagyis megvalósul a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola székhelyén, Budapesten kívüli oktatás is. A két
intézmény közötti jó viszony évtizedekre nyúlik vissza,

így a kelet-magyarországi telephely befogadása az eddigi
együttmûködést magasabb szintre emeli. Szakály György,
a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola rektora szerint nemcsak
a hagyományok megõrzése, de a múltunk továbbadása is
kötelességünk, ennek pedig tökéletes példája lesz az, hogy
a fõvároson kívül is lesz néptáncoktatás. A vele készült
interjú a 3. oldalon olvasható.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A szeptemberben induló Táncos és próbavezetõ –
néptánc specializáció minimálisan 15 fõ és legfeljebb
25 fõ esetén indul. A hároméves alapszak államilag
finanszírozott és önköltséges képzési helyeket egyaránt
kínál. Helyszíne a Nyíregyházi Egyetem, amely az ok-
tatáshoz szükséges infrastruktúrát is biztosítja. A kép-
zést végzõ tanárok zömét a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola adja, a Nyíregyházi Egyetem oktatóival és a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskolával karöltve.

EGYETEM, SZÁZADNYI ELÕZMÉNNYEL

Szerdán, lapzártánk napján még látogatási tilalom volt érvényben a Jósa András Oktató-
kórházban. Szombat óta, az egyre jobban terjedõ influenzajárvány miatt négy osztályra
nem mehetnek be a betegek hozzátartozói. A tilalom a gyermekosztályt, a szülészetet,
a tüdõgyógyászatot és az intenzív terápiás osztályt érinti. Dr. Szondi Zita, az intézmény
fõigazgató-helyettese kérdésünkre elmondta, a döntést az ÁNTSZ-szel egyeztetve hoz-
ták meg, a járványügyi helyzetet figyelembe véve, ami az országos, illetve a megyei
megbetegedések számának növekedését jelezte. Míg Nyíregyházán csupán négy osztá-
lyon van jelenleg látogatási tilalom, a fehérgyarmati kórházban egyetlen osztályon sem
látogathatóak a betegek. Itt már nemcsak a páciensek körében jelent meg az influenza,
egyre több dolgozót is ledöntött a lábáról a vírus. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház adatai szerint Fehérgyarmaton minden 10. dolgo-
zójuk megfertõzõdött influenzával az utóbbi napokban.

NÉGY OSZTÁLYON TILOS A LÁTOGATÁS!



2016. FEBRUÁR 19.

NAPRÓL NAPRA

16FEBRUÁR
KEDD

13FEBRUÁR
SZOMBAT

11FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK11FEBRUÁR

CSÜTÖRTÖK

11FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK11FEBRUÁR

CSÜTÖRTÖK

12FEBRUÁR
PÉNTEK

2

R é s z l e t e k  é s  k é p e k :  n y i r e g y h a z a . h u

TÉLKERGETÕ FARSANG
Idén is vigassággal és bolondozás-

sal búcsúztatták a telet a Családok Át-
meneti Otthonának lakói és munkatár-
sai. A farsangi mulatságot az intéz-
mény gyermekcsoportjának tánca nyi-
totta meg, majd jelmezeket és masz-
kokat öltöttek a résztvevõk.

VÖRÖS POSTAKOCSI
A Vörös Postakocsi címû irodalmi

gyûjtemény online verzióban él, éven-
te egy alkalommal azonban nyomta-
tott számmal jelentkeznek a szerkesz-
tõk. A kötetbemutatót irodalmi est ke-
retében tartották a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban.

TORKOS CSÜTÖRTÖK
Telt ház volt a Torkos Csütörtök ak-

cióban részt vevõ nyíregyházi vendég-
látóhelyeken. A megyeszékhelyen
több mint tíz étterem, pizzéria, cuk-
rászda csatlakozott a gasztroesemény-
hez, ami komoly felkészülést igényelt
a vendéglátósoknak.

ÚJ TÛZOLTÓK
Február tizenegyedikén hatvanhét tûz-

oltó tett tiszthelyettesi esküt a fõvárosban,
közülük heten kerültek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébe, akik a tûzoltó-pa-
rancsnokságokon kezdték meg a mun-
kájukat. A kinevezési okmányokat a
megyei igazgatóságon vették át.

ÖRÖKBEFOGADÓ NAP
Örökbefogadó napot tartottak a

NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemelte-
tett Állategészségügyi telepen, ahol 51
eb közül nézhették ki kedvencüket a
leendõ tulajdonosok. Sok állatot Német-
országba visznek az állatvédõk és csa-
ládoknál próbálják meg  elhelyezni õket.

HÁZASSÁG HETE
A Nyíregyházi Egyházmegye is csat-

lakozott a Házasság Hete elnevezésû
programsorozathoz. A zárórendezvé-
nyen többek között a családdal, férfi-
nõi szerepekkel és papi házassággal
kapcsolatos elõadásokat hallgathattak
meg az érdeklõdõk.

EGYIPTOMI HASTÁNC
A nõiesség és önkifejezés jegyében

tart  egyiptomi hastáncfoglalkozásokat
Juhász Katalin Tünde a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban. A csoport csatlako-
zott a Kultúrházak éjjel-nappal prog-
ramsorozathoz, ahol ingyenesen ismer-
hették meg az érdeklõdõk az alapokat.

16FEBRUÁR
KEDD

IDÕSÜGYI TANÁCS
Megtartotta évindító ülését az Idõs-

ügyi Tanács, dr. Ulrich Attila alpol-
gármester részvételével. Elfogadták a
szervezet ez évi munkatervét, szó volt
az idõsellátási formákról, valamint az
Idõsek Akadémiájának következõ
évadáról is.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK

Mint ismert: november végén fejezõ-
dött be hivatalosan a támogatásból meg-
valósult Sóstó-projekt. A beruházással
érintett részeken már tél végén megjele-
nik a kivitelezõ, hogy a garanciális javítá-
sokat elkezdje.

A Sóstó-projekt számos területen érin-
tette a Nemzeti Gyógyhellyé minõsített te-
lepülésrész infrastruktúráját, közkedvelt
részeit. Az egyik programelem a csónaká-
zótó szigetének rendbehozása volt, bele-
értve az odavezetõ hidat. Dr. Podlovics
Roland, a projekt vezetõje szerkesztõsé-

günket arról tájékoztatta, hogy a garanci-
ális hibák javításának megtervezéséért
már bejárást is tartottak az érintett cég
képviselõjével. Az ütemterv szerint feb-
ruár 22-én, hétfõn kezdik a fahídon a
munkálatokat, majd a két stég apróbb, a
tél folyamán észlelt meghibásodásait te-
szik rendbe. A projektvezetõ kérése az
volt, hogy ez még a március 15-ei hosszú
hétvége elõtt megvalósuljon, így várha-
tóan március 3-ával lezárul, hogy a több-
napos szünetben nyugodtan élvezhessék
Sóstó felújított helyszíneinek a szépségét
is a vendégek.

Újabb forrásokat biztosított a kormány-
zat a Modern Városok Programban fog-
laltak megvalósításának elindítására. A
korábbi félmilliárd forint után további 800
millió forint érkezik majd az önkormány-
zat számlájára.

Mint ismert: novemberben született
együttmûködési megállapodás a kormány-
zat és Nyíregyháza között, egy komplex,
számos területet érintõ fejlesztési csomag
megvalósításáról, melyet Orbán Viktor
miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc pol-
gármester látott el kézjegyével. Ezek egy
részének elõkészítésére már kapott váro-
sunk 500 millió forintot, mely nemrég ér-
kezett meg.

Dr. Kovács Ferenc elmondta: a múlt
héten megjelent kormányhatározatból ki-
derül, további 800 millió forint érkezik az
önkormányzathoz, hogy a programelemek
megvalósítása minél hamarabb elkezdõd-
hessen. Ezek között 300 millió forinttal
szerepel a városi közlekedési csomópon-
tok fejlesztésére irányuló tervek megvaló-
sításának vizsgálata és támogatása, 150
millió forint jut a Sóstói Múzeumfalu fej-
lesztésének elkezdésére, 250 millió a
Tiszavasvári úti Atlétikai Centrum létreho-

MODERN VÁROSOK – ÚJABB
FORRÁSOK

zásának elindítására, és 100 millió a Sza-
badtéri Színpad felújítási programjának
startjához. Hangsúlyozandó, hogy ezek a
kezdeti, elõkészítõ munkafolyamatok fi-
nanszírozását jelentik, hiszen összességé-
ben több tízmilliárdos beruházássorozatról
van szó – tájékoztatott a polgármester.

KERÉKPÁRÚT ÉS KÚRIA

A kormányhatározat a számok nyelvén
megerõsíti azt a szándékot is, amit koráb-
ban már kinyilvánítottak két programpont
2016-os befejezését illetõen. Eszerint 3,5
milliárd forintos tétellel szerepel idén a
projekt Nyíregyházára vonatkozó mellék-
letében a Tokajig vezetõ kerékpárút tel-
jes hosszban történõ kiépítése. Ennek de-
cember közepi a határideje. A Kállay-kú-
ria felújításához és a város részére törté-
nõ átadásához pedig közel egymilliárd
forint (964,5 millió) van elõirányozva, s
az átadása szintén 2016-ban várható.
Emellett ugyanezen megállapodás követ-
kezményeként már dolgoznak a nyugati
elkerülõ út folytatásának elõkészítésén,
várható egy új ipari park kialakítása, egy
sóstói szálloda építése és az állatpark to-
vábbi fejlesztése is.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Nyíregyházi Egyetem vizuális arculatában is meg-
újul, új jelképeket, logót és címert alkottak.

Dr. Onder Csaba rektor hangsúlyozta, ezek megalkotá-
sánál az egyik legfontosabb az volt számukra, hogy a jel-
képek az identitást is képesek legyenek kifejezni – 21.
századi modern környezetben –, hiszen az intézmény
gyökere a múltba nyúlik vissza.

– A logóban a Nyíregyházi Egyetem betûszava van el-
rejtve: NYE, játékosan, térben elhelyezve. Színes, fiata-
los, modern megjelenést mutat, amit már a hallgatók és
az oktatók is megszerettek. A színe pedig nemcsak a fel-
sõoktatás rendszerébe illeszkedik be, hanem benne van a
nyíregyháziság is – tette hozzá a rektor.

– A címer szöveges részében az 1914-es évszám van
megjelenítve. Ennek alapja, hogy az állami felsõoktatás
elõzménye Nyíregyházán ekkorra tehetõ, ugyanis a sza-
bolcsi megyeszékhelyen 1914-ben jött létre az elsõ álla-
mi pedagógusképzõ intézmény: a középfokú tanítóképzõ
intézet. Ez 1959-tõl felsõfokú tanítóképzõ intézetként
mûködik tovább. A tanítóképzõ intézet és az 1962-ben
alapított tanárképzõ fõiskola 1970-ben formálisan is egye-
sült. 2000-ben a tanárképzõ és a mezõgazdasági fõiskola
integrációjával létrejött a Nyíregyházi Fõiskola, amely
2016-tól alkalmazott tudományok egyetemeként, Nyíregy-
házi Egyetem néven mûködik. Ez a szám így komplex
módon fejezi ki a nyíregyházi állami felsõoktatás szerve-
sen fejlõdõ történetét, múltját, jelenét, jövõjét, a tanító-
képzõktõl az integrálódó fõiskolákon át az alkalmazott
tudományok egyeteméig – magyarázta dr. Onder Csaba.

