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CSOKKOLÁS.
Sorozatunk elsõ részében
most azt mutatjuk be,
milyen dokumentumok
benyújtására van szükség
a CSOK igényléséhez.

FÕHAJTÁS.
A kommunista diktatú-
ra alatt a városból
2300 civil férfit vittek
el málenkij robotra, s a
megyébõl több mint 13
ezer fõt deportáltak. SAUL-SIKER

10
ÚJ TANÁCSADÓ.
Sok szállal kötõdik a
városhoz és a teátrum-
hoz Sediánszky Nóra,
a Móricz Zsigmond
Színház új mûvészeti
tanácsadója.

Új tulajdonosa van a Krúdy Vigadónak. A nyíregyházi
Révész Csoport egyik cége vásárolta meg a patinás sóstói
ingatlant, mely régóta nem az önkormányzat tulajdoná-
ban volt. Az adásvételrõl sajtótájékoztatón számoltak be
a városházán. Kiderült, több mint 500 millió forint érté-
kû szállodai és szórakoztatóközponti befektetést tervez-
nek megvalósítani az ingatlanon. A nyíregyházi önkor-
mányzat üdvözölte az új tulajdonos terveit.

Zárva van jelenleg a Krúdy Vigadó. Az elmúlt 25 évben
többnyire kihasználatlan volt a patinás épület. 2002-ben
döntött a város arról, hogy megválik az épülettõl. (A szál-
ló eladásának körülményeit késõbb a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal feljelentése alapján a rendõrség is vizsgál-
ta.) Végül az új tulajdonos, az Épker Kft. az épületet felújí-
totta és Krúdy Vigadóként üzemeltette 2007-es felszámo-
lásáig. Akkor az épület a Carion Ingatlanbefektetési Alap-
hoz került. Az elmúlt szûk évtizedben szezonálisan és in-
kább csak részben üzemelt a Vigadó, de korántsem töltötte

ÚJ ÉLETRE KEL A KRÚDY VIGADÓ!

be régi szerepét. 115 évvel a megnyitása után esély nyílt rá,
hogy újra a régi fényében ragyogjon Sóstógyógyfürdõ eklek-
tikus stílusban épült, legmeghatározóbb épülete.

„NAGY TERVEIM VANNAK!”

A Krúdy Vigadót a Révész Csoport egyik cége vette meg,
errõl már Révész Bálint számolt be a városházán, aki el-
mondta, hosszú tárgyalások után szerezte meg az ingat-
lant. A vállalkozó arról is beszámolt, hogy több mint fél-
milliárd forintból új szórakoztatóközpontot kíván létrehoz-
ni az épületben, melyben ötcsillagos színvonalú szállodai
szobákat is kialakítanak.

– Egy csodát szeretnék belõle. Bízok benne, hogy 2017.
április és június között ezt már be is tudom bizonyítani.
Azt akarom, hogy a gyerekeim, az unokáim, a városlakók
és az ide látogatók 50–60 év múlva azt beszéljék a Krúdy
Vigadót látva: ez igen, ez már valami! – tette hozzá.

(Szálló-történelem és folytatás a 3. oldalon.)

ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tájékoztatja a

tisztelt lakosságot, hogy március 16-áig kell befizetni az iparûzésiadó-elõleget, katás
adóalanyoknak az iparûzési adót, valamint a gépjármû- és az építményadó elsõ félévi
részletét. A fizetendõ adó összegét tartalmazó értesítõket – a befizetéshez szükséges
csekkekkel – az Adóosztály már postára adta. Az adók befizetési határideje – a hosszú
hétvége miatt – március 16-a, a vállalkozók ugyancsak eddig kérhetik az iparûzésiadó-
elõleg módosítását. Fizetési könnyítésre vagy mérséklésre irányuló kérelmet az adófi-
zetés esedékessége elõtt célszerû benyújtani, ezt követõen ugyanis az adóhatóság
végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal szemben. Az Adóosztály felké-
szült az adózók fogadására, ezért március 16-án, szerdán 8 órától 20 óráig meg-
hosszabbított ügyfélfogadást tart az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál. További
információ: varoshaza.nyiregyhaza.hu.
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JUBILEUMI BÁL
Jubileumi bállal ünnepelték meg a

Gyermekek Háza Déli Óvoda Man-
dabokori Telephelyének 25 éves fenn-
állását a Mandabokori Mûvelõdési
Házban. A rendezvényt az óvodások
zenés-táncos mûsora nyitotta, de volt
prózai és táncdal elõadás is.

A KÖZÖSSÉG EREJE
A Pedagógia Világa szervezésében

zenetanárok és kórusvezetõk, valamint
érdeklõdõ emberek számára szervez-
tek találkozót „A közösség megtartó
ereje” címmel Budapesten, ahova a
Ridens speciális iskolában mûködõ
Harmónia zenei mûhelyt is meghívták.

RUHAADOMÁNY
Ruhaadománnyal segítette a Türr Ist-

ván Képzõ és Kutató Intézet Nyíregyhá-
zi Igazgatósága a városban élõ hátrányos
helyzetû embereket. Az adományokat
középiskolások bevonásával gyûjtötték
és az Oltalom Szeretetszolgálat közre-
mûködésével jutott el az érintettekhez.

NÁDVÁGÁS A BUJTOSON
Levágták a nádat a Bujtosi-tavon. A

ritkítást a tó élõvilágának egészsége és
a környék ápoltsága érdekében végez-
te el közel 4 millió forintból a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Ha nem figyelnének oda
a tó állapotára, akkor a nád miatt az
hamar elmocsarasodhatna.

GYÛRÛ MIND FELETT
Pályázati Táncversenyt tartottak a

Mûvészeti Szakközépiskolában. A leg-
jobbak az úgynevezett tehetség gyûrû-
jével gazdagodtak. 31 produkció lépett
a bírálóbizottság elé. A zsûri elnöke
Szakály György, Kossuth-díjas balett-
mûvész volt.

POLGÁRI VÉDELMI NAP
A Polgári Védelmi Nap alkalmából

a megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságon állománygyûlést tartottak. A leg-
kiválóbb munkát végzett önkormány-
zati dolgozókat, civil szervezetek mun-
katársait, és önkéntes mentõszerveze-
tek tagjait elismeréssel jutalmazták.

PINCÉTÕL A PADLÁSIG
Pincétõl a padlásig címmel hirde-

tett intézménylátogatást a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár. Csü-
törtökön a Sipkay Barna középiskola
diákjai látogattak el a bibliotékába,
ahol megismerkedhettek az intézmény
helyiségeivel és szolgáltatásaival is.

TOVÁBBKÉPZÉS ORVOSOKNAK
„Korszerû hematológiai ismeretek

belgyógyászok és háziorvosok részé-
re” címmel szerveztek továbbképzést
a Jósa András Oktatókórházban. A
szakemberek a tréningen a gyógyító-
munkában alkalmazható modern né-
zetekrõl is hallhattak.

ADÓÓRÁK DIÁKOKNAK

Adóórákat tartanak a középiskolások-
nak a NAV munkatársai.

Országosan másodikként 2014-ben Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében is elindult
a kezdeményezés, hogy a 11–13. évfolya-
mon tanuló diákokat „adótudatosságra”
neveljék.

– Elsõsorban adózási fogalmakkal ismer-
kedhetnek meg a diákok, illetve adózástör-
téneti ismereteket szerezhetnek – mondta

Magyar Norbert, a NAV Észak-Alföldi Regi-
onális Igazgatósága sajtóreferense. – De
vannak olyan tanulók, akik a családi adó-
kedvezményekrõl szeretnének többet meg-
tudni, vagy a diákmunkával kapcsolatban
tesznek fel kérdéseket. Az adóórákon a
tanulók játékos módszerekkel, csoportmun-
ka keretében szerezhetnek ismereteket, há-
romszor kilencven perces órák keretében.
Az adóórákra folyamatosan jelentkezhetnek
a középiskolák.

AZ OLIMPIKONOKÉRT
Nyíregyháza közgyûlésének Közneve-

lési, Kulturális és Sport Bizottsága 4,5 mil-
lió forintot osztott szét olimpiai felkészü-
lés támogatása címen 5 nyíregyházi spor-
toló között, akik mindannyian olimpiai
kerettagok.

A támogatást a Sportcentrum 3 atlétája:
Helebrandt Máté, Szikszai Róbert és Bakosi
Péter, valamint az NYVSC 2 kerekesszékes
vívója, Veres Amarilla és Tarjányi István kap-
ta. Helebrandt Máté és Veres Amarilla már
2015-ben kivívta az olimpiai részvétel jo-
gát, a többiek számos nemzetközi versenyen
indulnak még idén az olimpiai kvóta meg-
szerzéséért. A július 31-éig szóló támogatás
a sportolók edzési és versenyzési feltételei-
nek teljes körû biztosítása mellett nagyban

Helebrandt Máté már kvalifikálta magát
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segíti a májusi vívó és a júliusi atlétikai Euró-
pa-bajnokságra való felkészülést is. A bizott-
ság a rendelkezésre álló keretbõl további 4,5
millió forintot különített el az olimpiára kiju-
tó és azon helyt álló sportolók és edzõik ered-
ményességi jutalmazása céljából.

Adóóra az ÉVISZ-ben, Sipos Gyöngyi NAV-oktatóval

KOMMUNIKÁCIÓS KEREKASZTAL
Nyíregyházán mûködõ nagyvállalatok –

Eissmann, Hübner, ContiTech, Electrolux,
MARSO, LEGO, Vibracoustic, Bonduelle –
kommunikációs szakemberei találkoztak a
héten a Michelin gyárában. Terveik szerint
rendszeresen találkoznak majd, hiszen –
mint az elsõ alkalomról kiadott közös köz-
leményükben írják – számukra hasznos té-
mákon tudnak közösen gondolkozni, 

ugyanis hasonló kihívásokkal találkozhat-
nak nap mint nap. Már az elsõ alkalommal
több témát felvetettek, amelyekkel az év
során foglalkozni szeretnének. Úgy gondol-
ják: még ha sokféle megközelítésben is, de
mindannyian kommunikációval foglalkoz-
nak, ezért van létjogosultsága egy kommu-
nikációs kerekasztalnak. Következõ találko-
zójuk házigazdája a LEGO Kft. lesz.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az önkormányzat is támogatta Révész Bálintnak a
Krúdy Vigadót érintõ szállodai és szórakoztatóközponti
befektetési terveit. A legutóbbi közgyûlésen a képviselõ-
testület még az ingatlan elõvásárlási jogáról is lemondott
annak érdekében, hogy a Révész Csoport meg tudja ven-
ni a Vigadót.

A polgármester azt mondta, az elmúlt évek milliárdos
fejlesztései nyomán egyre népszerûbb Sóstógyógyfürdõ a
városlakók és a turisták körében. Ezért is láthatott fantázi-
át a Vigadóban a Révész Csoport. Most a város azt reméli,
az épület ismét üde és vonzó színfoltja lesz Sóstónak.

– Nagyon örülök, hogy a Krúdy Vigadó hosszú kálvári-
ája befejezõdik, hiszen régóta keressük a módját a Viga-
dó sorsának rendezésére. Egy olyan lokálpatrióta, Révész
Bálint egyik cége lesz a tulajdonos, aki mindig színvona-

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS TÁMOGATJA A BERUHÁZÁST

1911-ben, eklektikus stílusban épült a Krúdy Szálló,
amely késõbb a Krúdy Szálloda nevet viselte, aztán pedig
a Krúdy Vigadó nevet vette fel. Az épület terveihez Pollack
Mihály, majd Feszl Frigyes Pesti Vigadójának épülete je-
lentette a mintát a tervezõ, Pazár István építész számára. A
boldog békeidõkben a társasági élet jeles színhelyének szá-
mított a szálló, az I. világháború és az azt követõ válság
azonban a fürdõhely további fejlõdését megakasztotta. A

II. világháború idején itt fogadták a német megszállás elõl
menekülõ lengyeleket, de ide érkeztek a málenkij robotra
elhurcolt magyarok túlélõ szerencséseinek vonatai 1953
és 1955 novembere között. A Krúdy Szállóban és a kör-
nyezõ házakban azonban az ÁVH vendégszeretetét voltak
kénytelenek elviselni. A szocializmus éveiben az unifor-
mizált vendéglátás nyomta rá a bélyegét az impozáns épü-
letre, a rendszerváltást már erõsen amortizálódott állapot-
ban élte meg a szálló. Az épületnek az sem tett jót, hogy a
privatizáció során egészen 1993-ig várni kellett egy új tu-
lajdonosra. Ebben a hároméves idõszakban gyakorlatilag
senki sem törõdött az épülettel, nem történt állagmegóvás,
még az õrzésrõl sem gondoskodott senki. Mint az késõbb
bebizonyosodott, az új tulajdonos (Kínál János, illetve a K
and K Kft.) sem azzal a szándékkal vásárolta meg az épü-
letet, hogy méltó módon felújítva újranyissa, hanem ingat-
lanspekulációs céllal. Így újabb három évig pusztult to-
vább az épület. 1996-ban vásárolta vissza a nyíregyházi
önkormányzat a szállót, az akkor már felszámolás alatt
álló Kínál-érdekeltségekbõl, jelentõs árkülönbözettel. 2002-
ig aztán érdemben ismét nem történt semmi. A szálló tera-
szának voltak ideiglenes bérlõi a nyári szezonokra, de az

