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Fennállásának harmincéves jubileumát ünnepli a nyíregy-
házi Mûvészeti Szakközépiskola, mely ebbõl az alkalom-
ból nagyszabású koncertet, táncestet, valamint kiállítást szer-
vezett a VMKK-ban, ahol az elmúlt három évtized legjobb
alkotásait mutatták be. A tanárok szerint továbbra is az az
iskola küldetése, hogy segítsenek a diákoknak az önmeg-
valósításukban, és kielégítsék az emberek szépérzékét.

HARMINCÉVES A MÛVÉSZETI

10 CSOK

GÓLYA PÓLYÁKKAL

8-9
SZAVAK EMBERE.
Jelentõs szakmai elis-
merés érkezett Nyír-
egyházára. A „Szavak
embere Díjat” Révész-
né Petró Zsuzsa kapta.

SOKAKAT CSOKK-OL.
A CSOK, vagyis az
akár 10 millió forintos
támogatás szinte már
mindennapos beszéd-
témává vált.

ESÉSMEGELÕZÉS.
Az esésmegelõzés moz-
gásprogram minden hét-
fõn 8 órától a Városi Sta-
dion Teniszcsarnokába
várja az érdeklõdõket.

FÜVESÍTÉSI AKCIÓ
Nyíregyházán negyedik éve hirdeti meg az önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. azt a
városszépítõ akciót, amelynek részeként a lakosság termõföldre és fûmagra pályázhat. A prog-
ram során 1 köbméter komposztos termõföld keveréket és 1 kilogramm fûmagot igényelhetnek
azok, akik szebbé kívánják tenni környezetüket. A pályázaton elnyert természetbeli juttatást
elõkertek és utcafronti zöldfelületeknél használhatják fel a nyertesek. Az érdeklõdõk az igény-
léseket a NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjáról letölthetõ adatlapon nyújthatják be. Ehhez le kell
fényképezni a füvesítendõ területet, és két fotót is mellékelni kell. Az igényléseket elektroniku-
san 2016. március 13-áig kell elküldeni a marketing@nyirvv.hu címre, vagy postán a városüze-
meltetõ cég címére: NYÍRVV Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2–4. A borítékra
írják rá: „Füvesítési akció”. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el a NYÍRVV munka-
társai. A termõföldet és a fûmagot március 21-étõl vehetik át a cég telephelyén azok, akik
sikeresen szerepeltek a pályázaton és értesítést kaptak errõl. A NYÍRVV kéri a lakosságot,
a pályázaton azok induljanak, akik a korábbi években nem vettek részt az akcióban.

Akar-e a szerény körülmények között élõ leány királyné lenni, avagy hû
marad szegénynek hitt kedveséhez? Képes lesz-e a cselszövések dacára
77 palacsintát elkészíteni a felséges pocak megtöltésére? Mit tud sütni a
ravasz fõszakács, Derelye a másoknak szánt palacsintasütõjében? Mind-
ezekre könnyen választ kaphatunk: a Móricz Zsigmond Színházban már
szombat óta játsszák A palacsintás király címû zenés mesejátékot, s a
Szabadtéri Színpad évadát is tervezik. Bõvebben a 12. oldalon.

SZÍNPADON A PALACSINTÁS KIRÁLY

Dr. Helmeczy László sajtótájékoztatóin szívesen nyi-
latkozik a közpénzek felhasználásáról, arról viszont
hallgat, hogy saját ügyfele, Nagy Miklós lassan fél éve
nem fizette vissza a cégünknek járó milliókat.

Kiadónk, a Város-Kép Nonprofit Kft. évek óta peres-
kedik a Nyíregyházi TV volt fõszerkesztõjével, Nagy
Miklóssal. A másodfokon eljáró Nyíregyházi Törvény-
szék jogerõs ítéleteit, melyekben Nagy Miklósnak min-
dig kedvezõ ítélet született, a Kúria 2015 augusztusá-
ban már második alkalommal változtatta meg, számunk-

ra kedvezõen. Így a Kúria döntése alapján most több
millió forint visszajár a cégünknek. Csakhogy a dr.
Helmeczy László által képviselt Nagy Miklós, a Kúria
jogerõs ítélete ellenére, 2015. szeptembere óta nem fi-
zette vissza a 100 százalékban önkormányzati cégnek,
a visszajáró milliókat. A bíróság most végrehajtást ren-
delt el Nagy Miklós ellen, több mint 4 millió forint ere-
jéig. Vajon az ügyvéd úr miért nem sürgeti Nagy Mik-
lóst azzal, hogy a Kúria jogerõs döntését tiszteletben
kellene tartani, s a most már jogtalanul nála lévõ milli-
ókat illene visszafizetni?

VÉGREHAJTÁS NAGY MIKLÓS ELLEN

HÁZUNK TÁJÁRÓL
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ÉRTÉKES ESTÉK
Az Értékes Esték címû program része-

ként Kührner Éva fõkönyvtáros, dr. Eisert
Árpád és dr. Korompay Klekner Károly
munkásságáról tartott elõadást a Jósa
András Oktatókórházban. Az NYTV mû-
sorát felhasználva a két orvos életével
ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.

UTAZÓ MÚZEUM
Utazó múzeum címmel szervez

programsorozatot a Sóstói Múzeumfa-
lu. A skanzen munkatársai csütörtökön
maskarákkal, kellékekkel érkeztek a
Jókai Mór Általános Iskolába, ahol a
gyerekek bepillantást nyerhettek a ha-
gyományos farsangolásba.

MÉRLEGEN A XX. SZÁZAD
Dr. Romsics Ignác akadémikus tör-

ténész professzor tartott elõadást a di-
ákoknak a Szent Imre Katolikus Gim-
náziumban. A professzor a dualizmus
korától a rendszerváltozásig ismertet-
te a hallgatósággal a magyar történe-
lem fordulópontjait.

REMEKMÛVEK
Nagyszámú érdeklõdõ elõtt tartott

tárlatvezetést Antal Péter mûgyûjtõ, az
Antal-Lusztig Gyûjtemény tulajdono-
sa az úgynevezett Aktivisták alkotói-
ról és alkotásairól a Remekmûvek so-
rozat 7. kiállításán, a Jósa András Mú-
zeumban.

NAGYKÖVET NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyházára látogatott a francia

nagykövet. Február 19-én dr. Kovács
Ferenc polgármester a városházán fo-
gadta a francia nagykövetség delegá-
cióját és a Michelin Hungária Kft. kép-
viselõit, akik egy tárlatvezetésen is
részt vehettek.

A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA
A Magyar Ápolók Napja alkalmá-

ból ünnepséget tartott a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház, ahol dr. Ador-
ján Gusztáv fõigazgató és dr. Szondi
Zita fõigazgató-helyettes az intézmény
50 dolgozójának kitüntetést adott át.

TAVASZVÁRÓ BULI
Tavaszváró bulit rendeztek a Túróczy

Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános
Iskolában. Népek és országok kategó-
riában bújtak jelmezbe az osztályok. A
brazilokat a 6. b képviselte, õk külön-
díjban részesültek. A pálmát country
táncukkal az 5. a nyerte.

GASZTRONÓMIAI BAJNOKSÁG
A Sipkay Barna Kereskedelmi,

Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Kö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium idén
is részt vett a Tatai Országos Gasztro-
nómiai Bajnokságon, ahol négy tanuló
és egy tanár cukrász kategóriában ki-
magasló eredményeket ért el.

ELSÕ HELYEN AZ EGYETEM

MEGALAKULT A KONZISZTÓRIUM

TARTJÁK A HATÁRIDÕT

Megtartotta elsõ, alakuló ülését a Nyír-
egyházi Egyetem Konzisztóriuma, melynek
a miniszter által delegált tagjai, Bede József,
a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igaz-
gatója,  Czomba Csaba, a VOSZ társelnö-
ke és Loványi Ágnes, az önkormányzat re-
feratúrájának vezetõje a múlt héten vehet-
ték át megbízólevelüket. Az egyetem mun-
káját segítõ szakmai testület tagjai még hi-

vatalból dr. Onder Csaba rektor és dr.
Kvancz József kancellár.

Az alakuló ülésen elfogadták a testület
ügyrendjét, majd egyhangúan megválasz-
tották a testület elnökének Bede Józsefet. A
soron következõ ülésre 2016. február vé-
gén kerül sor, ahol az intézmény költség-
vetését, költségvetési beszámolóját, vagyon-
gazdálkodási tervét és az intézményfejlesz-
tési tervet tárgyalják meg.

Az idei tanévben már 10. alkalommal
rendezi meg a Magyar Vöröskereszt az
Országos Felsõoktatási Véradóversenyt.
Az elsõ jelenleg a Nyíregyházi Egyetem,
a harmadik helyen pedig a Hittudomá-
nyi Fõiskola áll. Ezúttal országszerte 36
felsõoktatási intézmény nevezett be a
nemes megmérettetésbe.

Az õszi félévben a legnagyobb hazai
humanitárius szervezet az Országos Vér-
ellátó Szolgálat munkatársaival együtt-
mûködve 124 helyszínen szervezett vér-
adást. Eddig 5460-an adtak vért, közü-

lük életükben elõször 1359-en mentek
el. A nyíregyházi felsõoktatási intézmé-
nyek az idei versenyen is kiválóan sze-
repelnek.

A megmérettetés a tavaszi félévben to-
vább folytatódik, csak februárban több
mint 40 szervezett véradás lesz.

VÁRJÁK A VÉRADÓKAT

A Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karán március 1-jén és 2-án lehet vért
adni, a Nyíregyházi Egyetemen pedig
március 8-án, 9-én és 10-én.

Zajlanak a munkálatok a Bujtosi Sza-
badidõ Csarnokban. A 2,1 milliárd forin-
tos, állami forrásból finanszírozott beru-
házás elsõ üteme még 2014 nyarán kez-
dõdött, amelynek részeként kívülrõl szé-
pült meg az épület. 2015 augusztusában
pedig már a csarnok belsõ munkálataival
folytatódott a felújítás.

– A fejlesztés harmadik üteme tavaly
szeptemberben kezdõdött. Elvégezték az
épület alapszerelvényezését, jelen pillanat-
ban a gipszkartonozási munkálatok, a
mosdók, az irodák és a VIP boxok kialakí-
tása zajlik. Megújul a komplexum keleti
oldalának bejárata is, itt a térburkolatot
helyezik el. Folyamatban van továbbá a
tûzivíz tartály kialakítása is a csarnok mel-
lett. A beruházás a terveknek megfelelõ-
en, a határidõket betartva zajlik – mondta
Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
igazgatója.

A modern, nemzetközi elõírásoknak is
megfelelõ többfunkciós csarnok különle-
gessége az lesz, hogy a pályákat három
egyenlõ részre lehet majd osztani kereszt-
irányban, így akár három kosárlabdapályát
alakíthatnak ki kosárlabdapalánkkal, vala-
mint röplabda padlóhüvelyezéssel. Ennek
azért van jelentõsége, mert így a nagy csa-
patok is tudnak párhuzamosan edzeni,
valamint az utánpótlás számára is biztosí-
tott lesz a profi körülmény. Mivel az utób-
bi években jelentõsen megnõtt a csarnok
látogatóinak száma, ezért az ülõhelyek
bõvítése érdekében két 60 méteres hossz-
irányú mobillelátót is beépítenek. A lelátó
mérete olyannyira lecsökkenthetõ, hogy
akár nemzetközi válogatott szintû kézilab-
da-mérkõzéseknek is otthont adhat a
komplexum. Hat darab szekciótermet is
kialakítanak, valamint teljes mértékben
megújul a világítás is, amely már lehetõvé
tesz HD televíziós közvetítéseket.
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KÁLLAYAK: SAJÁT, EGYKORI HÁZUKBA KERÜL A HAGYATÉKUK
Nemsokára pont kerülhet egy negyedszázada íródó

történet végére, amivel új fejezet kezdõdhet a Kállay
Gyûjtemény életében. A hazának miniszterelnököt is adó
Kállayak egykori, a Modern Városok Program egyik ele-
meként felújított hajléka fogadhatja majd be az általuk
Nyíregyházának adományozott gazdag hagyatékot.

Mint ismert: a kormányzat és Nyíregyháza között no-
vemberben született együttmûködési megállapodás egyik
pontja a Nyíregyházán Kállay-kúriaként emlegetett, Bes-
senyei téri, egykor szebb napokat megélt épület renoválá-
sa, új funkcióval való megtöltése. A ház történetével feb-
ruár 5-ei lapszámunk foglalkozott az „Amirõl az utcák
mesélnek” rovatban, s a nyiregyhaza.hu-n most is fellel-
hetõ az újság elektronikusan, a „Nyíregyházi Napló ar-
chívum” menüpont alatt.

HÁNYATOTT SORSÚ ADOMÁNY

Bevezetõül annyit: legutóbb a hadkiegészítõ parancs-
nokság mûködött benne, majd az államhoz, a nemzeti va-
gyonkezelõhöz (MNV Zrt.)
került. Mostantól azonban
összekapcsolódik a sorsa a
Kállay Gyûjteménnyel,
melynek alapjait Kállay Kris-
tóf, a II. világháború idején
miniszterelnök Kállay Mik-
lós fia vetette meg. Dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza
alpolgármestere (s korábban
éveken át a gyûjtemény
igazgatója) lapunkat arról tá-
jékoztatta, hogy a diploma-
ta, vatikáni követ, máltai lo-
vag Kállay Kristóf, aki édes-
apja mellett a titkári felada-
tokat is ellátta kormányfõi munkája idején, évtizedekig
kopogtatott a helyi politikusoknál az általa adományozott
gyûjtemény méltó elhelyezéséért – mindhiába.