KONZISZTÓRIUM JÖTT LÉTRE

Az ünnepségen az is kiderült, egy új tanácsadó testület,
úgynevezett konzisztórium segíti majd az egyetem mûkö-
dését. Ebben a rektor, dr. Onder Csaba és a kancellár, dr.
Kvancz József mellett három, nem az egyetem alkalma-
zásában álló szakértõ dolgozik majd együtt. A konzisztó-
rium új tagjait be is mutatták a jelenlévõknek. Tanácsadó-
ként Loványi Ágnes, az önkormányzat referatúrájának ve-
zetõje, Bede József, a Szabolcs Takarék elnök-igazgatója,
illetve Czomba Csaba, a VOSZ társelnöke fog dolgozni.

ÚJ ARCULATOT KAP AZ EGYETEM

Szakály György, a Ma-
gyar Táncmûvészeti Fõis-
kola rektora Nyíregyhá-
zán született. Annak elle-
nére, hogy már 50 éve a
fõvárosban él, még min-
dig a szabolcsi megye-
székhelyet tekinti ottho-
nának. Errõl beszélget-
tünk vele.

– Tízéves voltam, ami-
kor apukám föltett a vonat-
ra és egyedül elutaztam
Budapestre, hogy jelent-
kezzek a balettintézetbe.
Persze, az állomáson már vártak a rokonok. Azóta mond-
hatni ott élek. A szüleim sajnos már nincsenek közöt-
tünk, édesanyám nemrég hunyt el. Mivel a testvéreim, a
gyerekeik, unokáik nyíregyháziak, és itt van a szüleim
sírja is, amilyen sûrûn csak tudok, jövök. Most már ötven

„MINDIG VALLOTTAM: NYÍREGYHÁZI VAGYOK”

éve, hogy elmentem a városból. Akkor csak a szünetek-
ben, meg nagy ünnepi alkalmakkor látogattam haza. Az
volt a jellemzõbb, hogy a szüleim jöttek hozzám. Ne-
kem Nyíregyháza a szülõvárosom. Minél öregebb vagyok,
annál inkább érzem, nyíregyházi vagyok. Mindig vallot-
tam és vállaltam ezt. Soha senki a világban nem tudta
kiejteni az életrajzom alapján, hogy Nyíregyháza. Itt szü-
lettem, itt értek az elsõ élmények, a színház, az iskola.
Olyan szomorú mondani a fiamnak, hogy ott volt az is-
kola a buszvégállomás helyén, csak lebontották. Nem sok
mindent tudok megmutatni. Bár szomorú, de mégis nagy
öröm, hiszen annyit változott ez a város, hogy jóformán
nem lehet ráismerni. Öröm és büszkeség számomra, hogy
az itteni emberek kitartóak, hogy makacsok, hogy célju-
kért a végtelenig képesek menni, küzdenek. Nemhiába
nagyon sok mûvész, tudós, mûszaki ember, híres ember,
ismert ember emelkedett ki innen. A világ számos helyén
dolgoznak szabolcsi szakemberek. A nyíregyházi embe-
rek annyira mások. Figyelmesek, kedvesek. Türelmeseb-
bek. Budapesthez képest nagyon szokatlan. Azon is gon-
dolkodom, hogy egyszer talán visszaköltözöm ide.

Szakály György

A korábbi ügyvezetõ tá-
vozása után az eddigi cég-
vezetõ, Kirják Róbert viszi
tovább a Móricz Zsigmond
Színházat. A teátrumban
14. éve dolgozó szakem-
ber, most már ügyvezetõ-
ként nyilatkozott a tervek-
rõl a Nyíregyházi Televízió
és Napló szerkesztõségé-
nek, melybõl kiderült, hogy
hamarosan munkába állhat
egy, a társulat által elfoga-
dott és támogatott mûvé-
szeti tanácsadó is.

Kirják Róbert neve nem ismeretlen a színházban, hi-
szen 2002-ben lett az akkor a megyei és városi önkor-
mányzat közös fenntartásában mûködõ intézmény gaz-
dasági igazgatója, 2010. december 1-jétõl 2013. június
30-áig pedig az ügyvezetõje és gazdasági igazgatója.

CÉGGÉ VÁLÁS, ORSZÁGOS PÉLDÁKKAL

Miután 2012-ben a színház teljesen városi fenntartásba
került, a budapesti és egyre több vidéki teátrum biztató
példájára 2013. július elsejével nonprofit kft.-vé alakult
át. Errõl úgy gondolja: – Könnyebben irányítható ebben a
formában a rendszer és rugalmasabb mûködést tesz lehe-
tõvé. Egyébként is elmondható, hogy pénzügyi értelem-
ben a színház gazdálkodása stabil.

CÉGVEZETÕBÕL ÜGYVEZETÕ A SZÍNHÁZNÁL
OPERATÍV IRÁNYÍTÓ VOLT

2013-ig volt tehát az igazgató mellett ügyvezetõ és gaz-
dasági igazgató, s az átalakulás után lett cégvezetõ. Errõl
a posztról a következõket mondja: – Ez gyakorlatilag az
operatív irányítást jelenti, leginkább a pénzügyi és mû-
szaki feladatok koordinálását, s emellett a munkaügyi és
jogi dolgokat is magában foglalja, míg a kettõs vezetés
ügyvezetõ tagjának – sok más egyéb teendõ mellett – a
mûvészeti ügyek, például az évadterv készítése, a szerep-
osztás, a rendezõk kiválasztása jelenti fõként a feladatát.

RENDBEN FOLYIK A MUNKA

Bár mostantól ez a felelõsség is az övé, folyamatosan
egyeztet a színészekbõl álló Mûvészeti Tanáccsal, mely-
nek mindenkori tagjait (most Széles Zita, Fülöp Angéla,
Horváth László Attila, Rák Zoltán, Tóth Károly) a társulat
választja. Az új ügyvezetõ kiemelte: – Megnyugtattam õket,
hogy ne aggódjanak, a színház mûködése változatlanul
gördülékeny lesz, nem lesz probléma a hátralévõ négy be-
mutatóval, hiszen tavasszal kerül még színre a Bál a
Savoyban, a Tudós nõk és az Idõutazás. Ami egyébként múlt
hét szombaton be is bizonyosodott, ugyanis a MÛvész Stú-
dióban a Csoda és Kósza címû gyermekelõadást hatalmas
sikerrel mutattuk be (cikkünk a premierrõl a 12. oldalon – a
szerk.), és gõzerõvel készülünk a most szombati, A pala-
csintás király címû nagyszínpadi gyermekelõadásra. Tehát
mondhatom, hogy a szakmai munka változatlanul folyik,
megnyugodott mindenki és a munkájára koncentrál.

MÛVÉSZETI TANÁCSADÓ ÉRKEZIK

Kirják Róbert hangsúlyozta: noha sok mindent megta-
nult az elmúlt, közel másfél évtizedben a színészek köré-
ben, nem tartja magát ilyen értelemben szakembernek,
ezért, bár egy személyben dönt, annak felelõsségével, elõt-
te tájékozódik mûvészeti dolgokban. – Mindenképpen egy
jobbkezet kell magam mellé találni, aki ezeket velem
együtt átgondolja, ebben kikértem a Mûvészeti Tanács és
a társulat véleményét. Több név szóba került és úgy néz
ki, hogy az õ általuk legjobban kívánt, tehát nemcsak el-
fogadott, hanem javasolt személlyel sikerült is megálla-
podnom – mondta az ügyvezetõ, aki a szerzõdéskötést
megelõzve, nevet még nem említhetett.

VIDOR, SZABADTÉRI

A Mûvészeti Tanáccsal már a következõ évaddal kap-
csolatos tervekrõl is egyeztetett, ám addig is rengeteg a
feladat, hiszen javában zajlik a VIDOR Fesztivál elõké-
szítése. Ennek pénzügyi háttere – tájékoztatása szerint – a
központi és önkormányzati forrásokból már most javarészt
biztosított, persze szívesen várják idén is a színház iránt
hosszú évek óta elkötelezett helyi vállalkozói, mecénás
kör támogatását. Az elõadások válogatása mellett több
nagykoncert is a megállapodás elõtt áll. A Szabadtéri Szín-
ház nyári programját pedig már õsz óta szervezik, s az
ügyvezetõ szerint sikerült mindenkit megszólítani, aki a
színvonal emelésében, a közönség becsalogatásában se-
gíthet. Nemsokára be is jelentik az egyik produkciót, mely
különlegesnek ígérkezik.

Kirják Róbert

(Szerzõk: Bruszel Dóra, Z. Pintye Zsolt)

Solti Péter, az Emberi Erõforrások Minisztériumának intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért
felelõs miniszteri biztosa és dr. Onder Csaba rektor. Bal oldalon az egyetem új logója, jobbra pedig a címere.
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KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – RÁKÓCZI ILDIKÓ (IX. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

HIVATÁSTUDATTAL A KATEDRÁN ÉS A KÖZÉLETBEN IS
Elsõ ciklusát tölti a közgyûlésben Rákóczi Ildikó (FI-

DESZ-KDNP), aki a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság elnökeként is feladatot kapott. Ez nagyrészt
szakmájához kötõdik: a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karán tanít, és gyermekkora óta mások segítése az élet-
célja.

A kisvárdai születésû kép-
viselõ már a nyolcadik osz-
tály után Nyíregyházára ke-
rült: a ’80-as évek elsõ felé-
ben még a Kölcsey Ferenc
Gimnázium részeként mû-
ködött az egészségügyi
szakközépiskola, így az
érettségivel általános ápoló-
asszisztensi képesítést is ka-
pott a pályához régóta von-
zódó Rákóczi Ildikó. A vé-
dõnõ szakot Szegeden, az
Orvostovábbképzõ Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Ka-
rán végezte el.

GYAKORLATBAN ÉS ELMÉLETBEN

Közel tíz évig körzeti védõnõként dolgozott, de, ahogy õ
mondja, inkább szolgált. – Sokat segített ez a részben Nyír-
egyházán, részben Mátészalkán eltöltött évtized, hiszen a
szakmát például az akkor kisgyerekekkel benépesedõ
Örökösföldön gyakoroltam, és sokakat megismertem a me-
gyében, ami a tanári pályán nyújt elõnyt – mondja. 1997 óta
ugyanis a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán tanít, s
noha közben Pécsett humánszervezõi oklevelet szerzett az
egyetemen, hû maradt a hivatásához és már sokakat oktatott
a szerinte legszebb hivatás, a védõnõi pálya szépségeire.
Emellett az iskola-egészségügyi ellátás tantárgyból is kated-
rát kapott, ami szintén a „szíve csücske”.

ELISMERT OKTATÓ

Felsõoktatásban dolgozó szakemberként azonban ku-
tat is: a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának hallga-
tójaként kapcsolódott be egy nemzetközi projektbe, amely
a várandóság alatti dohányzás hatását vizsgálta az idõ-
elõtti és alacsony testsúlyú születések vonatkozásában. Az
eredményeket számos nemzetközi tudományos konferen-
cián osztotta meg. 2014-ben a Nemzeti Kiválóság Prog-
ram keretében Jedlik Ányos Doktorjelölti ösztöndíjat ka-
pott. A tavaly pedig a Debreceni Egyetem Kiváló Oktatója
címmel elismert, épp a disszertációján dolgozó mesterta-
nár országos szakmai szervezetek munkájában is részt
vesz: két cikluson keresztül tagja volt a most átalakuló

ni, hogy szebbé és jobbá teszünk olyan részeket, ami az
itt élõknek fontos.