épület sorsában nem történt változás. 2002-ben döntött a
város ismételten arról, hogy megválik az épülettõl. A szál-
ló eladásának körülményeit késõbb a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal feljelentése alapján a rendõrség is vizsgálta.
A nyomozás során fény derült rá, hogy az adásvétel az
önkormányzatnak jelentõs vagyoni hátrányt okozott (több
mint 25 millió forint értékben), az eljáró szerv megállapí-
totta, hogy az akkori polgármester kötelességszegése a
vagyon kezelésével kapcsolatban megvalósult és  ez a cse-
lekmény alkalmas volt a büntetendõ jelentõs vagyoni hát-
rányt okozó hûtlen kezelés bûntett gyanújának megállapí-
tására, azonban a bûncselekmény büntethetõsége idõköz-
ben elévült. Az új tulajdonos Épker Kft. az épületet felújí-
totta és Krúdy Vigadóként üzemeltette 2007-es felszámo-
lásáig, akkor az épület a Carion Ingatlanbefektetési Alap-
hoz került. Az azóta eltelt idõszakban, volt, amikor üze-
melt átmenetileg a Vigadó egésze, vagy csak a külsõ te-
rasz része egy-egy szezonban, de végleges és mindenki
számára megnyugtató megoldást nem sikerült találni. Most
2016-ban, 115 évvel azután, hogy a Krúdy elõször meg-
nyitott, egy új, tõkeerõs tulajdonossal újra élet költözhet
Sóstógyógyfürdõ legmeghatározóbb épületébe.

115 ÉVES TÖRTÉNELEM: SZÁLLÓBÓL VIGADÓ

las mértéket, teljesítményt ígér. Természetesen a város ezt
támogatja minden szempontból, mert fontos, hogy a Krúdy
Vigadó méltó színvonalon mûködjön – fejtette ki dr. Ko-
vács Ferenc polgármester. Hozzáfûzte, a városházán egy
újabb Sóstót érintõ pályázaton dolgoznak, az épület kör-
nyékének teljes felújításával, a közterületek fejlesztésé-
vel kívánnak hozzájárulni a turisztikai központ vonzó
külsõségeihez. Az elnyerni kívánt uniós és állami forrást
egy olyan sétány kialakítására fordítanák, ami a Krúdy
Vigadó és a Modern Városok Programja keretében kor-
mányzati támogatásból építendõ négycsillagos szálloda
között biztosítana összeköttetést.

Révész Bálint azt mondta: a szükséges engedélyek meg-
érkezése után tavasz elején felmérik az épület és közmû-
veinek állapotát, és elkezdik az átalakítási tervek készíté-
sét, s mindezt a nyíregyházi önkormányzattal folyamato-
san egyeztetve teszik majd.           (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Continental Aréna lesz a Bujtosi Szabadidõ Csarnok. A
névváltoztatásra azért kerül sor, mert a ContiTech Ma-
gyarország Kft. 5 év alatt 1,25 milliárd forinttal (évi 250
millióval) támogatja majd az utánpótlás-nevelést (lásd
még: közgyûlési beszámoló, 6. oldal). A nagyvonalú gesz-
tust a Sportcentrum vezetése névváltoztatással köszönte
meg.

 
Jókay László, a ContiTech Magyarország Kft. ügyveze-

tõje érdeklõdésünkre elmondta, a döntést komoly tárgya-
lási és elõkészítési folyamat elõzte meg, ugyanis a
ContiTech Magyarország Kft. a Nyíregyházán képzõdõ
eredményt és az ahhoz kapcsolódó társaságiadó-támoga-
tás nagyobb hányadát szerette volna a városban elkölteni.
Ugyanakkor a mamutvállalatnál a szponzorációk elosztá-
sa cégen belül is komoly feltételekhez kötött. Ezek egyike
a politikamentesség, a másik pedig egy nemes eszme, vagy
aktivitás. Így esett a választás a sportra.

LOKÁLPATRIÓTA DÖNTÉS

Hozzátette, a döntésben az is komoly szerepet játszott,
hogy a vállalat dolgozóinak jelentõs hányada nyíregyhá-
zi.  – Ezzel a gesztussal szerettünk volna jelzést adni arra,
hogy támogatjuk a város fejlesztését, sportéletének fejlõ-
dését. Ebben a döntésben benne van az itt dolgozók, a
cég vezetésének a lokálpatriotizmusa, és benne van az,
hogy szeretünk itt élni. Ráadásul több száz család, aki itt
dolgozik cégünknél, ebben a városban él – hangsúlyozta
az igazgató.

 
MÉRFÖLDKÕ A SPORTÉLETBEN

Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõje szerint
a ContiTech Magyarország Kft. támogatása mérföldkõnek
számít a nyíregyházi sportéletben, több szempontból is.

– Korábban jelentõs problémák voltak az úgynevezett
TAO (a társaságiadó-kedvezmény sporttámogatási rendsze-
re)  feltöltéssel, most ez is szinte teljes egészében megol-
dódik. Másrészt viszont azt gondolom, egy ilyen patinás
vállalat, amikor nevét adja egy városhoz, egy sportcsar-
nokhoz, egy sportszervezethez, akkor azért ez büszkeség
is. Elmondhatjuk azt, hogy a 10 hónapos elõkészítõ mun-
kát követõen sikerült megállapodnunk. Tudni kell, hogy
egy ilyen multinacionális vállalatnál olyan minõsítési rend-

BUSZACSA-BÓL CONTINENTAL ARÉNA

szerek vannak, amelyeken keresztülmenni nekünk is ko-
moly jelentõséggel bírt, de azt láttuk, éreztük, hogy a szer-
vezet, a Sportcentrum megérett arra, hogy ilyen vállala-
tokkal, ilyen szoros együttmûködést kössön.

A modern létesítmény névadása egyébként nem egyedül-
álló. A világon számos sportlétesítmény, arénák, csarnokok
viselik támogatók, befektetõk, nagyvállalatok nevét, amely
nemcsak reklám a szponzor számára, hanem egyben más-
fajta minõséget, magasabb szintet, partnerséget is takar.

nek a közbenjárását, a polgármester szerint az õ ráha-
tása fontos volt a támogatás megvalósulásában. Ellen-
zéki oldalról is méltatták a Nyíregyháza sportéletére
jelentõs hatást gyakorló gesztust, megjegyezve, hogy
így a külföldiek számára is „kimondhatóbb”, máshol
élõk számára is érthetõbb nevet kapott a létesítmény.
A polgármester hangsúlyozta: ez a támogatás és hoz-
záállás óriási lehetõség, amivel élni is szeretnének.

ÚJ MUNKAHELYEK ÉS MECENATÚRA
Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, novem-

berben, amikor bejelentették, hogy legújabb, 5,1 milli-
árd forint értékû beruházása keretében 681 új munka-
helyet hoz létre a Continental Magyarországon, ezek
nagy részét pedig Nyíregyházán, már annak is nagyon
örültek és nem gondolták, hogy ezt a hírt még felül
lehet múlni. A közgyûlés legutóbbi ülésén személyesen
is megköszönte Jókay Lászlónak, a gyár ügyvezetõjé-
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – PÓKA IMRE (XI. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

SPORTOS KÉPVISELÕ A KERTVÁROSBÓL
Nemcsak hogy Nyíregyházán, hanem a Kertvárosban

is tõsgyökeresnek számít Póka Imre, a Függetlenek Egye-
sülete képviselõje. Az ottani általános iskola testnevelõ
tanára abban a városrészben nõtt fel, ahol 1998 óta há-
romszor is megválasztották egyéniben.

Póka Imre családja sosem hagyta el a település vasúton
túli részét, aminek csak a neve változott: Friedmann-te-
lepbõl lett Ságvári Kertváros, ma pedig Kertváros, ahol a
nagyapja annak idején rendõrként vigyázott a lakosok éle-
tére, értékeire. Õ az akkor még a Hõsök temetõjével szem-
közti általános iskola egyik elsõ évfolyamába járt, s ugyan-
ebbe az intézménybe, bár már egy másik, modernebb épü-
letbe tért vissza tanárként, ahol sokat tett annak idején a
jól kihasznált tornaterem megszületéséért.

SPORTSZERVEZÕ ÉS TANÁR

Az útja elõször azonban a Vasvári gimnáziumból a Besse-
nyei György Tanárképzõ Fõiskola testnevelés–orosz szakára
vezetett, majd innen a Városi Tanács Testnevelés- és Sport-
osztályára. 1984-tõl négy éven át dolgozott a szabadidõsport
felelõseként, s szívesen emlékszik vissza, hogy a ma is nép-
szerû, újraélesztett Nyuszi- és Mikulás-futás elõdjeit már meg-
szervezték harminc évvel ezelõtt. – Sokan vettek részt akko-
riban a tömegsport rendezvényeken, amit nyilván az is befo-
lyásolt, hogy nem volt még mobiltelefon, számítógép és annyi
tévécsatorna. Rendeztünk városi kispályás focibajnokságot,
tornabemutatókat többezres létszámmal, olimpiai kis- és
nagypróbát, és a Samsung futáson ötezer pólót osztottunk ki
– emlékszik vissza.

Akkoriban szervezték meg a Lakókörzeti Szabadidõsport
Egyesületeket, melyek közül több még ma is mûködik. Ám
õ, mivel átalakult az irányítási rendszer, a Kertvárosi Álta-
lános Iskolában folytatta a munkát, a tanítás mellett. Sike-
res diáksport egyesületet szervezett az intézményben,
melynek ma nyolc szakcsoportja mûködik, számos me-
gyei és országos, diákolimpiai sikerrel a hátuk mögött.
Emellett nyári és téli táborokat is szervez (idén huszonhe-
tedszer vitte síelni a gyerekeket), s a focitornákhoz hozzá-
kapcsolták a ’90-es évek közepén társaival a Kertvárosi
Majálist. Ekkor figyelt fel rá az 1994-ben alakított Függet-
len Képviselõk Egyesülete, egyben a megyei közgyûlés
akkori, Kertvárosban élõ elnöke, dr. Zilahi József, s ösztö-
nözte egyéni képviselõjelöltként való indulását.

PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN KÉPVISELÕ

– 1998-ban nyertem elõször ebben a körzetben, ami szin-
te hihetetlen volt, mert erõsek voltak az ellenfelek. Aztán
megválasztottak 2002-ben is, majd legutóbb 2014-ben, a
közbeesõ nyolc év egyik felében pedig listáról jutottam be a
testületbe – mondja Póka Imre. Emellett 1998 óta gyakorlati-

lag végig tagja volt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság-
nak, részben külsõsként. S most már vezeti a közben átala-
kult, megfiatalodott Függetlenek Egyesületét, amely koráb-
ban tíz képviselõt is adott egy ciklusban, mára õ maradt egye-
dül a testületben. Ezzel együtt azt mondja: büszke a szerve-
zetre, hiszen jó néhány pártot túlélt, s szerinte a pártoktól
függetleneknek is helye van a közgyûlésben.

A körzete is átalakult, hiszen – noha jelenleg a Kertvá-
rosra és a Huszár-telepre korlátozódik a terület – kezdet-
ben ide tartozott 18 bokortanya is, a városi részekhez ké-
pest jelentõsen eltérõ fejlettséggel és problémákkal. Mind-
két helyen tevékenyen részt vett a polgárõrség megalakí-
tásában, és a már említett Majális mellett egy másik ren-
dezvényt is többször megszerveztek: az államalapítás
ünnepét Vajdabokorban, amit bál zárt hagyományosan.
Független képviselõként a választókörzetére koncentrál:
– A Kertváros érdekeit tartom mindig szem elõtt, s ennek
fejlõdéséért a kompromisszumkészség és az együttmûkö-
dés szellemiségében dolgozom.