KIÁLLÍTANDÓ KURIÓZUMOK

A gyûjtemény úgy nyithatta meg egyáltalán a kapuit
1993. március 10-én, hogy egy 160 négyzetméteres la-
kást kapott a bõséges anyag a Nyírvíz-palotában. Az al-
polgármester emlékeztetett: dr. Lakatos Sarolta, az intéz-
mény elsõ vezetõje évtizedekig szívén viselte a sorsát, így
az eredetileg nagyjából hat kamionnyi (!) anyag tovább
bõvült: körülbelül 13 000 kötet, 6000 tárgy és 6000 fotó
alkotja, a további gyûjtõmunka eredményeként. Köztük
számos, figyelmet és látogatót érdemlõ ritkasággal: a Szent
István Rend, a Francia Becsületrend és az Aranygyapjas
Rend példányaival. Az elmúlt bõ húsz év zsúfoltságának
gondját, a rejtett kincsek felszínre hozatalát és a Kállay-
ház felújítását egyszerre orvosolná az elõkészítés alatt álló
projekt.

POLGÁRMESTERI PÁRTFOGOLÁS

– A számos ígéret ellenére hosszú évekig nem volt konk-
rét elõrelépés az ügyben, mi, történészek már nem is hit-

tünk benne – fogalmazott az alpolgármester, a korábbi
idõszakra utalva. – Dr. Kovács Ferenc polgármester volt,
aki valóban fontosnak tartotta és meggyõzõdéssel, a gya-
korlatban is felkarolta az ügyet, ennek eredményeként a
Modern Városok Program keretében megújul a régi, rossz
állapotban lévõ mûemlék, egyben méltó otthonra talál a
gyûjtemény. Így a városi vagyon gazdagodik az épülettel,
s a renoválás sem kerül pénzébe Nyíregyházának – mondta
dr. Ulrich Attila. Mint köztudott: az idei, országos költség-
vetés tartalmazza a munkálatokra szánt 964 millió forin-
tot, s a vonatkozó kormányhatározat szerint „A nyíregy-
házi Kállay-kúria felújításának és város részére történõ
átadásának határideje 2016. október 31.”.

KORSZERÛ, ÉLMÉNYT ADÓ MÚZEUM

Az állam által elvégzendõ beruházás azonban nemcsak
esztétikai jellegû, hanem valódi élményt adhat majd a

tárgyaik tanításul, okulásul szolgálnának a jövõ nemze-
dékének. Ezért most olyan, nem hagyományos múzeumot
szeretnénk a házban látni, amely modern eszközökkel, a
játszva tanulás módszerével kalauzolná több korosztály
tagjait a magyar múltban. Mert ne feledjük: a hazának
bánt, hadvezért, fõispánt és minisztert adó, õsi Kállay nem-
zetség családtörténete összekapcsolódik az ezerévnyi
magyar históriával. Miért ne lehetne például a lovagkort
látványos, interaktív elemekkel megidézni? – vázolta az
ötleteket az alpolgármester.

TERVEZÉSI FÁZISBAN

Dr. Ulrich Attila egyben jelezte: nem városi beruházás-
ról van szó, s az elképzelések most vannak a Tervtanács
elõtt. Csak azok elfogadása után indulhat a kivitelezés köz-
beszerzése, és a megvalósítás az évek óta elhanyagolt
épületen, amelyet majd készen, felújítva kap meg a város,
várhatóan 230 négyzetméternyi kiállítótérrel.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

„A gazdasági befektetések sikere is azon múlik,
hogy jó szemlélettel, jó gondolkodással tekintünk-e a
saját életünkre, és szerintem a Kállay-kúria felújítása,
emlékhely létrehozása, egy „Kállay-kultusz” a jó gon-
dolkodás bizonyítéka.” – idézet az Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel, a Modern Városok Program együtt-
mûködési megállapodás után készült interjúból. (Nyír-
egyházi Napló, 2015. november 13.)

Dr. Ulrich Attila

nyíregyháziaknak és a turistáknak. – Kállay Kristóf mindig
szerette volna, ha az ötnyelvû (magyar, angol, német, fran-
cia és olasz) könyvtáruk és csodálatos gazdagságú emlék-
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KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – TÓTH IMRE (X. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

MÛSZAKI IGAZGATÓKÉNT IS HELYT ÁLL A TAPASZTALT KÉPVISELÕ

Tóth Imre

Bõséges tapasztalatokkal rendelkezik az önkormány-
zati munkában Tóth Imre (FIDESZ-KDNP), a X. választó-
kerület képviselõje. A kórház mûszaki igazgatója koráb-
ban már volt több cikluson keresztül nyírbátori testületi
tag, és a megyei közgyûlés képviselõje is, mielõtt az
örökösföldiek megtisztelték bizalmukkal 2014 õszén.

Tóth Imre Vaján nõtt fel, s
a fiatal korában is mûszaki
érdeklõdésû képviselõ nyír-
egyházi kötõdése már a kö-
zépiskolában kialakult: a
Bánkiban végzett gyártás-
technológia-számítástechni-
ka fakultáson, ami akkoriban
újszerû volt. A kecskeméti
Mûszaki Fõiskolán átvett ok-
levele után azonban 1997-
ben az útja még tágabb ér-
telemben vett szülõföldjére
vezetett, Nyírbátorban he-
lyezkedett el mérnökként, a
ma is prosperáló MSK-nál,
mely során Németországban

is szerzett gyakorlatot. Késõbb a Miskolci Egyetemen is
diplomázott, s akkoriban az Unilevernél már mûszaki ve-
zetõként dolgozott éveken át, majd rövid idõre „belekós-
tolt” az élelmiszergyártásba is, mielõtt a Jósa András Ok-
tatókórház mûszaki igazgatója lett hét évvel ezelõtt.

JELENTÕS KÓRHÁZI BERUHÁZÁSOK

Most már a Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórháznál tölti be ezt a pozíciót, mely elég sok terüle-
tet érint. A beruházások kapcsán, lokálpatriótaként sorol-
ja az egész megyére pozitívan ható fejlesztéseket: a nem-
rég lezárult Tömbkórház projektet, a Sürgõsségi Központ
és a Rehabilitáció infrastruktúrájának megújulását. – Épp
most zajlanak a költözések, s szinte térkép kell az eliga-
zodáshoz annak, aki régen járt a jelentõsen modernizáló-
dott épületegyüttesben.

HÁROM ÖNKORMÁNYZATBA VÁLASZTOTTÁK

Közéleti pályafutása nem szokványos módon indult,
hiszen õt nem egy gyõzelem „vonzotta be”, hanem a
2002-es választási vereség. Ekkor lett a FIDESZ tagja Nyír-
bátorban, éveken át aktivistaként dolgozva. 2006-ban ka-
pott elõször jelöltséget, s mindjárt kettõs szerepet is, hi-
szen egyrészt bejutott a nyírbátori képviselõ-testületbe,
másrészt a megyei közgyûlés FIDESZ frakcióját is erõsí-
tette. Egy ciklussal késõbb, 2010-tõl pedig Nyírbátorban
már a FIDESZ frakciót vezette, amellett, hogy elnöke volt
az ottani Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. – Mostani

munkámat megkönnyíti a két önkormányzati testületben
eltöltött összesen nyolc év, ami rengeteg tapasztalatot
adott. Itt, Nyíregyházán ugyanis ezzel a rálátással lehetek
az egyéni képviselõi munka mellett a Gazdasági-Tulajdo-
nosi és a Pénzügyi Bizottság tagja.

CSALÁDCENTRIKUSAN, ÖRÖKÖSFÖLDÖN

Tóth Imre tulajdonképpen Örökösföld képviselõjének mond-
hatja magát, még akkor is, ha az új építésû, sor- és családi
házas övezet, valamint egy-két utca nem tartozik hozzá, azon-
ban a Szalag, Család, Törzs és Semmelweis utcák által hatá-
rolt központi rész igen. Az egy tömbben élõ, nagy számú la-
kosság közösséggé formálására is igyekszik gondot fordítani.
Ennek jegyében szervezett tavaly Családi Egészségnapot, az
Örökösföldi Közösségi Házban drogprevenciós rendezvényt,
s nemrégiben egy újabb bûnmegelõzési pályázaton is nyer-
tek, több egyesület összefogásával. – Úgy érzem, a Bátor Kör-
nyezetvédõk Egyesülete alapító tagjaként is, hogy egy képvi-
selõnek ezeken a területeken is felelõssége van. Ennek része-
ként szerveztük újjá a gyengülõ örökösföldi polgárõrséget, s
nyitottuk meg a polgárõr irodát a Fazekas János tér 24. lakó-
tömb földszintjén.

A biztonság és a közösségépítés, a családközpontú po-
litizálás azért is kiemelt ügy számára, mert maga is nagy-

családos: óvodás lányukat, kisiskolás fiukat, valamint kö-
zépiskolás lányukat a Krúdy gimnáziumban német–angol
szakos tanár feleségével nevelik. Tóth Imre azt mondja: a
CSOK (otthonteremtési kedvezmény) segítségével várha-
tóan lakások épülhetnek majd a választókörzet területén,
s igyekszik arra rávenni a majdani beruházókat, hogy ezek-
hez a kikapcsolódást elõsegítõ létesítményeket is építse-
nek, ne csak ingatlanokat.

INTÉZMÉNYEK, CSOMÓPONTOK

Az örökösföldiekkel együtt örül annak, hogy az elmúlt
években megújult a Móra iskola és a központi park, leg-
utóbb pedig az Aprajafalva Bölcsõde korszerûsödött. S
azóta is történt már elõrelépés: ígéretét tartva az új temp-
lomok környékén – könnyítve a sportlétesítmények láto-
gatását is – nemrég parkolók készültek, amit szeretnének
folytatni. – A tervek között szerepel több csomópont át-
alakítása. Ha elõre nem látható akadályok nem merülnek
fel, körforgalom lehet a Semmelweis és Törzs utca keresz-
tezõdése, jobb oldalra kanyarodó sávot kaphat a 41-es
fõút az áruháznál és a Törzs utca is, a 4-es számú fõútra,
Nyírpazony felé. Emellett szeretnénk egy streetballpályát
is létrehozni a Westsik iskola környékén – avatott be a
jövõ terveibe is Tóth Imre.               (Szerzõ: Tarczy Gyula)

 A 30 éves Aprajafalva Bölcsõde ünnepsége

– A szokásos karbantartások mellett a Család–Lobogó
utca tömbbelsõben található és a Törzs utca 58. elõtti ját-
szótérre új játszóeszközöket is kihelyeztünk – tájékozta-
tott a területet érintõ változásokról Szabó Edina, a Város-
üzemeltetés szóvivõje. – Fontos volt a kutyafuttató létre-
hozása, és a szépítésre is odafigyelt a társaság például a

ÚJ KUTYAFUTTATÓ ÉS MEGÚJULT JÁRDÁK, JÁTSZÓTEREK
Fazekas János téri rózsalugas és a Móra iskola elõtti kõris-
fák telepítésével. Örökösföld számos pontján, a Semmel-
weis, a Jelvény, a Sarló, a Törzs és a Család utcák, illetve a
Fazekas János tér egy részén újítottunk fel és állítottunk
helyre járdákat, lépcsõket, utóbbi helyen a 6-7. szám elõtt
megtörtént a zárt csapadékcsatorna kiépítése is.
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TERÍTÉKRE KERÜLTEK AZ ÁVH TITKOS IRATAI
Kicserélte a tanúkat és folyamatos jogsértéseket köve-

tett el a katonai bíróság az 1956-os forradalom nyíregy-
házi fõszereplõi, Szilágyi László és társai perében – ezt
állítja dr. Lupkovics György. Az ügyvéd a Nyíregyházi
Polgári Szalon közönsége elõtt tartott elõadást a koncep-
ciós perekrõl. Dr. Lupkovics György évek óta kutatja a
nyíregyházi mártírhalált halt forradalmárok és elítélt tár-
saik peranyagát. Most a kommunizmus áldozataira em-
lékezve tartott elõadást.

Az ÁVH titkosítás alól feloldott iratait kutatva számos
meghökkentõ momentumra bukkant dr. Lupkovics György.
Szilágyi László és társai perében például a jogsértések sorát
tárta fel. Szilágyi László volt a nyíregyházi munkástanács
bizottságának elnöke 1956-ban. A forradalom idején õ irá-
nyította a mindennapi életet, összefogta az embereket és
biztosította a rendet. A forradalom másik közismert helyi
alakja pedig Tomasovszky András. Õ verte le az akkori rend-
szer jelképét, a vörös csillagot a pártház tetejérõl, helyére
magyar zászlót tûzve. Emellett felolvasta a munkások kö-
veteléseit, azaz a helyi forradalmárok egyik vezéregyéni-
sége volt. Nem csoda, hogy Szilágyi László éppen õt bízta
meg a nyíregyházi hírszerzõ csoport vezetésével. A forra-
dalom leverése után Szilágyit és Tomasovszkyt számos más
társukkal együtt letartóztatták. Amikor perüket tárgyalták,
összesen 20-an álltak a bíróság elõtt.

„Olyan súlyos ítéletek születtek esetükben, amelyre
akkor sem, most sem tudunk épeszû magyarázatot adni...”