KERESZTEZÕDÉSEK ÉS INTÉZMÉNYEK

A képviselõ szívesen emlékeztet arra, hogy egy sikeres
önkormányzati projekt részeként a Víztoronynál megva-
lósult a körforgalom, aminek az egész város örülhet. Azt
mondja: már biztos, hogy a fejlesztési elképzelések tartal-
mazzák ennek továbbvitelét, hiszen a közeljövõben a Kí-
gyó utca és Debreceni út keresztezõdése újul meg. De ezt
a körzetet is nagyban érinti majd a nagykörút évtizedek
óta halogatott befejezése, a Vasútállomástól a Debreceni
úti felüljáróig tartó négysávosítása. Emellett kiemelten
említi a városi stratégia részeként megújult járdákat a Kert
és Katona utcán, illetve az Inczédy soron, valamint az utób-
bi idõszak szép példáit, az oktatási intézmények moder-
nizálását. – Sok gyermek, pedagógus és szülõ örült a Tün-
dérkert Keleti Óvoda székhelyintézménye, a Kert közi
óvoda energetikai korszerûsítésének. Nemsokára a Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola tornaterme kerül sorra, és
ez még csak a közeli jövõ – célzott zárásként a Városstra-
tégiai Bizottságban is dolgozó Rákóczi Ildikó képviselõ
arra: a ciklus végéig számos terv és ötlet valósulhat meg,
az uniós és állami, részben pedig önkormányzati források
felhasználásával.                            (Szerzõ: Tarczy Gyula)

– Ebben a választókörzetben is jelentõs volt a nagy-
felületû útjavítás az önkormányzati program keretében
az elmúlt két évben – tette hozzá a képviselõ által el-
mondottakhoz Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtó-
referense. – Ezek például az Alkotmány, a Csillag, a
Nádor, a Szántó K. J., a Rózsa, a Róka és az Ady E.

utcákat érintették. A járdák is több helyen kaptak friss
burkolatot, például a Gimnázium közben, a Kereszt ut-
cán és a Szent István utcán, valamint a Csipke és Kígyó
utcák keresztezõdésében. És ezen a területen is karban-
tartottunk, részben bõvítettünk játszótereket, továbbá a
szépítésre is odafigyeltünk a zöldfelületeknél.

FRISS BURKOLAT TÖBB HELYEN

Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Tanácsának, va-
lamint vezetõségi tagja a Fodor József Iskola-egészségügyi
Társaságnak.

SZILÁRD ÉRTÉKRENDDEL, A KÖZÖSSÉGÉRT

A civil szférában is igyekszik hivatástudattal cseleked-
ni, ezért is alapította társaival a Nyíregyházi Leány- és Nõ-
egylet Egyesületet. – 2013 óta vezetem ezt a szervezõ-
dést, amely a városunkban élõ nõi társadalomnak igyek-
szik segíteni, melynek Kéghly Szeréna óta nagy hagyo-
mányai vannak. A gyermekkoromban kapott értékrend és
vallásos neveltetés mutatja számomra az utat – vallja. Az
út a közéleti pályára is vezetett, a háttérben már több cik-
luson segített mai képviselõtársainak. Rákóczi Ildikó, aki-
nek nagyfia közgazdásznak tanul, 2014-ben kapott felké-
rést a jelöltségre, abban a körzetben, melynek határait a
Szarvas utca bal oldala, a Móricz Zsigmond utca, a Kert
utca (mögötte a Malomkert) és Inczédy sor, valamint a
Bocskai utca jobb oldala jelölik ki. Mint mondja: – Ez egy
belváros közeli terület, s azt gondolom, folyamatosan szé-
pül, beleértve a nem önkormányzati fejlesztéseket, akár
magánkézben lévõ régi épületeket is. Rengeteg a tenniva-
ló, de azzal szeretném a választók bizalmát megköszön-

A polgárõr törvény legutóbbi módosítása szerint egy
megyében csak egy területi polgárõr szövetség mûköd-
het. Ez a változás pedig Nyíregyházát is érinti.

Jászai Menyhért alpolgármester szerkesztõségünk kérdé-
sére elmondta, a szabolcsi megyeszékhelyen korábban is
mûködött egy polgárõr szövetség, egyesületi formában. A
törvény rendelkezése szerint ennek most meg kell szûnnie.

ÁTVESZI A FELADATOT

A változás azonban a Polgárõr Egyesületeket, amelyek-
bõl Nyíregyházán 21 van, közvetetten nem érinti, ugyan-
úgy megmaradnak és folytathatják a munkát. Mivel a vá-
rosnak van egy közbiztonsági közalapítványa, így a meg-
szûnõ polgárõr szövetség feladatait ez fogja átvenni.

ÚJ ALAPOKON A POLGÁRÕR EGYESÜLETEK
– Ha egyeztetni kell arról, hogy egy nagyrendezvényt

hogyan biztosítsunk, vagy hogyan történjenek például
nyaranta a péntek, szombat esti közös járõrözések a rend-
õrséggel – ezt a funkciót veheti majd át a polgárõr szövet-
ségtõl a közbiztonsági közalapítványon keresztül szerve-
zendõ új szervezeti egység. Tulajdonképpen átmentjük
azokat az értékeket, amelyeket a polgárõr szövetség kép-
viselt Nyíregyházán és a közbiztonsági közalapítvány ke-
retében teremtjük meg azt a lehetõséget, hogy tovább
mûködjenek. Véleményem szerint ezzel átláthatóbbá fog
válni a rendszer – tette hozzá.

A város közgyûlése az idei évi költségvetésében
8,5 millió forintot szán a közbiztonsági közalapítvá-
nyon keresztül a polgárõr egyesületek pályázati for-
mában történõ támogatására.

Felújították a Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézményét is

Rákóczi Ildikó
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„A BARÁTNÕM VOLT A SZEMEM”
Fordulj el harminc fokos szögben jobbra. A bal kezed-

nél van egy asztal, a jobbnál pedig egy lépcsõfeljáró. Ha
elõrelépsz kettõt, eléred az elsõ fokot. Óvatosan indulj el,
10 lépés az elsõ emeletig... Instrukciók, amelyek nagyon is
fontos üzenetekkel szolgálnak a látássérültek számára, fõ-
leg egy idegen helyen. Nemes-Nagy Tündével, a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksé-
gi tagjával, megyei egyesületi elnökkel beszélgettünk.

Tünde már 45 éve, születése óta látássérültként él. Glau-
kóma, úgynevezett zöld hályog van a szemén. Jelenleg egy
0,02-es látásmaradvánnyal él együtt, ami elég arra, hogy
meg tudjon különböztetni egymástól két színt, vagy hogy
el tudjon idõzni a múzeumban egy-egy tájkép mellett. Igaz,
ha már túl közel megy hozzájuk, mindig rászólnak, mert,
ahogy õ mondja, a kultúra fogyasztása még nem teljesen
korlátlan a látássérültek számára. Pozitív szemléletû, nyi-
tott ember és egy örök optimista. Talán nem is létezik szá-
mára olyan dolog, amire ne lenne képes egyedül. Persze,
ezzel nem saját magának, hanem a többi látássérültnek sze-
retné bizonyítani, hogy igenis elõttük sem lehet akadály.

„KÜZDENI KELLETT”

– Nekem az egész életem úgy alakult, hogy mindig min-
denért meg kellett küzdenem – kezdte a beszélgetést Tün-
de, aki hozzátette, nagyon szeretett volna szociális munkás
diplomát szerezni, de végül 2013-ban abbahagyta az isko-
lát, mert ezen a szakon akkor még nem volt látássérült hall-
gató és nem tudták megfelelõen segíteni a tananyagokkal.

– Volt egy diák segítõm, Kicsák Mónika, aki mindenben
segített nekem. Elmentünk együtt a könyvtárba, felolva-

sott,  eljött velem vizsgákra, elmondta a tanároknak, hogy
látássérült vagyok, ha engedték, ott maradt és segített ki-
tölteni a nyomtatványokat. Õ volt a szemem. El tudtuk
volna érni, hogy legyen diplomám még így is, de egy másik

gyon sok olyan okostelefonos alkalmazás is van, amit lá-
tássérülteknek fejlesztenek: beszélõprogram, navigáció,
pénz- és színfelismerõ.

„FEHÉR BOTTAL KÖZLEKEDEM”

Tünde elmondta, hogy önállóan szokott közlekedni,
fehér bottal, de ha számára idegen helyre megy, akkor az
utat személyi segítséggel teszi meg, aki minden esetben
egy látó ember és meg is bízik benne.

– Õ az, aki elmondja, mi az, ami mellettem van, mi az,
ami minket körülvesz, hogyan kell elképzelni a szállodai
szobánkat, egy konferenciatermet, vagy magát a telepü-
lést, ahol járunk. Ha nyaralni megyek, vagy olyan helyre,
ahová nem viszek magammal senkit, akkor van egy fény-
képezõgépem, készítek képeket és azokat hazaviszem.
Otthon hozzácsatlakoztatom a fényképezõgépet a számí-
tógéphez, felnagyítom a fotókat és úgy nézem meg azo-
kat a helyeket, ahol jártam. Vallom, hogy a megmaradt
képességeinket kell fejleszteni. Erre pedig sok eszköz a
segítségünkre van.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KÖLTÖZNEK
Most az a legfontosabb számára, hogy a Vakok és

Gyengénlátók megyei egyesülete a jövõben is zökke-
nõmentesen mûködhessen. Április 4-ével ugyanis egy
új helyen, az István utca 3. szám alatt nyitják meg az
irodájukat és hangstúdiójukat. Március 14-étõl hiva-
talosan is bezárnak az Országzászló téren, így a köz-
tes idõszakban telefonon, e-mailen és weboldalon
keresztül kommunikálnak az ügyfelekkel.

problémával is kellett szembesülnöm. 2013-ban a glau-
kóma – ami az egyik alapbetegségem – addig fajult, hogy
mérlegelnem kellett. Vagy egyik pillanatról a másikra be-
fejezem a vizsgákat, vagy halasztok egy évet és felhalmo-
zódnak a nem befejezett tantárgyak, esetleg szemmûtét,
vagy teljes vakság. Mérlegeltem és a szemmûtét mellett
döntöttem. Azóta megvan az a pici látásom, amire szük-
ségem van ahhoz, hogy az élet minden területén tudjak
így vagy úgy boldogulni, de nincs diplomám.

A társadalom hatalmasat fejlõdött a látássérültek szá-
mára. Már nem mondhatjuk azt, hogy látássérült vagyok,
és nem tudok leülni a számítógép elé. Vannak képernyõ-
olvasó szoftverek, amivel el tudjuk olvasni az akadály-
mentes webes felületeket, tudunk munkát végezni. Na-

Fotó: Facebook

ESÉLYEGYENLÔSÉG
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A megyében folytatódott az évek óta csökkenõ ten-
dencia három, a lakosság biztonságérzetére kiható mu-
tató tekintetében: a megye területén elkövetett, a közte-
rületen elkövetett és a kiemelten kezelt bûncselekmények
számában. A kedvezõ trend mellett tovább javult a nyo-
mozáseredményességi mutató, amivel a fõkapitányság or-
szágosan az elsõ helyre került.

