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FIX TRAFFIPAX.
A várakozásnak vége:
keddtõl már mérnek a
rendõrség „mindent
látó” kamerái. Bemutat-
juk a büntetési tarifákat.

KÖZGYÛLÉS.
Könnyebb lesz a
Szegfû és a Törzs
utcán, valamint a
Debreceni úton
közlekedni.

SZÉPKORÚAKNAK.
Ebben az évben is
megrendezik a VMKK-
ban a Kelet-Magyaror-
szági Szépkorúak
Akadémiáját. TÖBB MINT TESTÕR

10

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû üggyé nyilvánította a Nyíregyháza–Tokaj ke-
rékpárút megépítését – olvasható a legfrissebb Magyar
Közlönyben.

A két várost összekötõ kerékpárútról tavaly november-
ben egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Ko-
vács Ferenc polgármester a Modern Városok Program nyír-
egyházi állomásán, annak egyik elemeként. A program ke-
retében megvalósuló fejlesztésekrõl szóló kormányhatáro-
zat a kerékpárút teljes kiépítésének határidejét 2016. de-
cember 15-ében jelölte meg. A most született döntés a ha-
tósági eljárások és ügyintézés gyorsítását teszi lehetõvé, hogy
az eredeti határidõre elkészülhessen a beruházás.

GYORSÍTÓPÁLYÁN A NYÍREGYHÁZA–TOKAJ KERÉKPÁRÚT PROJEKT
BÕVÜLÕ VÁROSI HÁLÓZAT

Mint ismert, néhány kilométernyi rész korábban már
megépült a két város között. Köztük Nyíregyháza belterü-
letén, a Tokaji úton egy uniós projekt keretében megvaló-
sult közel fél kilométernyi szakasz, amely a gyalogosfor-
galom kérdését is megoldotta a térségben. A teljes fejlesz-
tés eredményeként – a turisztikai elõnyök mellett – nõ a
megépített kerékpárutak hossza, a közlekedés biztonsá-
gosabbá válik, csökken a balesetek száma és a környezet-
szennyezés. A nyíregyházi kerékpárutak hálózata e fej-
lesztésen túl is bõvül: a közeli jövõben eléri Borbányát és
Kistelekiszõlõt.

(Részletek a 6. oldalon.)

A Nyíregyházi Egyetemet a felvételi eljárásban idén 16 százalékkal jelölték
meg többen, mint az elõzõ évben. Az ide jelentkezõk 46 százaléka az alapkép-
zést, 21 százaléka a felsõoktatási szakképzést, 15 százaléka a mesterképzést, és
18 százaléka az osztatlan tanárképzést választotta. 2016-ban a legnépszerûbb
képzések a Gazdálkodási és menedzsment, a Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ,
valamint a Tanító alapszak. De nagyon kedveltek még a Programtervezõ infor-
matikus és a Sportszervezõ alapszakok is. Idén a ponthúzás 2016. július 26-án
lesz, mindazok a jelentkezõk, akik egyetlen felsõoktatási intézménybe sem jut-
nak be, pótfelvételi eljárásban vehetnek részt. A Nyíregyházi Egyetem várható-
an minden szakon hirdet majd pótfelvételit.

TÖBBEN VÁLASZTOTTÁK AZ EGYETEMET, MINT A FÕISKOLÁT

Részletek az 5. oldalon.

VIRÁGBA BORULT A VÁROS
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FEGYVERKIÁLLÍTÁS
Ahol a géppisztoly a vitapartner. Ezt

a címet kapta az a kiállítás, amit a Jósa
András Múzeumban nyitottak meg. A
tárlaton az intézmény saját gyûjtemé-
nye és a Hadtörténeti Múzeumból ér-
kezett fegyverek láthatók. A kiállítás
június közepéig várja az érdeklõdõket.

TEHETSÉGKONFERENCIA
Tehetségkonferenciát rendezett a

Konszonancia Regionális Zenei Tehet-
ségsegítõ Tanács, a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság és a Debreceni
Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai
Tanszéke. A rendezvény a tehetség-
gondozás új lehetõségeit mutatta be.

KERESKEDÕVERSENY
Leendõ vendéglátósok és kereske-

dõk részére szerveztek szakmai ver-
senyt a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum Bencs László Szakiskolájában. A
megyei megmérettetésen 11 iskola 48
diákja képviseltette magát. A verseny
célja a kreativitás fejlesztése volt.

ÖNMAGUNKBA ZÁRVA
Az ENSZ 2007-ben nyilvánította

április 2-át az autizmus világnapjává.
Ebbõl az alkalomból  a Most Élsz Egye-
sület Önmagunkba zárva címmel fotó-
és grafikai kiállítással egybekötött elõ-
adásra várta a városlakókat a Váci Mi-
hály Kulturális Központba.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
90. születésnapja alkalmából kö-

szöntötte Varga Andrásnét Jeszenszki
András önkormányzati képviselõ és
Bodzás Sándorné, a Szociális és Köz-
nevelési Osztály munkatársa Nyíregy-
házán. Ilona néni korábban sokat kö-
tött, varrt, olvasott, és színházba járt.

ARATOTT A SZENT IMRE
A közelmúltban rendezték meg a

nyolcosztályos gimnáziumok regioná-
lis tanulmányi versenyét az Arany Já-
nos Gimnáziumban, ahol a Szent Imre
diákjai 3. alkalommal is elhozták az
összesített versenyeredmények 1. he-
lyezését és a vele járó vándorserleget.

KITÜNTETTÉK A CONTINENTALT
Idén már 5. alkalommal díjazta az elõ-

zõ év legkiemelkedõbb magyarországi
beruházóit a Nemzeti Befektetési Ügy-
nökség. Az év legtöbb munkahelyet te-
remtõ vállalatának díját a Makón és
Nyíregyházán gyárral rendelkezõ Con-
tinental kapta.

A díj elõzménye, hogy a cég tavaly au-
gusztusban jelentette be, hogy két hazai
leányvállalata, a ContiTech Fluid Automo-
tive Kft. Makón és a ContiTech Magyaror-
szág Kft. Nyíregyházán mintegy ötmilliárd
forintos beruházással bõvíti termelési ka-
pacitását, mely eredményeként 216 új
munkahely jön létre. Novemberben pedig

újabb bejelentésre került sor, mely szerint
5,1 milliárd forint értékû beruházása ré-
szeként 681 új munkahelyet hoz létre Ma-
gyarországon, túlnyomó részben városunk-
ban, Nyíregyházán.

DIÁKHÉT A BÁNKIBAN
A hagyományokhoz híven, idén is

diákhetet tartottak a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Bánki Donát Mûszaki
Középiskola és Kollégium tanulóinak.
A háromnapos rendezvényen szóra-
koztató programok, versenyek és be-
mutatók várták a fiatalokat.

1ÁPRILIS
PÉNTEK

SZENTMISÉN EMLÉKEZTEK
A Nyíregyházi Római Katolikus Ma-

gyarok Nagyasszonya Társszékesegy-
házban a Lengyel-Magyar Barátság
Napi ünnepségsorozat záró akkordja-
ként szentmisén emlékeztek meg a
2010-ben Smolensknél történt lengyel
légikatasztrófáról.

NYÍREGYHÁZI FOTÓSOK SIKERE

Pécsen rendezték meg a 49. Országos
Középiskolai Fotókiállítást, melyen a Mû-
vészeti Szakközépiskola csapata is részt
vett, mi több, sikeresen is szerepelt.

Profi kategóriában II. helyezett lett Szûcs
Péter XII. évfolyamos tanuló, III. helyezett
Mandula Alexandra XIII. évfolyamos diák
lett. A dr. Szász János vándorserleget is az

iskola tanulója hozta el: Hajdu Beáta a XII.
évfolyamról, valamint a Hámori Gábor
különdíját Kiss Ágnes XII. évfolyamos diák
szerezte meg. Felkészítõ tanáraik dr.
Karádi Zsolt és Csutkai Csaba voltak. Az
országos verseny összesítésében a Nyír-
egyházi Mûvészeti Szakközépiskola lett az
elsõ.

ÚJ MÁV-VOLÁN MENETRENDI KERESÕ

Április elsejétõl elindult a MÁV-VOLÁN
integrált menetrendi keresõ. Ennek köszön-
hetõen egy közös felületen, a www.menet-
rendek.hu oldalon tervezhetik meg az uta-
sok útjukat. Az új rendszer célja, hogy a le-
hetõ legnagyobb segítséget nyújtsa az uta-
zások tervezéséhez, az egyik közlekedési
eszközrõl a másikra való átszállások kalku-
lációját is gördülékennyé téve – olvasható a
MÁV-START Zrt. közleményében.

A megújult honlapon megtalálható lesz
és folyamatosan frissül az országos, a regi-
onális és az elõvárosi járatok menetrendje.

Az új, integrált menetrendi keresõ in-
formációkkal szolgál – a vonatokra és a
helyközi autóbuszjáratokra vonatkozóan –
az indulási és érkezési pontra vonatkozó
adatokról, az átszállási lehetõségekrõl, az

utazási és várakozási idõrõl, a VOLÁN díj-
szabási adatairól, a célállomás idõjárási
adatairól, de a megállók térképes megje-
lenítésére is van lehetõség.

A közleményben az olvasható, hogy a
vonatos és buszos közlekedés összehan-
golásával még több úti cél válik elérhetõ-
vé, és még kedvezõbb eljutási lehetõsé-
gekkel.