MINDIG VAN MIT TENNI

Póka Imre azt mondja: elég hosszú a listája ezen a terüle-
ten az akár egy, másfél évtizedes ígérvényeknek is. Igaz, hogy
2015-ben már látszottak szerinte a pozitív elmozdulás jelei
kátyúzással, padkastabilizálással, a csapadékcsatornák tisz-
tításával és részbeni útrehabilitációval, de bõven van még
mit tenni. – Szeretnénk elérni, hogy egyre több út és járda
építése, felújítása valósuljon meg a körzetben, ez az itt lakók
régi vágya. Fontos lenne a mostani piacot is megtölteni újra
élettel, a népszerû extrém-sportpark szomszédságában. S
tervezzük azt is, hogy megújuljon a központban lévõ játszó-
tér, akár egy kondiparkkal kiegészítve, s már biztosan meg-
valósul az iskolában a burkolatcsere – fogalmazott meg né-
hány elképzelést Póka Imre. – Persze annak is örülünk, hogy
a városi jelentõs beruházások is érintik a Kertvárost.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A VÁROSI FEJLESZTÉSEK FONTOS RÉSZE A KERTVÁROS
– A speciális, kifejezetten lakossági igényen alapuló

fejlesztések mellett komoly városi projektek is érintik a
Kertvárost és könnyítik meg ezzel az ott lakók életét –
tájékoztatott az önkormányzat sajtószóvivõje. Rendes
Sándor hozzátette: – Tavaly már elérte a nyugati elkerü-
lõ a 36-os utat, amelynek építése tovább folytatódik a
Tokaji út irányába. A LEGO-ig biztonságos kerékpárút
épült, bekapcsolva ezzel a városi kerékpárút-hálózatba
a Kertvárost is. S ne feledkezzünk meg az ide, az NYVSC
pálya területére tervezett Atlétikai Centrumról, ami szin-
tén csomóponti fejlesztést is jelent majd.

Emellett a Városüzemeltetés sajtóreferense, Szabó Edi-
na az elmúlt egy-két év tevékenységeit szedte sorba, a
teljesség igénye nélkül: – Társaságunk az Ív utcán vég-
zett nagyobb felületen felújítást, valamint a Játék utca

350 méteres szakaszán. Járda épült a Dugonics utca 132
méterén, a Fészek utca Könyök és Legyezõ utcák közöt-
ti szakaszán, és járdalapot raktak le a Rozsnyó és Prága
utcákon. Több helyen stabilizáltuk a padkát, a Legyezõ
utcán emellett két buszváró cseréje is megtörtént, s a
Fészek utcai ABC elõtt is rendbe raktuk azokat. Figyel-
tünk a játszóterek karbantartására, az Óvoda utcain pa-
dokat és rugós játékokat helyeztünk ki, befedtük a ho-
mokozót és kijavítottuk a labdafogó hálót, a Kõris utca-
in lecseréltük a padokat. Szintén a körzetet érintette,
hogy kialakítottuk az Újéletfa-ligetet és elvégeztük a
Báthory laktanya rekultivációs munkáit is. Ami pedig a
jövõt illeti: kész vannak a tervek arra, hogy a Kertvárosi
Piacot új tartalommal töltsük fel, errõl nemsokára hall-
hatnak majd a városlakók.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értesíti Tisztelt Felhasz-
nálóit, hogy a március 14-ei munkaszüneti nap
miatt állandó ügyfélszolgálati irodájában (Nyír-
egyháza, Vay Á. körút 4–6. Univerzum Üzlet-
ház Keleti torony 3/303.) 2016. március 5-én,
szombaton hétköznapi nyitvatartás szerint
(08:00–15:30 óra), március 16-án, szerdán pe-
dig hosszított nyitvatartás szerint (10:00–20:00
óra) fogadja ügyfeleit. Az említett napokon a vi-
déki ügyfélszolgálati irodák elérhetõségei a
www.nyirsegviz.hu honlapon megtekinthetõek.

MUNKANAP-ÁTHELYEZÉS
MIATTI NYITVATARTÁS
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CSOKKOLÁS, RÉSZLETEKBEN... I.
Tisztázódtak a Családi Otthonteremtési Kedvezmény

(CSOK) feltételrendszerei a februárban megjelent rende-
letmódosítással. A banki szakemberek szerint, ha valaki
most dönt arról, hogy belevág a CSOK igénylésébe, már
sokkal egyértelmûbb feltételekkel teheti ezt meg.

– Ahhoz, hogy egy magyar állampolgár hozzájusson
például a CSOK maximális 10+10 millió forintos összegé-
hez, elõször is el kell határoznia, hogy új ingatlanba köl-
tözik – ezt mondja Dobos Péter, a Szabolcs Takarék
hitelezésiigazgató-helyettese. Emellett kötelezettséget kell
vállalnia arra, hogy legalább három gyereket fog ott fel-
nevelni. Fontos feltétel a büntetlen elõélet és 2 éves TB
jogviszony is, illetve az igénylõnek ne legyen olyan köte-
lezvénye, ami miatt bármilyen korábban megszerzett ál-
lami támogatást vissza kellene fizetnie. Ha ezeket kipi-
pálta, akkor össze kell gyûjteni a család dokumentumait
és felkeresni egy pénzintézetet. A dokumentumok alap-
ján indulhat el ugyanis a CSOK igénylése, a pontos felté-
telek és részletek átbeszélése után.

Lakáscéltól függetlenül, minden esetben benyújtandó
dokumentumok: támogatásigénylõ lap, érvényes személy-
azonosító okmány másolata, lakcímet igazoló okmány má-
solata, igénylõ személyi száma, adóigazolvány másolata,
közös háztartásban élésrõl nyilatkozat (élettársak esetén
élettársi anyakönyvi kivonat), vagy házassági anyakönyvi
kivonat, erkölcsi bizonyítvány, szükség van még az eltar-
tott gyermekek személyazonosító okmányának másolatá-
ra, személyi számára, adóigazolvány másolatára, lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány másolatára és a születési
anyakönyvi kivonat másolatára. 20. életévét betöltött, de
25 évnél fiatalabb eltartott gyermek utáni kedvezmény

igénylése esetén kell egy, a felsõoktatási intézmény által
kiállított igazolás. Magzat után igényelt kedvezmény ese-
tén szükség van egy 8 napnál nem régebbi szülész-nõ-
gyógyász szakorvos által kiállított igazolásra a 24. hetet
betöltött várandósság tényérõl. Szintén igazolni kell egy
30 napnál nem régebbi, megyei kormányhivatalok egész-
ségbiztosítási szakigazgatási szerve által kiállított okirat-
tal, hogy az igénylõk minimum 180 napja folyamatosan
szerepelnek az egészségbiztosítási nyilvántartásban. To-
vábbá kell egy igazolás arról, hogy az igénylõk minimum
2 éve folyamatosan szerepelnek az egészségbiztosítási nyil-
vántartásban, és bizonyítani kell az adó- és vámtartozás-
mentességet is a NAV-tól kért együttes NAV igazolással.

A lakáscél megvalósításának formájától függõen szük-
ség lesz még tulajdoni lapra, adásvételi szerzõdésre vagy
költségvetésre és az ehhez kapcsolódó bejelentési/enge-

délyeztetési dokumentumokra. A kölcsön bírálatához to-
vábbi igazolásokat és nyilatkozatokat kérhetnek a pénz-
intézetek, többek között például jövedelemigazolást.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NÉPSZERÛ A MODELL
  Petneházy Attila, Nyíregyháza országgyûlési kép-

viselõje szerkesztõségi kérdésre elmondta, ma Magyar-
országon óriási kihívás a népességcsökkenés, de erre
a megoldás nem a modernkori népvándorlás. Szerin-
te a CSOK bevezetésével nem látszatintézkedést akar-
nak megvalósítani, az érdeklõdés is ezt bizonyítja: a
40 év alattiak 20 százaléka készül arra, hogy éljen a
CSOK nyújtotta lehetõséggel, ebbõl 9 százalék a 3
gyerekes modellt szeretné igénybe venni.
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KÖZGYÛLÉS: CONTINENTAL ARÉNA LETT A BUSZACSA-BÓL

A nyíregyházi önkormányzat idén 32 millió forintot költ
költségvetésébõl a nagyrendezvények szervezésére, és egy-
millió forint céltartalék-keretet is létrehozott. A Cantemus
Kórusfesztivált pedig külön alapból, 6 millió forintból szer-
vezik meg. A VIDOR Fesztivált szintén külön forrásból szer-
vezik, az összeg az önkormányzati cégként mûködõ Mó-
ricz Zsigmond Színház költségvetésében szerepel.

INTÉZMÉNYVEZETÕK

A közgyûlés egyetértett Lengyelné Pogácsás Mária,
a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ in-
tézményvezetõi, valamint dr. Nagy Erzsébet, a Nyír-
egyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intéz-
ményvezetõi megbízásával. Február 29-én a NYITÖT
Társulási Tanácsa intézményvezetõi megbízást adott
mindkettejüknek határozott idõre, öt év idõtartamra.RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ

A közgyûlés zárt ülésen tárgyalta többek között a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenn-
tartásában mûködõ Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezetõ) beosztás betöltésére be-
nyújtott pályázatokat. Nyíregyháza Város Közgyûlése
Mészáros Szilárdot választotta az intézmény vezetõ-
jének három év határozott idõtartamra.

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ, FIDESZ-KDNP:
Büszkék lehetünk értékeinkre

– Nagyon lényegesnek tartom, hogy a városlakók, s
az ide látogatók, a turisták nagyon jól érezzék magukat
Nyíregyházán. Érezzék azt a nyüzsgést, ami ebben a
városban az elmúlt idõszakban a kulturális téren elin-
dult. Azokra az értékeinkre, akár hungarikumokra, ame-
lyek a mi megyénkben is hangsúlyosan jelen vannak –
gondolva akár a pálinkára is vagy a táncmûvészetre –,
ezekre valamennyien büszkék lehetünk. A nagyrendez-
vényekkel biztosított egész évben az a kulturális pezs-
gés, amit, mint korábban, most is szeretnénk fenntarta-
ni.

Nagy László, frakcióvezetõ, MSZP-DK-EGYÜTT: Van
pozitívum és negatívum is

– A nagyrendezvények tekintetében van pozitív és van
negatív elmozdulás. Pozitív az, hogy végre a városnapi
rendezvénysorozatot azonos mértékben támogatja az
önkormányzat, például a Helló Nyíregyháza rendez-
vényhez képest, negatív pedig az, hogy azt nem tudjuk,
hogy akkor, amikor a Pálinkaház továbbra sem talált

LEVÉL A MÛVÉSZETI TANÁCSTÓL
A közgyûlésen szót kapott Kirják Róbert, a Móricz Zsig-

mond Színház frissen kinevezett ügyvezetõje is. Az intéz-
mény korábbi cégvezetõje arról számolt be, hogy minden
rendben van a színházban. Új darabokra készülnek, és már
a Szabadtéri Nyár programsorozata is kezd tisztázódni. A
színházzal kapcsolatban Nagy László frakcióvezetõ (MSZP-
DK-EGYÜTT) azt a kérdést intézte a polgármesterhez, hogy
miért nem osztotta meg a képviselõkkel a színházban ki-
alakult problémákat, és döntött közösen Schlanger András
munkaszerzõdésének felbontásáról. Dr. Kovács Ferenc erre
felolvasta a színház mûvészeti tanácsának egy korábbi le-
velét, amiben a testület arról számolt be, hogy az elmúlt fél
évben a bizonytalanság és a tanácstalanság jellemezte az
intézményt. A polgármester hozzáfûzte, döntést kellett hozni
a színház érdekében és vállalta az ezzel járó felelõsséget.

KITÜNTETÉSEK
A közgyûlés módosította az önkormányzat által ala-
pított kitüntetésekrõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló önkormányzati rendeletét is. Ez alapján
most már az alábbi elismerések adhatók:
a.) Nyíregyháza Város Díszpolgára,
b.) Inczédy György Életmûdíj,
c.) Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj,
d.) Bencs László Emlékérem,
e.) Bencs László Emléklap,
f.) Nyíregyháza Város Nívódíja,
g.) Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj,
h.) Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József-díj,
i.) Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil-díj,
j.) Oktató-Nevelõ Munkáért Vietórisz József-díj,
k.) Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj,
l.) Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert

Árpád-díj vagy Babicz Béla-díj,
m.) Együtt Egymásért Burger István-díj,
n.) Kiváló Köztisztviselõi Munkáért Májerszky Béla-díj.
 

KELENGYETÁMOGATÁS
Elfogadta a közgyûlés a szociális rászorultságtól függõ egyes

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását és módosult a kelengye-
támogatás is. Ennek értelmében kelengyetámogatás állapítha-
tó meg legalább 3 éve Nyíregyházán élõ szülõnek gyermeke
születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élõ
esetében 200 százalékát, illetve kérelmezõ vagy valamely csa-
ládtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
nem került megállapításra. A támogatás iránti kérelem a
születést követõ 30 napon belül nyújtható be. A támoga-
tás mértéke gyermekenként 10 000 forint.

gazdára, bizonytalan a sorsa, mi az értelme annak, hogy
Pálinkanapot szervez Nyíregyháza. Szerintem sokkal
fontosabb lenne, hogy ennek a Pálinkaháznak találja
meg a funkcióját a város.