SZIGORÚ BÜNTETÉSEK

A vádemelést kutató dr. Lupkovics György azt mondja,
a korabeli hatalom mindent megtett azért, hogy a legszi-

gorúbb büntetést tudják kiszabni rájuk. Ennek érdekében
még jogsértéseket is elkövettek. Állítja, még a tanúkat is
kicserélték, hogy bebizonyosodjon, az egyébként rend-
párti forradalmároknak egyetlen célja volt, a hatalom
megszerzése. A Debreceni Katonai Bíróság Szilágyi Lász-
lót és Tomasovszky Andrást, valamint további két társukat
halálra ítélte. Az elítéltek fellebbezést nyújtottak be. A

Legfelsõbb Bíróság Katonai Kollégiuma Szilágyi és Toma-
sovszky esetében jogerõre emelte az ítéletet. Kivégzésük
után jeltelen sírba temették õket, hogy még emléküket is
eltöröljék. Csak a rendszerváltás után rehabilitálták a már-
tírokat, sírjaikat exhumálták és ma már emléktábla is hir-
deti Nyíregyházán emberi nagyságukat. Dr. Lupkovics
György a Polgári Szalon közönségének azt mondta, ezek
a forradalmárok a kommunizmus áldozataként megérdem-
lik, hogy mindenki megismerje életútjukat, a forradalom-
ban betöltött szerepüket és az ellenük elkövetett jogsérté-
seket.                                            (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

FEHÉR OTTÓRA EMLÉKEZTEK

Négy kórus tagjai gyûltek össze, hogy az egy éve el-
hunyt Fehér Ottóra emlékezzenek a Váci Mihály Kultu-
rális Központban. A mátészalkai Ádám Jenõ Pedagógus-
kar, a nagyhalászi Bel Canto Nõikar és a tiszadadai Terra-
dada Kamarakórus, valamint a nyíregyházi Harmónia Ka-
marakórus énekelt a nagyközönségnek. A kórusokban az
volt a közös, hogy mindegyik kötõdik valamilyen formá-
ban a néhai karmesterhez.

Fehér Ottó Budapesten született 1945. november 1-jén.
A középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Ze-
nemûvészeti Szakközépiskolában végezte szolfézs szakon,
majd karvezetést tanult a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõ-
iskolán, ahol Vásárhelyi Zoltán és Párkai István növendé-
ke volt. A fõiskolai diploma megszerzése után, 1969-tõl
tanított a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõis-
kolán. Vezetõje volt a Nyíregyházi Vegyeskarnak, kórusá-
val több nemzetközi találkozóról értékes díjakkal tért haza.
Fehér Ottó özvegye azt mondta, férje a megyei amatõr
kórusmozgalmat minden tudásával és erejével támogatta.

A találkozón a kórusok közösen is színpadra léptek, Ko-
dály Magyarokhoz címû mûvét adták elõ. A Berzsenyi ver-
sébõl készült kórusmûvet Fehérné Lóczi Ildikó vezényelte.

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK
A NYÍRTÁVHÕNÉL

Használati melegvíz-elszámolások

A 2016. február havi számlákkal párhuzamosan elkészül-
tek a 2015. második féléves idõszak használati melegvíz- és
a költségmegosztóval még nem rendelkezõ fogyasztók fûtés-
elszámolásai.

2016. február hónaptól – az elszámolt tényfelhasználások
alapján – megváltoznak a havonta számlázandó melegvíz-
mennyiségek is. Azok a fogyasztók, akiknél a korábbi idõszakhoz képest változás
történt a felhasználási szokásokban, kérjék az alkalmazott melegvíz-részszámlázás
mértékének módosítását.

Fûtési költségosztók alapján történõ elszámolások

A költségmegosztóval rendelkezõ fogyasztási helyek – a naptári éves
elszámolásokról a fûtési szezonok elszámolására történõ átállás miatt
– 2015/2016-os fûtési szezonra vonatkozó elszámolásai 2016. július
hónap folyamán fognak elkészülni.

Az elszámolások alapjául szolgáló fûtési költségmegosztók adatai –
a teljes körûen megvalósított átszereléseknek köszönhetõen – a laká-
sokba történõ bejutás nélkül, távkiolvasási lehetõség igénybevételével
rögzíthetõek.

A korábbi éveknek megfelelõen lehetõséget biztosítunk az elszámolások alap-
ján keletkezõ egyösszegû ráfizetés, illetve korábbi számlatartozás részletekben
történõ kiegyenlítésére is. Ezzel kapcsolatban kérjük, keressék fel Ügyfélszolgála-
ti Irodánkat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106. sz.

(Univerzum Üzletközpont)

Ügyfélfogadási idõpontok:
Hétfõ, kedd 08.00–15.00
Szerda 08.00–20.00
Csütörtök 10.00–15.00
Péntek 08.00–13.00
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Jelentõs szakmai elismerés érkezett Nyíregyházára: a
Magyarországi Szóvivõk Országos Egyesülete tagjai dön-
tése alapján a „Szavak embere Díjat” Révészné Petró Zsu-
zsa, a Nyíregyházi Állatpark szóvivõje kapta. Az idén 20
éves intézmény márciusban induló, jubileumi rendezvény-
sorozatának rendhagyó „felvezetése” az országos elis-
merés.

A díj átvételekor is szerény maradt a sokak által ked-
velt, egyébként a szakmát állatgondozóként kezdõ kom-
munikátor, hiszen azt mondta: noha õ a kert arca, de iga-
zi csapatmunka áll mögötte, így 100 ember és 5000 állat
„együttmûködése” ez a mostani siker.

ÁLLATI CSAPATMUNKA, EMBEREKKEL

Pedig nem akármilyen társaságba került Révészné Petró
Zsuzsa, amikor a 12. Szóvivõk Bálján, a Budapesten hor-
gonyzó Európa Hajón ismert országos médiaszemélyisé-
gek után szólította a színpadra a mûsorvezetõ, Bényi Ildi-
kó. – Még mindig meg vagyok döbbenve, hatalmas meg-
tiszteltetés az elismerés – mondta szerkesztõségünknek,
miután a díjjal a kezében a helyszínen megszólítottuk. –
Igazából ez volt a hab a tortán, hiszen 2015-ben kiváló

AZ ÁLLATOK NYELVÉT BESZÉLI A „SZAVAK EMBERE”
BELECSÖPPENT A SZAKMÁBA

Az elsõk között gratulált neki a pódiumon az egyesület
elnökségi tagja, egyben kollégája, a Fõvárosi Állat- és
Növénykert szóvivõje, Hanga Zoltán. – Régóta jó kapcso-

latban vagyunk, s óriási elismerés ez Tõle, aki jóval ré-
gebben van a szakmában, amibe én valójában belecsöp-
pentem. A fõiskolán végzett biológia szakos tanárként
gondozóként kezdtem 16 éve, majd az egyetemi környe-
zetvédelmi ökológus diplomámmal egyre többet „tolt” a
nyilvánosság elé Gajdos László igazgató. A megszólalá-
sokhoz egy idõ után már szakmai felkészültség is kellett,
például etológiai területen, így egyre több ilyen helyzet
adódott – elevenítette fel a kezdeteket.

KÉPBEN, ÍRÁSBAN, HANGBAN

Persze messze nem csak szóban kommunikál a koráb-
ban zoopedagógusként, valamint tengeri akvaristaként is
dolgozó, s az Európai Állatkerti Szövetség kampányaiban
is részt vevõ szóvivõ. Bár mi, nyíregyháziak gyakran látjuk
feltûnni, például az NYTV képernyõjén, szorgalmasan fo-
tózgat és anyagokat ír, így nem csoda, hogy szinte heti rend-
szerességgel szólt rólunk, tehát az állatparkról, s közvetve

Révészné Petró Zsuzsa (középen), dr. Orodán Sándor,
a Magyarországi Szóvivõk Egyesületének elnöke

és Bényi Ildikó a díjátadón

                            EXKLUZÍV

A díj átvétele után készült helyszíni, exkluzív ri-
portot a Híregyháza címû mûsorban láthatják, szom-
bat este 22.00 órától.

A SZÓVIVÕSÉG – SZAKMA

A díjat dr. Orodán Sándor, a Szóvivõk Egyesületé-
nek alapító elnöke nyújtotta át, aki, noha gyulai szár-
mazású, s fiatalkorának meghatározó részét töltette
városunkban, melyre szívesen emlékszik vissza, s kü-
lön örült neki, hogy „földije” kapta az egyhangúlag
megszavazott elismerést. A szakmát illetõen felidéz-
te, hogy 2000 környékén jött az ötlete, még a Határõr
címû lap fõszerkesztõ-helyetteseként, hogy érdemes
lenne ezt a szakmát elismertetni, hiszen addig a cé-
gek amolyan „muszáj-módon” jelöltek ki embereket
a kommunikációra, s csak lassan jöttek rá, hogy ez
egy felelõsségteljes hivatás, melynek gyakorlói a szer-
vezet egészét képviselik. – Egyesületünk javaslatára
akkreditálták az elsõ felsõfokú szóvivõképzõ szakot,
mely már több intézmény képzési kínálatának a ré-
sze. S örülünk, hogy igazi rangot vívott ki magának a
szervezetünk, mely e hagyományos bálján örömmel
díjazta a nyíregyházi kollégát.

évet zártunk. Mi lettünk kategóriánkban Európa legjobb
állatkertje, és az is hatalmas élmény volt, amikor kisele-
fántunk született – sok más mellett.

Nyíregyházáról is az országos média. – A sikerhez a sok
híranyag mellett a látogatók is kellettek – mondja Zsuzsa. –
A fõváros mellett észrevettek minket a határokon túl is, ahon-
nan sok vendégünk érkezik. S ez remélem, így lesz az idén
is, hiszen a 20 éves évfordulóra komoly rendezvényekkel
készülünk. Nyílt titok, hogy a márciusi „meglepetés” a so-
kak által várt Andok világa kinyitása lesz. Így Dél-Amerika
állatvilága már húsvétkor várja a látogatókat.

ZOO AZ EGÉSZ VILÁG

Révészné Petró Zsuzsa mindennapjai tehát az állatokról
szólnak, sõt, az egész élete. Férje ugyanis fókatréner a park-
ban, most hatéves kisfiuk pedig szintén ott, közös munka-
helyükön (életterükön...?) tette meg az elsõ földi lépéseket.
Ha pedig éppen nem az állatpark jó hírét viszi a világba,
akkor szakmai anyagokat készít és lapokban lektorál. Úgy
tûnik, lesz mirõl írnia, beszélnie az idén is...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Nyíregyházi lett a nap képe a The Wall Street Jour-
nal címû angol nyelvû amerikai nemzetközi napilap-
ban. Balázs Attila felvétele a Nyíregyházi Állatpark
újszülött gibbonját mutatja be. A február 17-én meg-
jelent fotósorozatba további 11 aktuális kép került be,
a világ minden pontjáról.

NYÍREGYHÁZI A NAP KÉPE

Nyiladoznak a tavasz elsõ hírnökei a Tuzson János
Botanikus Kertben. Két hete virágzik a téltemetõ, bon-
togatja szirmait a tõzike és kibújt a hóvirág is.

Bár még téli módban üzemel a nyíregyházi botani-
kus kert, a tavasz hírnökeinek megjelenése mutatja, itt
a kikelet.

NYILADOZNAK A TAVASZ HÍRNÖKEI
– A téltemetõ már közel két hete virágzik, kibújt a

piros lóhunyor is. Cserjék közül pedig a kikeleti bangita
és a téli jázmin – mondta Csabai Judit, a Tuzson János
Botanikus Kert vezetõje.

Nyiladozik a tavasz szimbólumaként emlegetett hó-
virág is. Mivel természetvédelmi szempontból jelentõs
növényfajnak számít, így megóvása érdekében védetté
nyilvánították.

A növény leszakítása szálanként 10 ezer forintos bün-
tetést von maga után. A hóvirághoz nagyon hasonló
tõzike is védett, nem ajánlatos letépni.

ELSÕ FELVONÁS

A gyönyörû tavaszi növények virágzása még csak az
elsõ felvonás a tavaszi mûsorkínálatban. Már kint van-
nak a nárcisz levelei, s ha az idõ is kegyes gyönyörû
sárga virágaival, hamarosan beborítja az erdõ alját,
örömteli pillanatokat szerezve a kert látogatóinak.

ÍRISZGYÛJTEMÉNY

Még néhány hét és kinyílnak a tulipánok, de várja a
virágot szeretõket a botanikus kert 167 különbözõ fajt

számláló íriszgyûjteménye is. A növények virágzását
egyébként a hõösszeg határozza meg, ami az idõjárás
függvénye. Az elõrejelzések szerint, ha húsvétra nem

A védett hóvirág

A páva is már násztáncot jár

is, de áprilisra színpompás virágokkal várja majd a lá-
togatókat a Tuzson János Botanikus Kert. A jó idõ, úgy
tûnik, az állatvilágra is hatással van, a kert páváit min-
denesetre násztáncra ihlette.          (Szerzõ: Piszár Tünde)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. március 4.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Lakossági tájékoztatás a
szabadtéri égetésre vonatkozóan

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyír-
egyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
ge felhívja a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az Országos Tûzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM ren-
deletnek megfelelõen:

Belterületen tilos szabadtéri égetést vé-
gezni, kivéve, ha azt a helyi önkormány-
zati rendelet megengedi (http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu/lib/adattar/hata-
lyos/120629_2006_R_18.pdf).

• Abban az esetben, ha belterületen
szabadtéri égetést végeznek, és a tele-
pülési önkormányzat azt rendeletében
nem engedélyezte, vagy az égetést nem
a rendeletben meghatározott napon vagy
idõpontban végezték, a Nyíregyházi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tûzvédel-
mi hatósági eljárást indít.

• Külterületen az ingatlan tulajdono-
sa, használója a tûzvédelmi hatóság en-

gedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggõ
területen irányított égetést végezhet.

• Egy kérelmen egy napra (egy esõ-
nap megjelölése mellett) egy darab 10
hektár vagy ennél kisebb terület égetése
jelenthetõ be, és az elsõ fokú eljárás le-
folytatásáért fizetendõ 3000 Ft illetéket ké-
relmenként kell megfizetni.

• Az engedélyezési eljárást a területi-
leg illetékes Nyíregyházi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség folytatja le.