2016. április 4-étõl ismét bõvítette
az utazási lehetõségeket az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Ez fõként a Nyíregyháza–Jármi–Má-
tészalka–Fehérgyarmat vonalat érin-
ti. A fejlesztésekrõl a www.emkk.hu
weboldalon részletes tájékoztató ol-
vasható.
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Másfél milliárd forintból korszerû, jól felszerelt Sür-
gõsségi Betegellátó Centrum alakult ki a Jósa András Ok-
tatókórházban. A több mint 30 éve létrehozott osztály a
régi sebészeti tömb és kék csíkkal jelzett épület között
kapott helyet. A különlegessége, hogy az azonnali ellá-
tást igénylõ betegeket itt kezelni tudják, és ha szükséges,
átirányítják egy másik osztályra. A fejlesztésekrõl sajtó-
tájékoztatón számoltak be.

Már az új helyen történik a betegfelvétel a sürgõsségi
osztályon. A régi szûk, sötét folyosók helyett most már
tágas terek, nyugati színvonalú diszpécserszolgálat, vá-
rók, vizsgálók és berendezések fogadják a betegeket és
hozzátartozóikat.

TÁGAS, VILÁGOS, TÖBB FÉRÕHELLYEL

Közel 1500 négyzetméteresre bõvült a Sürgõsségi Be-
tegellátó Centrum. A korábbi 99 fõs férõhely 114-re emel-
kedett. A 8 ágyas intenzív részlegen pedig a legsúlyosabb
betegek is azonnal ellátást kaphatnak. A másfél milliárd
forintból megvalósult fejlesztést már az osztály dolgozói
is nagyon várták.

„EZ MÁR NYUGATI SZÍNVONALÚ SÜRGÕSSÉGI!”

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója hang-
súlyozta. Hozzáfûzte, korábban több helyszínen, nem op-
timális körülmények között dolgoztak az osztály munka-
társai. Most azonban úgy véli, az új beléptetõrendszerrel
hatékonyabb lesz az ellátás és a betegirányítás, mindez-
zel nyugati színvonalúvá vált a sürgõsségi.

– Olyan ellátást tudunk biztosítani, ami szinte egyedül-
álló az országban, hiszen már itt, ezen a sürgõsségi
ellátóhelyen elkezdõdik például a stroke-os betegek ke-
zelése. Erre nagyon kevés példa van az országban, ko-
moly szakmai munkát tudunk itt végezni – tette hozzá dr.
Adorján Gusztáv fõigazgató.

PARKOLÁS: ELÕZETES JELZÉSSEL

A sürgõsségi új helyre történõ átköltözésével a parkolá-
si rend is megváltozott a kórházban. Az osztály fõbejárata
elõtt található parkolókban alapvetõen csak a mentõk és
az ellátást biztosító tehergépjármûvek állhatnak meg. Ha
valaki ide hoz pácienst és használni szeretné a parkolót,
azt a portához érkezve jeleznie kell.

– Ha jelez a biztonsági õröknek, hogy õ sürgõs beteget
hoz, akkor be fogják engedni a sürgõsségi centrum fõbe-
járatához. Ott át tudja adni a beteget a szakavatott szemé-
lyeknek és utána természetesen minél elõbb el kell hagy-
nia a területet, hiszen a mentõforgalom folyamatos. Az
eddigi tapasztalataink alapján a sürgõsségi elõtt kialakí-
tott mentõparkolók száma igényli azt, hogy csak a mentõ-
jármûvek parkolhassanak, hiszen ott az az 5 darab férõ-
hely arra elegendõ, hogy a napi forgalmat kiszolgálja –
emelte ki Tóth Imre, a Jósa András Oktatókórház mûszaki
igazgatója.

– Most lényegesen jobb, kulturált nagy tereink vannak,
amelyek még ráadásul világosak is. A betegek, a hozzá-
tartozók elférnek, megfelelõ felvilágosítást, tájékoztatást
kapnak. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a dolgozók jól
érzik magukat az új épületben. Az orvosok nyugodtan tud-
ják végezni a dolgukat, az ápolók mosolyogni szoktak,
ami nagyon nagy eredmény. Nem keresztezik egymást a
betegutak, nem rohangálnak az orvosok a várón keresztül
a hozzátartozóknak ütközve. Az egész osztály szerkeze-
te, minõsége átalakult – mondta el Domokos Gabriella, a
Sürgõsségi Betegellátó Centrum fõorvosa.

JOBB MINÕSÉGÛ BETEGELLÁTÁS

Éves szinten 40 ezer páciens fordul meg a kórház sür-
gõsségi osztályán. A betegeket 26 orvos és 50 ápoló szol-
gálja ki. Ezt már dr. Adorján Gusztáv, a SZ-SZ-B Megyei (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A BELGYÓGYÁSZAT IS ÁTKÖLTÖZÖTT

A sürgõsségi mellett az I. számú Belgyógyászat is
átköltözött a tömbkórház új épületébe. Errõl dr. Sze-
gedi László osztályvezetõ fõorvos számolt be.

Az általános szakrendelés kivételével, ami a régi
SZTK épületében maradt, minden mást, többek kö-
zött a magasvérnyomás-szakrendelést, az angiológiát,
a vesegondozót, a gasztroenterológiai szakrendelést,
valamint az endoszkópos labort is már az új helyen
találják meg a betegek.
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A gépkocsivezetõk az utóbbi idõszakban bizonyára
árgus szemekkel követték az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság közleményeit, amelyben a VÉDA közúti intelli-
gens kamerarendszer beüzemelésérõl írtak. Hónapokon
keresztül foglalkoztatta a közvéleményt, hogy vajon mi-
kortól fognak üzemszerûen mûködni ezek. A várakozás-
nak vége: keddtõl már mérnek a rendõrség „mindent látó”
kamerái.

Magyarországon 134 közúti helyszínen 365 kamerát he-
lyeztek ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 ellenõrzé-
si pontot alakítottak ki. Nyíregyházán a László utcán, a
Pazonyi úton és az Orosi úton szereltek fel kamerarend-

MOST MÁR ELKAPHAT A SZUPERTRAFFIPAX!

TÖBB FÉNYKÉPFELVÉTEL IS KÉSZÜL

Az ORFK Kommunikációs Szolgálatát levélben keres-
tük meg a VÉDA rendszer mûködésével kapcsolatban. A
tájékoztatás során megtudtuk, a bírságolással kapcsolatos
elsõ fokú eljárás lefolytatása a megyei rendõrfõkapitány
illetékességébe tartozik, míg a másodfokú eljárás lefolyta-
tására a budapesti rendõrfõkapitány rendelkezik hatáskör-
rel. Egy jogsértésrõl több fényképfelvétel is készül. Arra a

belül kell meghozni és ezt követõen postázni a szabály-
sértõ felé. Ennél rövidebb határidõt bármely jogszabály,
hosszabbat pedig törvény állapíthat meg. Szerettük volna
megtudni, hogy milyen szabályszegésért mennyit kell fi-
zetni, a Kommunikációs szolgálat azonban szintén a Kor-
mányrendeletre hivatkozott. Ennek vonatkozó pontjait a
táblázatokban olvashatják.

ÉJSZAKA ÉS ESÕBEN IS „OLVAS”

Mint megtudtuk, a fix telepítésû traffipaxok a jármûvek
hatósági jelzését éjszaka és rossz látási viszonyok között
is felismerik. A híresztelésekkel ellentétben, a menet köz-
ben kézben tartott rádiótelefon-használat ellenõrzése nem
tartozik a fix KKEP-k funkciói közé, azonban a rendõrség
továbbra is fokozott figyelmet fordít ezekre, és megbünte-
tik a szabályszegõket.

VÁRHATÓAN SOK LESZ A SEBESSÉGTÚLLÉPÉS

A VÉDA rendszer kiépítésére azért volt szükség az egész
országban, mert a közúti balesetek többnyire emberi té-
nyezõre, a közlekedési szabályok megszegésére vezethe-
tõk vissza. Így a rendszertõl a közúti közlekedés biztonsá-
gának javulását várják. Az ORFK eddigi tapasztalatai sze-
rint a sebességtúllépés lesz a jövõben is a leggyakoribb.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. paragrafusa

szert. A 4-es számú fõút két nyíregyházi pontja és a 41-es
számú fõút szintén nyíregyházi helyszíne mellett Mátészal-
kán a 49-es számú fõúton és az M3-as autópálya két itteni
szakaszán is kamerarendszer figyeli a közlekedõket.

kérdésre, hogy amennyiben szabályszegés történt, mennyi
idõ múlva kapják meg az autósok a büntetést, a kommu-
nikációs szolgálat a 2004. évi törvényre hivatkozott, amely
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szól. Eszerint a határozatot huszonegy napon

BÜNTETÉSI TARIFÁK

Biztonsági öv nélküli autózás:

10 000, 15 000 vagy 20 000 Ft

Jelzõlámpa tilosán áthajtás: 50 000 Ft

Vasúti átjárón tiltott áthajtás: 30 000 Ft

Záróvonal átlépése: 30 000 Ft

Kötelezõ haladási irány megszegése: 50 000 Ft

Tiltott behajtás: 30 000 Ft

Autópálya leállósávjában haladás: 100 000 Ft

Hétvégenként a szórakozás szempontjából frekventált
helyeken a rendõrök mellett a polgárõrök is vigyáznak a
bulizó fiatalokra. A civil szervezet egyenruhásai preven-
ciós jelleggel járõröznek az utcákon. Segítenek a fiata-
loknak, útbaigazítást adnak, vagy szükség esetén védel-
met nyújtanak.

A rendõrség és a polgárõrség közös razzia során ellen-
õrizte a közelmúltban a városban található szórakozóhelye-
ket és környéküket. A rendszeres, közös megmozdulások
során a szervezetek célja nem csupán a kontrollálás, hanem
az is, hogy védelmet biztosítsanak a bulizóknak. Figyelnek
arra, hogy még az esetleges jó hangulat ellenére se kövesse-
nek el szabálysértést vagy garázdaságot. A polgárõrök pre-
venciós jelleggel járják végig a frekventált helyeket, hiszen
céljuk az, hogy mindenki épségben hazaérjen. Párban jár-
nak, amit a törvény tesz kötelezõvé számukra.