Béres Csaba, önkormányzati képviselõ, JOBBIK: Ne
sajátítsák ki

– Természetesen nem vagyunk ellenzõi az ilyen nagy-
rendezvényeknek, a megfelelõ színvonalat biztosító kul-
turális és sporteseményeknek. Támogatjuk ezt a napi-
rendi pontot, megérdemlik a nyíregyháziak, hogy kikap-
csolódás szempontjából megfelelõ színvonalas esemé-
nyeken vegyenek részt városunkban. Viszont egy dol-
got nagyon szeretnénk: ha ezt a Fidesz nem sajátítaná
ki abból a szempontból, hogy ezt a saját népszerûség-
ének a növelésére fordítsa.

Öt évig évente 250 millió forinttal fogja támogatni a
Continental a nyíregyházi utánpótlás-nevelést. Többek
között ez derült ki a nyíregyházi képviselõ-testület leg-
utóbbi ülésén. A közgyûlésen emellett napirendre kerül-
tek az idei nagyrendezvények. Döntés született sportlé-
tesítmények felújításáról, illetve tárgyalták a közösségi
közlekedés helyzetét is. 485 millió forintot biztosít a he-
lyi tömegközlekedés fenntartására az önkormányzat.

800 millió forint fejlesztési forrás érkezett a kormánytól
Nyíregyházára a januárban átutalt 500 millió forint mellé.
Ezt jelentette be Nyíregyháza polgármestere napirend elõtt
a közgyûlésen. Dr. Kovács Ferenc elmondta, a Modern
Városok Program keretében kapta meg a pénzt az önkor-
mányzat, hogy a tervezett programelemek megvalósítása
minél hamarabb elkezdõdhessen. A forrás egy jelentõs há-
nyadából, 300 millióból a közlekedést fogják fejleszteni,
de jut belõle az NYVSC pályára tervezett Atlétikai Centrum
elõkészítõ munkálataira, illetve a szabadtéri színpad rekonst-
rukciója és a múzeumfalu fejlesztése is elkezdõdhet.

– Azt tervezzük, hogy a nagykörút, a Tiszavasvári út, a
Bethlen Gábor utca keresztezõdésében egy csomópontot fej-
lesszünk, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést, figye-
lemmel arra is, hogy a nyugati elkerülõ már a Tiszavasvári
útig ért, megnövekedett a forgalom. 250 millió forint az
atlétikai sportcentrum, azaz a jelenlegi Tiszavasvári úti
NYVSC telep építéséhez érkezik. 150 millió a múzeumfa-
lu fejlesztéséhez, 100 millió forint pedig a szabadtéri szín-
pad fejlesztéséhez – fejtette ki dr. Kovács Ferenc.

HÁROM ÚJ NAGYRENDEZVÉNY LESZ

A közgyûlésen döntés született arról is, hogy milyen
nagyrendezvények lesznek a városban idén. A képviselõ-
testület elfogadta, hogy a Helló Nyíregyháza, a Városna-
pok, a Gyermeknap, a Múzeumok Éjszakája, a Tirpák Fesz-
tivál és az évbúcsúztató rendezvények mellett lesz Tánc-
mûvészeti Fesztivál, Repülõnap és Pálinkanap is. Idén
háromnaposra bõvül a Városnapok rendezvénye és két-
naposra a Tirpák Fesztivál. Ismét megrendezik – augusz-
tusban – a Cantemus Kórusfesztivált, ahová ezúttal is a
világ legnevesebb együtteseit várják.

ESEMÉNYNAPTÁR

Helló Nyíregyháza április 22.
Városnapok május 6–8.
Táncmûvészeti Fesztivál május 27-28.
Gyermeknap május 29.
Múzeumok Éjszakája június 25.
Cantemus Kórusfesztivál augusztus 16–21.
VIDOR Fesztivál augusztus 26–szeptember 3.
Sunshine születésnap augusztus 27.
Repülõnap szeptember 3.
Tirpák Fesztivál szeptember 24-25.
Pálinkanap november 26.
Évbúcsúztató
rendezvénysorozat november 27–december 31.

FELÚJÍTANDÓ TORNATERMEK

A közgyûlés elfogadta, hogy biztosítja az önerõt a Móricz
Zsigmond Általános Iskola tornaterme, valamint a Zrínyi Ilo-
na Gimnáziumhoz tartozó Tiszavasvári úti sportcsarnok fel-
újításához. Az épületek rekonstrukciójához pályázati forrás
áll rendelkezésre, 70 százalékos támogatottsággal. A köz-
gyûlésen az is elhangzott, a Móricz tornaterme a labdarú-
gás-utánpótlás, míg a Zrínyi Tiszavasvári úti sportcsarnoka
az ifjú kézilabda-növendékek nevelésében fontos helyszín.

CONTINENTAL ARÉNA LESZ A BUSZACSA-BÓL

Az is kiderült, hogy a Continental szerzõdést kötött a
Nyíregyházi Sportcentrum Kft.-vel. A megállapodás sze-
rint öt év alatt több mint 1,25 milliárd forintot biztosít a
gumigyártó cég az utánpótlás-nevelésre. A Sportcentrum
vezetése úgy döntött, a támogatásért cserébe új nevet ad
a BUSZACSA-nak, ami ezek után Continental Aréna lesz.
Ezt a megállapodást pártállástól függetlenül minden kép-
viselõ üdvözölte. (Részletek a 3. oldalon.)
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TÁGUL AZ ÉR, ELTÛNIK A VISSZÉR
Mofetta kezelésben részesülhetnek a rászoruló betegek

Nyíregyházán is.

Már öt éve mûködik az ORKI engedéllyel rendelkezõ
szén-dioxid gyógygázfürdõ a Mezõ utca 25. szám alatti
Kombinált Érterápiás Centrumban.

Az emberek több száz éve fürdõszerûen használják a bõ-
rön átdiffundálva értágító hatást kifejtõ szén-dioxid gázt. A
mofetta gyógyító hatást fejt ki a szívkoszorúér betegségre,
nyaki, alsóvégtagi érszûkületre, a nyugalomban vagy járás
közben jelentkezõ lábszárfájdalomra, lábszárgörcsre, kéz- és
lábzsibbadásra, lábszár-elszínezõdésre. Továbbá a végtagok
hidegségére, reggeli kézmerevségre, elszínezõdésre, a ma-
gas vérnyomásra, cukorbajra és érszövõdményeire. Hason-
lóképpen hat a gerinc- és ízületi betegségekre, csontritkulás-
ra, szexuális teljesítményre, gondolkodás élénkítésére, vala-
mint méregtelenítõ, fogyasztó és fáradékonyság elleni köz-
érzetjavító hatását is megfigyelték.

OEP AJÁNLÁSÁVAL

Több százezerre tehetõ az érszûkületes betegek száma
Magyarországon, amelynek a sajnálatos végkifejlete a vég-
tagok amputációja – mondta Szabó Zsuzsa, az Érterápiás
Központ kezelõje. Ám ez utóbbi elkerülhetõ a mofetta ke-
zeléssel. Mi ezt az arányt szeretnénk javítani és mindenki
számára elérhetõvé tenni.

A visszajelzések alapján elmondható, hogy több beteget
sikerült megmenteni az amputációtól, visszerek tûntek el a
páciensek lábáról. Mozgásszervi és cukorbetegség esetén
is lényeges javulást értünk el. Érszûkület ellen 20 napos kú-
rát ajánlunk, napi 30 perc kezelési idõvel.  Várunk minden-
kit a megye legrégebben nyílt kezelõjébe, ahol a minõségi
kezelés a legfontosabb.

AJÁNDÉK TERÁPIA

A mofetta hûségkártyával érkezõ páciensek a mofetta ke-
zelés mellé az infra-, ultra- és hallható hang segítségével
mellékerek képzõdését serkentõ arabterápiát kapnak aján-
dékba. A töltõkészülék jóvoltából a kezelõgáz feltöltése csak
2 perc, a gáz szintjét ellenõrzik, szükség esetén utántöltik.
A vizes szénsavfürdõkkel szemben a szárazfürdõ hatása
jobb, mert a gáz nincs legyengítve, közvetlenül hat a bõrön
át és tágítja az ereket.

Elérhetõségek:
Nyíregyháza, Mezõ u. 25.

Telefon: 42/787-414, 70/624-4360
mofetta.oldalunk.hu

Életünk kulcseleme a légzés. Igazából nem is figye-
lünk oda rá, hiszen rutinból végezzük, és a leggyak-
rabban rosszul. Rendkívül sok tévhit él a köztudatban
a légzésrõl és sajnos a legtöbb helyen, ahol légzést
oktatnak, helytelenül a nagy levegõvételekre buzdít-
ják az embereket.

Jó tudni, hogy ha helytelenül lélegzünk, szerveze-
tünk oxigénhiányos állapotba kerül, és ennek elõbb-
utóbb valamilyen betegség lesz az eredménye. Min-
denkinél olyan, amire leginkább hajlama van. A he-
lyes légzés egyébként tanulható. Komoly kutatások bi-
zonyítják, hogy a megfelelõ légzés hozzájárulhat
egészségünk megõrzéséhez, sõt egyes, már meglévõ
betegségtípusok remekül kezelhetõek általa.

Asztma, COPD, allergia, apnoe, horkolás, orrdu-
gulás, pánikbetegség esetén segít leggyorsabban a Dr.
Buteyko-féle légzéstechnika. Ez egy öngyógyító mód-
szer, amellyel már három hét alatt 70–80 százalékos
tünetcsökkenést lehet elérni.

GYÓGYÍTÓ LÉGZÉS

HONFOGLALÁS A MÚZEUMBAN
  Honfoglalás kori leleteket bemutató kiállítás nyílik a

Jósa András Múzeumban 2016. március 11-én 11 órától.
Az „Árpád népe – Gyula népe” címû új idõszaki kiállítá-
son a szolnoki Damjanich János Múzeum legszebb X. szá-
zadi leleteit mutatják be. A május közepéig tartó kiállítás
ideje alatt múzeumpedagógiai és kézmûves foglalkozá-
sok várják az érdeklõdõket, de a korszakkal foglalkozó
régészek is tartanak ismeretterjesztõ elõadásokat. Részle-
tek a www.josamuzeum.hu weboldalon olvashatók.
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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

1945. július 14.
„Szeretett Édesanyám és Édesapám!
Elõször is egy kéréssel fordulok hozzátok: ezt a leve-

let ne mutassátok meg Misinek. Természetesen adjátok
át neki, hogy ölelem és csókolom, de a többi nem tarto-
zik rá, csak megrémisztené. Attól tartok, hogy innen már
senki sem fog élve kijutni. Valamit tehetnek az ételbe,
vagy a vizet nem adják rendesen felforralva, mert az
emberek hullanak, mint a legyek. A szálláshelyünkön,
az 50 nõbõl már csak 10 maradt. A többi már a kórház-
ban várja a halált, vagy a föld alatt van. Többet dolgoz-
tatnak minket, mint a barmokat: napfelkeltekor már kint
kapálunk, és néha éjfél is elmúlik, míg haza jutunk. So-
kan kapnak napszúrást, azok a földön esnek össze, és
aki estig nem tud a saját lábán hazamenni, azt rögtön el
is kaparják ott... Ráadásul a hasmenésjárvány sem csi-
tul. Félek, rettenetesen félek, hogy engem is elér. Soka-
kat pillanatok alatt elvisz. Eddig tartottam magam elõt-
tetek, mert tudom otthon sem könnyû. De mindennek
van határa, az én tûrõképességemnek is. A folyamatos
rettegés a holnaptól szörnyû. Minek így élni?

Drága édes szüleim, nehéz, nagyon nehéz itt. Tudno-
tok kell, hogy mindennél jobban szeretlek titeket és Mi-
sikét. Kérlek, gondoljatok rám néha.

Ölel lányotok, Juli”

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – az
Országgyûlés 2000-ben hozott határozata alapján – feb-
ruár 25-e. Ezen a napon tartóztatták le 1947-ben a kom-
munistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát, telje-
sen jogellenesen, a képviselõi mentelmi joga ellenére.

Megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgett Nyíregy-
háza önkormányzata a kommunizmus áldozatainak em-
léknapján múlt héten csütörtökön az utolsó magyar hadifo-
goly, Toma András emléktáblája elõtt, a Virág utcán. A Szov-
jetunióban hadifogolytáborból intézetbe utalt embereket tö-
rölték a hadifoglyok névsorából, így Toma András kikerült
a magyar hatóságok látókörébõl. Csak hosszas kutatómun-
ka után találtak rá a kotyelnyicsi elmegyógyintézetben, ahol
Tamás András néven tartották nyilván. 2000. augusztus 11-
én hazahozták Magyarországra, az akkor 74 éves férfit 2004-
ben bekövetkezett haláláig féltestvére ápolta.