• Az irányított égetés során a tarlóége-
tés csak szigorú szabályok betartásával
végezhetõ, úgy, hogy a környezetére tûz-
és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Bõvebb információ: nyiregyhaza.hu,
varoshaza.nyiregyhaza.hu.

Az észlelt tûzesetet késedelem nélkül
a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segély-
hívó telefonszámon jelezni kell a tûzol-
tóságnak!

Fotó: internet
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IKREK

Egyszerre kezde-
nek el sírni, egyszer-
re éheznek meg. Ha

az egyik felébred, fel-
kel a másik is. Míg kicsik,

együtt játszanak, majd együtt
fejlõdnek és szintén együtt

kezdik el megtenni az elsõ lépé-
seket is. Hasonlóan gondolkodnak, mozognak és geszti-
kulálnak. Ráadásul, egy titokzatos érzelmi kötelék is össze-
köti õket: egy- és kétpetéjû ikrek, na meg az õ „szuper-
mamijaik”. Velük beszélgettem...

Napi nyolcszori etetés és 8 pelenkázás. Mindez, meg-
szorozva hárommal, vagyis 24 etetés és 24 pelenkázás,
minden egyes nap – így telt a Kovács családnál az elsõ
néhány hónap a gyerekek születése után, ugyanis 2013
júniusában hozzájuk három pólyával érkezett a gólya:
meghozta Bélát, Bálintot és Bencét. Velük pedig hat fõre
bõvült a család.

– Több lombik beültetésem is volt, hároméves huzavo-
na áll mögöttünk. Mivel az utolsó beültetésnél három pe-
tesejtet kértünk, így megvolt az esély arra, hogy hármas
ikreink szülessenek. Emlékszem arra a napra, mikor mind-
ez biztossá vált. Míg én bent voltam a vizsgálóban, a fér-
jem kint várt rám és izgult. Egyszer csak hívták a többi
orvost, hogy jöjjenek és nézzék meg, mit mutat az ultra-
hang. A férjem azt hitte, hogy valami baj van, nem tudta
elképzelni, mi történhetett. Aztán õt is behívták és akkor
mondták el, hogy ha minden rendben lesz, akkor három
babánk fog születni – emlékezett vissza Anikó, aki hozzá-
tette, már akkor nagy volt az öröm a családban. Végül 31
hét terhesség után meg is születtek a kicsik.

„AZ AUTÓT IS LE KELLETT CSERÉLNI”

– Az ikreink a mai napig mindent egyszerre csinálnak.
Nincs olyan, hogy az egyik eszik, vagy alszik, a többi pe-
dig nem. Ha az egyik ébred, kel a többi is. Az alapján dõl

... AMIKOR A GÓLYA TÖBB PÓLYÁVAL ÉRKEZIK

Várjuk az ikrekrõl készült fotóikat, amelyeket folya-
matosan megjelentetünk a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon. A képeket elküldhetik az info@
nyiregyhazitv.hu e-mail címre.

Gizike és Marika már 43 éve külön élnek egymástól,
ennek ellenére még a mai napig is, ha együtt elmennek
egy rendezvényre, vagy családi összejövetelre, akkor min-
dig egyformába öltöznek. Egy iskolába jártak, egy szak-
mát választottak, kezdetben egy helyen is dolgoztak. Rá-
adásul még az esküvõjük is egy napon volt. Azt mondják,
még mindig elválaszthatatlanok egymástól.

– A születésünkkel meglepetést okoztunk a családnak.
Nem tudták, hogy kettõ baba fog érkezni. Akkoriban még
nem volt ultrahang sem. A szüléskor is bába segített ott-
hon. Elõbb megszülettem én, majd közölte a bába, hogy
van egy másik gyerek is, nagy meglepetést okozva a csa-
ládnak, mert nem számítottak rá. Pólya, meg rekli is csak
egynek volt elkészítve. Az volt a szerencse, hogy a szom-
szédból pont tudtak kölcsönadni egyet – idézte fel Gizike.

 „IKERKUTATÁSBAN VESZÜNK RÉSZT”

– Hasonló természetûek vagyunk. Kiegészítjük egymást.
Mi sosem unatkozunk. Volt már olyan, hogy a konyhában
elvágtam az ujjamat. Bekötöztem, de nem csináltam belõle
nagy ügyet. Aztán mikor másnap mentem Marikához, az-
zal szembesültem, hogy neki is be van kötve az ujja, ráadá-
sul ugyanaz, mint nekem. Sokszor felhívom. Elõfordult, hogy
elmeséltem neki, voltam fodrásznál. Kiderült, õ is, ráadásul
ugyanazt csináltatta a hajával, mint én. Volt, hogy fõztem
valamilyen levest és milyen meglepõ: késõbb megtudtam,
õ is ugyanazt készítette. 50 kilométer van közöttünk, mégis
vannak ilyen egyforma dolgaink – magyarázta Gizike.

A beszélgetés során megtudtam, Gizike és Marika iker-
kutatásban is részt vesznek. Õk azt mondják, ennek egyik
legnagyobb elõnye, hogy így mindig tisztában vannak sa-
ját egészségi állapotukkal.

– Egy évben 2-3 ilyen vizsgálatra hívnak be minket, amit
ingyenesen megcsinálnak. Az adatainkat pedig kutatás cél-

„EGY NAPON VOLT AZ ESKÜVÕNK IS”

– Csodálatos érzés volt, amikor kiderült, ikreink lesz-
nek. Elõször egy babát látott a doktor úr, ezt tudomásul is
vettük, de mikor másodszor mentem a vizsgálatra, akkor
kiderült, hogy ketten vannak. Próbáltuk feldolgozni a pá-
rommal. 29 hétre születtek meg, az elsõ hat hetet a kór-
házban töltöttük. Mikor hazahoztuk õket, elõször nem is
tudtuk hirtelen, hogy mit kezdjünk velük, hogyan nevel-
jünk egyszerre két gyereket. Én egyedül vagyok, nem volt
segítségem. Persze, kezdetben a párom mellettem volt, de
aztán elment dolgozni. A többi ikres anyuka azt tanácsol-
ta, próbáljam arra szoktatni õket, hogy egyszerre egyenek.
Szerencsére Dorka nagyon nyugodt baba, õ mindig kivár-
ta, míg Zoé megette, aki türelmetlen volt. Most már két-
évesek lesznek márciusban. Teljesen más egyéniségek. Zoé
pörgõs baba. Megy, rohan, nem ül le két percre sem. Dor-
ka nyugodt, képes eljátszani fél óráig egy játékkal. Volt,
amibõl megvettem a kettõt, de azon is összevesztek. Így
most már mindenbõl csak egy van – mesélte Patkó Éva.

el, hogy kit veszek fel elõször ölbe, hogy ki sír jobban.
Szerencsére mi hárman vagyunk a gyerekekre, a nagylá-
nyom is sokat besegít, az elsõ öt hónapban pedig 7 órában
a szomszédunkat is alkalmaztuk. Kezdetben kéthavonta
kórházba kerültünk. Egy kórtermet mindig lefoglaltunk. Az
orvosunk tudta, hogy ha az egyik gyereknél jelentkezik
valamilyen betegség, akkor hamarosan a másik kettõ is
beteg lesz.

Anikó azt mondja, mivel az ikrek hárman vannak, sok-
kal bátrabbak is. A családtagok még összekeverik õket, de
õk már nem. (Egyébként, a vércsoportjuk is különbözõ.)
Náluk nem jó, ha három egyforma játék van a lakásban,

A hármasikrek: Bence, Bálint és Béla

de az sem, ha három különbözõ. Mindezek miatt pedig
100 hiszti is képes lebonyolódni akár egy óra leforgása
alatt és néha igazi káosz alakul ki.

– Nem öltöztetem õket egyformán, de a fiúk nagyon is
észben tartják, hogy mit vettek fel reggel. Ebbõl szokott
probléma adódni. Sem a férjem, sem én nem tudjuk meg-
jegyezni, hogy kire, melyik pulcsit adtuk, így mikor me-
gyünk értük a bölcsibe és összetévesztjük, akkor rögtön
megy a hiszti. Nagyon hangosak, zajosak, elevenek, de
szerencsére jól fejlõdnek. Bármennyire is nehéz velük, de
ennél nagyobb öröm nem hiszem, hogy létezhet egy csa-
ládban, mint õk, hárman: Béla, Bálint és Bence.

jára használják fel. Voltunk már szív CT-n, teljes ultrahan-
gon, vérvételen, szív- és érrendszeri, alvás- és szemvizsgá-
laton, valamint MR-en is. Ezeket a képen látható ikerdokto-
rok szervezik. Ennek az a célja, hogy a különbözõ betegsé-
geket kiszûrjék, ugyanis, ha az egyik ikerpárnál megjelenik
a probléma, akkor rövid idõn belül valószínûleg a másiknál
is elõ fog. Hallottunk már olyanról, hogy az egyik ikerpár-
nál a nyaki ultrahang kimutatta, az ereknél lerakódások van-
nak. Mikor megvizsgálták a másik testvért is, kiderült, neki

is ugyanott van. Elõfordult már az egyik nyíregyházi ikerpár
barátainknál, hogy az egyikõjüket meg kellett mûteni vak-
béllel. Az érdekessége az a történetnek, hogy 2-3 hónap
elteltével a másikat is. Marikáék aktívan részt vesznek iker-
találkozókon is. Tõlük tudtam meg, hogy február 28-ára Bu-
dapesten, a Magyar Ikerregiszter klubnapot szervez! Egy dél-
után, ahol az ikrek ikrekkel együtt lehetnek, beszélgethet-
nek és ismerkedhetnek egymással. A programra elõzetes re-
gisztráció szükséges. Bõvebb információ: www.ikrek.com.

Koleszár Andrásné Gizike és Székely Lászlóné Marika az ikerkutató, orvos-radiológus Tárnoki ikrekkel

Zsófi és Szonja 4 éves ikerpárok, 2012-ben jöttek a
világra, pont a 13 éves testvérük, Bence születésnapján.

– Én 2009-ben elváltam. Van már két nagyobb gyere-
kem. Eszter 17 éves, Bence pedig 13. Lett egy új párkap-
csolatom. Mivel 37 éves voltam és a páromnak nem volt
gyereke, el kellett döntenünk, hogy vagy most, vagy soha
többé. Végül a közös családalapítás mellett döntöttünk.
Mikor terhes lettem, az elején furcsa volt, mert a hasam
jobban gömbölyödött, mint „ normális” esetben, de ezen
csak poénkodtunk. 9 hetes lehettem, amikor elmentünk
az orvoshoz, aki elõször egy magzatot, majd aztán kettõt
látott és akkor derült ki, hogy ikreink lesznek. Zoko-
gógörcsöt kaptam, mert megijedtem. Ebben a korban már
egy gyereknek is nagy kockázata van, kettõnek meg plá-
ne. Egyértelmû volt, hogy egypetéjû babákat várunk. Az
elsõ négy hónapban folyamatosan rosszul voltam, hány-
tam, enni nem tudtam, mellette pedig dolgoznom kellett
és nevelni a másik két gyermekemet. A terhesség elõre
haladtával a májfunkcióim elkezdtek romlani és a vér-
nyomásom is felszökött a magasba. Többször vissza kel-
lett tartatni a szülést, végül 34 hétig bírtam – emlékezett
vissza Zékány Andrea, aki azt mondja, bár az ikerterhes-
ség keményebb, mint egy egyes terhesség – fõleg idõsebb
korban –, de onnantól kezdve, hogy megszületnek a ba-
bák és kiderül, minden rendben van velük, ettõl nagyobb
boldogság nem is létezik. Szerencsére Szonja és Zsófi pedig
ritkán betegek és szépen is fejlõdnek.

– Az én szerepem kizárólag az anyaszerepben merül
ki, mert mindkét nagyszülõ elfordult tõlünk és nem láto-

„EGY NAPON SZÜLETTEK A FIAMMAL”
gatják a gyerekeket. Nem kapunk segítséget a nevelés-
ben. Az elmúlt 4 év nagyon kemény volt, de minden egyes
percért megérte. Hihetetlen, ahogy együtt tudnak játszani
a lányok, ahogy együtt fejlõdnek, ahogy együtt indulnak
el. Ez egy csoda. Azt szokták mondani, ikreket az kap,
akit a jó Isten erre teremtett. Ez egy kihívás számunkra, de
milyen gyönyörû kihívás... Szeretem minden pillanatát.

Szonja és Zsófi

– Lombik beültetésem volt. A három petesejtbõl végül
kettõ maradt meg. Mikor megszültem, nagyon nehéz volt,
de most már sokkal könnyebb, hogy elindultak a gyere-
kek. Kétpetéjûek, totál különbözõek. Az egyik szõke hajú,
kék szemû, a másik barna hajú, barna szemû. Nem is
mondhatnánk, hogy ikrek és azt sem, hogy testvérek, de
mégis kötõdnek egymáshoz. Amikor kisebbek voltak, job-
ban szét tudtam õket választani. Most már nem lehet, mert
egymás nélkül nem tudnak meglenni – mesélte Kósa Judit.

Liliána és Szófia

– Nem volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy
két babát várunk, mert a családban vannak ikrek. Úgy
mentem el az elsõ ultrahangra, hogy ha kettõ, vagy több
babánk lesz, nem gond, majd megoldjuk. Nagyon örül-
tünk neki, egy kicsit persze hihetetlen volt. Az elsõ hat

hónap nagyon kemény volt. Szerencsére édesanyám
sokat segített, na meg édesapám is. Most már mindig
napról napra könnyebb. Kinyílt elõttük a világ, már tud-
nak jönni-menni, és így lefáradnak. Mindig sétálni kell
velük – hangsúlyozta Fehérné Szikora Emese.