– A polgárõröknek nincs intézkedési jogosítványuk. Csak
annyit tehetnek, hogy puszta jelenlétükkel figyelmeztetik
a fiatalokat egy óvatosabb magatartásra. Ha viszont ezt
túllépik, akkor nincs más lehetõségük, értesítik a rendõr-
járõr kollégákat – mondta Czidor Mihály, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr Szövetség régióvezetõje.

FOLYTATÓDIK A KÖZÖS AKCIÓ

A polgárõr szóbeli tájékoztatást adhat a rendbontó
fiataloknak, egyetlen esetben intézkedhet, akkor, ha

POLGÁRÕRÖK (IS) VIGYÁZNAK A BULIZÓKRA
bûncselekmény közben érnek tetten valakit. Ekkor akár
testi kényszert is alkalmazhatnak addig, amíg az intéz-
kedõ rendõr vagy közterület-felügyelõ meg nem érke-
zik. A fiatalok segítséget is kérhetnek a polgárõröktõl:
ha például valakit atrocitás ér az utcán, vagy útbaigazí-
tást szeretne, bátran fordulhat a járõrözõ polgárõrök-

höz. 2015. május elejétõl szeptember elejéig minden
szombaton nyolc helyszínen összevont szolgálatot haj-
tottak végre a polgárõrök és a rendõrök. Ezek olyan ered-
ményesnek bizonyultak, hogy 2016-ban folytatódnak
Nyíregyházán.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

LÁMPA AJÁNDÉKBA
Gyakoriak a hibás izzók az autókon és rosszabb

esetben a fékekkel is baj van – ezt mondják a rend-
õrök. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-

megelõzési Bizottság a tavasz jegyében ingyenes gép-
jármû-átvizsgálást tartott szombaton a Nyír Plaza par-
kolójában. Nemcsak az autókat nézték, hanem a ke-
rékpárokat is. Ha valakinek nem volt fényberendezé-
se a biciklin, most a rendõröktõl kapott ajándékba.
Olyan sok autós jött átvizsgáltatni a jármûvét, hogy
még sorba is kellett állni. Volt, aki a mûszaki vizsga
elõtt nézette át a kocsiját. Persze nemcsak a gépjár-
mûveket, a bicikliket is átvizsgálták a rendõrök. Sokan
azért hozták el a kerékpárjukat, hogy tanácsot kérje-
nek; milyen felszereléssel kell ellátni, hogy ne kapja-
nak büntetést. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bal-
eset-megelõzési Bizottság évente kétszer, tavasszal és
õsszel szervezi meg a jármûvek átvizsgálását.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A fix kamerákkal ellenõrzik a megfelelõ sebesség
betartását, a biztonsági öv használatára, valamint a
kötelezõ haladási irányra vonatkozó elõírások meg-
tartását, de észlelik a behajtási tilalom megszegését,
és a záróvonal átlépését is. Továbbá olyan funkciókat
lát még el, mint rendszámfelismerés, forgalomszám-
lálás, forgalomtorlódás és veszélyes árut szállító jár-
mûvek észlelése. De figyeli a forgalmi jelzõlámpák és
a vasúti átjárón történõ áthaladásra vonatkozó elõírá-
sok megtartását, valamint a forgalmi és leállósávok
igénybevételét is.
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NEMCSAK A VIRÁGÁGYÁSOK, A PADOK IS MEGÚJULNAK
Az igazi jó idõ beköszöntével elkezdtek virágba borul-

ni a fák, kellemes tavaszi illat járja át a levegõt és ilyen-
kor már egyre több városlakó dönt úgy, hogy a négy fal
helyett, inkább a tereken tölti szabadidejét. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai a héten kihelyezték a köztéri
padokat, folyamatos a játszóterek közegészségügyi ho-
mokcseréje és hamarosan kikerülnek helyükre a dézsás
növények is.

Noha még pár hetet várni kell a kánikula beköszöntéig,
már javában zajlik az öntözõrendszerek beüzemelése a
város közparkjaiban. Ez persze csak egy feladat a sok kö-
zül, hiszen megkezdõdött a tavaszi üzemmód a városüze-
meltetésnél is. Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. köz-
terület-fenntartási irodavezetõje érdeklõdésünkre elmond-
ta, folyamatosak a gyomlálások, fûnyírások, gyepszellõzte-
tések és a faápolások a városban, az elmúlt napokban pe-
dig már a télen helyreállított köztéri padokat is kihelyezték.
Tavaly óta ezeket, és a szemetesszelencéket egyébként már
fertõtlenítõszerrel is tisztítják, figyelve ezzel is a higiéniára.

ÚJ PADOK AZ ÉRKERTBEN
– Az Érkerti városrészben a sárga színû padok már

30–35 évesek voltak, ezeknek eljött az ideje, hogy
lecseréljük. Körülbelül 60 ilyen bútort helyezünk ki a
városrészben, amivel a fenntartási költségek is csök-
kenthetõk, hiszen sokkal tartósabbak. Idén még a Ma-
lomkertben is kicserélünk 30 padot, jövõre pedig ter-
veink szerint Örökösföldön és a Jósavárosban is.

A tájékoztatás során megtudtuk, a köztisztasági munka
is folyamatos, hajnalban két seprõgép dolgozik az utcá-
kon. Ahogy az idõ engedi, kihelyezik a dézsás növénye-
ket és hamarosan elkezdik a város 96 játszóterének éves
karbantartását is. A napokban 80 homokozó talajának cse-
réjét végzik el. 160 köbméter friss homokkal töltik fel a
homokozókat a társaság munkatársai. A földcserét higié-
niai és biztonsági okok teszik szükségessé, melyet min-
den évben elvégeznek.

– Sajnos még mindig elõfordul, hogy a kutyatulajdono-
sok kedvencüket beviszik a játszóterekre, a parkokba és

hagyják, hogy a virágágyásokban kaparjanak, az ürüléke-
ket pedig nem gyûjtik össze, pedig ez közös felelõsségünk.

Keczkó János elmondta, folyamatosan helyezik ki a
padokat, májusban elültetnek közel 51 ezer egynyári
és kannavirágot, és a megerõsített szemetesszelencék
is a helyükre kerülnek, amelyek 8–10 évig használha-
tóak majd. Mint kiderült, rendszeresen érkeznek hoz-
zájuk a lakossági igények utcabútorok kihelyezésére,
ezeket pedig lehetõségeikhez mérten, igyekeznek szem
elõtt tartani.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KÉSZÜL AZ ÚJ HÍD SÓSTÓN
Elkezdték térkövezni azt a sétányt, ami az Igrice-csa-

torna fölött ívelõ új hídra vezet fel. Ennek kialakítása után
fogják lerakni a faburkolatokat és hangulatvilágítást is kap
a látványosság. A Sóstógyógyfürdõért Alapítvány kurató-
riuma szerint a Csónak utca felõl megközelíthetõ, vado-
natúj hidat május végén, június elején már a városlakók
és a turisták is használhatják majd.

A sétány elkészítését a Közmû Generál vállalta térítés-
mentesen, a híd vasszerkezete pedig a KE-VÍZ 21 ajándé-
ka. Dr. Podlovics Roland, a készíttetõ Sóstógyógyfürdõért
Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, továbbra is
szívesen fogadják a nagylelkû felajánlásokat, amirõl ter-
mészetesen igazolást is tudnak kiállítani. Hozzátette, azt
az átjárót, amelyet ideiglenesen alakítottak ki az Igrice-

csatorna felett, rövidesen megszüntetik, és már csak a régi
úton lehet majd átjárni – az átadás után pedig természete-
sen a hídon is. Ennek összköltsége megközelítõleg 16 mil-

lió forintra rúg majd. Ezt az összeget teljes egészében fel-
ajánlásokból teremtették elõ.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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Könnyebb lesz a Szegfû és a Törzs utcán, valamint a
Debreceni úton közlekedni, új bicikliút épül a belvárosból
Borbánya felé, 6 milliárdot nyert a megyeszékhely a busz-
és vasútállomás fejlesztésére. Többek között ez derült ki a
nyíregyházi képviselõ-testület múlt heti ülésén.

Közel harminc napirendi pontot tárgyalt Nyíregyháza
közgyûlése. Többségében olyan kérdésekben hozott dön-
tést a képviselõ-testület, melyek közvetlenül befolyásol-
ják a városlakók életminõségét. Napirendre került példá-
ul a város közbiztonsága.

 
EREDMÉNYES RENDÕRSÉG

Errõl Illés László tartott beszámolót. A városi rendõrkapi-
tányság vezetõje elmondta, tavaly a 2014-es évhez képest csök-
kent a bûncselekmények száma és javult a nyomozások ered-
ményessége. Nyíregyháza rendõrsége ezzel a statisztikával a
megyei jogú városok között pedig a harmadik legeredménye-
sebbnek számít. A képviselõk pártállástól függetlenül elismer-
ték a rendõrség áldozatos munkáját, bár többen hozzáfûzték,
még mindig sok a teendõ. A városvezetés úgy véli, a korábbi
cél, hogy látható legyen a rendõrség, megvalósult, és a me-
gyeszékhelyen mûködõ több mint 130 térfigyelõ kamera is
komoly szerepet játszott a felderítésben és megelõzésben.

 

ÓRIÁSI ELÕRELÉPÉS VÁRHATÓ A KÖZLEKEDÉSBEN

ram részeként mintegy kétmilliárd forintot fordítanak majd
a foglalkoztatás javítására, másfél milliárdot a közlekedés
feltételrendszerének bõvítésére, csaknem egymilliárdot a
városhoz tartozó üdülõhely, Sóstógyógyfürdõ újabb turisz-
tikai célú beruházásaira, 950 milliót a munkaerõ-mobili-
tás erõsítésére, 662 milliót a környezetvédelmi infrastruk-
túra továbbépítésére, valamint 60 millió forintos keretbõl
fejlesztik az egészségügyi és a szociális ellátás intézmény-
hálózatát.