A fõhajtás egy órával késõbb a Szarvas utcán, a két év-
vel ezelõtt felállított Kommunista Diktatúra Áldozatainak
Emlékmûvénél folytatódott. Ott elhangzott, arról, hogy
hány embert internáltak, zártak börtönbe, kínoztak meg
és végeztek ki a kommunizmus négy évtizede alatt, nin-
csenek pontos, írásos adatok, az azonban ismert, hogy
1944-45-ben a városból 2300 civilt vittek el málenkij ro-
botra és dolgoztattak évekig embertelen körülmények
között, az elhurcoltak jó része sosem térhetett haza. Dr.
Kovács Ferenc polgármester a megemlékezésen kiemel-
te, mindent el kell követnünk, hogy hasonló, a nemzet
ellen elkövetett bûntett soha többé ne következhessen be.

– Mindent meg kell tennünk, hogy az utánunk jövõ nem-
zedékek békében, biztonságban élhessenek, és soha sem-
milyen elnyomás, kizsákmányolás ne legyen. Ehhez a tör-
ténelmi tények teljes feltárása mellett elengedhetetlen,
hogy ne hagyjuk azt a feledés homályába veszni.

dett, a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola tanulója.

Különdíjat kaptak: Szántai Marianna, a Lippai János
Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola tanulója, Vadász Dá-
vid, a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Mûszaki Középis-
kola tanulója, Szilágyi Boglárka, a Nyíregyházi SZC Vá-
sárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakközépiskola tanulója, valamint Horváth Cintia, a
Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakközépiskola tanulója.

MÁLENKIJ LEVELEK
Mikor az öreg Palcsák belépett a konyhába, már tud-

ták, hogy baj van. Elõször nem szólt egy szót sem. Ka-
bátját, melyen már olvadozni kezdett a januári hó, fel-
akasztotta, majd kopottas kemény kalapját is rányomta.
Leült a konyhaasztalhoz, pipára gyújtott. Sokáig bámul-
ta a vidám, piros kockás terítõt, majd mikor már vágni
lehetett a feszültséget, halkan megszólalt:

– Itt vannak az oroszok.
A levegõ megfagyott. Felesége kezében megállt a kés,

mellyel épp krumplit pucolt, majd halálra vált arccal
kérdezte:

– Mit akarnak?
– Hát tudok én oroszul? – csattant fel mérgesen a fér-

fi, majd kissé halkabban folytatta – „Málenkij,
málenkij”... Egyre csak ezt zagyválták.

– Az azt jelenti, kicsi – szólt közbe egy csilingelõ hang.
A hatéves Mihálykához tartozott, a legfiatalabb gyerek-
hez. Palcsák fátyolos szemmel nézett rá, majd barackot
nyomott a fejére.

– No né... nem csak káposztalé van a fejedben.
– Misi, most inkább menj az udvarra játszani – szólt

közbe feszülten az anyja, majd miután sapkát nyomott
a gyerek fejébe, és az kiszaladt a frissen hullott hóra,
visszafordult.

– Elvisznek? – maga is meglepõdött, milyen érzelem-

mentesen mondta ki a szót. De hát mit segítene az a hely-
zeten, ha könnyáztatta szemmel, elcsukló hangon kér-
dezné? Ha beteljesül a rémálom, úgyis lesz elég idõ sírni.

– Nem tudom. Két napot adtak. Azt mondták, vagy
én, vagy valamelyik gyerek... – kínjában mosolyogni
kezdett. Hogy is gondolhatták, hogy elküldi a gyerekeit
Oroszországba dolgozni? A kisebbik fia alig múlt hat-
éves, a nagyobbik még három éve veszett oda a fron-
ton. És õ? Õ se bírja jobban a munkát... Tehát lehet dön-
teni: vagy itthon viszik akasztani, vagy kint döglik bele
a munkába. Merthogy a „kicsi munka” mit jelent, azt
mindnyájan tudják: a naményi rokont is elvitték, fiával
együtt, lassan egy hónapja szintén málenkij címszóval.

– Majd én – szól elszántan Juli. Palcsák nem tudta
elõször, hogy sírjon vagy nevessen. A széltõl is óvta lá-
nyát, mióta megszületett. De az idõ sürget, és Julinak
mégiscsak több esélye van a túlélésre; ha viszont õ megy
ki, családfõ nélkül maradnak, és elõször az asszony fog
összeroppanni, majd sorban a gyerekek. A férfi haboz-
va nézett feleségére. Õ viszont már ismét a vágódeszka
felé fordult, s tovább hámozott, miközben a zokogás
rázta. Lányára pillantott, aki dacosan nézett vissza rá.
Így nem tehetett mást: lassan kifújta a füstöt, majd le-
mondóan bólintott egyet.

Nyíregyháza önkormányzata 2016-ban immáron 6. al-
kalommal hirdetett meg irodalmi pályázatot középisko-
lás diákok számára „A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja” alkalmából. A megadott határidõig 48 pálya-
munkát küldtek be a nyíregyházi középiskolások. Ezeket
bírálóbizottság értékelte, melynek tagjai dr. Ulrich Attila
alpolgármester, dr. Reszler Gábor, a Nyíregyházi Egye-
tem Történettudományi Intézetének tanszékvezetõje és
Mohácsi Endre történész, a Kállay Gyûjtemény vezetõje
voltak. A múlt hét pénteki ünnepélyes eredményhirdeté-
sen 6 díjat és 4 különdíjat adtak át a városházán. A díja-

RÉSZLET AZ ELSÕ HELYEZETT, PETHÕ KINCSÕ PÁLYAMUNKÁJÁBÓL

zottak elismerõ oklevelet és értékes vásárlási utalványt ve-
hettek át. A Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium diákjai mûsorral tiszteleg-
tek a kommunizmus áldozatai elõtt. Vakuk egy diktatúrá-
ból címmel, korabeli verseket felhasználva villantották fel
a diktatúra szörnyû kérdéseit. Nagy Zsuka, a diákok fel-
készítõ tanára érdeklõdésünkre elmondta, az elõadás
összeállítása során az volt a legfontosabb számukra, hogy
az újszerû legyen. Ehhez pedig zeneszámokat és képeket
is használtak, dramaturgiával ötvözve, amit különbözõ ver-
senyeken sikeresen szereplõ széchenyis diákok adtak elõ.

1. helyezett: Pethõ Kincsõ, a Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tanulója. 2. helyezett: Leveleki Lívia, a Nyíregyházi
Krúdy Gyula Gimnázium tanulója. 3. helyezett:
Grenczel Natália, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium tanulója. 4. helyezett: Bur Bence, a Nyíregyhá-
zi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium tanulója. 5.
helyezett: Szabó Dávid Attila, a Nyíregyházi SZC Vá-
sárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakközépiskola tanulója. 6. helyezett: Bordás Berna-

AZ IRODALMI PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI:

SZÉCHENYIS MÛSOR
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága
pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-
zottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülõ programok, programsorozatok, ren-
dezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (to-
vábbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló
támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 2017. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programso-
rozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása, valamint alkotások, ki-
adványok megvalósításának támogatása.

A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek vehetnek
részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésé-

rõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján
létrejött, jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2016. évi költség-

vetésbõl biztosított civil pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2017. március 31. napjáig megvalósuló programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszer-

vezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1

másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ vagy a Kulturá-
lis Osztály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatvá-
nyon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott-
sághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2016. március 29. napjáig lehet benyújta-
ni személyesen.

e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
dr. Augusztinyi Krisztina jogászreferenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adat-
lappal együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu olda-
lakról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,

Kulturális és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet a Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsá-
ga a magas színvonalon mûködõ mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevé-
kenységet ellátó helyi önszervezõdõ közösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a
helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.)
számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjá-
ban rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ tá-
mogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szer-
vezeteinek 2017. március 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek
szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.

A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek vehetnek
részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létre-
jött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködõ mûvé-
szeti együttest tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedõ kulturális tevékenységet végeznek.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2016. évi költség-

vetésbõl biztosított kulturális pénzügyi alapból (Kulturális Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2017. március 31. napjáig megvalósuló programok,

rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályáza-
tok kerülnek elbírálásra.

c) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszer-
vezõdõ közösség

– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította,

– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította.

d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1
másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adat-
lap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kultu-
rális és Sport Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2016. március 29.
napjáig lehet benyújtani személyesen.

e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
Szabó Tamás kulturális referenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

köznapi ember és a szakképzett mentõ-
ápoló szemszögébõl is bemutatják a bal-
eset helyszínén a nyílt sebek ellátását. Ki-
sebb tüzek oltására és nagyobb tüzek
megelõzésére szolgálnak a kézi és hor-
dozható tûzoltó készülékek. Ha velünk
tartanak, akkor megtudhatják, hogy hol
és milyen körülmények között segíthet-
nek ezek a fajta oltóeszközök. Március
elseje a Polgári Védelem Napja. Maga-
zinmûsorunk utánajárt, hogy mióta em-
lékezünk meg a lakosságvédelemmel is
foglalkozó szakterületi évfordulóról. Elõz-
zük meg együtt a bajt! Mi harminc perc-
ben adunk hónapról hónapra tippeket, ta-
nácsokat a megelõzés jegyében. Vetítési
idõpontok: vasárnap 20.30, hétfõ 20.30,
szerda 19.30, csütörtök 21.25.

Március elején indult el a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság, az Országos Mentõszolgálat
Észak-alföldi Regionális Mentõszerveze-
te és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös pre-
venciós mûsora a Nyíregyházi Televízió-
ban. A szakemberek adott témához kap-
csolódóan kívánják a lakosságot felkészí-
teni egy-egy helyzetre vagy eseményre. Az
elsõ adásunkban a két keréken közleke-
dõknek adunk hasznos ismereteket, hogy
mire figyeljenek, illetve a közlekedés
egyéb résztvevõinek, hogyan legyenek
biztonságos partnerei a kerékpárosoknak,
motorosoknak. A Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának tanársegédje, vala-
mint a mentõtiszt szakos hallgatók a hét-

NORMANTAS ÉS BENYOVSZKY
Vetítõ címmel indult a héten új mûso-

runk, mely továbbra is épít a több mint 30
év archívumára, de egyben nyit is a vá-
rosban és a megyében élõ egyéni alkotók
és alkotó mûhelyek felé, és lehetõséget
biztosít televíziós megjelenésre. Kedden
általában önálló filmek, míg csütörtökön
ismeretterjesztõ sorozatok kerülnek Önök
elé – amiket hétvégén megismétlünk. A
szombati ismétlés elsõ felében egy 1993-
ban készült portréfilmet láthatnak Paulius

Normantas litván származású, Nyíregy-
házán élõ fotómûvész munkásságát be-
mutatva. A következõ 30 percben egy
1996-ban készült, 6 részes filmsorozatot
indítunk el, mely Benyovszki Móricról, az
egyik leghíresebb magyar utazóról szól.
Cséke Zsolt rendezõ-operatõr végigkíséri
útját a mai Szlovákiában található szülõ-
háztól indulva egészen Madagaszkárig.
Sugárzási idõpontok: szombat 19.30 és
vasárnap 8.30.

TEHETSÉGNAP A SZENT IMRÉBEN
112 – AZ ELSÕ VONAL Immár többéves hagyomány a márciusi Tehet-

ségnap a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gim-
náziumban. Idén is több kategóriában nevezhet-
tek az 5–8. évfolyamos diákok, hogy talentumai-
kat megmutassák, kamatoztassák. Volt „Számva-
dász” matematikaverseny, „Nyelv-ész” anyanyel-
vi verseny, „Scrabble” angol és német nyelvi szó-
kirakó csapatverseny,  valamint  „...milliók közt
az egyetlenegy...”  címû rajzpályázat is.
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Hihetetlen diadalmenet volt a Saul fia az Oscar-díjig –
így értékeli a világraszóló magyar sikert a film sajtófõnö-
ke. Kubik Elvira  azért is nyilatkozott szívesen, közvetle-
nül a hollywoodi gálamûsor után lapunknak, mert rész-
ben nyíregyházinak vallhatja magát. Az itteni iskolákban,
s tanárok által szerette meg azt, amit munkájában is sike-
resen használ: a magyar nyelvet és irodalmat. Ezúttal nem
egy produkciót kommunikált, így a személyes élmények
is belefértek a beszélgetésbe.

Akár a Nyíregyházán lakó nõvérénél is nézhette volna
a számunkra oly fontos díjkiosztót a sajtófõnök, aki sze-
rint ugyan benne volt a levegõben a végsõ gyõzelem, de
már a Cannes-i Filmfesztivál nagydíja is óriási siker volt. –
Láttunk már nagy esélyeseket kiesni, így nagyon izgul-
tunk, s tartottuk a kapcsolatot a kint tartózkodó stábtagok-
kal. Megrázó öröm volt átélni, mikor kimondták a film
címét! Az Akadémia is értékelte a Saul fia formai és tartal-
mi újításait, ez vezetett a végsõ sikerig a szinte hihetetlen
diadalmenet után.