Évértékelõ értekezleten foglalták össze a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõi a
szervezet 2015-ben elért eredményeit múlt héten pénte-
ken. Farkas József rendõr dandártábornok arról számolt
be, hogy bár a megye rendõri szervei által regisztrált bûn-
cselekmények száma, így az állományra háruló munkate-
her megnõtt, de ezt három, csalással és magánokirat-ha-
misítással összefüggõ ügy generálta, melyekben több ezer
rendbeli bûncselekmény valósult meg. A leglényegesebb
azonban, hogy az évek óta csökkenõ tendencia folytató-
dott a megyében elkövetett, a közterületen megvalósult
és a kiemelten kezelt bûncselekmények számában.

NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉG

A kedvezõ trend mellett tovább javult a nyomozásered-
ményességi mutató, amivel a fõkapitányság országosan az
elsõ helyre került. 2015-ben összesen három szándékos,
befejezett emberölést és három emberölés-kísérletet regiszt-
ráltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg a nyomo-
záseredményességi mutató ezen a területen 100 százalék
volt. Farkas József rendõr dandártábornok, megyei fõkapi-
tány azt mondta, a legfontosabb célkitûzésük, hogy meg-
elõzzék a jogsértéseket. Hozzátette, ebben nagyon fontos
a közterületi rendõri jelenlét, az a 24 órás lefedettség, ame-
lyet folyamatosan igyekeztek biztosítani mindenhol. A dan-
dártábornok kiemelte, lényegesek a gyalogos szolgálatok,
hiszen fontos, hogy ne csak elsuhanó rendõrkocsikat lássa-
nak az emberek, hanem intézkedõ, segítõ, együttmûködõ
rendõröket is. A megyei fõkapitány kiemelte azt a 100 szá-
zalékos nyomozáseredményességet, amit az egyes bûn-
cselekményeken belül, például az emberölésnél sikerült
elérniük. Elmondta, nemcsak olyan cselekményeket derí-
tettek fel, ami a tavalyi esztendõben volt Fehérgyarmaton
vagy Baktalórántházán, hanem a Nemzeti Nyomozóirodá-

CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

val közös munkájuk eredménye, hogy 18 év után kattant
bilincs egy emberölés gyanúsítottjának a kezén.

KEVESEBB BETÖRÉS, LOPÁS ÉS BALESET

A fokozott közterületi rendõri jelenlétnek is köszönhetõ, hogy
a rablások száma 2015-ben az elõzõ évben regisztráltaknak
csaknem felére csökkent. Kevesebb volt a lakásbetörés, a sze-
mélygépkocsi-lopás pedig egyáltalán nem jellemzõ a megyé-
re. Tavaly 12 alkalommal tulajdonítottak el illetéktelenek gép-
jármûvet. A bûncselekményekkel okozott anyagi kár megté-
rülési aránya tavaly az országból ebben a megyében volt a
legmagasabb. A személyi sérüléssel járó és a halálos közúti
közlekedési balesetek száma is csökkent, a megye útjain bal-
esetben elhunytak száma csaknem harmadával esett vissza.

Nõtt azonban a határátkelõhelyek forgalma, a nyolc-
milliót is meghaladta az éves személyforgalom, a jármû-
forgalmat pedig hárommillió fölött regisztrálták. Farkas
József dandártábornok értékelõjében kitért a bûn- és bal-
eset-megelõzési tevékenység fontosságára, és a jól mûkö-
dõ megelõzõ programokra. A fõkapitány hangsúlyozta, a
lakosság érdekében fontos az önkormányzatokkal, a Pol-
gárõrséggel, a társszervekkel, az egyházakkal és az okta-
tási intézményekkel együttmûködni.

RENDÕRI ÉLETPÁLYAMODELL

A személyi állomány tevékenysége kapcsán azt
mondta a megyei fõkapitány, hogy közel 70 százalékos
nyomozáseredményességgel dolgoznak, amely orszá-
gosan is elsõ, példaértékû. Hozzátette, nehéz lesz ezt a
szintet tartani, esetleg túlteljesíteni, de megtesznek min-
dent a lakosok biztonsága érdekében.

A megyében a hivatásos állomány, a közalkalmazot-
tak, vagyis a munkavállalók száma 3190 fõ, mindig jel-
lemzõ egy jelentõs fluktuáció. Farkas József kifejtette, a
hivatásos állományt érintette az elmúlt év közepétõl
indult életpályamodell, amelynek egyik pillére, az anya-
gi erõforrások, amelyek lényegesen kedvezõbb feltéte-
leket biztosítottak a dolgozók számára. Megváltak vi-
szont több olyan kollégától, akikrõl úgy gondolta a fõ-
kapitány, hogy nem a testületben van a helyük. Farkas
József azt mondta, tisztakezû, becsületes, törvénytisz-
telõ és törvényt védõ rendõrökre van szükség.

Kiemelkedõ szakmai teljesítményük elismeréseként a
megyébõl három rendõr vehetett át jutalmat az évértéke-
lõ értekezleten.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A megelõzés jegyében telt a 2015-ös év a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
gon. A tûzoltók több mint 3000 esetben végeztek beavat-
kozást, 1700 tûzeseten és 1000 mûszaki mentésen dol-
goztak. Az igazgatóság nagy hangsúlyt fektetett a meg-
elõzõ munkára és erõsítette a kapcsolatát az önkénte-
sekkel. A katasztrófavédelem elmúlt évi tevékenységét
szerdán értékelték a megyeházán.

Kiégett egy lakás a Petõfi utcán, ez volt az egyik tûzeset
2015-ben, amelyhez kivonultak a tûzoltók. A katasztrófa-
védelmi mûveletek közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
tûzoltói 3110 esetben végeztek beavatkozást. Ebbõl 1707
volt tûzeset. Tavaly tûzben 72-en sérültek meg és 7-en vesz-
tették életüket, 71 embert viszont sikerült megmenteniük.
Tûzeset 9 százalékkal volt több 2015-ben az elõzõ évhez
képest, mûszaki mentést viszont éppen annyit végeztek, mint
2014-ben, 1010 alkalommal segítettek. 2015-ben jelentõ-
sen mérséklõdött a viharokkal, esõzésekkel összefüggõ be-
avatkozások száma. Utóbbi a száraz idõjárás mellett arra is
visszavezethetõ, hogy tavaly az igazgatóság az egész me-
gyében ellenõrizte a belterületi vízelvezetõk, árkok állapo-
tát, megvizsgálta, hol vannak veszélyes fák, fasorok. A me-
gye 229 települése közül 227 rendelkezik vízkár-elhárítási
tervvel, amely országos szinten is kimagasló.

TÖBB EMBERÉLETET MENTETTEK MEG

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság állományértekezleten értékelte a 2015-

KATASZTRÓFAVÉDELEM A MEGELÕZÉS JEGYÉBEN

ös évet. Varga Béla katasztrófavédelmi igazgató kiemel-
te: tavaly nagyobb hangsúlyt fektettek a megelõzõ mun-
kára és erõsítették a kapcsolatot az önkéntesekkel. A
legnagyobb sikereiket abban érték el, hogy az elmúlt
évben több emberéletet tudtak megmenteni, szén-mo-
noxid-mérgezésben egyetlen ember sem halt meg, és
csökkent a lakástüzek száma. 2015-ben több változás
is érintette a szervezetet. Új személy tölti be az igazga-
tó és az igazgatóhelyettesi posztot, július elsejével pe-
dig a hivatásos állománynál életbe lépett az életpálya-
modell. Az állományértekezleten Tóth Ibolya, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság megbízott
gazdasági fõigazgató-helyettese azt mondta: a szabol-
csi állomány jól felkészült.

EGYRE TÖBB ÖNKÉNTES SEGÍTI A MUNKÁT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2015 egyik kiemelt feladataként hajtotta végre
a települési mentõcsoportok megalakításának támogatását,
rendszerbeállítását és minõsítését. 55 településen alakult
meg önkéntes mentõszervezet. Az elmúlt évben 1340 ta-
nuló teljesített a szervezetnél közösségi szolgálatot. 2015-
ben jelentõs forrást fordítottak a személyi állomány védõ-
ruházatára és eszközök vásárlására, több mint 3 és fél mil-
lió forint értékben szereztek be tûzoltótömlõket. Kiemelke-
dõ teljesítményéért az elmúlt évben az állomány 26 tagja
magasabb, 40 pedig területi szintû elismerésben részesült.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Fotó: police.hu

Farkas József rendõr dandártábornok, megyei fõkapitány a pulpitusnál, az évértékelõ értekezleten

Varga Béla, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetõje a mikrofonnál, az állományértekezleten
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További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-539

E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Hulladékért virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HUL-
LADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2016. február 29. és márci-
us 12. között, ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akci-
ót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag, öblösüveg, fém-,
csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt,
vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.

Az akció ideje alatt a Korányi Frigyes u. 3. sz. alatti Hulladékud-
varban adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra,
szombaton pedig 8 és 14 óra között.

Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:

– a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálati irodáján és központi telephelyén,

– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, a Fürdôházban, a Parkfürdôben, az Aquarius Él-

ményfürdôben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u. 49.),
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben)

Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üzletében,

Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.,
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000 forint

értékû utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.
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ZÁRTKERTEK: NYITOTT LEHETÕSÉG

Egyszerûbben lehet értékesíteni a zártkerteket és az
azokon található ingatlanokat a jövõben. A jelenleg ilyen
néven nyilvántartott területek egy rövid, ingyenes eljá-
rással átminõsíthetõk, így könnyebben eladhatók.

Az ingatlan-nyilvántartásban a külterület és belterület
mellett külön kategóriaként szerepelnek a zártkertek, va-
lamint a hozzájuk tartozó ingatlanok. Ezek elsõsorban
szõlõskertek, gyümölcsösök, esetleg szántóföldek, de leg-
gyakrabban hobbikertként funkcionáló földek, amelye-
ket ma már a legritkább esetben használnak eredeti cél-
juknak megfelelõen. A zártkerteken épített ingatlanokat
egyre többen használják üdülõ, vagy állandó lakhatás
céljára, de gyakori az is, hogy építési telekként szeret-
nék a tulajdonosok értékesíteni. A zártkerti ingatlanok
átminõsítésérõl rendelkezõ jogszabály azonban meg-
könnyíti a területek eladását.

A tulajdonosoknak 2016. december 31-éig van lehetõ-
ségük arra, hogy egy egyszerûsített kérelem benyújtásával
a kivonását kérjék a tulajdonukban álló zártkerteknek. Ez

azt jelenti, hogy a korábban termõföldként nyilvántartott
területek zártkerti mûvelés alól kivett területként fognak az
ingatlan-nyilvántartásban szerepelni. – Az eljárással egy-
szerûbben lehet majd ezeket a területeket eladni – mondta
dr. Reha Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal osztályvezetõje. Érdemes  odafigyelni arra is,
hogy a korábban ezeken a területeken álló épületek,
amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban nem kerültek fel-
jegyzésre, ezzel az eljárással nem fognak legalizálódni, azt
egy külön hatósági eljárás során kell rendezni.