 
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

A foglalkoztatás javításához rendelkezésre álló 2 milli-
árd 56 millió forintból a többi között hiánypótló szakmai
képzéseket, valamint az álláshoz juttatás és a dolgozói
bér támogatását tervezik, amely együttesen mintegy 2500
munkavállalót érinthet. A munkaerõ-mobilitást és a váro-
si közlekedés feltételeit javító beruházások között utak
felújítása, közlekedési csomópontok kialakítása és korsze-
rûsítése, valamint a kerékpárút-hálózat további bõvítése
szerepel 2020-ig Nyíregyházán. A környezetvédelmi inf-
rastruktúrát a belvízelvezetõ rendszer és védmûveinek
fejlesztésével javítják a következõ években.

 
MEGÚJULÓ ÚTSZAKASZOK

A képviselõ-testület zöld utat biztosított a Fenntartható
városi közlekedésfejlesztési pályázati programnak. Ez alap-
ján megújulhat a Debreceni út és Kígyó utca keresztezõ-
dése, a Törzs utca mindkét végén pedig a jobbra kanyaro-
dó sávot bõvítik, valamint a Semmelweis utca kereszte-
zõdésében négyágú körforgalom épül.

BICIKLIÚT BORBÁNYÁRA

Mivel az irányító hatósággal sikerült megállapodni, a
korábbi 500 millió helyett ezekre a célokra 1 milliárd fo-

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ,  FIDESZ-KDNP:
Rendezett közlekedés

– Az a forrás, ami az úgynevezett uniós TOP progra-
mon belül rendelkezésre áll majd, nagyon hasznosan
lesz fölhasználva. Bízom benne, hogy minél több he-
lyen lesznek ilyen, úgymond „felfordulások”, amelyek
végeredményeként nõ a közlekedés biztonsága. Ezek
megvalósításával könnyebb lesz a közlekedés a város-
ban.
Nagy László, frakcióvezetõ, MSZP-DK-EGYÜTT:
Korábban is beavatkoztak

– A 2010 elõtti önkormányzat is minden ciklusban,
több ponton is beavatkozott a város közlekedési életé-
be. Minden önkormányzatnak, minden önkormányzati
vezetésnek alapvetõen fontos az, hogy a veszélyessé vált
csomópontokat megfelelõ módon, akár közlekedéssza-

bályozással, akár csomópont-átépítéssel megpróbálja
biztonságosabbá tenni.
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ, JOBBIK: Felhív-
tuk rá a figyelmet

– Már több éve napirenden vannak ezek a problé-
mák Nyíregyháza életében. Most jelenleg egy újabb köz-
lekedésfejlesztési program van elõttünk, pályázati for-
rásból kívánja megvalósítani a város. Valóban problé-
más útkeresztezõdésekrõl beszélünk, balesetveszélye-
sek, Törzs utca, Orosi út, Pazonyi út, kerékpárutak épí-
tése. Fontosnak tartjuk, mi ezekre már évekkel ezelõtt
felhívtuk a figyelmet.

rintot kaphat a város. Így a Törzs, a Semmelweis utca és
az Orosi út között, valamint a Kígyó utcától a Tünde ut-
cán át végig a Kállóin a Csárda utcáig, bicikliút épülhet,
bekötve ezzel Borbányát és  Kistelekiszõlõt  is a városi
kerékpárút-hálózatba.

DR. KOVÁCS FERENC: 47 ÚJ BUSZ

– Nyíregyháza polgármestere ehhez hozzáfûzte, a város-
ban 6 milliárd forintból valósulhat meg a busz- és a vasútállo-
más környezetének úgynevezett „intermodális” fejlesztése, a
külterületeken is folytatódik az új aszfaltutak építése és több
mint 40 új busszal gazdagodik a városi közlekedés. – Ez a
közlekedés biztonsága miatt, és a gyorsítás, a folyamatos köz-
lekedés megteremtése miatt is fontos. Fontos, hogy a nyugati
elkerülõ tovább épül, a vasút- és buszállomási csomópontra 6
milliárdot nyertünk, valamint folytatjuk a kerékpárutak építé-
sét is. Fontos az is, hogy új buszaink lesznek, a 47 eszközre
szintén folyamatban van a pályázat. Tehát a közlekedés
területén a város a következõ 2-3 évben óriásit fog elõre-
lépni – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

SÉTÁNYOK, PARKOK ÉPÜLHETNEK SÓSTÓN

A gyógyhellyé nyilvánított Sóstógyógyfürdõn kerékpár-
kölcsönzõ-állomást, parkolókat, interaktív pontokat, szö-
kõkutat, nyilvános illemhelyet alakítanak ki, bõvítik az
idegenforgalmi attrakciók közötti sétányt, valamint a zöld-
területeket, illetve csapadékvíz-elvezetõ hálózat épül.
Emellett erõsítik az üdülõhely üzleti marketingtevékeny-
ségét is, belföldön és külföldön egyaránt. Nyíregyháza 998
millió forint állami támogatásból rendezheti Sóstógyógy-
fürdõ központjában a közterületeket.

MEGÚJULÓ RENDELÕ, TÖBB PARKOLÓ

A közgyûlésen az is elhangzott, hogy pályázati forrás-
ból szerzett 60 millió forintból megújul az Alma utcai há-
ziorvosi rendelõ, a Szent István utcán pedig parkoló épül
a Városi Rendelõintézetnél.

BRÜSSZELI FORRÁSOK

Nyíregyháza továbbá részt vesz két közvetlen brüsszeli,
csaknem 69 ezer euró értékû kapcsolaterõsítõ programban
is, valamint együttmûködik innovációs, gazdasági verseny-
képességi és társadalmi feladatok erõsítésében uniós part-
nervárosaival.  Az európai uniós Tech Town pályázati prog-
ramban angol, dán, francia, horvát, ír, lett, olasz, spanyol és
svéd városokkal mûködik majd együtt Nyíregyháza a klaszter
rendszerû digitális gazdaság fejlesztésében, míg testvértele-
püléseivel a társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség pol-
gárok általi elõmozdítását tervezik kapcsolaterõsítéssel.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt és MTI)
Fotó: Szarka Lajos

ESZKÖZFEJLESZTÉS A TÛZOLTÓKNÁL

A rendõrség mellett a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség is éves beszámolót tartott. Tavaly a megye-
székhelyen 812 tûzeset történt és a környéken 538 mû-
szaki mentésben vettek részt a tûzoltók. Az évértékelõ után
kiderült, a katasztrófavédelem újabb eszközökkel fog gaz-
dagodni az önkormányzat jóvoltából.

 
SZERTEÁGAZÓ, MILLIÁRDOS PROJEKTEK

Több mint hatmilliárd forint értékû, az európai uniós
támogatású terület- és településfejlesztési, valamint a gaz-
daságfejlesztési és innovációs operatív program keretében
megvalósuló projektcsomagról is döntött a közgyûlés. A
testület tagjai által egyhangúlag elfogadott pályázati prog-
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.

április 15. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az ér-
vényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D”
épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-
540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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„Ma Önrõl álmodtam megint...”. Az operettgála cím-
adó dalát a sztárvendégtõl, Harsányi Gábortól hallhatja a
Váci Mihály Kulturális Központ közönsége április 15-én.

– Valóban nem vagyok egy operettkarakter, mégis ját-
szottam két operettben is az elmúlt idõszakban. A Marica
grófnõben Kudelka bácsit, a Cirkuszhercegnõben Gyula
bácsi, a fõpincér szerepét kaptam. Pankotay Péter rendezte
ez utóbbi elõadást, és õ hívott engem Nyíregyházára is,
aminek nagyon örültem – nyilatkozta szerkesztõségünk-
nek a ma is aktív, kétszeres Jászai Mari-díjas, Érdemes
Mûvész.

MARADT A PRÓZÁNÁL

– Egyáltalán nem áll távol tõlem a zene, sõt ebben a
mûfajban kezdtem a pályámat, a „Rézmozsarat vegye-
nek” dallal megnyertem egy fesztivált. Hívtak annak ide-
jén az Operettszínházba, de én a prózát választottam.
Évtizedekig játszottam a Tháliában, majd jött a Nemzeti
Színház, s innen mentem nyugdíjba. Persze ma is foglal-
kozom a hangommal. Na, nem járok énekórákra, de van-
nak korrepetitorok, akikkel skálázom, és „hangedzem”
velük. Kell is, hiszen minap is Miskolc mellett játszottuk a
Cirkuszhercegnõt. Más napokon pedig a szinkronban va-
gyok, amerikai filmeket csinálunk, most Robert Redfordnak
és Dustin Hoffmannak adom a hangom.

KI NE ISMERNÉ?

– Persze, hogy megismernek a fiatalok is a színpadon,
hiszenü az Egy óra múlva itt vagyok, illetve a Jó estét nyár,
jó estét szerelem elõ-elõbukkan egyik-másik tévécsator-

HARSÁNYI GÁBOR NYÍREGYHÁZÁN JÁTSZIK
nán.

Azt vallom, hogy a színésznek végletektõl végletekig
kell élnie. Láng Vincétõl a görög diplomatáig, vagy Nerótól
Amanda Learig... és A palacsintás királyig. Ezen nõttek fel
az unokáim, s most csinálunk belõle egy színpadi válto-
zatot. Szép életmû áll mögöttem!