MEGHATÁROZÓ TANÁREGYÉNISÉGEK

De vajon hogy kerül képbe Nyíregyháza? Mint Kubik
Elvira mesélte, Bujon nõtt fel, s tízéves korától Nyíregyhá-
za lett az otthona, ahová a családja költözött, mint kide-
rült, a nõvére kedves tanárával együtt. Géczi Ferencné

SAUL SAJTÓFÕNÖK NYÍREGYHÁZÁRÓL, CSIPETNYI OSCARRAL

tanultam Nyíregyházán, aztán váltottam. Akkoriban a
könyvtártudományban még a lenini elvek érvényesültek,
miközben nyugaton már számítógépen nézték a kataló-
gusokat – mondja nevetve. – Így várost és iskolát is cserél-
tem: az ELTE-n szereztem magyar szakos diplomát, ahol a
skandinavisztikába is belehallgattam.

ÚJABB NYÍREGYHÁZI KÖTÕDÉS

Ám otthon még megélt egy tragédiát: édesanyját kö-
zépiskolásként veszítette el, 1983-ban, amely meghatá-
rozta egész késõbbi életét. Ami pedig a szakmát illeti: az
egyetem után a médiába húzott a szíve, a Magyar Televí-
zióban, a Kopper Judit által fémjelzett Fríz Produceri Iro-
dában helyezkedett el, érdekes módon PR menedzserként,
ami akkor még nem volt túlzottan kitaposott ösvény. Az-
tán szerkesztõként, riporterként, mûsorvezetõként próbálta
ki magát, dolgozott a nagyobb kereskedelmi televíziók-
nál is, s rádiókban, emellett sokat írt a nyomtatott és online
médiákba. Jelenlegi szakmájához érdekes módon újra
Nyíregyháza kapcsolta: a VIDOR Fesztivál akkori sajtófõ-
nöke kérte meg, hogy segítsen neki a munkában, azóta
lett a PR kommunikáció az igazi hivatása.

FILM, SZÍNHÁZ, EGÉSZSÉGÜGY

Több esélyegyenlõségi és kulturális projektben vett részt,
jelenleg többek között a Jordán Tamás vezette Weöres
Sándor Színház, és a Metropolitan Egyetem (a korábbi BKF)
mûvészeti képzésének a sajtóreferense, s a molekuláris
diagnosztikával foglalkozó Oncompass Medicine kommu-
nikációs vezetõje. De egyre inkább jelen van a film vilá-
gában is, ami az HBO-n futó Terápia sorozattal kezdõ-
dött. A Saul fia ma már világsiker, de a szintén friss és
népszerû Horváth Lili rendezte Szerdai gyerek címû film-
nek is õ volt a sajtófõnöke. Jelenleg pedig Till Attila: Tisz-
ta szívvel és Gárdos Éva: Budapest Noir címû filmek kom-
munikációját vezeti. De Elvira bármennyire is elhivatott a

munkájában, legnagyobb boldogsága 23 éves lánya, Pan-
na, aki természetvédelmi mérnöknek tanul, de kutyaki-
képzõként is dolgozik.

MINÕSÉGI ÜZENETEK, TERVEZETTEN

De vajon mi egy sajtófõnök dolga egy magyar filmnél?
– Sok más egyéb között meg kell határozni az üzeneteket,
a célcsoportot, a koncepciót, a kommunikáció struktúrá-
ját, a célzott médiafelületeket. De fontos a sajtótájékozta-
tók megszervezése, a sajtóközlemények és a filmmel kap-
csolatos hírek, események eljuttatása a média képviselõi-
hez, és természetesen minél több minõségi média-
megjelenést kell generálni, hogy a potenciális nézõk fi-
gyelme a film felé irányuljon. – A Saul fiánál is folyamato-
san egyeztetünk a rendezõvel, producerekkel, forgalma-
zóval arról, hogy kik, mikor, kiknek és mirõl nyilatkoz-
nak. Ezeknek tervezetteknek kell lenniük, jól kell tudni
idõzíteni. De persze bármennyire is törekszünk a rendre,
ha felmerül közben bármilyen probléma, azonnal kell re-
agálni. Ezeket nemcsak szervezem, hanem felügyelem is,
egyben értékelem, és javaslatokat teszek a további irá-
nyokra. De a fõ: a film üzeneteinek közérthetõ megfogal-
mazása, és eljuttatása a széles nyilvánossághoz.

KÓDOLT SIKER, JÓ HOZZÁÁLLÁSSAL

S tegyük hozzá, Elvira munkáját mindenki azonnal
„teszteli”, hiszen az õ szervezõ- és alkotómunkája ered-
ményeként olvasunk, hallunk errõl mindent! Elsõre úgy
tûnhet: a Saul fia esetében ez nem volt nehéz. De a szá-
mos interjú alapján a vörös szõnyeg Cannes-ban, és az
Oscar nem volt eleve kódolva a produkcióba... Vagy még-
is? – Egy elsõfilmes rendezõnél ez egészen elképesztõ tel-
jesítmény, de én belülrõl láttam az egész folyamatot, s
mondhatom, a jólesõ díjak mellett nekem személyes,
meghatározó élmény is ez a munka. A rendezõ, Nemes
Jeles László, és a fõszereplõ, Röhrig Géza (akit még évti-
zedekkel ezelõtt az underground mozgalomban ismertem
meg), hihetetlen emberi nagyságot tanúsítottak végig. Pél-
dát mutattak alázatból, szorgalomból, kitartásból, fegye-
lembõl. Minden dimenzióra kiterjedt a figyelmük, fantasz-
tikus hozzáállással csinálták végig az egész felhajtást, part-
nerként kezelve a stáb minden tagját, szóval az eszük és a
szívük is a helyén volt. Lehet, hogy túlzásnak tûnik tõlem,
de nehéz szavakat találni a teljesítményükre, pozitív atti-
tûdjükre, ami megváltoztatta az én gondolkodásomat is.

VILÁGHÍR, ORSZÁGIMÁZS

Nemcsak az övét, hanem sokakét, s ami szintén fontos:
maga a film hírneve pedig az országról kialakult képet,
amit most egy világsiker övez egy olyan területen, ahol
évtizedekkel ezelõtt volt utoljára igazán tényezõ Magyar-
ország. S bár Kubik Elvira nem szereplõje a Saul fiának,
de aktív részese egy olyan folyamatnak a nyilvánosság
profi biztosításával, amely elvezetett a világhírnévig. Így,
a magunk részérõl úgy látjuk, egy „csipetnyi” az övé is az
Oscar-díjból...                                 (Szerzõ: Tarczy Gyula)

ugyanis korábban Bujon tanított, de az 1. számú Gyakor-
ló Általános Iskolában már az õ osztályfõnöke lett. – Na-
gyon sokat köszönhetek Éva néninek, a tudás mellett em-
berileg is, a mai napig roppant hálás vagyok neki. Alázat,
kitartás, szorgalom és becsület – ma is vezérlõ értékeim.
Óriási meglepetésemre épp nemrégiben tisztelt meg vele,
hogy felhívott telefonon, nagyon jólesett az odafigyelése.

SAJTÓS-ALAPOK: MAGYAR SZAK

A középiskolában is volt meghatározó tanára: akkor még
a Krúdy Gyula Gimnáziumban tanított a Nyíregyházi Egye-
temen oktató, a városban megbecsülésnek örvendõ Karádi
Zsolt, talán az õ hatására is jelentkezett a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola magyar–könyvtár szakára. – Egy évig
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottsága a város természeti és épített környezetének megõrzése, a városszépítés, a
környezetállapot javítását szolgáló kezdeményezések elõsegítése és a környezettudatos
életmódra nevelés támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közös-
ségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete alap-
ján, az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre
álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyeré-
sére.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûkö-

désérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény)
alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szak-
szervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi szemé-
lyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébõl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2017. március 31. napjáig megvalósuló programo-

kat bírálják el.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az ön-

szervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1

másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályáza-
ti adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstra-
tégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 159-es szoba)
2016. március 29. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postai
úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetõség szerint gyûrõdésmentesen, hajtások nél-
kül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a
postai bélyegzõ dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a „Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Alap pályázat” megnevezést.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési Osztály munkatársától,
Bongár Viktóriától, a 42/524-524/104-es melléken kérhetõ, e-mail cím:
bongar.viktoria@nyiregyhaza.hu.

Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret

1 875 000 Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és pályázati adat-

lappal, valamint a mellékletekkel együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://
varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
pályázatot hirdet

a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága

azon civil szervezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személyi és
vagyonbiztonság mértékének növelése, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a
helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV.
29.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, az Önkormányzat Közbiztonsági
Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet, vissza nem
térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságér-
zetét, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.

A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek ve-
hetnek részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûkö-

désérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény)
alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szak-
szervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi szemé-
lyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2016. évi költ-

ségvetésbõl biztosított pénzügyi alapból, a Közbiztonsági Alapból finanszírozza.
a) Pályázati keretlehetõség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2017. március 31-éig megvalósuló programok

kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és

1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályá-
zati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, 133/A szoba) 2016.
március 29. napjáig lehet benyújtani.

e) A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a jegyzõi kabinet munkatársától,
Paczári Eszter bizottsági titkártól, a 42/524-534-es telefonon kérhetõ.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati
adatlappal együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu
oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VÁLTOZIK A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

március 4-e (péntek) munkanap a hétfõi munkarend
szerint, ügyfeleinket 8.00–16.30 óráig fogadjuk a hi-
vatalban,

március 5-e (szombat) munkanap a pénteki munka-
rend szerint, 8.00–12.00 óráig fogadjuk ügyfeleinket,

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



elõadás megszületésén fáradozott városunkban azóta is.
Különösen emlékezetes volt számára az Amalfi hercegnõ,
a Tigris és hiéna, amivel egyetlen vidéki színházként a Kor-
társ Drámafesztiválon is részt vettek a Bárka Színházban, a
Tizenkét dühös ember, amit nagyon szeretett a közönség, a
Szegény Dzsoni és Árnika, aminek adaptációját õ készítet-
te vagy az Amadeus... De nem csak a színház tölti ki az
életét. Az elmúlt évben jelent meg elsõ önálló kötete, kultu-
rális útirajza Velencérõl. Több fordítását tették már közkinccsé,
például van olyan, amelyik a világ egyik legismertebb fest-
ménye, a Mona Lisa történetérõl szól. Készülõ doktori érte-
kezésének témája a velencei színház. Jelenleg a Stúdió K-
ban dolgozik, nyáron pedig alkotótársaival a Zsámbéki Szín-
házi Bázison készülnek színre vinni egy mûvet.

MEGSZOLGÁLNI A TÁRSULAT BIZALMÁT

– Amikor elvállaltam a Móricz Zsigmond Színházban a
mûvészeti tanácsadói feladatot, nagyon fontos volt szá-
momra, hogy éreztem a társulat bizalmát, szeretetét. Úgy
gondoltam, ez egy olyan felelõsség és lehetõség, amivel
élnem kell. Nem tudom, hogyan fogom ezt megszolgálni,
de minden erõmmel ezen leszek. Most a legsürgetõbb fel-
adatunk a jövõ évad programjának kialakítása, ezen dol-
gozunk ezekben a napokban. Nagyon fontos, hogy tovább
tudjuk vinni mindazt, amit az eddigiekben ez a színház
kialakított, elképzelt. Olyan rendezõket, darabokat sze-
retnénk „bekapcsolni”, ami lehetõvé teszi a fejlõdést a
társulat számára is, s élményt jelent a közönségnek. Olyan
találkozásokat kívánunk létrehozni színészek és rendezõk
között, amibõl „építkezni” tudnak. Sokat kell tennünk
azért, hogy minél többen megismerhessék az itt életre
keltett produkciókat.

SZÍNHÁZ

2016. MÁRCIUS 4.12

Új mûvészeti tanácsadó érkezett a Móricz Zsigmond Szín-
házhoz, akit az új ügyvezetõ, Kirják Róbert a Mûvészeti
Tanács és a társulat véleményének kikérése után kért fel a
teendõk ellátására. Nomen est omen – tartja a latin mon-
dás, vagyis nevében van a sorsa. Igaz ez többnyire Sediánszky
Nórára, akinek édesapja, János hét nyelven beszélõ, fõként
kultúrával foglalkozó neves rádiós újságíró.

– Mennyire határozta ez meg a pályáját? – kérdeztem
tõle beszélgetésünk kezdetén.

– A szüleim különféle kulturális területeken dolgoztak,
ami eleve adott egy érdeklõdési kört számomra. Az egye-
tem olasz, majd magyar szakának elvégzése után azon-
ban a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola dramaturg sza-
kára jelentkeztem, ami már az én önálló döntésem volt,
hiszen színházzal foglalkozók elõttem a családban nem
voltak. A szüleim széles látókörû emberek, akik szerint a
különbözõ kultúrák megismerésének leghatékonyabb
módja a nyelvtanulás, így én is az olaszon kívül beszélek
még angolul és franciául. Dramaturgiai munkámban is
segítséget jelent ez, hiszen tájékozottnak kell lennem a
különbözõ népek irodalmi alkotásai terén, azaz rengete-
get kell olvasnom, lehetõleg az eredeti nyelven, sok eset-
ben pedig fordítani is célszerû ezeket az alkotásokat, ha
színpadra kívánjuk állítani. Tanítani is nagyon szeretek,
például évekig oktattam a Veszprémi Egyetem színháztu-
dományi szakán, legutóbb a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen vágóknak tartottam egy vendégkurzust.