INGYENES
A módosítási eljárás ingyenes, egy egyszerû nyom-

tatvány kitöltésével a területileg illetékes járási hiva-
talok földhivatali osztályán lehet kezdeményezni. A
nyomtatvány a foldhivatal.hu és a kormanyhivatal.hu
oldalakról letölthetõ, valamint a járási hivatalok ügy-
félszolgálatán elérhetõ.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

Fotó: internet

SZIGORODÓ SZABÁLYOK: TILOS A CSALOGATÓ
Sem hitelnyújtásra, sem árengedmények és ajándék-

sorsolások reklámjára nincs már lehetõsége az árubemu-
tatót szervezõ cégeknek egy tavaly decemberi törvény-
módosítás értelmében. A szigorításokat azért vezették be,
mert egyes vállalkozások fõleg idõs embereket manipu-
láltak és vettek rá sokszor túlárazott termékek megvá-
sárlására.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai az
elmúlt években több olyan áru- és termékbemutatón sze-
reztek negatív tapasztalatokat, amelyek arra ösztönözték
a jogalkotókat, változtassanak az eddigi gyakorlaton és
módosítsák a bemutatók szabályait. Ezek a marketingmód-
szerek elsõsorban a 70 év felettieket célozták meg, akik
életkorukból, sok esetben pedig mentális és fizikai állapo-
tuk miatt veszélyeztetettebbnek és hiszékenyebbnek, ez-
által pedig sérülékenyebbnek bizonyultak. Az õ védelmük
érdekében léptek életbe a jogszabályi változások.

TILOS REKLÁMOZNI

Dr. Bakó Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Mûszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédel-
mi Fõosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály fõosztályvezetõ-
helyettese elmondta, 2015. december 12. után már a ter-
mékbemutatókat, illetve a hozzájuk kapcsolódó ajándé-
kokat, ajándéksorsolásokat, árkedvezményeket, illetve
vagyoni elõnyöket, amelyek inspirálhatják az idõsebb
korosztályt arra, hogy részt vegyenek termékbemutatókon,
tilos reklámozni. Hozzátette, ezt a gazdasági reklámozás-
ról szóló jogszabály módosítása írja elõ.

NEM KÍNÁLHATNAK HITELT

A területet egyéb fontos pontban is érintette változás. A
Pénzintézeti törvény módosítása tette lehetõvé azt, hogy
a jövõben tilos pénzügyi szolgáltatási tevékenységek vég-
zése a termékbemutatók helyszínén. Az idõs emberek a

legtöbb esetben anyagilag is kiszolgáltatottak, így az új
szabályozással a jogalkotók azt akarták elérni, hogy ne
ugorjanak bele olyan számukra elõnytelen hitelekbe, ame-
lyek a késõbbi életüket meghatározzák. A reklámozásra
vonatkozó jogi szabályozások azért is szigorodtak, mert a
tapasztalatok azt bizonyították, az idõsebb emberek fõleg
a kedvezmények és a vagyoni elõnyök kilátásba helyezé-
se miatt vettek részt termékbemutatókon.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MÛKÖDTETÉSE

2016. január 25-én további szigorítások léptek életbe
az árubemutatókkal kapcsolatban. Most már a  szervezõ
cégeknek a vállalkozása székhelyén, illetve annak a me-
gyének a székhelyén, ahol a termékbemutatót szervezik,
ügyfélszolgálatot kell üzemeltetni. Ez azért lényeges, hogy
a vásárlók élhessenek 14 napos elállási jogukkal. A terü-
letet folyamatosan ellenõrzik a jövõben az illetékes ható-
ságok. Azok a vállalkozások, akik nem tartják be az új
szabályokat, szankciókra számíthatnak.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

ISTEN VELED, KOVI!
Kedden reggel elhunyt Kováts István, a Móricz

Zsigmond Színház nyugalmazott fõügyelõje.

Kováts István 1981. szeptember 1-jétõl alapító tag-
ként dolgozott a teátrumban, s az évek alatt kivívta a
Társulat megbecsülését és szeretetét. Õ lett a szín-
ház „Kovija”. A munkát nyugdíjazását követõen sem
hagyta abba, folyamatosan dolgozott, idõnként ki-
sebb szerepeket is vállalt egy-egy produkcióban. A
színház valamennyi volt és jelenlegi dolgozója osz-
tozik a család gyászában.

Isten veled, Kovi! Subidubi!

BÖJTI SZÁMADÁS
Elcsendesedés ideje van, hiszen lélek és test készül a

húsvét ünnepére. A Református Egyház Jókai Idõsek
Klubjának tagjai hetente háromszor találkoznak! Ezek
a tisztes õszes hajak csak keretet mutatnak arról, hogy
túl vannak az aktív életszakaszon. A tekintetek élén-
kek, csillognak a szemek és mosoly ül az arcokon, ahogy
visszaidézzük az elmúlt idõket, a sok közös élményt, a
produktumokat. Minden ünnepben és minden szándé-
kukban benne van az adni akarás öröme. A közeljövõ
tervei: szerdánként rendhagyó történelemórán ismer-
kednek a XX. század  meghatározó, de elhallgatott tör-
ténelmérõl! Készülnek március 15-én a szabadságharc
megünneplésére és kokárdákat készítenek! Húsvétig
hímes tojásokat „varázsolnak”  textillel, hímzéssel! Ha
a tavaszi idõ engedi, kirándulásra mennek, mi több,
játszószõnyeget varrnak a Mustármag Református Böl-
csõdének patchwork technikával!

A kép bal oldalán Koblicska Kálmán, jobb olda-
lán Kovi látható. Esztrád sokk; 2006.

OLVASÓI LEVÉL

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA!
Rangos eseményre volt hivatalos a Simeon és Anna

Nyugdíjas Egyesület. Hagyomány már több éve, hogy
a görögkatolikus óvoda, általános iskola és gimnázi-
um igazgatónõje, Szabó Sándorné invitál ide minket.

Nagy öröm az, hogy az iskola megújult a rendszer-
váltás után, de még nagyobb öröm nekünk, még élõ
volt növendékeknek azt látni, hogy már középiskola
is van, sõt már a tavasszal érettségizik az elsõ „csa-
pat”.  Mi, akik a klubnak tagjai vagyunk, megtisztelte-
tésnek tartjuk, hogy a fiatalok nem ódzkodnak a ve-
lünk való találkozástól és talán még örülnek is annak,
hogy élõben láthatnak olyan „bácsikat, néniket”, akik
ennek az iskolának jogelõdjének tartják magukat. Jó
érzés volt látni a középiskolások elsõ osztályának
„fecske” avatását, de az ovisok is megnedvesítették a
mûsorukkal a szülõk és nagyszülõk szemeit.

Dombóvári István

 Az egymás iránti szeretet, a lelki közösség, az áldo-
zatvállalás nagy összetartó erõ!  Mindez a lélekmelegí-
tõ élmény megtapasztalható a Nyíregyháza Városi Re-
formátus Egyház Jókai Idõsek Klubjában!

Telepóczkyné Farkas Márta
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. feb-
ruár 26. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. már-
cius 4. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

A NaturComfort Kft. nemrég ün-
nepelte születésének 5. évforduló-
ját, egy színvonalas gála keretében.
A nyíregyházi Korona Hotelben tar-
tott ünnepség kezdeteként a rendez-
vény háziasszonya, dr. Csisztu Zsu-
zsa bevezetõje után Jászai Meny-
hért, Nyíregyháza város alpolgár-
mestere mondta el köszöntõjét,
melyben gratulált az eddig elért
eredményekhez, és köszönetét fe-
jezte ki amiatt, hogy jelenleg a cég
70–80 családnak ad megélhetési le-
hetõséget a folyamatos munka biz-
tosításával. A rendezvényen a Nyír-
egyházi Mûvészeti Szakközépisko-
la növendékei szalontánccal és ze-
nével is elkápráztatták a közönsé-
get. Az ünnepi vacsora után pedig
meglepetés fellépõként a 4 for
Dance lépett színpadra, a fiúk iga-
zán tüzes hangulatot hoztak el a
zömében hölgy munkatársak szá-
mára. Az estét a megható szüle-
tésnapi köszöntés zárta.

A NaturComfort Kft. egy nyíregy-
házi székhelyû telemarketinges vál-

NATURCOMFORT 5. SZÜLETÉSNAPI GÁLA
lalkozás, mely irodai és otthoni te-
lefonosokra épül. 2011-ben indult,
azzal a céllal, hogy minõségi és ter-
mészetes összetevõkbõl, magyar
alapanyagokból álló, Magyarorszá-
gon, magyar dolgozók által gyártott
és értékesített termékeiket elérhetõ

hulladékgyûjtési akciókat szervez-
nek, tavaly 3000 euró értékben
Oxyfát vásároltak és ültettek, ami-
vel ellentételezik a vállalkozás
karbon lábnyomát.

A nyíregyházi Állatbarát Alapít-
vány munkáját is segítik. Közös jó-
tékony programokat szerveznek az
NYKK (Nyíregyházi Kosárlabda
Klub) játékosaival és vezetõivel.
Odafigyelnek az idõsekre is, a kft.
masszõr munkatársai a vállalkozás
termékeivel ingyenesen masszíroz-
zák immár 1,5 éve havi egy alka-
lommal egy teljes napon keresztül
a nyíregyházi Emmaus Idõsek Ott-
hona lakóit, ezzel segítve az idõs
emberek mozgásszervi megbetege-
déseinek javulását.  A Vöröskereszt
számára is gyûjtöttek ruhát kará-
csony elõtt. A NaturComfort Kft.
küldetése, hogy segítsen a beteg-
ségben szenvedõknek természetes
alapanyagokból készült termékei
által, miközben munkatársai is egy
családias légkörben, nyugodt körül-
mények között dolgozhatnak.  (x)

áron juttassa el vásárlóinak. Termé-
keik természetesen bevizsgált, en-
gedélyeztetett kozmetikai készítmé-
nyek, többségük saját fejlesztésû,
melyeket alapos munkával, vásár-
lói igények, visszajelzések alapján
álmodtak, s alkottak meg.

A cég munkatársai számtalan
közösségi programhoz csatlakoz-
nak vagy maguk szervezik azokat:

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Telefon: +36-42/314-976, fax: +36-42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. kéri a tisztelt lakosságot, hogy a többlet

szelektív hulladék felhalmozódásának elkerülése
érdekében a 240 l-es sárga testû, kék fedelû szelektív
hulladékgyûjtôket telítettségtôl függetlenül minden

szállítási napon helyezzék ki reggel 6 óráig.

Együttmûködésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
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Kislányként versben írta meg, milyen boldog lenne, ha
járni tudna. Olyan iskolában szeretett volna tanulni, mint
a többi gyerek, úgy akart élni, mint az egészségesek.
Emberfeletti küzdelme és kitartása meghozta gyümölcsét:
Hegedüs Hajnalka a Debreceni Egyetemen programter-
vezõ informatikus diplomát szerzett. Édesanyját pedig,
aki végig segítette lányát, az egyetem tiszteletbeli hall-
gatójává fogadta.

A nyíregyházi kislány álmait egy alig több mint 20 cen-
tis rámpa hozta közelebb. Édesanyja, Hegedüsné Éberhardt
Ildikó 2003-ban a Nyíregyházi Televízió Ajándék ez a nap
címû mûsorával férjének akart kedveskedni. A mûsor meg-
ajándékozottjaként János egy napot a kedvére tölthetett
el, de a férfit nem csupán szórakoztató programok várták:
a felesége tudta, a férje nagy vágya, hogy rámpa épüljön a
Krúdy Gyula Gimnázium bejáratához, hogy mozgásában
korlátozott kislánya majd oda járhasson középiskolába.