AKTÍV NYUGDÍJAS

– Ám aktív nyugdíjasként újabb bemutatóim is készül-
nek. A Szerelmes komédiások után újabb vígjátékot ír-
tam. A Nejem a Neten, avagy család az interneten Gyõr-
ben születik meg Magyar Attila rendezésében. Játszik ben-
ne Cseke Katinka, Nyertes Zsuzsi, és fiatal tanítványaim
az újpesti iskolából. Alapvetõen színész vagyok, de szíve-
sen kalandozom, hisz ott van az én szerelmem, az írás!
Most újítjuk fel néhány év után – a 60. évfordulóra – az
’56-os musicalt, a Pesti srácokat. Októberben, a XIII. ke-
rületben, a RAM-ban lesz a bemutatója, és közben, ha jön
a pocak, tapadnak a hurkák, akkor lemegyek mozogni,
karatézom. Általában megvernek – mondja nevetve
Harsányi Gábor –, és akkor hazamegyek.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ELÕADÁSOK IDÕSEKNEK
Megkezdõdött az Idõsek Akadémiájának idei program-

sorozata a nyíregyházi Római Katolikus Plébánia és Társ-
székesegyház dísztermében, a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ szervezésében. Április 5. és május 3. kö-
zött hetente tartanak elõadásokat a nyugdíjasoknak.

Az elsõ rendezvényen a lelki egészség megõrzésérõl
hallhattak az érdeklõdõk. Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona men-
tálhigiénikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a lélek egész-
ségével folyamatosan törõdni kell. Fontos az önvizsgálat,
és az önismeret is.

Ebben az évben is megrendezi a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kara, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Váci Mihály Kulturális Központ a Ke-
let-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáját. Az ismeret-
terjesztõ elõadások június 15-éig várják az érdeklõdõket.

2015-ben két sikeres félévet zárt a Kelet-Magyarorszá-
gi Szépkorúak Akadémiája, ezért a szervezõk úgy gon-
dolták, idén is biztosítanak hasznos elfoglaltságot az idõ-
sebb korosztálynak. Az érdeklõdõk több mint két hóna-
pon keresztül olyan elõadásokon vehetnek részt, amelyek
segítségükre lesznek abban, hogyan feleljenek meg a
modern kor kihívásainak és hogyan éljék egészségben az
életüket.

EGY SIKERES ÚT FOLYTATÁSA

Dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, két olyan
korosztály van, akikre különösen figyelnünk kell. Egyik a
gyermekek, másik pedig az idõsek, akik már nyugdíjba
vonultak. Az alpolgármester kifejtette, aki már hallott er-

VÁLTOZNAK AZ IDÕSEBBEK IS

Dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karának dékánja úgy fogalmazott, a mai idõsek nem olya-
nok, mint egy-két generációval ezelõtt. Õk már nem azok
az idõs nénik, akik fekete kendõvel a fejükön kiülnek a
kis sámlira a ház elé és nézik, hogy mi folyik a világban,
az életben, hanem szeretnének még részt venni dolgok-
ban, szeretnének még tovább tanulni és aktívak maradni.
A dékán hozzátette, ennek pedig egyik lehetõsége az, hogy
egy ilyen elõadássorozaton részt vesznek. Az idei évad
programjait a hallgatók kívánságainak figyelembevételé-
vel állították össze a szervezõk. Így a harmadik félévben
egy-egy témának a speciálisabb vonatkozásai kerülnek
terítékre.

MI KELL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETHEZ?

Az idei Szépkorúak Akadémiájának elsõ elõadásán dr.
Kalapos István, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kará-
nak tanszékvezetõ fõiskolai tanára arra hívta fel a figyel-
met, hogy ha az idõsek az egészséges táplálkozást választ-
ják, többet mozognak, és ezáltal csökkentik a rizikófakto-
rokat, nagy valószínûséggel szebbé, boldogabbá tehetik
az életüket.                                      (Szerzõ: Mikita Eszter)

SOHA NEM KÉSÕ
A kormányzat és a Magyar Telekom a várossal együttmû-

ködésben átfogó fejlesztési programot indított 2015-ben Nyír-
egyházán. A nagy volumenû szélessávú hálózati fejlesztés
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a digitális írástudás fejlesz-
tésére is. Februárban és márciusban ismét ingyenes, intenzív
kurzuson vehettek részt Nyíregyházán azok a felnõttek, akik
most ismerkednek a világhálóval. Az öt alkalomból álló prog-
ramsorozaton a kezdõ internetezõk megtudhatták, hogy mi
is az a világháló, mire használható, hogyan tudja közelebb

hozni az egymástól távol élõ embereket, és hogyan, miben
segíti a hétköznapok problémáit megoldani. Az elõadásokat
és gyakorlati tanácsadást is magában foglaló program Nyír-
egyháza város önkormányzatának támogatásával valósult
meg, és a városi könyvtárban rendezték meg. A Telekom
Okosdigitális következõ, felnõtteknek szóló, kezdõ kurzusa
várhatóan nyár elején indul majd.

JÚNIUS 15-ÉIG LESZNEK PROGRAMOK

Dr. Kalapos István Egészséges öregedés címû össze-
állítását követõen április 20-án professzor dr. Szeman
Zsuzsa tart tájékoztatót, majd május 4-én Csikós Péter
Az egészség az Alap(ellátásban) címû elõadását hall-
gathatják meg az érdeklõdõk. Május 18-án prof. Utasi
Ágnes Kapcsolatok hálójában címû programjával foly-
tatódnak az események. Június 1-jén az idõskori táp-
lálkozásról tart elõadást Szalainé Kónya Zsuzsanna.
A program zárásaként pedig Szepessy Béla Kései szü-
ret címû rendezvényén vehetnek részt a Kelet-Magyar-
országi Szépkorúak Akadémiájának érdeklõdõi.

rõl a rendezvénysorozatról vagy járt már rajta, az tudja,
hogy ennek nagy sikere van. Aminek pedig sikere van,
azon nem kell változtatni, fõleg, ha az érdeklõdés töret-
len iránta. Ezért is döntöttek úgy az egyetem vezetésével
együtt, hogy ezt a megkezdett utat folytatják.

Jászai Menyhért alpolgármester a megnyitón

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA – FOLYTATÓDÓ SZÉRIA

VÁLTOZATOS TÉMÁK

Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona mentálhigiénikus elõadá-
sát idén még négy program követi. Április 12-én dr.
Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem általános
rektorhelyettese A fenntartható fejlõdés az emberi lét
összefüggései címmel tart elõadást. Április 19-én dr.
Mihucz Mária háziorvos várja az érdeklõdõket Hogyan
erõsíthetjük testünk védekezõ rendszerét címû elõadá-
sával. A hitélet és a lelki béke címmel április 26-án Tóth
László plébános tart elõadást, majd május 3-án prof.
dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karának dékánja Az öregedés mûvészetérõl beszél az
érdeklõdõknek.                   (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

             112 – AZ ELSÕ VONAL

A magazin áprilisi adásában szó lesz az irányított
tûzgyújtások szabályairól, mikor és hogyan van lehe-
tõség tûzgyújtásra, illetve mit kell tenni akkor, ha a
lángok okozója már nem bír a tûzzel. Mindezek mel-
lett az égési sérülések gyors és szakszerû kezelésérõl
tájékoztatjuk nézõinket. De szó lesz a 112-ben arról
is, hogy ki felügyeli a bulizó fiatalokat a nyíregyházi
éjszakában, mire figyeljenek a gyalogosok és a kerék-
párosok a közlekedés során. Vetítések: szombat 22.00,
hétfõ 22.20, kedd 22.30.
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HIRDETÉS

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgyûj-
tô edények kézi ürítését felváltotta a gépi ürítés, amely
szükségessé teszi azt, hogy a hulladékgyûjtô edények ne
legyenek töröttek, repedtek, illetve megfeleljenek a szab-
ványnak.
A szabványnak megfelelô gyûjtôedényzetek társaságunk-
nál is beszerezhetôk:
– használt, újszerû 60 l, 80 l, 120 l-es edények bruttó

7650 Ft helyett 6500 Ft,
– az új 60 l, 80 l, 120 l-es edények bruttó 9000 Ft helyett

8500 Ft egységáron.
A vásárlási akció 2016. április 30-áig tart.
Az edények megvásárlására a TÉRSÉGI HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Korányi F. utca 3. sz.,
valamint Bokréta u. 22. sz. alatti ügyfélszolgálatán van le-
hetôség az alábbiak szerint:
– Központi telephely, 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.:

hétfôtôl péntekig  7.30–13.30.
– Ügyfélszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. (Hul-

ladékudvar):
– hétfô-kedd-csütörtök: 7.30–15.45
– szerda: 7.30–17.00
– péntek: 7.30–13.00

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel.: 42/594-536; 06-30/584-4538
E-mail: thg@thgkft.hu

Gyûjtôedény-
vásárlási akció
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Egyik nap veszélyes bûnözõket fog el társaival, míg más-
kor védett személyeket kísér. Van, hogy ön- és közveszé-
lyes embereket kell ártalmatlanítania, de elõfordul az is,
hogy gyanúsítottakat vezet a fegyintézetbõl a bírósági tár-
gyalásra, vagy éppen robbanásveszélyes gázpalack kilö-
vését hajtja végre. Másfél évtizedes pályája során meg-
annyi veszélyhelyzetben találta már magát, és túl van leg-
alább 500 bevetésen is... Czimre József „kommandóssal”
beszélgettem.