„NEM VOLT NAGY MEGLEPETÉS”

Az ikrek, Gréta és Flóra, valamint testvérük, a pici Emma

Zoé és Dorka

CSODÁLATOS ÉRZÉS

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TELJESEN KÜLÖNBÖZÕEK
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A CSOK, vagyis az akár 10 millió forintos támogatás
szinte már mindennapos beszédtémává vált és egyre töb-
ben érdeklõdnek a kedvezmény iránt. A szakemberek sze-
rint ennek következtében várhatóan megdrágulnak az új
lakások árai és a használt lakásokat is egyre nagyobb
összegekért fogják majd árusítani, mindenesetre óriási le-
hetõség az otthonteremtésre.

A 2015. július 1-jétõl bevezetett (2012. január 1-jétõl  256/
2011. (XII. 6.) korm. rendelet alapján létezik újra) vissza nem
térítendõ támogatás – korábban Szocpol (népi nyelvén
szocpol – a korábban a 2003-as idõszakot jelöli, 2012-tõl
hivatalosan LÉT – lakásépítési támogatás) most CSOK – 2016.
január elsejétõl még kedvezõbb feltételekkel igényelhetõ a
16/2016. (II. 10.) kormányrendelet alapján új lakóingatlanra,
17/2016. (II. 10.) használt lakóingatlanra vagy bõvítésre. A
célja továbbra is az, hogy támogassa a gyermekes családo-
kat az otthonteremtésben. A CSOK feltételei, felhasználása
sokak számára nem világos, ahogy az sem, hogy milyen ese-
tekben lehet használt lakásra igénybe venni. Ebben a cikk-
ben igyekszünk ezekre a kérdésekre választ adni.

10+10 MILLIÓ FORINT

Dobos Péter, a Sza-
bolcs Takarékszövetkezet
hitelezésiigazgató-helyet-
tese elmondta, az a kor-
mányrendelet, amely
alapvetõen létrehozta a
CSOK-ot, régen „szoc-
polként” volt ismert a köz-
tudatban. Ez megszûnt,
majd újra bevezették, az
év elején módosították,
februártól pedig új rende-
letben szabályozzák. A 10
millió forintos vissza nem
térítendõ támogatás lakó-
ingatlan vásárlására és építésére is igénybe vehetõ. Ehhez
társulhat egy „3 százalékos” kamattámogatott hitel, ha az

SOKAKAT „CSOKK”-OL AZ ÚJ FELTÉTEL

igénylõk hitelképesek és szükségük van az új családi fé-
szek megvalósításához hitelre. A szakember hangsúlyoz-
ta, ez azt mondja ki, hogy ha valaki a 10 millió forintos
CSOK-ra jogosult, és azt igénybe is veszi, akkor igényel-
het még olyan maximum 10 millió forintos kamattámoga-
tott hitelt is, amelynek a nettó kamata 3 százalék.

HÁROM GYERMEK 10 ÉVEN BELÜL

– A nagy támogatásokhoz extra feltételeket kell teljesí-
teni – folytatta. – Ha valaki egy gyermekkel épít vagy vá-
sárol új családi házat vagy lakást, már igényelheti az emelt
összegû 600 ezer forintos támogatást. Két gyermek eseté-
ben ez az összeg 2,6 millió forintot jelent a családnak.
Akik azonban három gyermekkel tervezik az új ingatlan
vásárlását/építését, számukra 10 millió forint összegû vissza
nem térítendõ állami támogatás jár. Az a fiatal házaspár,
akik ugyan még nem rendelkeznek három gyermekkel,
de vállalják, hogy ez tíz éven belül teljesül, azok is igé-
nyelhetik. Ha a gyermekvállalásnak idõben nem tesznek
eleget a családok, akkor vissza kell fizetni a támogatást.
Ez pedig a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat
ötszöröse, ami a jegybanki alapkamattól függõen akár több
millió  forintot is jelenthet – tette hozzá.

Új lakás vásárlása vagy családi ház építése esetén
a következõ lakástámogatás jár:

GYERMEKEK CSOK NÉGYZETMÉTER-
SZÁMA ÖSSZEGE HATÁR

lakás/lakóház

1 gyermek esetén 600 000 Ft 40 m2/70 m2

2 gyermek esetén 2 600 000 Ft 50 m2/80 m2

3 vagy több
gyermek esetén 10 000 000 Ft 60 m2/90 m2

A CSOK bõvítésével egyidejûleg – a visszaélések ki-
szûrése érdekében – több plusz feltétel, biztosíték is be-
építésre került a rendszerbe. Így a CSOK igényléséhez
szükséges:

– a büntetlen elõélet (vagyon elleni bûncselekmények
tekintetében);

– annak igazolása, hogy az igénylõt az elmúlt 5 évben
nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK
vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére.

Ezen túlmenõen a három- vagy többgyermekes, új in-
gatlant építõ vagy vásárló családoknál az alábbi többlet-
feltételeket is elõírják:

– az igénylést megelõzõen – a „normál” esetben elõírt
180 nap helyett – legalább 2 évig folyamatosan TB-bizto-
sított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvet-

MÉG TÖBBET A CSOK-RÓL

A Családi Otthonteremtési Kedvezményrõl még a
jövõben is olvashatnak a Nyíregyházi Napló hasábja-
in, ugyanis egy sorozatot indítunk. Szakember segít-
ségével bemutatjuk többek között, hogy milyen do-
kumentumokra van szüksége annak, aki szeretné
igénybe venni a CSOK-ot, és kitérünk a pénzintéze-
tekhez érkezõ gyakori kérdésekre is.

A LEGFONTOSABB,
A FELTÉTELRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTÕ

VÁLTOZÁSOK 2016-BAN:

– A lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jö-
võben nem kell figyelembe venni a kedvezmény
összegének megállapításánál.

– Eltörölték a támogatható ingatlanokra elõírt 160
négyzetméteres felsõ mérethatárt, tehát az ennél na-
gyobb hasznos alapterületû ingatlanokra is igényel-
hetõ a CSOK.

– Külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszá-
mít az elõírt fél éves biztosítási (2 év a 10 millió
forintnál) idõszakba.

– Az elõre (a jövõre nézve) vállalt gyermekek eseté-
ben elegendõ, ha csak az egyik szülõ 40 év alatti.

– A nem felsõoktatási intézménybe járó gyermekeket
16 év helyett már 20 éves korukig, a felsõoktatási
intézményben nappali tagozatra járó gyermekeket
25 éves korukig figyelembe lehet venni az igény-
lésnél.

– A támogatott személyeken kívül 3. személy nem sze-
rezhet tulajdont a lakóingatlanban.

– Korábban lakás építési/vásárlási támogatásban ré-
szesültek is igényelhetnek támogatást, de csak a kü-
lönbözetet.

– A CSOK-kal vásárolt/épített lakóingatlant kötelezõ-
en életvitelszerûen kell használni, ami egy korábbi
támogatás kötelezettsége miatt feloldást jelent az
elõzõ ingatlan életvitelszerû használata alól.

– Tetõtér-beépítés csak külön helyrajzi számon létre-
jövõ ingatlannal lehetséges.

– Élettársak nem közös gyermek után is igényelhetik
a támogatást.

lenül megelõzõ 180 napban keresõtevékenységet is vég-
zett (melybe nem számít bele a közfoglalkoztatás);

– amennyiben a felvett CSOK összegét vissza kell fizet-
ni, a késedelmi kamat mértéke ez esetben a Ptk. szerinti
normál kamat ötszöröse.

ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI

A szakemberek azt javasolják, hogy ha valaki élni sze-
retne a CSOK nyújtotta lehetõségekkel, az mindenképpen
tájékozódjon a pénzintézeteknél. Aki csak a 10 millió fo-
rintos CSOK-ra tart igényt, de hitelt nem szeretne felven-

Dobos Péter

ni, azoknak is a pénzintézetekhez kell fordulniuk, ugyan-
is az összeget rajtuk keresztül folyósítja az állam. A 10
millió forintos kedvezményes hitel csak akkor jár, ha va-
laki a CSOK-ot is igénybe veszi.

– Az érdeklõdõk többségének a fejében csak a 10 mil-
lió forintos támogatás jár. Sokan azonban még nincsenek
tisztában azzal, hogy ennek feltételei is vannak. Mivel még
a jövõben is várhatóak változtatások, ezért mindenkinek
azt tanácsoljuk, érdeklõdjenek, nézelõdjenek. Önmaguk-
ban is döntsék el, mit szeretnének és egyáltalán hol sze-
retnének lakni. Aki ugyanis a CSOK-ot igénybe veszi, an-
nak a házára terhelési és elidegenítési tilalom kerül a ma-
gyar állam javára. Be kell menni egy pénzintézetbe, ott
részletesen elmondják a feltételeket. Márciusra várjuk a
rohamot. Már most is sokan jönnek be hozzánk, de a több-
ség még várja, hogy jobban letisztuljanak a feltételek –
tette hozzá Dobos Péter.
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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 7 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.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ az alábbi
munkarendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:

– március 4-e (péntek) munkanap a hétfõi munka-
rend szerint, ügyfeleinket 08.00–16.30 óráig fogad-
juk a hivatalban,

– március 5-e (szombat) munkanap a pénteki mun-
karend szerint, 8.00–12.00 óráig fogadjuk ügyfele-
inket,

– március 14-e (hétfõ) pihenõnap, az ügyfélfogadás
szünetel, a hivatal zárva tart.

ÖNZETLENÜL MÁSOKÉRT – ÖNMAGUNKÉRT
Mi a rendeltetése az Iskolai Közösségi Szolgálatnak

(IKSZ)? Nap mint nap halljuk a kétkedõk dilemmáját.
Pedig könnyen beláthatjuk a józan eszünk és logikánk
szerint is, hogy az ifjúvá válás korszaka felbecsülhetet-
len lehetõségeket rejt magában. Testi-lelki átrendezõ-
dés ez, amikor a tinédzser kitárhatja kapuit vagy ellen-
kezõleg, elfordulhat, bezárkózhat egy virtuális világba.
Bár ez az életszakasz a legizgalmasabb és egyben leg-
fogékonyabb a maga szépségeivel, szeszélyeivel együtt,
amely hol kitörõ lázadásba, hol magányos elvonulásba
fordul.

Mégis, ekkor kezd ébredezni önmagát és az élet mi-
értjét fürkészõ, kutató diák értelme: milyen szakmát,
pályát válasszon, hogyan érje el célját? Aki nem vállalja
a válaszkeresést, ezt a gyötrelmes utat, testileg bár meg-
érhet, lelkileg aligha.

Éppen ezért óriási a felelõsségünk, szülõknek, peda-
gógusoknak, mivel tápláljuk az ifjúság értelmét, lelkü-
letét. Felvillantjuk-e a lehetõségek, tapasztalatszerzések
tárházát, ahol önfegyelmet, odafigyelést tanulhatnak, de
a mindennapok nehézségeit is átélhetik?

JEGYZET

Ki vitathatja el annak jótékony hatását, amikor állat-
orvosnak készülõ maturandus kipróbálhatja képessége-
it az állatpark, állatmenhely izgalmas világában, vagy a
leendõ gondozónõ szembesülhet a szépkorúak megha-
tó, olykor fájdalmas pillanataival az idõsek otthonában?

Ki kérdõjelezheti meg a nyári szünetben igyekvõ diák
szorgalmát, aki fogyatékkal élõ társait segíti tanulásban,
szórakozásban, önzetlenül, együttérzésbõl? Megannyi
példa, amely az emberi kapcsolatok sokszínûségét fel-
tételezik, ugyanakkor alakítják, gazdagítják szemléle-
tüket, érzelmi világukat.

Kipipálandó feladat? Lehet az is. De még inkább szól
munkára nevelésrõl, szemléletformálásról, felelõsségtel-
jes együttélésrõl.

Rajtunk múlik, hogy tudunk-e példát mutatni szorga-
lomból, kitartásból ezen a választ keresõ úton. Tegyük
mindezt türelemmel, szeretettel gyerekeinkért, közös
jövõnkért.

Böjte Csaba szerint: „Tetteink beépülnek a személyi-
ségünkbe. Nem tudunk úgy jót tenni, hogy ezáltal ne
váljunk jóvá.”

IKSZ: AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL IS
Korábbi lapszámunkban írtuk, hogy idén már csak úgy

kaphatják meg a végzõs középiskolások az érettségi bi-
zonyítványt, ha teljesítettek legalább 50 óra Iskolai Kö-
zösségi Szolgálatot (IKSZ).

Nemcsak civil szervezetek, egyesületek koordinálásá-
val lehet teljesíteni a szolgálatot, hanem Nyíregyháza ön-
kormányzata is várja az „önkéntes kötelezõre” a diáksá-
got. Dr. Ulrich Attila tájékoztatása szerint elmondható,
hogy a nyíregyházi középiskolák és a kulturális intézmé-
nyeink között jó a kapcsolat. Már tavaly is több mint 300
diák jelentkezett a város által mûködtetett kulturális intéz-
mények valamelyikébe, ezáltal elvégezve az elõírtakat,
egyben tapasztalatot szerezve a „felnõtt világban”, és se-
gítve az ott dolgozók munkáját. – Csak a könyvtárban több

„ÉLMÉNYEIM AZ IKSZ TELJESÍTÉSE KAPCSÁN

Az igazat megvallva, amikor elõször hallottam arról,
hogy törvényi elõírás alapján minden középiskolásnak el
kell végeznie 50 óra közösségi szolgálatot, nem tartottam
túl jó ötletnek. Megriadtam attól, hogy „kötelezõ”. Aztán,
ahogy elkezdtem teljesíteni a szolgálatot, határozottan meg-
változott a véleményem. Az órák elvégzésére számos le-
hetõség nyílik az iskolánkban, hiszen Nyíregyházán és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen közel százhúsz
együttmûködési megállapodás áll jelenleg rendelkezésünk-
re. Iskolánk igazgatóhelyettese mint vezetõ koordinátor ta-
nárnõ (dr. Buczkóné Rangoni Claudia) szervezi a közössé-
gi szolgálatot.