A KÕSZÍVÛ EMBER FIAITÓL AZ ÉNEKES MADÁRIG

Nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy a fõiskolás évei
alatt, 1998-tól három nagyon szép évet tölthetett el a Rad-

MÛVÉSZETI TANÁCSADÓ A SZÍNHÁZBAN
nóti Színházban Valló Péter rendezõ mellett, akitõl renge-
teget tanult. Ezután egy évet a Vígszínházban dolgozott,
utána Tatabánya következett, majd 2004 és 2011 között
szerzõdéses dramaturgja volt a nyíregyházi színháznak.
Elõször 2003-ban a nagyon emlékezetes Top Dogs címû
elõadás plakátján olvashattuk a nevét, s azóta is sokszor
tudtak remekül együtt dolgozni itt Koltai M. Gábor rende-

zõvel – akinek köszönhetõen a színházba került – csakúgy,
mint Ladányi Andreával, Tasnádi Csabával vagy Tóth Mik-
lóssal. Ha szabadúszóként is, de a mai napig jó néhány

Víz Világnap 2016
A múlt évek hagyományainak megfelelõen, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2016. évben

ismét kiemelt figyelmet fordít a március 22-én ünnepelendõ Víz Világnapra, ezért

Víz világnapi bemutatónapokat
szervez általános és középiskolai, valamint fõiskolai csoportok részére az

I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1.
és Hárfa utca). A helyszínen kollégáink bemutatják, hogyan történik a beérkezõ
szennyvíz fogadása, tisztítása, majd a már megtisztított szennyvíz visszajuttatása

a természetbe.

Ugyancsak a Víz Világnapja alkalmából, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 1 napra ismét
megnyitja a Víztorony kapuit Nyíregyházán, az Arany János utcán. Március 22-
én 09:00 és 15:00 óra között a zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

munkatársai várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat, és az érdeklõdõ felnõt-
teket egy pohár tiszta vízre!

Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek
kísérõvel sem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot

kísérõ pedagógus és a zrt. munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!
Az elõzetes jelentkezéseket mindkét helyszín (szennyvíztisztító telepek és Vízto-

rony) esetében a pr@mail.nyirsegviz.hu
e-mail címre, vagy a 42/523-600/1200-as mellékre kérjük jelezni.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából 2016. évben újból meghirdeti
rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ

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

„VIZEK ÉS MESTERSÉGEK”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak a

www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)



EGÉSZSÉG
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NINCS MESE, ELSÕ A VESE
A Nemzetközi Nephrológiai Társaság (ISN) és a Vese-

alapítványok Nemzetközi Szövetsége (IFKF) magyar kez-
deményezésre minden év márciusának második csütör-
tökét a Vese Világnapjának nyilvánította. Idén ez márci-
us 10-ére esik.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vese fontos
szerepére, a vesebetegség, veseelégtelenség megelõzésé-
re. A vesebetegség népbetegség, melynek kialakulásában
a cukorbetegség, a hipertónia, az elhízás és az idõskor
kiemelt szerepet játszik. Ezek megelõzésében a veszélyez-
tetõ tényezõk (rizikófaktorok) korai felismerése, kezelése,
ennek érdekében a szûrõvizsgálatokon való részvétel fon-
tos tényezõ.

SOKSZOR ÉSZRE SEM VESZIK...

A vese elsõdleges feladata a testfolyadékok egyensúly-
ban tartása, a felesleges ásványi anyagok és anyagcsere-
termékek kiszûrése a vérbõl, melyek a vizelettel ürülnek
ki. Emellett fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályo-
zásában, a vörösvértestek képzésében, az egészséges cson-
tozat fenntartásában. A vesék betegségei kialakulhatnak
akutan, de gyakrabban lassan, tünetmentesen fejlõdnek
ki, így a betegek nem is vesznek tudomást betegségükrõl,
csak a súlyos, életveszélyes állapot kialakulásakor figyel-
nek fel a vesebetegségekre. A korai felismerése lehetõsé-
get teremt a gyógyításra, a krónikus betegség elõrehala-
dásának lassítására, a betegek életminõségének javításá-
ra, a súlyos szövõdmények megelõzésére, a hatékony re-
habilitációra.

400 EZREN A TRANSZPLANTÁCIÓS LISTÁN

A vesebetegség, a veseelégtelenség meghatározza a la-
kosok rövid és hosszú távú életkilátásait, a betegek élet-
minõségét, halálozását is. Nagy felmérések szerint a ve-
sebetegség a lakosság 10–14 százalékában jelentkezik, ez
világviszonylatban 500 millió embert jelent. Magyaror-
szágon ez több mint 600 000 ember, minden 10. lakos
érintett. A világon több mint 2,5 millió lakos részesül dia-
lízis kezelésben. (2,25 millió mûvesekezelésben, 272 ezer
hasûri dialízisben, 678 ezer beteg él transzplantált vesé-
vel). Hazai adatok szerint évente 12 000 betegnél kerül
sor mûvesekezelésre, a betegek 50 százaléka 65 év felet-
ti. 2015-ben Európában 40 000 vesebeteg szerepelt a
vesetranszplantációs várólistán, Magyarországon a váró-
listán lévõ betegek száma 1145. 2015-ben 343 vesetransz-
plantáció történt, az élõdonoros transzplantációk száma
40 volt. Az Eurotranszplanttal kialakított hatékony együtt-
mûködés keretében az elmúlt évben 73 vesedonor szer-
vet kaptunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvár-
dán, Mátészalkán, Nyíregyházán szervezett formában tör-
ténik a belgyógyászati vesebetegek járó-, fekvõbeteg szak-
ellátása és dialízis ellátása. Mindhárom központban a hét
minden munkanapján a nephrológiai szakrendelés a be-
tegek rendelkezésére áll.  2015. december 31-éig 372 be-
teg részesült vesepótló kezelésben. 2015-ben Szabolcs
megyébõl 19 betegnél került sor vesetranszplantációra.

EGY NAP A BETEGEKÉRT

Az idõben elvégzett vér-, vizeletvizsgálat lehetõséget

teremt a vesebetegség korai felismerésére, a hatékony ke-
zelésre, a vesemûködés romlásának megállítására, a tár-
suló szív-érrendszeri szövõdmények megelõzésére. A leg-
fontosabb teendõ a megelõzés, ennek érdekében a rizikó-
faktorok (idõskor, elhízás, hipertónia, diabétesz) megfele-
lõ kezelése.

A vesebetegség korai felismerése és kezelése, a vese-
betegek gondozása lehetõséget teremt az állapot stabili-
zálására, a dialízisig terjedõ idõ meghosszabbítására, a
hatékony transzplantációs program mûködtetésére.

FONTOS A FIGYELEMFELHÍVÁS
A nemzetközi és a hazai kezdeményezésekhez évek

óta csatlakozik a B. Braun Avitum dialízis hálózata is.
A nyíregyházi dialízis központ, a Vesebetegek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével közösen
lakossági fórumon hívja fel a figyelmet a vesebetegsé-
gek jelentõségére, a megelõzés fontosságára (2016.
március 10. 14:00 óra, Korzó Bevásárlóközpont B épü-
let II. emeletén, 2 Step Tánciskola).

Dr. Szegedi János fõorvos,
a nyíregyházi Mûvese Állomás orvos-igazgatója
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KÜLFÖLDI EDZÕTÁBOROZÓK
Szlovákiából érkeztek úszók Sóstóra. A

komárnói klub korábban Olaszországban
és Ausztriában készült, aztán Nyíregyhá-
zán töltöttek néhány napot. A csapat na-
gyon elégedett volt a körülményekkel.

Folyamatosan edzettek a Delta Úszóklub
versenyzõi Sóstón az elmúlt héten. A
Komárnóból érkezett sportolók Nyíregyhá-
zán edzõtáboroztak. Az egyik Sóstón nya-
raló szülõ szólt a csapat vezetõinek, hogy
ideálisak lehetnek a körülmények a csapat-
nak a felkészülésre, így utaztak a szabolcsi
megyeszékhelyre. Korábban Olaszország-
ba, illetve Ausztriába jártak, de itt egy he-
lyen minden feltétel biztosított számukra,
így a medence mellett a speciális kondi-
termet is használhatták, melyet a közelmúlt-
ban alakítottak ki a sportolóknak.

– TAO-s támogatásból, a Sportcentrum-
mal közösen, kifejezetten úszóknak alakí-
tottuk ki a konditermet. Nem egyszeri al-
kalomról van szó, már most jelezte a szlo-
vákiai klub, hogy tavasszal is visszatérnek
hozzánk edzõtáborozni. Nekünk ez azért
nagyon jó, mert a fõszezonon kívül is van
szobafoglalás – mondta dr. Podlovics Ro-
land, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigaz-
gatója.

A csapat edzõje bevallotta, elõzetesen
tartott kicsit attól, milyen körülmények fo-
gadják majd. Pozitívan csalódott, a víz mi-
nõségét pedig az egyik legjobbnak tartja.

– Bevallom, féltem a víztõl, ezért most
kevesebb gyerekkel jöttem. De nagyon jó,
1,5 fokkal melegebb mint például Gyõrben,
így a kisebbekkel jobb munkát végezhe-
tünk, tovább lehetnek vízben. A sátorban
is meleg van, így a bemelegítés is köny-
nyebb, a szállásunk pedig csak pár perc
séta, így végig az úszásra koncentrálhatunk
– mondta Michael Knihár, a Delta Komarno
edzõje.

Szlovákiában gondot okoz az úszóknak,
hogy Komárnó környékén kevés az 50
méteres fedett uszoda, ezért télen nem tud-
nak hol gyakorolni. A csapat edzõje sze-
rint Nyíregyházán olyan kedvesen fogad-
ták õket a strand dolgozói mellett az úszó
kollégák is, hogy a jövõben is biztosan
visszatérnek a szabolcsi megyeszékhelyre
edzõtáborozni.

HAT DÖNTÕS
Három versenyszámban 6 döntõs he-

lyezést értek el a Reménység Országos
Körversenyen a nyíregyházi vívók. Az
NYVSC 20 kardozója lépett pástra a na-
gyon erõs mezõnyben. Gyermek leány
kardban 3. lett Németh Eke Lilla, 7. Együd
Eszter, 16. Nyíri Villõ. Újonc leány kard-
ban a 6. helyen zárt Varga Emília, 8. Együd
Eszter, 10. Németh Eke Lilla. Újonc fiú
kard versenyszámban 6. Kecskeméti Áron,
8. Lukács Antal, 13. Kun Tamás. A gyer-
mek fiú kardnál 51 vívó indult, 17. lett
Szántó Dávid, 28. Varga Zalán.

REKORDDÖNTÉS
Százhalombattán rendezték, a Kiss

László Sportuszodában a VI. Rövid-
pályás Szenior Országos Úszó Baj-
nokságot. A Nyírsenior 97 SE verseny-
zõi 3 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzér-
met szereztek, illetve dr. Szokol
Dianna két új országos csúccsal káp-
ráztatta el a szakembereket. A nyír-
egyházi úszók közül Cseh Imre és Tar
Attila is dobogóra állhatott, elõbbi
négy számban is.

LEGTECHNIKÁSABB
Debrecenben rendezték az országos

nõi pofon partyt, melyen az NYVSC Big
Boxing négy versenyzõje vett részt.
Vastag Sára, Kelemen Alexa és Molnár
Enikõ bemutató mérkõzést vívtak, és
mindhárman nagyszerûen bokszoltak,
teljesítményük fejlõdést mutatott. Nagy
Kitti egyhangú pontozással gyõzött
Gyalay Gabriella (Kõbánya) ellen. Kit-
ti teljesítményét a verseny „legtechni-
kásabb versenyzõje” különdíjjal ismer-
ték el!

LISTAVEZETÕK
Hajdúböszörményben ugyan egy

durva meccsen vereséget szenvedett a
Kölcsey DSE leány kézilabdacsapata,
az elmúlt hétvégén viszont 36–18-ra
gyõztek a Miskolc ellen a nyíregyházi
lányok, így továbbra is vezetik a tabel-
lát az NB II-ben. A csapat legközelebb
a Létavértes otthonába látogat.