Bizonyára kevesen vannak, akik ne nézték volna meg
legalább már egyszer a Több mint testõr címû amerikai
filmet, amelyben a sármos testõrt, Frank Farmert játszó
Kevin Costner akár az élete árán is, de megvédi Rachel
Marront (Whitney Houston), a népszerû popsztárt, akit egy
rajongója õrült levelekkel zaklat és halálosan megfenye-
get. De említhetnénk a Batman, vagy éppen a Superman
címû filmeket is, amelyekben a hõs szintén egyedül száll
szembe a bûnözõkkel. Ehhez hasonló lehet a komman-
dósok feladata is, azonban Czimre József alezredestõl – a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság,
Rendészeti Igazgatóság, Mélységi Ellenõrzési és Közterü-
leti Támogató Osztály, „Jonatán” Közterületi Támogató Al-
osztályának csoportvezetõje – hamar megtudom: a való-
ság ettõl sokkal árnyaltabb...

A „KOMMANCSOK” KEMÉNY CSAPAT

Czimre József már gyerekként is minden lehetõséget
megragadott arra, hogy a többi hasonló korosztályú fiatal-
lal háborúsdit játsszon. Az összes kezük ügyébe kerülõ
tárgyból fegyvert szerkesztettek, szerették a western- és

„TÖBB MINT TESTÕR”... NYÍREGYHÁZÁRÓL

– Az elsõ bevetésem egy vidéki településen történt, ami
igazán emlékezetes volt. Lõfegyverrel visszaélés ügyben
folyt a nyomozás, az elkövetõk a szovjet laktanyákból
vásároltak össze fegyvereket. Az õ elfogásuk volt a fel-
adatunk. Én nem rögtön a tûzvonalba kerültem, hanem
mint pályakezdõ kommandós, területbiztosítási feladatot
kaptam. Ott éreztem igazából azt a pszichikai nyomást,
hogy mennyi mindenre kell figyelni. Ki is alakult egy bi-
zonyos csõlátás nevû jelenség nálam, szinte csak az elkö-
vetõk várható felbukkanására koncentráltam, eközben el-
szaladtam egy hatalmas kuvasz mellett anélkül, hogy ész-
revettem volna. Az akció egyébként sikeresen zárult, rá-
adásul a kutya és én is megúsztuk a találkozást.

ERÕSZAKOS, AGRESSZÍV BÛNÖZÕKKEL IS

– A kommandós is tudatában van a veszélynek egy-egy
bevetés során. Aki nem így van vele, az nincs tisztában
azokkal a dolgokkal, amik bekövetkezhetnek – magya-
rázta az alezredes. Van, amikor kerítésre kell mászniuk,
magasból a mélybe ugraniuk, akár sötét, ingoványos tere-
pen az elkövetõ után kell futniuk és szinte minden eset-
ben kényszerítõ eszközt is kell alkalmazniuk. Sokszor

„SÓSAVVAL ÖNTÖTT LE”
– Néhány évvel ezelõtt az egyik pszichiátrián egy

elvonási tünetekkel rendelkezõ beteg az egyik ápolót
leütötte, súlyos sérülést okozott neki, majd elzárkó-
zott egy mosdóhelyiségbe. Mire hozzáfértünk az ille-
tõhöz, olyan idegállapotban volt, hogy megtámadta a
kollégáinkat, hárman-négyen birkóztunk rajta. Olyan
is elõfordul, hogy kóros elmeállapotú személyekkel
szemben kell intézkednünk. Õk hajlamosak önmaguk-
ban is kárt okozni, illetve a velük szemben intézke-
dõkkel is. Volt, hogy egy ilyen személy sósavat akart
inni öngyilkossági szándékkal, ezt sikerült megaka-
dályoznunk, de egy minimális mennyiséget lenyelt és
sajnos én is kaptam a szemembe belõle.

...ANÉLKÜL, HOGY A SZÍVÜNK KIUGORJON
– Az alosztály tagjaival heti szinten hajtunk végre kép-

zési feladatokat, melyek egy elõre elkészített és az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság által jóváhagyott képzési
tervben vannak meghatározva. Ebben szerepel intézke-
déstaktikai képzés, mely során a nyílt terepen, épület-
ben, jármûben tartózkodó személy(ek) elfogását gyako-
roljuk, tartalmazza a lõkiképzési programot, mely az
egyszerûbb alap lõgyakorlatoktól egészen az összetet-
tebb szituációs feladatok megoldásáig terjed. Nagy hang-
súlyt fektetünk a különféle mûszaki eszközeink kész-
ségszintû alkalmazásának fenntartására, valamint az ál-
lomány fizikális felkészítésére. Egy általános tévhittel

ellentétben a fizikális felkészítés nem azért fontos, hogy
a kommandós legyen a legnagyobb és legszélesebb vállú
legény a terem közepén, hanem azért, mert sok esetben
a feladatainkat hosszadalmas, akár több órás várako-
zás, figyelés elõzi meg és ebbõl a statikus, nyugalmi ál-
lapotból kell adott jelre a lehetõ leggyorsabban a cél-
pontunkig eljutni, vele szemben az intézkedést szak-
szerûen lefolytatni anélkül, hogy a szívünk a helyérõl
kiugorjon, ne adja az ég: megálljon... A heti képzéseink
mellett az alegység szinte minden tagjára jut évente egy-
két központilag elrendelt képzés, vagy továbbképzés.
Sokan pedig ezen felül is aktívan sportolnak.

gõen. Ilyen eszközök a különféle védelmi fokozatú löve-
dékálló mellények, a sisak, az ízületvédõ protektorok, és
a különféle mûszaki és kényszerítõ eszközök. Az alezre-
des szerint a legnagyobb sikerélményt mindezek ellenére
mégis az okozza számukra, amikor sérülés és felesleges
károkozás nélkül sikerül egy feladatot végrehajtaniuk.

„HA MENNI KELL, AKKOR MENNI KELL!”

Az alezredes elmondta, mivel a kommandósok munká-
ja abból áll, hogy veszélyes emberekkel, ön- és közveszé-
lyes személyekkel szemben intézkednek, elõfordult már,
hogy fenyegetéseket is kaptak. Hogy mit szól a szakmájá-
hoz a családja? „Ha menni kell, akkor menni kell!” –
mondja.

– A feleségem és gyermekeim nagyon megértõek és
segítõkészek a munkámmal kapcsolatban. Sokszor elõfor-
dult már, hogy közös programot kellett félbeszakítanunk,
lemondanunk, illetve kénytelen voltam magukra hagyni
õket például sétálás, mozizás közben, mivel csörgött a
telefon és várt a feladat. A feleségem tisztában van a mun-
kám veszélyeivel is, de tudja, hogy jó csapatban dolgo-
zom, és a fiúkkal vigyázunk egymásra.

Czimre József, ahogy mondja, nem csak szolgálatban
kommandós. Napi 24 órában elérhetõ, de az alegység több
tagjával – mint ahogyan vele is – elõfordult már, hogy
éppen pihenõidejükben kellett intézkedniük.

háborús filmeket, majd a videókorszak beköszöntével
rendszeresen cserélgették egymás között a különféle mi-
nõségû akciófilmeket, melyekben a fõhõs egymaga szállt
szembe akár egy egész hadsereggel is. Édesapja hosszú
évekig a Nyíregyházi Rendõrkapitányságon dolgozott, itt
hallott elõször a kommandósokról.

– Édesapám, amikor a munkájáról beszélt, néha meg-
említette, hogy a „kommancsok” milyen elfogást csinál-
tak, mennyire ügyes és kemény a csapat. Ez nagyon fel-
keltette az érdeklõdésemet és kerestem a lehetõséget, hogy
többet is megtudjak róluk. Végül felvételiztem a Rendé-
szeti Szakközépiskolába, 1997-ben pedig megkezdtem a
szolgálatomat a Nyíregyházi Rendõrkapitányságon, ahol
voltam gyalogos, majd gépkocsizó járõr, dolgoztam bal-
eseti helyszínelõk mellett, valamint kipróbálhattam a fog-
daõri szolgálatot is – kezdte az emlékek felidézését az
alezredes.

Czimre József késõbb elvégezte a Rendõrtiszti Fõisko-
lát, 2001 júliusától pedig a Jonatán kommandó tagja.

hosszú órákon át tartó megfigyelést követõen kezdik meg
az elkövetõkkel szembeni intézkedést, ez pedig, mint
mondja, fizikailag és pszichikailag is megterhelõ.

A kommandósok feladatának végrehajtását nehezíti,
hogy míg a célpont lehet, hogy egy szál melegítõben fut
elõttük, addig rajtuk – a biztonságuk érdekében – 10–25
kilogrammos felszerelés is lehet, a feladat jellegétõl füg-

– Két évvel ezelõtt az egyik nagy bevásárlóközpontban
éppen a családommal vásároltunk, amikor egy fiatalem-
ber egy jól megpakolt kosarat próbált meg fizetés nélkül
eltolni. Elfutott, én pedig utána futottam strandpapucsban...

„...AMÍG A FIZIKAI ÁLLAPOTOM ENGEDI”

Az alezredes a jövõt illetõen azt mondja, ameddig a
fizikuma, egészségi állapota engedi, szeretne ezen a terü-
leten dolgozni. A 15 éves kommandós szolgálata alatt szá-
mos tapasztalatot gyûjtött már, kísért nagy mennyiségû
kábítószert, fogvatartott személyeket, és közjogi méltósá-
gokat is védett, például 2004-ben az Egyesült Államok
nagykövetét. Munkája nem hétköznapi, és ebben a fel-
adatkörben nem az egyénen van a hangsúly. A veszélyes
helyzetek ugyanis összekovácsolják a csapatot. Ráadásul
nekik számítaniuk kell egymásra, hiszen sosem tudni, ép-
pen hol leselkedik rájuk veszély.     (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Az idõjárás javulásával közeledik a fûtési idõ-
szak vége. A felmelegedéssel egyre több lakókö-
zösség dönt úgy, hogy kéri a fûtési szolgáltatás
megszüntetését.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a fûtési
idõszakot szeptember 15. és május 15. napja kö-
zötti idõszakban határozza meg. A jogszabálynak
megfelelõen ezen idõszak alatt a távhõ-
szolgáltatónak fûtési kötelezettsége van.