Engem vonz a természet, ezért mentem el egy lovas ta-
nyára. Itt sok új élménnyel gazdagodtam. Megismerked-
tem a tanyasi élet rejtelmeivel, lovakkal és nyulakkal egy-
aránt.

Részt vettem egy országos szemétszedési akción
(„TeSzedd!”). Megtisztítottunk egy parkot és a vasútállo-
más környékét az eldobált szeméttõl. Társaimmal együtt
az akció során megtanultuk, hogy jobban odafigyeljünk
környezetünk szépségére, és ne szennyezzük azt.

Továbbá egy vidéki szociális otthonban segítettem idõs
nénik és bácsik környezetét rendben tartani, takarítottam
és kertészkedtem. Ha kérték, be is vásároltam nekik, fel-

írattam az orvosnál a gyógyszereiket, és kiváltottam azo-
kat a gyógyszertárban. Még kirándulni is elkísértem egy
idõsekbõl álló csoportot. Nagyon élveztem a velük való
törõdést, sokukat a szívembe zártam az idõ során.

Adománygyûjtõ napon a fiatalok az állatparkban

mint 1100 órát töltöttek el összességében értelmes felada-
tokkal a fiatalok, ami nekik bepillantást enged egy mun-
kahely mindennapjaiba, amihez akár kedvet is kaphat-
nak. Egyúttal valódi segítséget jelentenek az ott dolgozók-
nak, hiszen a tapasztalatok szerint nagyon lelkesen vég-
zik a tennivalókat a napi három órában.

KÖNYVTÁR, MÚZEUMOK, VMKK

Az alpolgármester tájékoztatása szerint idén is jelent-
kezhetnek a középiskolások az önkormányzati kulturális
intézményrendszerbe. Ezúttal, a már tavaly is sok leendõ
érettségizõt vonzó Móricz Zsigmond könyvtár és a múze-
umok (Jósa András Múzeum, Sóstói Múzeumfalu, Kállay
Gyûjtemény) mellett, amennyiben igény van rá, a Váci
Mihály Kulturális Központ is kitárja kapuit.

A „TeSzedd!” akcióban is részt vettek

Ezután nagy váltás volt, amikor egy családi napköziben
dolgoztam. A kiscsoportban voltak egészen pici, még be-
szélni nem tudó kisbabák és 5-6 éves kisgyerekek egy-
aránt. Az egyik napon rábeszéltek, hogy másszak be velük
a trambulinba és ugráljak. Sokat kergetõztünk és a végén
még le is birkóztak engem. Rajzoltunk, festettünk, bábokat
készítettünk. Gondolatban újra 5 éves voltam, aki felsza-
badultan játszik, bújócskázik, babázik, hisz még nincs sem-
mi dolga. Itt tanultam meg, hogy milyen nagy felelõsség
gyerekekkel bánni, és milyen fárasztó állandóan rájuk fi-
gyelni.

Most már látom, hogy ez a közösségi szolgálat a ja-
vunkra, a javamra is szolgál. Számos élménnyel gazda-
godtam, magabiztosabb lettem, sok ismerõst, barátot sze-
reztem. Javult a kommunikációs készségem, bõvült a szó-
kincsem.

Mi, középiskolások megismerhetünk több szakmai terü-
letet, és felfedezhetjük azok szépségeit és nehézségeit. Meg-
tanulhatjuk benne az önkéntesség, a másokért való felelõs-
ség fontosságát, mert ez nemcsak nagy katasztrófák, bajok
idején fontos, hanem életünk minden napján is.”

(Nagy Zsuzsanna, 11. a, Kölcsey Ferenc Gimnázium)
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GPS segítségével sem bukkanhatunk rá Dínom-Dánom
országra, ahol Tóbiás király helyett a pocakja uralkodik.
Szerencsére azonban a Móricz Zsigmond Színház mûvé-
szei nem ismernek lehetetlent: szombat óta elrepítik a
kicsinyeket ide A palacsintás király címû zenés mesejá-
ték segítségével.

Lapocka és Fasírozott Rizibizivel, desszertként Derelye,
Csöröge és Puszedli, s akkor még nem is említettük Aprólé-
kot és Puliszkát, mindezek megkoronázásaként pedig az
„ennivaló” Kökényszemû Katicát. Többek között õk a sze-
replõi a hamarosan 90. évét betöltõ Fésûs Éva fabulájának,
amelybõl 1973-ban nagysikerû film készült Greguss Zol-
tán, Balázsovits Lajos, Kaló Flórián és Harsányi Gábor fõ-
szereplésével. Lám, lám, a király (Urmai Gábor) is férfibõl
van, akihez az út, legalábbis a népi bölcsesség szerint, a
hasán keresztül vezet! Ezt használja ki a fõszakács (István
István), hogy ne csak az ebédet, de az uralkodót is megfõz-
ze céljai elérése érdekében, vagyonának gyarapításához.
Nemcsak a kulináris élvezetek kielégítésének mestere, de
a kincstárak kifosztásának is, hiszen már három környezõ
ország koronás fõjének adott a kezébe országalma helyett
koldusbotot, miközben azért a rokonságának is (Szvrcsek
Anita, Gyuris Tibor) csurrant-cseppent a jóból.

A KORONÁJÁT ADJA 77 PALACSINTÁÉRT

Ezt ismeri fel az ifjú Éliás, Tóbiás fia („egy tál dödölle”),
aki a „csípõs” nyelvû udvari, de nem „sült” bolond (a
kiváló Illyés Ákos) segítségével igyekszik elkerülni a fias-
kót. „Keresd a nõt!” Ez lesz a jelszava, hiszen ha megnõ-
sül, az ifjú arát illetik meg a kam(a)ra kulcsai. Miközben
az igazit álruhában keresi (Horváth Viktor), rábukkan Ka-
ticára (Dézsi Darinka), aki beleszeret az „erdõkerülõbe”.
Közben a nézõk találkoznak a nem csak a mesékben sze-
replõ intrikákkal, árucsempészéssel, irigységgel, lopással,
hogy rájöjjenek: az élet még a mesében sem habos torta!
A megcélzott korosztályt tekintve nekem kissé sok is volt
a rosszból, de ha a klasszikus mesék közül például a Pi-
roska és a farkasra gondolunk, be kell látnunk, kész hor-
ror, mégis imádják az apróságok.

ÉLIÁS, TÓBIÁS S MI SZEM-SZÁJNAK INGERE

Akar-e a szerény körülmények között élõ leány királyné
lenni, avagy hû marad szegénynek hitt kedveséhez? Képes
lesz-e a cselszövések dacára 77 palacsintát elkészíteni a felsé-
ges pocak megtöltésére? Mit tud sütni a ravasz fõszakács,
Derelye a másoknak szánt palacsintasütõjében? Borítsa fedõ
az elõadásig! A színpadon gyönyörûséges jelmezben pom-
páznak a színészek varázsos díszletek között, ami Csík György
remek munkáját dicséri. (Legfeljebb az kissé nonszensz, hogy
az egyszerû sorból származó leányka arany topánban gyárta-

ná a palacsintákat.) Remekül használják a fényeket a hangulat
fokozására, s közben „hõseink” idõnként nagy örömünkre
dalra fakadnak Tamássy Zdenkó melódiáit énekelve. Csak saj-
nálhatjuk, hogy az érzékszerveink közül a szaglás és ízlelés
kimaradt a játékból. (Néhány éve Németországban egy olyan
mozi nézõje voltam, ahol a kalózkapitány pipájának illatát is
érezni lehetett.) (K)ajánlatunk csak kóstoló az elõadásból,
aminek során az említetteken kívül még sok-sok „finomság”
kisül.                                                 (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Ugyan még nem érkezett meg a jó idõ, a Szabadtéri Nyár
szervezése már gõzerõvel folyik a Móricz Zsigmond Szín-
ház falai között – tájékoztatott Kirják Róbert ügyvezetõ.
– Az egyik fellépõ nevét már elárulhatjuk, hiszen egy valódi
kuriózum érkezik a városba. A számos elõadás közül az

ExperiDance Én, Leonardo – A fény születése címû táncjá-
tékát biztosan láthatják a nézõk a nyári szezonban. Már feb-
ruár 29-étõl lehet jegyet vásárolni az augusztus 12-ei elõ-
adásra a színház jegyirodájában vagy online a
moriczszinhaz.jegy.hu oldalon kezelési költség nélkül.

ÍZELÍTÕ A NYÁRBÓL: EXPERIDANCE A SZABADTÉRIN!
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Szombaton este meggyõzõ elõadással jutott A DAL
címû vetélkedõ döntõjébe a paszabi Parno Graszt zene-
kar. A mûsorban a kiváló zenészek produkcióját a Nyír-
ség Táncegyüttes 2 pár táncosa segítette – Fehértói Anett,
Szûcs Nóra, Györki Zsolt és Demarcsek Dániel –, akik
õszinte izgalommal és sok-sok gyakorlással készültek az
elõ- és a középdöntõ televíziós szereplésére, buzdították
a zenészeket, s velük voltak az élõ adást megelõzõ na-
pok minden percében. A koreográfiát Demarcsek Zsuzsa
és Demarcsek György készítette.

Szûcs Nóra már 13 éve hó-
dol a néptánc iránti szenvedé-
lyének. A gyönyörû lány jelen-
leg a Debreceni Egyetem
andragógia szakán tanul, ko-
rábban a nyíregyházi Krúdy
Gyula Gimnázium diákja volt.
Nóri örömmel mesélt a felké-
szülési idõszakról, a próbák-
ról, és az élõ adások kulissza-
titkaiba is beavatott.

– A Parno Graszt már ko-
rábban is jó kapcsolatot
ápolt a Nyírség Táncegyüttessel, s most, hogy ilyen meg-
mérettetés elõtt álltak, úgy gondolták, színesíthetnénk pro-
dukciójukat, így adódott lehetõségünk a közös munkára –
mesélte mosolyogva a kezdetekrõl Nóri.

– A próbák kivétel nélkül jó hangulatban és sok nevetés
társaságában zajlottak, akár a mi próbatermünkben, akár
a Parno Grasztnál, Paszabon. Az otthon készült tévés ri-
portok készítésekor mi is Paszabon vendégeskedtünk, ahol
nagyon kedves és barátságos fogadtatásban részesültünk.
Az élõ adást több kamera-, fény-, valamint hangpróba is
megelõzte a tökéletes szereplés érdekében, melyekre már
Budapesten az MTVA stúdiójában került sor. Ezek a kö-

ROPTÁK „A DAL-RA” A NYÍREGYHÁZI TÁNCOSOK
rülmények eleinte mindannyiunk számára szokatlan tere-
pet jelentettek, de a próbák során sikerült közösen felol-
dódni az új közegben, s végül együtt átadni a közönség-
nek, amit szerettünk volna – tette hozzá.

NÉPI ÉS CIGÁNY TÁNCOK ÖTVÖZÉSE

– Hogyan álltak össze a koreográfiák, milyen eleme-
ket, stílusokat ötvöztetek bennük?

– A cél mindenképpen az volt, hogy azokat a bizakodó
gondolatokat és a pozitív életérzést, amit dalával közvetít
a Parno Graszt, valahogyan mozgásban kifejezzük, s tán-
cunkkal alátámasszuk. A koreográfiánk alapját a néptánc
adja, ezekbõl is fõleg erdélyi forgatósok elemei láthatóak,
valamint egy pár lépés erejéig cigány táncok is megjelen-
nek. Használtuk néhol a mozdulatok lassításait, s egy-két
emeléssel tettük színesebbé táncunkat. Demarcsek Zsu-
zsa és Demarcsek György ötletei alapozták meg a kore-
ográfiát, s a közös próbálkozások és gondolatok alakítot-
ták ki a végleges verziót.

– Milyen érzés volt számodra ekkora közönség elõtt
táncolni?

– Annak ellenére, hogy táncosként sokszor szerepel-
tem már nagyközönség elõtt, akár szólóban, akár az együt-
tes tagjaként, most is izgulva léptem színpadra. Igazából
minden megmérettetés elõtt ugyanazt élem át, izgulok és
kavarognak a fejemben a lépések, a mozdulatok. Azon-
ban, amint a színpadra lépek és elkezdõdik az elõadás,
elillan a félelmem és csak a táncnak élek, nem számít
mekkora közönség elõtt kell szerepelnem.

MÁR CSAK A NÉZÕTÉRRÕL IZGULNAK

– A döntõben a táncosok már nem állnak színpadra a
mûsor során. Ettõl függetlenül tovább követitek a Parno
Graszt útját?

– Erre egyértelmûen igen a válasz! A verseny szabály-
zata szerint a döntõben már csak õk állhatnak színpadra,
mivel a produkció maximális létszáma 6 fõ, így a végsõ
megmérettetésen mi már a stúdió nézõterérõl fogunk ve-
lük és értük izgulni. Örömmel tölt el bennünket, hogy
közelebbrõl is megismerhettük a zenekart. Az elmúlt he-
tek közös élményei olyan meghatározóak voltak számunk-
ra, hogy mindenképp figyelemmel kísérjük a továbbiak-
ban pályájukat, és reméljük, lesz még lehetõségünk kö-
zös munkára.                                 (Szerzõ: Farkas Fanni)

Szûcs Nóra

A Nyírség Táncegyüttes táncosai és a Parno Graszt
zenekar

KÖZÖNSÉGSZAVAZATOK DÖNTENEK

A döntõbe négy produkció került be, köztük a Parno
Graszt zenekar is. A közönségszavazatok fogják el-
dönteni azt, hogy ki képviseli Magyarországot Stock-
holmban, az Eurovíziós Dalfesztiválon. A végsõ dön-
tõ szombaton, 19.40-tõl a Duna Televízió mûsorán
tekinthetõ meg.
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... HOGY NE CSÚSSZON KI A TALAJ

Egymást követõ egyensúly-, izomerõ- és reakcióidõ-
javító gyakorlatok. A Mozdulj Nyíregyháza! elnevezésû,
az önkormányzat által szervezett és patronált, ingyenes
rendezvénysorozat elemeinek bemutatását most egy, a
fõként szépkorúak körében népszerû, különleges moz-
gásprogrammal, az esésmegelõzéssel folytatjuk.