KISLÁNYKÉNT ÁLMODOZOTT

Hajnalka a születésekor elszenvedett oxigénhiány mi-
att sérült. Kisgyermekként Budapesten, a Petõ Intézetben
nevelkedett, ott járt általános iskolába, ahol versben fo-
galmazta meg, milyen boldog lenne, ha járni tudna. Kis-
lányként arról álmodozott, hogy õ is olyan iskolában ta-
nulhat, mint a többi gyerek.

KÜZDELMES ÚT A DIPLOMÁÉRT

fogni, írni nem tud, ezért a tananyagot az osztálytársai
füzeteibõl édesanyja másolta át. Míg a diákok az órákon
ültek, Ildikó a folyosón leírta az órai jegyzeteket, meg-
szerkesztette a geometriai ábrákat. Otthon is együtt tanul-
tak: Hajni diktált, az édesanyja írt.

Hajnalka sikeres érettségi vizsgát tett a Krúdy Gyula
Gimnáziumban, majd felvételt nyert a Debreceni Egye-
tem programtervezõ informatikus szakára.

ÉDESANYJA VOLT A „CSENDESTÁRS”

A felsõoktatási intézményben való tanulás a fiatal lány-
nak sokkal nagyobb energiabefektetést igényelt, mint az
egészséges társainak, de az édesanyja mindenben segítet-
te. Ildikó végig lánya mellett volt, nemcsak az épületben
való közlekedésben segítette, az elõadásokon is benn ült,
Hajni helyett jegyzetelt, így szinte õ maga is kijárta az
egyetemet.

– Hajnalka több tanára mondta, hogy én is beiratkoz-
hatnék az egyetemre, és együtt levizsgázhatnánk – me-
sélte mosolyogva Ildikó. – De mondtam, hogy én ezt meg-
hagyom a lányomnak, én maradok „csendestárs”.

Hajnalka az egyetemen csupán annyi könnyítést kért,
hogy mivel írni nem képes, hadd tegye le a vizsgáit szóban.
Minden mást úgy teljesített, mint az egészséges társai.

– Ahhoz, hogy bírjam a terheket, le kellett szoknom
arról, hogy azon rágódjak, hogy az évfolyamtársaim
mennyivel könnyebben boldogulnak – mesélte a lány. –
Hallottam tõlük, hogy milyen rövid idõ alatt tudnak egy
beadandó programozási feladatot megcsinálni, és tudtam,
hogy számomra ez mennyivel több idõt és energiát igé-
nyel. De sikerült túltennem magam azon, hogy én más
vagyok, mint õk, és megtanultam kezelni a helyzetet: nem
mindig hozzájuk kell hasonlítanom magam. A vizsgáim

– Már óvodás korában mondták a konduktorai, hogy
Hajnalka nagyon jó eszû kislány. S bár a mozgásával
hosszú távon problémák lesznek, az értelme meghaladja
az átlagos szintet, és ezt nem szabad parlagon hagyni –
mesélte Hajni édesanyja. – Pici korától azon voltunk, hogy
fejlesszük a képességeit. Nem volt nehéz, mert Hajnalka
számára mindig is ez jelentett sikert.

Hajnalka édesapja saját kezével építette meg a rámpát
a Krúdy Gyula Gimnázium bejáratához. A keskeny kis
feljáró csupán jelkép volt, hiszen a középiskola épülete
nem akadálymentesített, de a rámpa megépítésével a gim-
názium vezetése „zöld utat” adott a mozgássérült kislány-
nak: amennyiben megfelel a felvételi követelményeknek,
örömmel fogadják a gyermeket.

– Amikor sikerült elintézni, hogy megépüljön a rámpa,
úgy éreztem, hogy a gimnázium „vár engem” – emlékezett
vissza Hajni. – Tudtam, hogy csak rajtam múlik, hogy sike-
rül-e a felvételi vizsgám, és attól kezdve minden energiá-
mat abba fektettem, hogy a lehetõ legjobban teljesítsek.

Hajnalka bekerült a hatosztályos gimnáziumba, ahol
járókerettel közlekedve nap mint nap meg kellett küzde-
nie a lépcsõsorokkal és saját korlátaival is. Ujjai merevek,

dolog lenne. Azt nem tudja megmondani, mennyire volt
nehéz idõszak, amíg Hajni egyetemre járt, mert nem tud-
ja, hogy másoknak ez mekkora teher.

TISZTELETBELI HALLGATÓVÁ FOGADTÁK

Hajnalka a Debreceni Egyetemen sikeres államvizsgát
tett, és megszerezte a programtervezõ informatikus diplo-
mát. A diplomaosztó ünnepségen édesanyja egy különle-
ges elismerésben részesült: a felsõoktatási intézmény tisz-
teletbeli hallgatóvá fogadta.

– Ahhoz, hogy ezt az életet így tudjuk élni, és sikert,
eredményt kovácsolhassunk belõle, mindig az élet jobbik
oldalát kell nézni – mondta Ildikó. – Minden helyzetben
meg kell találni azt a kis fényt, ami segít az embernek
abban, hogy azt a napot túlélje, és másnapra egy újabb
célt tûzzön ki és azt tudja teljesíteni. Ezt nem lehet más-
képp csinálni.

folyamatosan jól sikerültek, és ez újból és újból adott egy
lendületet ahhoz, hogy folytassam a tanulmányaimat.

Ildikó azt mesélte: vannak, akik hétköznapi hõsöknek
tartják õket, de õ nem érzi, hogy amit tesznek, olyan nagy

– Mivel a diplomáért keményen meg kellett dolgoznom,
nagyon felemelõ érzés, hogy a kezemben tarthatom –
mondta a diplomaosztó után Hajnalka. – Én egy maxima-
lista, kitartó személyiség vagyok. A Petõ Intézet arra ne-
velt, hogy nincs lehetetlen, és soha nem szabad feladni,
bármilyen küzdelmes is az élet.

Hajnalka azt tervezi, kezében a diplomával sem pihen,
megszerzett tudását szeretné kamatoztatni. Szakdolgoza-
tát a webes felületek akadálymentesítése témakörében írta.
Programtervezõ informatikusként ezen a területen távmun-
kában szívesen dolgozna.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Ildikó és Hajnalka a sikeres államvizsga után

Hajnalkának átadják a diplomát a Debreceni Egyetem aulájában

Ildikó minden órán jegyzetelt lánya helyett

Hajnalka diplomaosztóján az édesanyát az egyetem
tiszteletbeli hallgatójává fogadták

A Hajnalkáról készített, Küzdelmes út a diplomáig
címû  kisfilmet a következõ idõpontokban tekinthetik
meg a Nyíregyházi Televízióban: szombaton 23.00-
tól, valamint jövõ héten hétfõn 19.30-tól, kedden
20.00-tól, szerdán 22.20-tól és vasárnap 21.00-tól.
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Két parádés paripa, a címszereplõ Csoda és Kósza „ül-
teti hátára” s repíti a képzelet világába szombat óta a
legkisebbeket a Móricz Zsigmond Színházban, miközben
szüntelenül jókedvre hangolja, már-már nyerítésre kész-
teti, látványvilágával magával ragadja a felnõtteket is.

De csapjunk a lovak közé: mirõl is szól a Czigány Zol-
tán által gyermekeinek mesélt, kívánságukra magnóra
mondott, majd elõször 2007-ben kötetben megjelentetett,
Harsányi Sulyom László rendezte történet? Egy Gödöllõ
melletti tanyán él két beszélõ paci: a fehér (a mesében
létezik ilyen), okos, megfontolt Csoda (Jenei Judit) és a fe-
kete, folyton tekergõ, bajba kerülõ Kósza (Nagyidai Ger-
gõ). A térben és idõben igen nagy távolságokat felölelõ
életükbõl a mostani elõadás alkotói kiváló érzékkel négy
epizódot emeltek ki, melyeket záró nyihogások választa-
nak el egymástól. Megtudjuk, mivel érdemelte ki Kósza a
nevét ra-koncájától, virágzabá-lóként milyen „büntetést”
kapott, megtalálja-e a dínók korában Kanca Manciját,
milyen szerencse, hogy összefutott a hungaroszaurusszal,
s milyen az, amikor új szolgáltatásként mint madárijesztõ
debütál, amikor is a corpus delicti a lócitrom lesz...

NEM BÚSUL A LÓ SEM AZ ELÕADÁSON

A történetmesélésben kimagas-ló szerep jut a Gyöngyi
nénit, a varázsló Varázs ló-t és Kanca Mancit is megjele-
nítõ Palicz Eszter Almának, valamint a gazda Sajó bácsit,
Torzonborz urat, a hol kakast, hol lót gyógyító dr. Hollót
életre keltõ Tóth Zolkának. Ezek után már nem nézünk

CSODAJ(L)Ó MESEDARAB A MÛVÉSZBEN

bámu-ló szemekkel akkor sem, ha a báb dinoszauruszo-
kat kell megeleveníteniük. Hogy teljes legyen a vizuális
élmény, H. Németh Katalin grafikusmûvész kivetítõn nyo-
mon követhetõen illusztrálja a történteket hic et nunc ké-
szült képekkel, amelyeken olykor igen ötletesen helyet
kapnak tárgyak, elõre elkészített formák is. Nagyszerûen
jelennek meg a színen a különféle kellékek: az x ló-erõs
távirányítós kisautó, a forgó propellerû helikopter, a
mennyezetrõl leereszkedõ, majd felszál-ló papírmadarak,
a falból kihúzható heveder...

Olykor félõ, nem esnek-e át az alkotók a ló másik olda-
lára, miközben elõ-elõ kerülnek gyomorbántalmakra uta-
ló szeles kiszólások, de ne legyünk nagyzo-lók, a hason-
lat is összekapcsolja e négylábúakat ezzel a tevékenység-
gel! Te ló ég! Legjobb, ha ló-halálában befejezem ezt a
cikket, nehogy ol-ló alá kerüljön Csodaló és Kószáló tör-
ténetének farkincája. Azért remélem, sikerült pici kósto-
lót adni a kivá-ló elõadás hangulatából. Hel-ló!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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Víz Világnap 2016
A múlt évek hagyományainak megfelelõen, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2016. 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. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1.
és Hárfa utca). 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 22-
én 09:00 és 15:00 óra között a zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

munkatársai várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat, és az érdeklõdõ felnõt-
teket 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 (szennyvíztisztító telepek és Vízto-

rony) 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 2016. évben újból meghirdeti
rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ

tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.
A 2016. évi Víz Világnap és egyben a pályázatok témája:

„VIZEK ÉS MESTERSÉGEK”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak a

www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.
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MEDIBALL A TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
Jóga, aerobik, karate – ezek alapvetõen ismerõs fogal-

mak, s ma már a Fitt-Test Interval és a Nordic Walking is
polgárjogot nyert Nyíregyházán, az önkormányzat által
szervezett ingyenes rendezvénysorozat, a Mozdulj Nyír-
egyháza! keretében. Sorozatunkat egy városunkban egy-
re népszerûbb, különleges labdajátékkal, a MediBall-lal
folytatjuk, ami egyszerre segít fizikai, valamint mentális
állapotunk javításában.

A MediBall iránt érdeklõdõket a Spirit SE oktatói várják
minden kedden 18:30-tól, a Kodály Zoltán Általános Iskola
tornatermében. Az egyórás program az egész testet átmoz-
gatja, ellazítja és játékos jellegével energiával is feltölti.