SPORTVERSENY
Tizedik alkalommal rendezték meg

Nyírszõlõsön a megyei kollégiumok
sportversenyét. Több mint 150 gyerek,
köztük fogyatékkal élõk is rajthoz áll-
tak. A Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû
Tagintézmény Kollégiuma volt a házi-
gazda, és asztaliteniszben küzdöttek a
csapatok. Több korcsoportban hirdet-
tek gyõztest, de a verseny legfontosabb
célja ezúttal az volt, hogy a kollégium-
ban élõ diákok tarthassák a kapcsola-
tot, és jól érezzék magukat.

FINÁLÉBAN
A Nyíregyházi Sportcentrum ifjúsági

leány röplabdacsapata Egerben játszot-
ta sorsdöntõ mérkõzéseit az Országos
Röplabda Ifjúsági Bajnokság II. fordu-
lójában. Legyõzve az Eger és az
EMERICUS csapatát, a Vasas mögött ki-
vívta az országos döntõben való szerep-
lés jogát. A csoportmásodikként tovább-
jutott Nyíregyházi Sportcentrum mellett
bekerült az ország legjobb hat csapata
közé a Vasas, MTK, Gödöllõ, UTE és
Békéscsaba együttese is. Az országos
döntõt május 27–29. között rendezik.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 6., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Gödöllõ nõi röplabda-
mérkõzés ismétlése

Március 4-5., péntek-szombat, Váci
Mihály Kulturális Központ, Wing-Tsun
szeminárium
Március 5., szombat 16.30 Bem isko-
la, Marso Nyíregyháza–Jászberény ko-
sárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Ideális körülmények fogadták a komárnói
úszókat

EURÓPA-BAJNOK!
Magyar gyõzteseket avattak a sportlövõ

Európa-bajnokságok történetében debütá-
ló vegyes csapatok viadalában: légpisztoly-
ban a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesü-
let sportolója, Agárdy Vilmos Major Vero-
nikával párban a junioroknál állhatott a
dobogó legmagasabb fokára Gyõrben. A
döntõben 5–4-re verték a lengyeleket. Spe-
ciális volt a lebonyolítás, a döntõ nyolc csa-
patát négy-négyre osztották, és a két cso-
portgyõztes vívta a finálét. Itt a mieink 1–
3-ról fordítottak 4–3-ra, majd 4–4 után jö-
hettek a döntõ lövések.

– Nagyon izgultam, mivel hazai környe-
zetben, fergeteges hangulatú versenyen ott
álltunk az utolsó lövések elõtt. Veronika és
én is tízest lõttünk, amit óriási ünneplés
követett, holott a lengyelek még utánunk
következtek, de rontottak, így megnyertük
az EB-t. Óriási öröm, mivel néhány hónapja
még az volt a célom, hogy egyáltalán ki-
jussak a kontinenstornára. Megnyertem a
válogatókat, a magyar bajnokságot, most
pedig az EB-t, amit kimondani is furcsa –
mondta Agárdy Vilmos. Az NYPLE sporto-
lóját Veres Andrea készítette fel, aki szin-
tén nagyon boldog. – Óriási dolog, ami tör-
tént. Rengeteg lemondással járt a felkészü-
lés, volt, hogy már nekem kellett azt mon-

dani Vilmosnak, hogy pihenjen kicsit. Na-
gyon akarta a sikert, és tehetsége szorga-
lommal is párosul, ennek köszönhetõ ez a
jó eredmény – mondta Veres Andrea, az
NYPLE elnöke. A versenyzõ számára a leg-
fõbb cél a 2020-as olimpia, melyen szeret-
ne ott lenni a magyar válogatott keretében.

Agárdy Vilmos
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 5., szombat 19.00 Bál a Savoyban, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad
Március 7., hétfõ 10.00 Csoda és Kósza, Pöttöm Pan-
na bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Március 8., kedd 10.00 Csoda és Kósza, Pumukli bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 Csoda és Kósza, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
Március 9., szerda 10.00 Csoda és Kósza, Süsü bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Túl zajos magány, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Vasvári „B” bérlet, Krúdy Kamara
Március 10., csütörtök 10.00 Csoda és Kósza, Szaffi
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Túl zajos magány, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara
Március 11., péntek 19.00 Párnaember (16), Bérlet-
szünet, MÛvész Stúdió

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.

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.

páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).

Idõpont: 2016. március 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. március 7., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

Dr. Vinnai Gyõzõ (2. sz. vk. egyéni országgyûlési
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. március 11., 13.00–15.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám alatti

Választókerületi Iroda.

Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. március 7., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.

GITÁRKONCERT. Tokárszky Máté gitárkoncertje a Móricz
Zsigmond könyvtár Központi Könyvtárában március 4-én
17.00 órától.

SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattinó Bábszínház elõ-
adása: március 5-én 16.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

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 Központ 3. emele-
tén. A régi pénzek, mini könyvek, képeslapok, bélyegek mel-
lett jó néhány régi használati tárgy is új gazdára találhat. A
belépés díjtalan!

KOSZORÚZÁS. Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a
Nyíregyházi Városvédõ Egyesület Dienes István »a honfel-
ügyelõ« emlékére, születésének 110. évfordulóján megko-
szorúzza emléktábláját március 7-én 14.00 órakor a város-
háza udvarán. Dienes István életmûvét méltatja: Ilyés Gábor
helytörténész. Dienes István Beszél a bronz címû versét (1926)
Erdélyi Tamás, D. I. unokaöccse mondja el.

„ARCOK ÉS KÖNYVEK...” A Megyei Levéltárban március
7-én 14.00 órától az „Arcok és könyvek a történettudomány
mûhelyébõl” címû sorozat keretében prof. dr. Papp Klára in-
tézetvezetõ egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának dékánja, az MTA doktora pályájával,
munkásságával ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.

TEADÉLUTÁN. A Reuma klub soron következõ rendezvé-
nyét március 7-én 14.00 órától tartja. Helyszín: Mozgáskor-
látozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Nyír-
egyháza, Tiszavasvári út 41.

NÕK HETE a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár-
ban. Március 7-én 14.00: NÕK és férfiak – nõnapi kabaré
(ingyenes). 8-án 17.30: Hastánc – bemutatóóra. 9-én 11.00:
Néma járvány – a csontritkulás (ingyenes). 11-én 18.00: Cso-
portos hangfürdõ. A programokra regisztráció szükséges: 42/
504-490. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

FESTMÉNY ÉS GRAFIKA. Bodnár Zoltán festmény- és gra-
fikai kiállításának megnyitója március 7-én 16.30-tól. Meg-
tekinthetõ: március 30-áig. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár Központi Könyvtára.

GITÁR ÉS ÉNEK. A Bencs Villa programjai: március 7-én
17.00: Tokárszky Máté és Nagy Márton, a Nyíregyházi Mû-
vészeti Szakközépiskola gitárszakos növendékeinek hangver-
senye. Tanár: Czakó Erika. 11-én 18.30: Strangers in the night.
Egy este Granville-lel and Gerome-mal, az angol és francia
„nyíregyházi” énekesekkel.

NÕI ÍRÓK – ÍRÓ NÕK – nõnapi zenés irodalmi délután
március 8-án 16.00 órától. Vendégek: Karafiáth Orsolya,
Falcsik Mari, Hajdan Vali, Ferenczik Adrienne, Nagy Zsuka.
Közremûködõk: Takács Julianna, Ignácz László, Illyés Péter,
Nyíregyházi Hölgykoszorú, Kazár Ticiána, Milord Együttes.
Beszélgetõpartner: Gerliczki András. Ötletadó-házigazda:
Bihari Albertné. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár Köz-
ponti Könyvtára.

DOKUMENTUMKIÁLLÍTÁS. Szabolcs vármegye 1848/49-
ben. Emlékezés a forradalom és szabadságharc eseményeire.
Dokumentumkiállítás március 9–16-áig. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár Központi Könyvtára.

HONISMERETI ÓRA. „Hitbõl és homokból” – rendhagyó
honismereti óra általános iskolásoknak március 10-én 14.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtár Gyermekkönyvtárában.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Szülõföldem: Kárpátalja – Danilás László
fotókiállításának megnyitója március 10-én 16.30-tól. Meg-
tekinthetõ: március 31-éig. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár Központi Könyvtára.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK. A Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület Alkotó tagtársak c. sorozata 22. alkalma László
Gézáné bemutatkozása – versei tükrében, március 11-én
16.00 órától. Az alkotó beszélgetõpartnere: Bihari Albertné.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár Központi Könyvtára.

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

A HÁROM KISMALAC. Március 13-án 11.00 órától a Há-
rom kismalac története elevenedik meg a MiaManó Társulat
elõadásában a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán.
10.30–13.00 között játszóházi foglalkozást is tartanak a hely-
színre érkezõ gyerekeknek.

KÖNYVTÁROSI KITÜNTETÉSEK
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Területi Szervezete meghirdeti könyvtáro-
si kitüntetéseit a 2016. évre.

 „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrá-
jáért”-díj adományozható azon aktív könyvtárosnak, aki
hosszabb idõn át kiemelkedõ tevékenységet végzett a
könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerûsítésében és to-
vábbfejlesztésében.

 „Csendes János Életmû”-díj adományozható az aktív
könyvtárosi tevékenységet befejezõ, illetve a már koráb-
ban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes ered-
ményes szakmai tevékenységének, életpályájának elis-
merésére.

E kitüntetések elnyerésére felterjeszthetõk mindazok,
akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közmûvelõdési, fel-
sõoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzõhelye-
ken dolgoznak, illetve dolgoztak, megfelelnek a megfo-
galmazott elvárásoknak, és aktívan, folyamatosan részt
vesznek az egyesület életében. A kitüntetés felterjesztõ-
je lehet a fenntartó,  az adott intézmény vezetõje, illetve
munkáltatója, továbbá bármely könyvtáros kolléga.

A díjak átadásának idõpontja: 2016. április 18. (a
Könyvtárosok  Világnapja alkalmából). A felterjesztés
beküldési határideje: 2016. március 30. Postacím: Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Szervezete, 4400 Nyíregyháza, Szabad-
ság tér 2. (A borítékra kérjük ráírni: Könyvtárosi díj.) To-
vábbi információ: dr. Bihari Albertné (06-42/598-888).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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110 ÉVE SZÜLETETT „NYÍREGYHÁZA SZERELMESE”
Dienes István 1906. március 4-én látta meg a napvilá-

got. Ebben az évben vette át a város a református egyház-
tól a Polgári Fiúiskolát, amelynek 1916-tól 1920-ig tanu-
lója volt. Ezt követõen kétévi kereskedõtanonckodás kö-
vetkezett az életében, majd 1923-tól 1941-ig a város al-
kalmazásában a mérnöki iroda napidíjasaként dolgozott.
Mûszaki rajzoló, majd h. mûszaki tiszt volt. 1942-ben a
városháza sarkán egy vaskereskedést nyitott. 1945-ben a
népbíróság koholt vádak alapján elítélte. 1968-ban a Sza-
bolcs-Szatmár megyei tanácsi Tervezõ Irodából ment
nyugdíjba. 1986. április 22-én hunyt el. Ez élete dióhéj-
ban, amelyet a városa iránti elkötelezõdése, szeretete ha-
talmas tartalommal telített.

Nagy szerepet vállalt az örökváltság 100. évfordulója
alkalmából, 1924-ben rendezett városi ünnepségsorozat
megszervezésében és lebonyolításában. A tervei alapján
készítették el Sóstógyógyfürdõn a székely kaput 1927-
ben. A Hunek-féle monográfiába Nyíregyháza népe cím-
mel tanulmányt írt, míg a Vármegyei Szociográfiák soro-
zat 1939-ben megjelent kötetének pedig már õ a szer-
kesztõje és több kiváló tanulmány szerzõje. A Nyírvidék
több cikkét, versét és tárcáját közölte. Nevéhez fûzõdik a
város több emléktábla feliratának megfogalmazása, de a
Jósaváros névadójában is õt tisztelhetjük. Megtervezte a
Hármas-dombon 1956-ban felállított munkásmozgalmi
emlékmû építészeti részét.

Tíz évvel ezelõtt, Dienes születésének 100. évforduló-
ja alkalmából egy emlékkötet jelent meg Dienes István

„a honfelügyelõ” címmel. A szerkesztõ, Erdélyi Tamás
arra vállalkozott, hogy nagybátyja szerteágazó munkás-
ságát bemutassa. A kötetben az egyik visszaemlékezõ
találóan fogalmazta meg róla: „Vannak egyéniségek, aki-
ket nem lehet beskatulyázni a hagyományos kategóriák-
ba. Költõ, író, grafikus, kultúrtörténész, polihisztor – egyik
sem fedi pontosan tevékenységét”. Ugyanebbõl az alka-
lomból Tóth Sándor szobrászmûvész bronzba álmodta
Dienes István arcképét, hogy az örök idõkre bevésõdjék
az emberek emlékezetébe. A dombormûvet (képünkön)
Dienes egykori munkahelyén, a városháza belsõ udvará-
nak falán leplezték le.