Az esésmegelõzés mozgásprogram minden hétfõn 8
órától a Városi Stadion Teniszcsarnokába várja az érdek-
lõdõket. Korhatár nincs, az egyre népszerûbb alkalmakon
már 80 éves városlakók is részt vettek.

NÕ AZ ESÉSEK GYAKORISÁGA

– Fõként idõsebbek járnak az esésmegelõzõ alkalmakra.
Ennek oka, hogy az esések gyakorisága és súlyossága saj-
nos a korral egyre inkább növekszik. Ekkor a csontritkulás
már nagy veszélyekkel járhat, valamint az egyensúlyérzé-

Fotó: Kohut Árpád

kelés is csökken – avatott be a részletekbe Farkasné Irsai
Nikoletta gyógytornász, aki hozzátette, az esések legsúlyo-
sabb szövõdményei a csípõ-, kar- és gerinctörések, de fon-
tos megemlíteni, hogy a mindenfajta károsodással együtt
járó mozgáshiány is további izomvesztést, gyengeséget és
instabilitást okoz, ami fokozza az ismételt elesés veszélyét.

Az órákon az egyensúly-, izomerõ-, reakcióidõ-javító
gyakorlatok jótékony hatását kihasználva, mozgásgyakor-
latok tanításával fokozzák az egyensúlyozási képességet.

– Sokszor egyensúlyi párnával, labdával szoktunk mo-
zogni, kifejezetten instabil felületeket használunk fel arra,
hogy a törzsizmok megerõsödjenek. Azért nagyon fon-
tos a törzsizom erõsítése, mert ezáltal a kibillenések esé-
lye meglehetõsen csökken, fokozódik az egyensúlyozá-
si képesség és a gerinc tartása is nagy mértékben javul. A
gyakorlatok jótékony hatásának hála, csökkenthetõ az
elesések gyakorisága és veszélye – árulta el az óraadó.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

VÁLTOZÁS A CIVILEKNÉL
2016. március 15-étõl a civil szervezetek már csak az

új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelõen
folytathatják a tevékenységüket. Többek között errõl,
valamint a civil szervezeteket érintõ aktuális jogi és pénz-
ügyi változásokról tartottak konferenciát hétfõn Nyíregy-
házán.

A segítõ, támogató szervezetek mûködését az új Polgá-
ri Törvénykönyv nagyon szigorúan szabályozza. Ennek ér-
telmében ez év március 15-étõl már csak az új Ptk. ren-
delkezéseinek megfelelõen mûködhetnek. Amennyiben

be igényüket, akik Nyíregyházán vannak bejegyezve,
továbbá megfelelnek az országos Civil törvény elõírásai-
nak –  errõl már dr. Ulrich Attila alpolgármester beszélt.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, a kiírt pá-
lyázatokat országos szinten a Nemzeti Együttmûködési
Alap, az úgynevezett NEA rendszer értékeli és bírálja el.
Idén, mivel a szervezet tisztújítása zajlik, a civileknek le-
hetõségük nyílik arra, hogy regisztrációjukkal, ha közve-
tett módon is, de beleszólhassanak a döntésbe.

HÉTSZÁZ CIVIL SZERVEZET

– Nyíregyházán több mint 700 civil szervezet tevékeny-
kedik. Bár az eseményen nem képviseltették magukat
mindannyian, de a résztvevõk nagy számából ítélve a ci-
vilek is érzik, hogy mennyire fontos idõszak elõtt állnak.
Éppen ezért a konferencián való részvétel nemcsak hasz-
nos, de szükséges is valamennyi civil szervezet számára –
értékelte Kovács László, a Fiatalok Kulturális Szövetségé-
nek elnöke az eseményt. A konferencián mindezek mel-
lett szó volt a szervezeteket érintõ aktuális törvényességi
kérdésekrõl is.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

például nem módosítják alapszabályukat, a szervezetet
felszámolás alá vonják. Az aktuális változásokról a nyír-
egyházi Civil Fórum szervezésében már tizedik alkalom-
mal rendeztek konferenciát a városban mûködõ vala-
mennyi civil szervezet számára.

25 MILLIÓS KERET

– Idén összesen 25 millió forintos keretbõl pályázhat-
nak a civilek a kulturális, a közbiztonsági és a Civil Alap-
ba. A mostani kiírás során azok a szervezetek nyújthatják

Pillanatkép az eseményrõl

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

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

LOMTALANÍTÁS 2016.

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft., mint az Észak-Alföldi Környezetgazdál-

kodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója

lomtalanítást hirdet.
A lomtalanítás a vegyes hulladék megszokott gyûjtési nap-
ján, azzal azonos idôpontban történik. A pontos idôpon-
tok megtalálhatóak a már kiosztott hulladékszállítási nap-
tárakban, valamint a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁL-
KODÁSI Nonprofit Kft. honlapján, a www.thgkft.hu ol-
dalon, a LETÖLTHETÔ menüponton belül a Hulladék-
szállítási naptárak 2016-os dokumentum cím alatt.

A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartások-
ban képzôdött, de a szabványos gyûjtôedényekben el nem
helyezhetô nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját
hulladékgyûjtô edényeik mellé helyezzék ki, a gyûjtési
idôpontot megelôzô napon, ahonnan Társaságunk gépjár-
mûvei a vegyes hulladékkal megszokott idôpontban szál-
lítják el azokat.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a
gyûjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azok-
ról a területekrôl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé
vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki
építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülöní-
tetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulladék, bio-
hulladék, ipari, mezôgazdasági vagy szolgáltatási tevé-
kenység során képzôdött hulladék. A lomhulladékot a köz-
területen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalo-
gosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól
megközelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényze-
tet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás ve-
szélyének elôidézésével.
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A KÉZILABDA MELLETT A TANULÁS IS FONTOS

SZABOLCS TOUR
Sóstón rendezték a Szabolcs Tour

úszóverseny-sorozat 3. fordulóját. A
verseny a Sportcentrum sikerét hozta,
a nyíregyháziak 36 elsõ helyet szerez-
ve toronymagasan nyerték a pontver-
senyt Nyírbátor és Ibrány elõtt. A leg-
eredményesebb lány és fiú versenyzõ
az összesen elért LEN-pontok alapján
Hatházi Dóra és Ónodi Gyula lett,
mindketten korosztályos válogatottak.
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FEDETT PÁLYA
Bakosi Péter és Helebrandt Máté

aranyéremmel tért haza az utolsó fe-
dett pályás atlétikai megmérettetésrõl,
Budapestrõl. A bajnokság jól szolgálta
a tavasszal kezdõdõ versenyidényre
való felkészülést. Helebrandt Máté
edzõtáborba utazott, majd több nem-
zetközi versenyen áll rajthoz. Bakosi
Péter számára a fõ cél az olimpiai szint
teljesítése.

150 CSAPAT
Felkészülési tornákkal, pályázati

lehetõségekkel is igyekszik segíteni a
megyei labdarúgócsapatokat a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Megyei
Igazgatósága. Több mint 150 sport-
egyesület tartozik a szervezethez. Az
országban az egyik legtöbb labdarú-
gócsapat Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében található. A nagypályás
együttesek mellett egyre több a nõi
és a futsal klub is.

27FEBRUÁR
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SZUPERDÖNTÕ
Február 27-én rendezik a Nyíregy-

házi Sportcentrum-Intersport Téli Te-
remlabdarúgó Bajnokság döntõjét. A
csoportmeccsek után alakult ki a finá-
lé mezõnye. A terembajnokság után a
szabadtéri szezonra sem kell sokat vár-
ni, április elején elindul a bajnokság
tavaszi idénye a Városi Stadionban, és
a tervek szerint június közepéig tarta-
nak a küzdelmek. Idén 113 csapat vesz
részt a sorozatban.

Második tavaszi bajnokiját is megnyer-
te a Nyíregyháza Spartacus. A csapat az
Újpest II ellen gyõzött 2–0-ra, és vezeti a
tabellát. A Szpari szombaton a Nyírbátort
fogadja.

Szálkai Pál megmondta. A Szpari egyik
vezérszurkolója a második Szécsi–Banai
párharc után bekiabálta: „Nyugalom, a
harmadik bemegy!”

– Én is hallottam a pályán a megjegy-
zést, és bíztam abban, hogy valóban így
lesz. Volt már két próbálkozásom a gól elõtt,
azokat hárította a kapus, szerencsére a har-
madikból valóban gól lett. Annak külön
örülök, hogy jobban ment a játék, mint
Debrecenben. Bár csúszott a fû, és ehhez
alkalmazkodnunk kellett, de úgy érzem,
megérdemelten nyertünk – mondta a ve-
zetõ gól szerzõje, Szécsi Márk.

A támadó meghívást kapott az U21-es
válogatott keret edzõtáborába. Az NB III-
ból azért ritkán kerül valaki a nemzeti csa-
pat közelébe.

– Azért, mert most az NB III-ban játszok,
semmivel nem lettem rosszabb, mint ko-

rábban. Megtisztelõ, hogy számítanak rám,
és szeretnék ott lenni a selejtezõ meccse-
ken is – mondta a Szpari fiatal csatára.

Az együttes tavasszal az Újpest mellett
a Debrecent is legyõzte, és négy pont
elõnnyel áll az élen a Cegléd elõtt. Szom-
baton a Nyírbátor érkezik a Városi Stadi-
onba. A vendégeknél több ismerõs is lesz,
akik játszottak a Spartacusban. Õsszel 3–
0-ra nyert a Nyíregyháza idegenben. A ta-
lálkozó 14 órakor kezdõdik.

Szécsi Márk jó formában van, és meghí-
vást kapott az U21-es válogatottba

A férfi kézilabda junior bajnokságban újabb fordulót
rendeztek. A Nyíregyházi Sportcentrum a második he-
lyen áll a tabellán. A csapat tehetséges játékosait folya-
matosan csábítják élvonalbeli klubok.

Több meglepetést is okozott már az idei szezonban a
Nyíregyházi Sportcentrum junior fiú kézilabdacsapata.
Bécsi János együttese legyõzte többek között idegenben a

Ferencvárost is, és a második helyen áll a tabellán. Bár a
hétvégén kikaptak a mieink Kecskeméten, az ellenfél já-
tékosai két évvel idõsebbek voltak a nyírségieknél. A ke-
ret tagjai közül többen már a felnõtt csapatban is bemu-
tatkoztak, de a szakmai stábnak gondot jelent, hogy a te-
hetségeket folyamatosan keresik NB I-es kluboktól.

– Tavaly is volt egy tehetséges balkezes játékosunk, akit
azonnal elcsábítottak. Sajnos nem tudok a gyerekeknek
és szülõknek mit mondani, próbálom õket meggyõzni,
hogy elõbb érettségizzenek le Nyíregyházán, legalább 18
éves korig maradjanak itt, mert semmivel nem kapnak
rosszabb képzést szakmailag, mint máshol. Mondhatom
azt, hogy a játékosaimnak sok esetben egy második szülõ
vagyok, rengeteg idõt töltünk együtt, tudom, hogy csábító
a Szeged vagy a Veszprém hívása. Nálam viszont a tanu-
lás az elsõ, ezt mindig elmondom nekik is. Bármikor köz-
bejöhet egy sérülés, ezért mindent nem lehet a sportra
feltenni. Ha nem tanult, nincs érettségije, diplomája, szak-
mája, mit fog kezdeni magával? Ezért is mondom azt, hogy
itt van a Nyíregyházi Egyetem, mellyel a Sportcentrum-
nak együttmûködési megállapodása is van. Ráadásul a
családdal marad a gyerek, nem kell egyedül boldogulnia
száz kilométerekkel arrébb, és folyamatos ellenõrzés alatt

Bécsi János szerint hiba, hogy sok tehetség korán
elmegy Nyíregyházáról

A bajnokságban a második helyen állnak a nyíregyháziak

is vannak. Saját bõrömön is tudom, mert a fiam is tehetsé-
ges játékos, õt is keresik nagy klubok, de amíg le nem
érettségizik, nem engedem el – mondta Bécsi János edzõ.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 27., szombat 16.00 Fa-
tum-Nyíregyháza–MTK-Buda-
pest nõi röplabdamérkõzés köz-
vetítése

Február 28., vasárnap 18.00
Nyíregyháza Spartacus–Nyírbá-
tor labdarúgó-mérkõzés közve-
títése

Február 29., hétfõ 19.30 Nyír-
egyházi KC–Mizse KC férfi ké-
zilabda-mérkõzés közvetítése

Február 26., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyír-
egyháza–MTK-Budapest nõi röplabdamérkõzés
Február 27., szombat 8.00–16.00 Móra iskola,
Intersport Téli Kispályás Bajnokság döntõje
Február 27., szombat 14.00 Városi Stadion, Nyír-
egyháza Spartacus–Nyírbátor labdarúgó-mérkõzés
Február 27., szombat 16.30 Bem iskola, Marso
Nyíregyháza–Körmend férfi kosárlabda-mérkõzés
Február 27., szombat  19.00 Bem iskola, Nyír-
egyházi KC–Mizse KC férfi kézilabda-mérkõzés
Február 28., vasárnap 14.30 Tiszavasvári úti Csar-
nok, Kölcsey DSE–Miskolc nõi kézilabda-mérkõzés
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 29., hétfõ 10.00 Csoda és Kósza, Kotkoda bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Jászai Mari: Magam keresése – a Klebelsberg
Kultúrkúria elõadása, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 1., kedd 10.00 Csoda és Kósza, Maci Laci
bérlet, MÛvész Stúdió
Március 2., szerda 10.00 Csoda és Kósza, Mikrobi bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Legyen világosság!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 3., csütörtök 10.00 Csoda és Kósza, Óz bér-
let, MÛvész Stúdió
Március 4., péntek 10.00 Csoda és Kósza, Pán Péter
bérlet, MÛvész Stúdió

„ALKOTÁSSAL A DROG ELLEN!”
Pályázati felhívás az „Alkotással a drog ellen!” kép-

zõmûvészeti pályázatra. Korcsoportok: I. 10–15 éves,
II. 16–18 éves. Pályamunka: Olyan alkotásokat vár-
nak, amely tükrözi a drogoktól szenvedélymentes élet-
rõl alkotott elképzelésedet, természeti jelenségekrõl,
emberi kapcsolatokról, érzésekrõl, szórakozásról al-
kotott véleményeket rajzi-festõi, illetve térplasztikai
eszközökkel. Méret: A/3 vagy A/4-es; kisplasztika (ma-
ximum 20 cm). Technika: Festés, kollázs, montázs, tus,
tollrajz, pasztell és egyéb színes, grafikai és gipsz,
agyag technikák. Hátoldalra írandó: A pályázó neve,
életkora, intézmény neve, felkészítõ tanára, elérhetõ-
ségi címe, a pályamû címe. A pályamûveket 5x5 cm
fehér kartonra kasírozva kérik beküldeni!