JÁTÉK, SPORT, VERSENY

Ezen a héten is több tucatnyian látogattak el a MediBall
soron következõ edzésére, ahol a kisiskolásoktól kezdve
egészen a nyugdíjasokig, több korosztály képviseltette
magát. Nem is meglepõ, hiszen ez a sport minden élet-
korban ajánlott. – A gyerekeknek inkább játék a MediBall,
de abszolút lehet sportként vagy szabadidõs tevékenység-
ként tekinteni rá, sõt versenysport variációja is van. A
Mozdulj Nyíregyháza! hároméves fennállása óta egyre
többen járnak az órákra, és ami a legfontosabb, egyre ve-
gyesebb korosztály is – mondta el érdeklõdésemre Szilá-
gyi Máté, MediBall-oktató.

STRESSZELLENSZER

A résztvevõk a foglalkozáson a kézmozgást elsajátító
gyakorlatok után halk, nyugtató zenére utánozhatták az

edzõ mozdulatait. Lassabb, gyorsabb ütemû feladatok, il-
letve egyensúlygyakorlatok váltották egymást, és a páros
labdajáték sem maradhatott el. – Manapság a stressz nép-
betegségnek számít, ami izomfeszüléssel jár, a
MediBall pedig pont erre nyújt megoldást. Ezen kívül a
fiatalabb korosztálynak kiváló koncentrációfejlesztõ gya-
korlat.

Nyíregyháza egyébként a MediBall fellegvárának szá-
mít hazánkban, hiszen a Spirit SE oktatói, versenyzõi amel-
lett, hogy országos versenyeket is szerveztek már váro-

sunkban, a nemzetközi porondon is letették névjegyüket,
sõt, a távolabbról érkezõ oktatókat is képzik. Nem is cso-
da a növekvõ közkedveltség, hiszen a fizikai és mentális
egészségre egyaránt hatással van. Szilágyi Máté, aki im-
már 6 éve oktatja ezt a mozgásformát, erre tökéletes pél-
dát említ: – Az egyik állandó résztvevõnk egy fogyaté-
kossággal élõ csapattagunk, aki közel 6-7 éve hódol ennek
a sportnak és lenyûgözõ fejlõdési folyamatokon ment ke-
resztül. Bátran mondhatjuk tehát: mindenkinek ajánlható!

(Szerzõ: Farkas Fanni)

Fotó: Kohut Árpád
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TERÜLETI BAJNOKSÁG
Az Északkeleti Területi Kötöttfogású

birkózó bajnokságon a nyíregyházi
Nyírsport SE is részt vett. Nagy Levente
bronzérmes lett, a hazai versenyeken
még most debütáló Hernádi Máté az
ötödik, míg Oláh Márton a 7. helyet sze-
rezte meg. A serdülõk között Paulik Ta-
más a 7., Molnár Csongor az 5. helyen
zárt. Ónodi Szabolcs a dobogó harma-
dik fokára állhatott, Nagy Gergõ pedig
az aranyérem boldog tulajdonosa lett.

FÕTÁBLA
A Sportcentrum serdülõ fiú kosara-

sai február 13-án megkezdték szerep-
lésüket az országos fõtáblán. A kétna-
pos megmérettetésen három mérkõzést
játszottak. A Nagykõröst legyõzték, az
Eger ellen komoly küzdelemben ma-
radtak alul és a MAFC ellen vereséget
szenvedtek. Bravúros teljesítményt
nyújtott Bodnár Balázs, aki két mérkõ-
zésen is 30 pont felett zárt.

DÖNTÕSÖK
Újabb csoportbajnokkal gyarapodott

az Intersport-Nyíregyházi Sportcentrum
Teremlabdarúgó Bajnoksága. A „C”
csoportban az eddig 100 százalékos
teljesítményt nyújtó KÉT BAL FC került
be a február 27-ei Szuperdöntõbe a
RED WOLF és a T-FORG TRANS KFT.
csapata mellé.

NEGYEDIK HELY
A negyedik helyen végzett a Magyar

Kupa döntõben a Fatum Nyíregyháza.
A nõi röplabdások a bronzmérkõzé-
sen 3–1-es vereséget szenvedtek a
Jászberénytõl. A kupadöntõt végül a
bajnoki címvédõ Békéscsaba nyerte,
míg a férfiaknál a Kaposvár diadalmas-
kodott.

A Filo Focicsarnok adott otthont az MLSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgató-
sága által szervezett Szövetség Kupának.
A hagyományos rendezvényen a megyei
labdarúgásban dolgozók, a futballunkat
népszerûsítõk és azért tenni szeretõk alkot-
tak csapatokat és vettek részt a kispályás
focitornán. A 2016. évi kupát a címvédõ
Kormányhivatal csapata hódította el, miu-
tán a döntõben büntetõkkel legyõzték a
Szpari Szurkolókat. A sportszerû hangulat-

ban zajló egész napos rendezvény egy jó-
ízû vacsora melletti kötetlen beszélgetés-
sel zárult.

Szövetség Kupa 2016: 1. Kormányhiva-
tal, 2. Szpari Szurkolók, 3. Játékvezetõk, 4.
Edzõk, 5. Igazgatóság, 6. Média.

Különdíjasok: Legjobb kapus: Bernáth Ri-
chárd (Szpari Szurkolók). Legjobb játékos:
Bodnár Gábor (Kormányhivatal). Gólkirály:
Kosztyú János (Játékvezetõk).

A Kormányhivatal gyõztes csapata (Fotó: Ficze István)

Túl van egy sérülésen, és készül az olimpiára Helebrandt
Máté. A nyíregyházi gyalogló több nemzetközi versenyen
is rajthoz áll, de aggasztják a Rióból érkezõ hírek. A ke-
nyai atléták például jelezték: a Zika vírus miatt nem in-
dulnak a játékokon.

A nyíregyházi gyalogló egy sérüléssel bajlódott, ezért
több hetet ki kellett hagynia. Így felborult a felkészülés
menetrendje is. Nem kizárt, hogy a fedett pályás magyar
bajnokságon sem indul, de biztos abban, hogy Rióra is-
mét jó formában lesz. A térdszalagjai húzódtak meg, de

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 21., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Újpest II. labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Február 21., vasárnap 14.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Újpest II.
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

szerencsére használt a gyógytorna, így nincs szükség ko-
molyabb beavatkozásra. Már tréningezik edzõjével,
Pokrovenszki Józseffel. A tervek szerint több nemzetkö-
zi versenyen is indul, és továbbra sem tett le arról, hogy
a 20 kilométer mellett kipróbálja magát az 50 kilométe-
res versenytávon is. Rióból közben rossz hírek érkeznek,
a kajakosok a fertõzõ vízre panaszkodtak, a kenyai atlé-
ták pedig bejelentették, a Zika vírus miatt nem indulnak
az olimpián. Helebrandt Máté is aggódik a rendezés
miatt.

– Az amerikai orvosok is azt javasolják, saját felelõs-
ségre induljanak csak a sportolók. A kenyaiak már lemond-
ták az indulást, és a magyar kajakosok is úgy jöttek haza,
hogy többen fertõzést kaptak a víztõl. Kozák Danuta is
jelezte, nem biztos, hogy rajthoz áll, de négy év munkája
veszne kárba, ezért nagyon bízom abban, hogy az olim-
piáig rendezõdik a dolog. De tény, hogy aggódva figye-
lem a híreket – mondta Helebrandt Máté.

A kajakosok több mintát is hoztak a vízbõl, és a hírek
szerint megdöbbentõ eredménye lett a laboratóriumi vizs-
gálatnak. A palackozott víz több baktériumot tartalmazott

mint a csapvíz, de egyik fogyasztását sem javasolják a
szakemberek. Ezért külön feladatot jelent a csapatok szá-
mára, hogy hogyan, mennyi vizet visznek majd magukkal
itthonról. Ráadásul több hetet fognak tölteni Rióban a spor-
tolók, Helebrandt Máté is azt reméli, három hétig lehet
majd Brazíliában.

A nyíregyházi gyalogló vett már részt olimpián és VB-n is

Helebrandt Máté reméli, megrendezik az olimpiát
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Február 22., hétfõ 10.00 A palacsintás király, Ágacs-
ka bérlet, Nagyszínpad
10.00 Csoda és Kósza, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Taurin trauma, Arany „C” bérlet, Krúdy Kamara
Február 23., kedd 10.00 A palacsintás király, Csiz-
más kandúr bérlet, Nagyszínpad
10.00 Csoda és Kósza, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Taurin trauma, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara
Február 24., szerda 10.00 A palacsintás király, Csip-
kerózsika bérlet, Nagyszínpad
10.00 Csoda és Kósza, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Taurin trauma, Vasvári „A” bérlet, Krúdy Kamara
Február 25., csütörtök 10.00 A palacsintás király, Ga-
liba bérlet, Nagyszínpad
10.00 Csoda és Kósza, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad

RAJZPÁLYÁZAT
Az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság és a Sz-Sz-B

Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház rajz-
pályázati felhívása. Témája: „Együtt élünk-fogadjuk
el egymást”.

A pályamunkák hátuljára/aljára írjátok rá a mû cí-
mét, neveteket, életkorotokat, címeteket, elérhetõsé-
geteket.

Életkori kategóriák: I. kategória: óvodások 3–6 év.
II. kategória: általános iskolák tanulói 7–10 év. III. ka-
tegória: általános iskolák tanulói 11–14 év.

Az elkészítésbe a családtagok is besegíthetnek.
A kész rajzokat a Váci Mihály Kulturális Központ

portáján lévõ gyûjtõdobozba kérik tenni, minden szük-
séges információval a hátoldalán. Leadási határidõ:
2016. február 26., péntek.

A rajzokat szakmai zsûri értékeli. Az eredmények-
rõl telefonon értesítik a szülõket és egy díjátadó kere-
tében az elsõ három helyezettet megajándékozzák.

„DALOL AZ ERDÕ”
A NYÍRERDÕ Zrt. által fenntartott Pál Miklós Erdé-

szeti Erdei Iskola az Erdõk Nemzetközi Napja alkal-
mából „Dalol az erdõ” címmel népdaléneklési ver-
senyt hirdet Nyíregyháza és 20 kilométeres körzeté-
nek általános iskolásai számára. A versenyzõk három
olyan magyar népdalból álló csokrot adjanak elõ,
melyekben erdõ, fa vagy más erdei növény, madár
vagy egyéb erdõben élõ állat szerepel! A verseny az
Erdõk Nemzetközi Napján, 2016. március 21-én
13:30-kor lesz a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolában
(Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 3.). Jelentkezési
határidõ: 2016. március 7. Jelentkezés: eniko.bar-
tha@nyirerdo.hu, vagy a 30/349-0839-es telefonszá-
mon, Petrilláné Bartha Enikõ erdeiiskola-vezetõnél.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.ASZTALITENISZ VERSENY

A Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény Kol-
légiuma tizedik alkalommal rendezi meg a Kollégiu-
mok Megyei Asztalitenisz Versenyét, melyre várják a
sportolni szeretõ ép, illetve tanulásban, mozgásukban
akadályozott gyermekeket, fiatalokat, kollégiumveze-
tõket, nevelõtanárokat. A verseny helye és ideje: Nyír-
egyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintéz-
mény tornaterme, Nyíregyháza, Kollégium utca 54.,
február 24. 10.00 óra.