A NYÍRTÁVHÕ Kft. munkatársai az idõjárás ja-
vulásával automatikusan nem állítják le a fûtési
szolgáltatást, ennek idõpontja a lakóközösség dön-
tése. A fûtés leállításának igényét a közösség kép-
viselõjének írásban kell jeleznie Társaságunk felé
levélben, faxon vagy e-mailben, illetve személye-
sen, a következõ elérhetõségeken:

Nyíregyháza, Népkert u. 12.
Fax: 42/455-092

E-mail:
szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

Lehetõségük van egy elõre elkészített nyomtat-
vány beküldésére is. A „Fûtés megrendelése/le-
mondása” elnevezésû dokumentumot letölthetik
a www.nyirtavho.hu/dokumentumtar címrõl.

A szolgáltatást munkatársaink 48 órán belül ki-
kapcsolják.

KÖZELEDIK A
FÛTÉSI SZEZON

VÉGE

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.
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Színielõadások, zenés játékok és táncelõadás is szere-
pel az idei nyíregyházi Szabadtéri Nyár programján. Jú-
nius 24-e és augusztus 12-e között nyolc elõadást tarta-
nak a Benczúr téri színpadon.

A korábbi éveknél hamarabb, már most nyilvánosságra
hozta a Móricz Zsigmond Színház a Szabadtéri Nyár 2016
programját. A meghívott elõadások mellett három saját
produkciót is láthat majd a közönség.

– A színvonalat az elõzõ évekhez képest is szerettük
volna emelni – mondta Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõje. – Nyolc hétvégét jelöltünk ki elõ-
adásokra, és minden hétvégével az volt a tervünk, hogy
ezeken olyan darabokat lássanak a nézõk, amiket nagyon
várnak, és igazi élményt jelent számukra.

EREDETI SZEREPOSZTÁS

A júniusi nyitást követõen a programsorozat július else-
jén a nyíregyháziak által nagyon kedvelt Hair címû da-
rabbal folytatódik. Július 8-án és 9-én az Anconai szerel-

ANCONAI SZERELMESEK (IS!) A SZABADTÉRIN

mesek 1-et láthatják, július 15-én pedig az Anconai sze-
relmesek 2-t. Az Anconai szerelmesek 1. elsõ bemutatója
óta nagy siker a nyíregyházi közönség körében, népsze-
rûsége ma is töretlen. A színházban felmerült az ötlet, hogy
mivel az eredeti szereposztásban játszó színészek az évek
során korosodtak, egy-egy szerepet új színészek játszaná-
nak. A kérdést a közönség körében szavazásra bocsátot-
ták, de az online felmérésbõl kiderült, a nézõk kétharma-
da az eredeti szereposztásban szeretné látni a zenés játé-
kot, így nem változtattak rajta.

Vendég társulatként lép fel június 24-én és 25-én a sza-
badtéri színpadon a Centrál Színház a Pletykafészek címû
bohózattal, amelyben többek között Básti Julit, Nagy-Kálózy
Esztert, Rudolf Pétert és Scherer Pétert láthatják a színház-
kedvelõk. Július 22-én a Grease címû musicalt nézhetik meg
az érdeklõdõk a Bánfalvy Stúdió elõadásában, a darabban
Vastag Csaba, Vastag Tamás és Kiss Ramóna is közönség
elé lép. Július 29-én az Orlai Produkciós Iroda az Amadeus

címû elõadással érkezik Nyíregyházára, a darab fõszerep-
lõje Kulka János. Augusztus 4-én a Sziget Színház A dzsun-
gel könyve címû musicalt mutatja be, augusztus 12-én pe-
dig az ExperiDance lép színpadra az Én, Leonardo – A fény
születése címû táncjátékkal.

Jegyek már kaphatók az összes elõadásra a színház
jegyirodájában, valamint online a moricz-
szinhaz.jegy.hu oldalon kezelési költség nélkül.

VIDEOFALON A MAGYAR VÁLOGATOTT

Az idei Szabadtéri Nyár különlegessége, hogy a focira-
jongóknak is szerveznek programot: a magyar válogatott
EB-mérkõzéseit videofalon 4K minõségben nézhetik meg
a futball kedvelõi, így egy óriási közösség együtt szurkol-
hat. A program ingyenes.      (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

A nyíregyházi teátrum Túl zajos magány címû elõadá-
sa is meghívást kapott a Pécsi Országos Színházi Találko-
zó versenyprogramjába olyan kiváló társulatok egy-egy
produkciója mellett, mint például a Nemzeti Színház, az
Örkény Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, a székesfe-
hérvári Vörösmarty Színház és a Vígszínház.

Egy 2001 óta tartó remek széria folytatódik ezzel, ugyan-
is azóta egyszer sem fordult elõ, hogy a mérkõzõk között
vagy azokon kívüli meghívottakként ne mutatkozhattak
volna be mûvészeink az ország legnagyobb szabású szín-
házi seregszemléjén, így aztán bízvást hihetünk abban,
hogy idei „posztjukon” is méltón õrzik teátrumunk jó hí-
rét. A korábban a versenyprogramba beválogatott 11 nyír-
egyházi elõadás között szerepelt például a Nero, szerel-
mem, a Három madár, a Kasimir és Karoline vagy a Kétfe-
jû fenevad is. Ugyanakkor az elmúlt 15 évben több fontos

ISMÉT POSZT-OL A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

díjat is elhoztak elõadásaikkal a POSzT-ról, melyek közül
kiemelkedett a 2003-as Vízkereszt, vagy amit akartok,
amelyik négy díjat is elnyert, a társulat együttes munkáját
pedig a Fotel címû produkció kapcsán 2008-ban külön-
díjjal ismerték el.

A KISMAMA NOÉMI HELYÉRE DARINKA LÉP

 – Nyíregyháza nagyon büszke lehet az eddigi POSzT-
os szerepléseire, hiszen a vidéki színházak közül egyike a
legtöbbször meghívottaknak – mondta el kérdésünkre
Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ igazgatója. – Legutóbb
két éve szerepeltünk a versenyprogramok között az Éne-
kes madárral. Azért is nagy érdem bekerülni a kiválasz-
tottak közé, mert a határon inneni teátrumokon kívül a
határon túli magyar színházak is ajánlhattak elõadásokat,
s a legjobb hat nagyszínpadi produkció közé bekerülni

nem akármilyen fegyvertény. Nagyon erõs a mezõny, de
nem is a legjobb elõadás díjának elnyerése a legfõbb szem-
pontunk. Legyünk büszkék arra, hogy idáig eljutottunk!
Ha valamilyen díjat sikerül megnyernünk, az csak hab lesz
a tortán. Nagy örömünkre az idei meghívott elõadást, a
Hrabal mûve nyomán készült Túl zajos magányt két egy-
mást követõ napon is módunk lesz bemutatni az ottani
közönségnek. Egy beugrásra kényszerülünk, ugyanis ha-
marosan megszületik Fridrik Noémi második babája, így
a szerepét Dézsi Darinka veszi át. Április 9-én még Noé-
mi játszik, ezt követõen, június másodikán és harmadikán
Nyíregyházán, majd a POSzT-on pedig már Darinkát lát-
hatja a közönség Mancsinkaként. Ezért is fontos, hogy Ivo
Krobot cseh rendezõ tartson néhány felújító próbát az új
szituációnak megfelelõen, amit õ el is vállalt, s reménye-
ink szerint ott tud lenni majd Pécsett is a társulattal.

REVICZKYTÕL STOHL ANDRÁSIG

Kik is lesznek a versenytársaik? A Nemzeti Színház a
Vidnyánszky Attila rendezte Don Quijotéval lép színre Re-
viczky Gáborral, Bodrogi Gyulával és Trill Zsolttal a fõsze-
repben. Arthur Miller lenyûgözõ darabját, A salemi boszor-
kányok címût adaptálta Mohácsi János a Vígszínház számá-
ra Stohl Andrással a fõszerepben. A Bernhardi-ügy is kihagy-
hatatlannak tûnik két káprázatos tehetségû mûvész: Mácsai
Pál és Gálffi László játékának köszönhetõen, s akkor még
nem is szóltunk a megunhatatlan Tennessee Williams mûrõl:
A vágy villamosáról a pécsiek, és a Cserhalmi György ren-
dezte Tizenkét dühös emberrõl a székesfehérváriak elõadá-
sában. Mint Kirják Róbert lapunknak elmondta, mindent el-
követnek, hogy a Móricz Zsigmond Színház csapata opti-
mális feltételek mellett, a lehetõ legjobb teljesítményt nyújt-
hassa. Fellépésükre a nyitó napon, június 9-én és az azt kö-
vetõn kerül sor. Közel ötven közremûködõ utazik majd el a
produkcióval. Szakembereik már a napokban felmérték,
hogyan férnek el a monumentális díszletek az ottani nagy-
színpadon, Zeke Edit látványtervezõ pedig az elõadás elõtti
napokban a baranyai megyeszékhelyen gondoskodik arról,
hogy a pécsi nézõk az új helyszín dacára ugyanazt az él-
ményt kapják, mint a Móricz Zsigmond Színház közönsége.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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ÉLETET MENTHET A BÁNKISOK KABÁTJA
Óvónõk, pszichológusok, fodrászok, tanítók, ápolók –

ezeket a szakmákat általában inkább a lányok választják,
míg a fiúk a mérnöki, sebészi, programozói vagy éppen a
gépkocsivezetõi hivatáshoz vonzódnak. A sztereotípiák
azonban egyre inkább megdöntõdni látszanak, amit – mi
és – ki sem bizonyít jobban, mint Nagy Enikõ, aki társá-
val, Sivák Leventével egy úgynevezett okos tûzoltóruha
továbbfejlesztésén dolgozik.