Beküldési határidõ: 2016. március 18. Beküldési
cím: Gyermekeinkért 16 Alapítvány, 4432 Nyíregy-
háza, Kollégium utca 54. Eredményhirdetés, kiállítás
ideje: 2016. március 23., Drogprevenciós Nap kere-
tében. Helyszín: Nyíregyháza, VMKK.

GAZDIKERESÕ

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

Manó2: Körülbelül 4 éves, keverék kan,
akire kölyökkorában alapítványunk elõtt
találtak rá testvéreivel. Manó már megis-
merhette a gazdis élet szépségeit, de most
ismét a kennelek rácsai mögé kényszerült.
Kanokkal enyhén domináns. Emberekkel
nagyon barátságos, kedves kutyus, aki vár-
ja, hogy ismét megjelenjen az álomgazdi!

Béci: Körülbelül 1 éves, ivar-
talanított, keverék kan, aki
Újfehértón kóborolt kölyökkorá-
ban. Béci már megismerhette a
gazdis élet szépségeit, most
azonban ismét gazdikeresõ.
Egyedüli kutyának, vagy szuka
mellé javasoljuk. Emberekkel nagyon barátságos, kedves
kutyus, aki várja, hogy ismét megjelenjen az álomgazdi!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. március 4., 17.00 óra.

Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas
János tér 8. fszt., Móra terem.

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. március 7., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23. sz.

FORINTKIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

FEKETÉN FEHÉREN
Vendég: Krivács András. A Nyíregyházi Televízió

portrémûsorának vendége ezúttal Krivács András. A
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elsõ embereként
évek óta irányt mutat, tudatot formál és fejlõdést in-
dukál. Bár folyton úton van sokirányú elfoglaltsága és
elkötelezettsége miatt, szíve szerint a legtöbb idõt
mégis a megye mértani közepén töltené. Évtizedek
óta ezen a helyen mûködtetik szállodájukat családi
vállalkozásban. Krivács András turisztikai menedzser-
ként az elmúlt években mindent megtett gasztronó-
miai vonalon térségünk, megyénk értékeinek népsze-
rûsítése érdekében. És a mûsor kedvéért pedig meg-
állt egy félórára egy közös kávé és egy beszélgetés
kedvéért. Szerkesztõ: Erdei-Nagy Ibolya. Sugárzási idõ-
pontok: vasárnap 20:30, hétfõ 08:30, 21:25, kedd 09:30,
20:30, szerda 09:00, vasárnap 21:00.

Idén 70 éve, hogy 1946. augusztus 1-jén a pengõ
hiperinflációját követõen bevezették Magyarország új
hivatalos fizetõeszközét, a forintot. A Jósa András
Múzeum ebbõl az alkalomból egy bankjegyeket és
érméket bemutató kiállítással emlékezik meg, mely
március 1-jén nyitja meg kapuit a látogatók elõtt. A
tárlatban a második világháborút követõ bankjegye-
ken és érméken kívül látható lesz néhány érdekesség
is, köztük az inflációs pengõk, valamint a régebbi fo-
rintbankjegyeknek számító „Kossuth-bankók”. A fo-
rint Európa egyik legrégebbi pénze, hiszen firenzei
mintára 1325-ben Károly Róbert volt az elsõ uralko-
dó, aki országában bevezette az aranyvalutát – tájé-
koztatott Holmár Zoltán, a Jósa András Múzeum Köz-
mûvelõdési Osztályának vezetõje.

NYÍREGYHÁZA EPERJESEN
Nyíregyháza és Eperjes város önkormányzatának

közremûködésével szlovák testvérvárosunkban ismé-
telten lehetõséget kapott egy fiatal nyíregyházi kép-
zõmûvész, hogy bemutatkozzon.

Molnár Dóra Eszter nyíregyházi képzõmûvész ki-
állítása az eperjesi magyar gasztronómiai és mûvé-
szeti napok keretében került megrendezésre a presovi
Átrium Galériában. Az Átrium Galéria immár több mint
10 éve szervez nemzetközi képzõmûvészeti találko-
zókat, táborokat, kiállításokat, amelyre hagyományo-
san meghívást kapnak a nyíregyházi képzõmûvészek
is (például: Kerekes Elek, Madarassy György, Z. Erdei
Anna, ifj. Vikár István, Kulcsár Írisz, Aranyász Zita, és
most Molnár Dóra Eszter). A galériák és a képzõmû-
vészek közötti jó kapcsolat jegyében idén májusban,
a Nyíregyházi Városi Galériában kiállítás nyílik a
presovi Átrium Galéria 10 éves válogatott anyagából,
amely bemutatja a régió és a szomszédos országok
kortárs képzõmûvészetét.

 -BÓL: VETÍTÕ
A tavaly márciusban indult NYTV 30 címû mûso-

runk, mely a jubiláló Nyíregyházi Televízió archívu-
mából válogatott, hamarosan a végéhez ér. Utolsó adá-
sunkban Árvíz címmel egy dokumentumfilmet tekint-
hetnek meg, amely a Vízügyi Igazgatóság és a Városi
Televízió együttmûködésével 1995-ben készült. Vetí-
tési idõpontok: péntek 21:25, szombat 9:30, 20:00 és
vasárnap 9:00 óra. Március 1-jével Vetítõ címmel in-
dul az NYTV új mûsora, a megszokott idõpontokban,
mely továbbra is épít a 31 éves archívumra, de egy-
ben nyit is a városban és a megyében élõ egyéni alko-
tók és alkotó mûhelyek felé és lehetõséget biztosít te-
levíziós megjelenésre. A tervek szerint kedden általá-
ban önálló filmek, míg csütörtökön ismeretterjesztõ
sorozatok kerülnek Önök elé. A Vetítõ kedden és csü-
törtökön jelentkezik 19 óra 30 perckor, a szokásos
másnap esti és hétvégi ismétlésekkel.

FUTBALL-LEGENDÁK! A Bencs Villa programjai: február
26-án 17.00: Futball-legendák! Beszélgetés Mezõ Lászlóval
új könyve kapcsán. Közremûködik: Temesvári Miklós, Szabó
Tibor, Bugya István, Szatke Zoltán, Kósa Árpád és Szálkai
Pál. Március 3-án 17.00: Ari Fabbro Az érkezés hajnala c.
könyvének bemutatója. Közremûködik: Zám Andrea és
Rozsnyai György (ének), Palicz Eszter Alma (vers).

TAVASZI MADÁRKÖSZÖNTÕ. Az E-misszió Egyesület
minden érdeklõdõt szeretettel vár egy bokortanyasi madár-
gyûrûzésre és odúkészítésre, természet- és tanyanézéssel egy-
bekötve. Idõpont: február 27-én 8.00–13.00 óráig. Helyszín:
Nyíregyháza-Istvánbokor 14. További információ: Szigetvári
Csaba projektvezetõ: 20/512-3311, szcsaba@e-misszio.hu.

ban. Fõbb szerepekben: Fodor Zsóka, Straub Dezsõ és
Beleznay Endre. Jegyek elõvételben kaphatóak.

BOHÓCVARÁZS címmel a Zenebona Társulat lép színpad-
ra február 28-án 11.00 órától vidám, interaktív zenés gyerek-
mûsorával a Váci Mihály Kulturális Központban. 10.30–13.00
óra között játszóházba is várják a gyerekeket.

FARSANGI KÉSZÜLÕDÉS a Csiriptanya játéktárban: feb-
ruár 27-én 9.30–12.30: Színes papírbohóc készítése.

RESZKESSETEK EGEREK. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sa: február 27-én 16.00: Reszkessetek egerek! Helyszín: Kor-
zó Bevásárlóközpont 2. emelet.

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-

„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.

„A DONI FOTÓS” címmel Reményi József fotókiállítása
nyílik a VMKK aulájában március 2-án 16.00 órától. Köszöntõt
mond Mészáros Szilárd, a kulturális központ igazgatója, a
kiállítást Mohácsi Endre történész, a Kállay Gyûjtemény ve-
zetõje nyitja meg. Megtekinthetõ: március 17-éig, nyitvatar-
tási idõben.

KRIMI-KOMÉDIA. Eugene Labiche: Gyilkosság a Maxime
utcában címû zenés krimi-komédiáját március 11-én 19.00 órától
a mátészalkai Talán Teátrum mutatja be a Váci Mihály Kulturális
Központ színpadán. Jegyek elõvételben már kaphatóak.

NÕNAPI RETRÓ BÁLT tartanak az Alvégesi Mûvelõdési
Házban március 12-én 19.00 órától. Asztalfoglalás: 42/462-
400.

ZENÉS BORKÓSTOLÓRA várják az érdeklõdõket a Nagy-
szállási Közösségi Házba március 5-én 17.00 órától. Az elsõ
Nagyszállási Borest egy remek lehetõség a helyieknek egy
kötetlen beszélgetésre, amelynek keretében szakképzett bo-
rász segít eligazodni a hazai borvidékek nedûi között. A ren-
dezvény fõvédnöke Bajnay Kornél önkormányzati képvise-
lõ. A belépés díjtalan!

KI MIT GYÛJT? Nemzetközi találkozó március 6-án 8.00–
13.00 óra között a Váci Mihály Kulturális Központban. Infor-
máció és asztalfoglalás: Vancsisin János, 20/492-6594.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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120 ÉVE HUNYT EL NYÍREGYHÁZA TÖRTÉNETÍRÓJA
Lukács Ödön 1843. augusztus 15-én

született a Szatmár vármegyei Sályiban.
A sárospataki teológia elvégzése és
zsurki segédlelkészkedés után, 1870-
ben érkezett a nyíregyházi református
egyházközség élére. Két nagy tettével
vívta ki az utókor méltó elismerését: a
református templom felépítésével és a
történetírói tevékenységével.

Lukács Ödön vette elõször a fárad-
ságot, hogy összegyûjtse és megszólal-
tassa a város történetére vonatkozó és
akkor rendelkezésre álló okleveles és
egyéb dokumentumokat. Ennek az
eredménye a Nyiregyháza szabad,
kiváltságolt város története címû mû,
amely eredetileg két kötetben jelent
meg. Az elsõ kötet 1886 októberében
látott napvilágot és a város történetét
1848-ig dolgozza fel. Nagymáté Albert
a Nyírvidék hasábjain megjelent recen-
ziójában „buzgó és lelkiismeretes” ku-
tatónak nevezi Lukácsot, akinek mûve „egy olyan derék
könyv”, mely „elõkelõ helyet fog elfoglalni az e nemû
kitûnõbb munkák között”. A szerzõ „sok szeretettel és
melegséggel tárja fel a jelen nemzedék elõtt a múltak ér-
dekes és tanulságos eseményeit e könyvben; mely bizo-
nyára méltó arra, hogy nemcsak a város, hanem megyénk

minden értelmes polgára megszerez-
ze és okuljon belõle”. Nagymáté sze-
rint a kötet dicsõségére válik Jóba Elek
könyvnyomdájának is: „szép papír, dí-
szes betûk, csinos beosztás, ízléses dí-
szítmények a fejezetek elején és végén,
az igen célszerû, emlékezetet felsegítõ
idõrendi széljegyzetek, szóval az egész
technikai munka rendkívül emelik a
könyv értékét s jó véleményt keltenek
a vidéki nyomdászati iparról”. A mo-
nográfia második kötete 1887-ben je-
lent meg. 1987-ben e várostörténeti
alapmû reprint kiadásával tisztelegtek
a szerzõ és történetírói munkássága
elõtt.

Lukács Ödön 1896. március 1-jén
hunyt el. „Egyházmegyéje bölcs kor-
mányosát veszítette el halála által, hí-
vei az igazi pásztort, a szenvedések-
ben, csapásokban gyógyító, vigaszta-
ló, balzsamos szavú nagy papot sirat-

ják, a közélet a hûséges, a kitartó munkást, nagy ideálok
küzdelmeinek vezérét”. Nevét 1985-tõl utca õrzi a Korá-
nyi Kertvárosban, emlékét 1987 óta tábla hirdeti a refor-
mátus templomban.