KIS VÁROSVÉDÕK
Tekintettel a tavalyi nagy sikerre, idén februárban

ismét elindította a Kis Városvédõk vetélkedõt a Nyír-
egyházi Városvédõ Egyesület. A szervezõk nagy örö-
mére nemcsak nyíregyházi, hanem megyebeli csapa-
tok is jelentkeztek a megmérettetésre. Többen érdek-
lõdtek, kizáró ok-e a vetélkedõn való részvételre, hogy
a csapat nem Nyíregyházán lakik. A válasz: termé-
szetesen bárki nevezhet a vetélkedõre, nem csak nyír-
egyházi általános iskolások. Külön nevezési lapot ki-
tölteni nem kell, akik szeretnének részt venni a játék-
ban, azzal neveznek, hogy elküldik az elsõ feladatsor
megoldásait a kisvarosvedo@gmail.com címre. A já-
ték négy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll. Utób-
bin, a döntõn a legjobban teljesítõk vehetnek részt,
ezen dõl el, melyik csapat tölthet el a fõvédnök, dr.
Kovács Ferenc polgármester jóvoltából egy hetet a Ba-
latonon, a nyíregyházi önkormányzat szigligeti üdü-
lõjében. A fordulók feladatai megjelennek a Nyíregy-
házi Napló hasábjain is, ha pedig valaki lemaradt vol-
na, az elsõ forduló felhívása elérhetõ a www.nyirva-
ve.hu weboldalon.

SZABOLCS KUPA

A XIV. Szabolcs Kupa Nemzetközi Fodrász, Koz-
metikus, Mûkörömépítõ és -díszítõ versenyen mérhet-
ték össze tudásukat a szépségiparban dolgozók va-
sárnap. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara rendezvényének idén a Váci Mi-
hály Kulturális Központ adott otthont. 16 versenyszám-
ban, tanuló, felnõtt és mesterkategóriában mutatták
meg tehetségüket a szakma dolgozói.

FARSANGI KÉSZÜLÕDÉS a Csiriptanya játéktárban: feb-
ruár 25-én 15.00–17.00: Farsangi trombita készítése papír-
ból. 27-én 9.30–12.30: Színes papírbohóc készítése.

JELNYELV (SIKET) TANFOLYAM. A1 szintû  tanfolyam in-
dul február 20-án a Váci Mihály Kulturális Központban,
10.00–12.30-ig minden szombaton a 2. emelet 222-es te-
remben. Jelentkezni e-mailben (pagopago70@freemail.hu),
vagy a helyszínen lehet csatlakozni a tanfolyamhoz. Fazekas
Dóra tanfolyamvezetõ.

KÓRUSTALÁLKOZÓ. Az egy éve elhunyt karnagy, Fehér
Ottó emlékére szervezett kórustalálkozóra várják az érdeklõ-
dõket február 20-án 14.00 órától a Váci Mihály Kulturális
Központba. A hagyományteremtõ szándék mellett a kórus-
éneklést is szeretnék népszerûsíteni a szervezõk. Fellép az
Ádám Jenõ Pedagóguskórus, a Bel Canto Nõikar, a Harmó-
nia Kamarakórus, valamint a Terra-Dada Kamarakórus. A ren-
dezvényt Kodály: Magyarokhoz címû mûvének közös elõ-
adásával zárják. A belépés díjtalan!

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sa: február 20-án 16.00: Makacska kakaska. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont 2. emelet.

JUBILEUMI BÁL. A Gyermekek Háza Déli Óvoda
Mandabokori Telephelye 25 éves Jubileumi báljára várja az
érdeklõdõket február 20-án 19.00 órától a Mandabokori Mû-
velõdési Házba. A programban közremûködnek: Gyurcsánné
H. Ibolya, Pozsonyi Mónika és a Qn-Balett. A zenét Bogár
Márkó szolgáltatja. A bál batyus jellegû, tombola-felajánlá-
sokat szívesen fogadnak a szervezõk.

CSIPKERÓZSIKA. Február 21-én 11.00 órától Csipkeró-
zsika meséjét mutatja be a Szegedi Miniszínház a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. 10.30–13.00 óra között játszó-
házba is várják a gyerekeket.

SZAKMAI HÉT. Február 22–26. között tartja a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyhá-
zi Tagintézménye Rendezvénysorozatának Szakmai Hetét. Je-
lentkezési határidõ: február 21. Jelentkezés: 42/512-850;
szakmaihet2016@gmail.com.

X. JOGI, PÉNZÜGYI KONFERENCIA CIVILEKNEK február
22-én 14.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Té-
mák: a civil szervezetek aktuális törvényességi kérdései, gaz-
dasági, pénzügyi feladatai, alapszabályaik módosításával kap-
csolatos feladatok, idei önkormányzati pályázatok kiírásai.

TEADÉLUTÁN A GYORSÍRÁSRÓL. Folytatódik a Nyíregy-
házi Egyetem Központi Könyvtárának teázással egybekötött
ismeretterjesztõ elõadássorozata, a gyorsírás jegyében is. Az
intézmény mindig is élen járt az ügyviteli tudományok terén,
világbajnokokat is adott az országnak gépírásban és gyors-
írásban is. A február 23-ai 16.30-kor kezdõdõ programon e
területek és az idei világverseny eredményei is szóba (vagy
akár írásba is) kerülnek, amikor is Jakabné dr. Zubály Anna,
a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének el-
nökének, a Gépírók, gyorsírók és szövegszerkesztõk világ-
versenye – hármas jubileum jegyében – 2015, Budapest címû
elõadását hallhatják a jelenlévõk. Helyszín: Nyíregyházi Egye-
tem Központi Könyvtára rendezvényterme, „B” épület, bejárat
a Mozaik terem felõl.

SVÁJCI KÖRÚT. A Bencs Villa programjai: február 23-án
17.00: Svájci körút. Gaál Gyõzõ idegenvezetõ filmvetítéssel
egybekötött elõadása. 26-án 17.00: Futball-legendák! Beszél-
getés Mezõ Lászlóval új könyve kapcsán. Közremûködik:
Temesvári Miklós, Szabó Tibor és mások.

„A CUKORBETEGSÉG HATÁSA A VESÉRE” címmel dr.
Balku István fõorvos tart elõadást február 23-án 17.00 órától
a Városmajori Mûvelõdési Házban mûködõ Szív Klub meg-
hívott elõadójaként. Ugyanitt ingyenes vérnyomás- és vércu-
korszint-mérést tart a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete
16.30-tól.

EMLÉKEZÉS BARTÓK BÉLÁRA. A Jósavárosi Irodalmi Kör
február 24-én 10.00 órai kezdettel „Zene az irodalomban”
címmel emlékezik Bartók Bélára, születésének 135. évfordu-
lóján a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Témavezetõ: Pásztor
Józsefné, nyugdíjas magyar–ének szakos tanár, közremûkö-
dik Bodnár Sándorné népmûvelõ.

MÓZES HALÁLA. Az Oltalom Alapítvány várja az érdek-
lõdõket dr. Reisinger János irodalomtörténész Bibliai törté-
netek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsig-
mond könyvtárba. Február 24-én 17.00 óra: Mózes halála. A
belépés díjtalan.

TÁNCHÁZ. Február 24-én 20.00 órától Márton Attila és a
Szikes Zenekar közremûködésével tartanak ingyenes tánchá-
zat a Városmajori Mûvelõdési Házban. Információ: 42/434-
002.

VÍGJÁTÉK. Marc Camoletti: Négy férfi gatyában címû ze-
nés kétfelvonásos vígjátékát a Fogi Bulvárszínház mutatja be
február 27-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Fõbb szerepekben: Fodor Zsóka, Straub Dezsõ és
Beleznay Endre. Jegyek elõvételben kaphatóak.

„FORMÁK, HANGOK, FORGÁSOK”. A 30 éves Nyíregy-
házi Mûvészeti Szakközépiskola diákjainak munkáiból nyílt
kiállítás a VMKK emeleti galériájában „Formák, hangok, for-
gások” címmel. A Képzõ- és Iparmûvészeti Tagozatos tanu-
lók alkotásai március 2-áig tekinthetõek meg naponta 9.00
és 19.00 óra között.

JÖHETNEK KÖRETNEK – Sebõk Réka kiállítása. A Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2016-ban is csatlakozik a Kul-
túrházak Éjjel-Nappal országos programsorozathoz, ezen al-
kalomból nyílt meg Sebõk Réka képzõmûvész festészeti kiál-
lítása. Megtekinthetõ: március 4-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EGY VÁROSVÉDÕ MESTEREMBER PORTRÉJA
A Városvédõ Egyesület „Mesé-

lõ Nyíregyháza” címû városvédõ
füzetsorozatának nemrégiben
megjelent 30. kötete Leviczky
László órásmester életútját mutat-
ja be. A füzet szerzõje Leviczky
Zoltán, aki a családi levéltárban
fellelhetõ dokumentumok, fotók
és újságcikkek alapján állította
össze édesapja munkásságát.

Leviczky László 1922. szeptem-
ber 22-én született Nyíregyházán.
Iskolai tanulmányait a Jókai Mór
Községi Polgári Fiúiskolában vé-
gezte. 1938-ban beállt a híres
Prékopa Lajos órás és ékszerész
céghez tanulónak, késõbb órásse-
gédnek. A második világháború
évei alatt sorköteles katonai szolgálatát teljesítette. 1946-
ban jótékony célú mûsoros táncestélyt rendezett bará-
taival a távollévõ polgári foglyok hozzátartozóinak meg-
segítésére. 1948-ban váltotta ki iparigazolványát és kezd-
te meg önálló iparos tevékenységét régi jó barátjával,
Varga Endre aranymûvessel és ékszerésszel. Elsõ üzle-
tük a Bessenyei tér 14. sz. alatti épületben, az Osgyáni-
féle gyógyszertár közelében volt. Amikor a patikát el-
bontották, innen mentette meg a törmelékbõl azt a hõ-
mérõt, amelyet a városháza falára helyeztetett.

Aktívan bekapcsolódott a vá-
ros sportéletébe is. Társaival
motoros csillagtúra-, terep- és
gyorsasági versenyeket szervez-
tek. A vasutas sportpályát salak-
motor-versenyzésre is átalakítot-
ták. Nagy szerepe volt a sport-
lövészet megszervezésében is.
Lövészklubjának tagjaival lõte-
ret építettek, országos eredmé-
nyeket értek el és több váloga-
tott szintû sportolót neveltek ki.
1962-ben az addig végzett sport-
munkája elismeréséül megkap-
ta a Testnevelés és Sport Érde-
mes Dolgozója elismerést.

Karbantartotta és szükség
esetén javította a város templo-

mainak toronyóráit. Utolsó ilyen nagy munkája 1982-ben
volt, amikor az evangélikus nagytemplom toronyórájának
óraszerkezetét és harangjátékát  javította meg, újította fel.
De õ szerkesztette meg a Városi Stadion elsõ óráját is.

A város vezetése 1987-ben Pro Urbe kitüntetésben
részesítette. 1987. október 30-án hunyt el. A síremlé-
kén található bronz dombormû (képünkön) Tóth Sándor
szobrászmûvész alkotása.

ISMÉT NYERTEK
A SZABOLCS-COOP ZRT.-NÉL!

A szerencsés vásárlók összesen 360 ezer forint értékû
Coop vásárlási utalványt nyertek a „Töltse fel a családi
kasszát!” nyereményjáték során. A jutalmat február 11-én,
csütörtökön vették át Szurovcsják Ilona kereskedelmi igaz-
gatótól. Ismét bebizonyosodott, hogy érdemes a Szabolcs-
Coop Zrt. üzleteiben vásárolni és a nyereményakciókban
részt venni.                                                                     (x)