Enikõ, a nyíregyházi Bánki Donát Mûszaki Szakközép-
iskola tizedikes diákja számára szinte már mindennap
használatos fogalom a szenzor, az áramkör, a fejlesztõpa-
nel vagy éppen az úgynevezett Joule-tolvaj. Míg riporter-
ként korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy egy

világba csöppent bele. Habár nagyon jó tanuló, a humán
tárgyak nem nagyon érdeklik, sokkal inkább vonzza a fi-
zika. Villamosmérnök szeretne lenni, esetleg programo-
zó. A nagy döntésig azonban még van ideje, most mentor
tanára, Zsigó Zsolt segítségével innovatív fejlesztésen, egy
úgynevezett E-kabát kidolgozásán dolgozik. Ennek sike-
réért pedig megtesz mindent, hiszen képes akár hajnalo-
kig is fent lenni, hogy elõrébb jusson a projektekkel.

SEGÍTENI AKARNAK

Enikõ és Levente kezdetben egy olyan okoskabátot akar-
tak kifejleszteni, amely mutatná, hogy hány fok van kint,
vagy éppen figyelné a levegõszennyezettséget. Ennek
azonban nem látták szükségességét, õk pedig, minden-
áron segíteni szerettek volna az embereknek, így jött az
okos tûzoltókabát ötlete.

– 2006-ban a budapesti mûegyetemen tragédiával vég-
zõdött egy tûzeset. Kigyulladt az intézmény központi épü-
letének mínusz második szintjén található lõtér. A tûz ol-
tásában a helyszínen 130 tûzoltó vett részt, a mentési
munkálatok közben hárman életüket vesztették, heten
pedig füstmérgezést szenvedtek. Többek között ennek ha-
tására kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehet-
ne megvalósítani egy okos szerkezetet azért, hogy hason-
ló tragédia ne történjen. Kifejlesztettük az úgynevezett E-
kabátot, amivel életet is lehet menteni, hiszen a kabátba
szenzorokat raktunk, ami figyeli a levegõben lévõ gáz-
koncentrációt, megmutatja, hogy milyen gázok vannak
benne, és nézi a külsõ hõmérsékletet is. Mindezeken felül
elhelyeztünk bele még egy pulzusmérõt is, ami a tûzoltó
pulzusát figyeli. A kabát az adatokat egy telefonos háló-
zaton keresztül küldi, egy külsõ diszpécser felé. A kint
állomásozók így látják ezeket az adatokat, ennek segítsé-
gével megtudják, mi van a levegõben, milyen a tûzoltó
pulzusa, és ha bajt észlelnek, utána tudnak küldeni vala-

kit. Valós adatokat szolgáltat, valós idõben és offline mó-
don is rögzít, ami sokat segít a jegyzõkönyvek elkészíté-
sénél.

TÖKÉLETESEN MÛKÖDIK

Enikõ elmondta, kötöttek egy együttmûködési megálla-
podást a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, akik
támogatják õket a fejlesztésben. Az okos tûzoltóruhát már
tesztelték is, kiállta a próbát, és tökéletesen mûködött. A
napokban részt vettek vele a tudományos diákkörök Kár-
pát-medencei konferenciáján, és haza is hozták a szekció
nagydíját. Mi több, az egyik debreceni mérés- és irányí-
tásautomatizálás területén piacvezetõ cég lehetõséget adott
nekik arra, hogy az egyik projektjükben részt vegyenek és
egy fejlesztõpanelen tovább dolgozzanak az okos tûzol-
tókabáttal. A fiatalok nagy álma, hogy a termék az értéke-
sítésig is eljusson. Enikõ vallja, amit igazán akar az em-
ber, azt el is éri.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

lány milyen szépséget láthat az elektrofizikában, a fiatal
fejlesztõ lelkesedésével hamar meggyõzött ennek létjo-
gosultságáról.

„INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKEN GONDOLKODUNK”

Enikõ fiútestvére is bánkis volt, édesapja pedig mûsze-
rész. Gyerekkora óta azt látta, hogy a fiúk folyton javíta-
nak, szerelnek valamit, így nem is csoda, hogy õ is ebbe a

HAMAROSAN KEZDÕDIK AZ ÓVODAI JELENTKEZÉS
Április 25-én és 26-án lehet jelentkezni a 2016/17-es

nevelési évre az óvodákba azoknak a gyerekeknek, akik
augusztus 31-éig betöltik harmadik életévüket. A szülõk
és a gondviselõk három intézményt jelölhetnek meg a
jelentkezési lapon, rangsorolva, melyik óvodát szeretnék
a gyermeknek leginkább.

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján a gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozásokon vesz részt. Így a következõ nevelési
évre a 2013. augusztus 31-éig született gyermekek beíra-
tása kötelezõ. A kötelezettség teljesítéséért a szülõ fele-
lõs, a nem teljesítés szabálysértésnek minõsül. Az a szülõ,
aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, április 25-éig nyújthatja be kérelmét a gyermek
lakóhelye szerinti illetékes jegyzõhöz. Ha a szülõ nem
önkormányzati (pl. egyházi) fenntartású óvodába kívánja
beíratni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvo-
da fenntartójához nyújtja be.

34 KORSZERÛ INTÉZMÉNY
Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város

alpolgármestere azt mondta, Nyíregyházán 34 önkor-
mányzati fenntartású óvoda közül választhatnak a szü-
lõk és a gyerekek. Ezekben az intézményekben és tag-
intézményekben korszerû, többségében felújított kör-
nyezetben fogadják a gyerekeket. A városban több
mint 4 ezer óvodai férõhely várja a kicsiket, így min-
den óvodakötelest fel tudnak venni. Az alpolgármes-
ter hozzátette, nincs olyan városrész, ahol ne nyújta-
nának magas szintû szolgáltatást. Több mint tíz he-
lyen ovi-foci pályán is sportolhatnak a kicsik.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

Az intézményekbe április 25-én és 26-án lehet jelent-
kezni, méghozzá a kiválasztott óvoda helyszínén. Ehhez
ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, ami beszerezhetõ az

óvodákban, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. A szülõk három óvodát jelölhetnek meg a je-
lentkezési lapon, amely egyben a jelentkezési szándék
sorrendjét is tükrözi. A jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt óvodában kell leadni.

DOKUMENTUMOK A BEIRATKOZÁSHOZ

A gyermekek felvételérõl 21 napon belül hoz döntést
az érintett intézmény vezetõje, amelyrõl írásban értesítik
a szülõt. A beiratkozás a felvételrõl szóló értesítésben
megjelölt késõbbi idõpontban történik. A beiratkozáskor
be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivona-
tot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a
szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát. Továbbá a gyermek TAJ kártyáját, a kötele-

zõ védõoltásokat tanúsító orvosi igazolást, vagy az oltási
kiskönyv erre vonatkozó másolatát. Elvált, illetve élettársi
viszonyban élõ szülõk esetén a szülõi felügyelet jogát
igazoló hivatalos dokumentumra is szükség van, valamint
a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló
szakvéleményre, orvosi igazolásra, a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekeket nevelõ óvodába való felvételhez a szak-
értõi és rehabilitációs bizottság javaslatára. A fentieken
túl az óvodákban, valamint a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Köznevelési Osztályán nyújtanak tájékoztatást te-
lefonon, illetve elõre egyeztetett idõpontban személyesen
is. További fontos információk letölthetõk a varoshaza.nyir-
egyhaza.hu és a nyiregyhaza.hu  honlapokról.

Az óvodákkal kapcsolatos hírekrõl folyamatosan
tájékozódhatnak a nyiregyhaza.hu „Óvodák” menü-
jében.
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NYITÁNY
Vereséget szenvedett a HFL 1. for-

dulójában a Nyíregyháza Tigers
amerikaifutball-csapata. A tigrisek Mis-
kolcon léptek pályára a Steelers ellen,
és a második negyed után még 6–0-ra
vezettek, sõt volt egy vitatható meg
nem adott TD-je is a Tigersnek. A har-
madik negyedben 7–6-ra fordított a há-
zigazda, de a Nyíregyháza egy me-
zõnygóllal visszavette az elõnyt. Ettõl
kezdve viszont csak a borsodiak vol-
tak eredményesek, így 14–9-re gyõz-
tek. A miskolciaknál több egykori nyír-
egyházi játékos is szerepelt, az utolsó
pontokat például az a Troy Rice sze-
rezte, aki magyarországi pályafutását
a Tigersben kezdte. A csapat két hét
múlva Gyõrbe látogat.

TAVASZI IDÉNY
Április 4-én megkezdõdött az

Intersport Városi Kispályás Labdarú-
gó Bajnokság tavaszi idénye. 113 csa-
pat vesz részt a sorozatban, ezzel az
ország egyik legnépszerûbb szabad-
idõs rendezvénye a nyíregyházi baj-
nokság. Hetente 3-4 ezer ember for-
dul meg a Városi Stadionban az
Intersport kispályás bajnokság kap-
csán. Vannak, akik csak nézõk, so-
kan viszont játszanak valamelyik csa-
patban. Jelenleg nyolc csoportban
zajlanak a küzdelmek, plusz külön
kategóriát hoztak létre az öregfiúk-
nak. Az õszi eredmények alapján ta-
vasszal nagy küzdelem várható.

TÁMOGATJÁK A TEHETSÉGEKET
Három tehetséges sportolót támogat

ösztöndíjjal az egyik szabolcsi pénzinté-
zet. Évek óta segítik a fiatalok felkészülé-
sét, akik jó eredményekkel hálálják meg a
támogatást. Idén Bakosi Péterrel, Laskai
Írisszel és Závaczki Bálinttal kötöttek szer-
zõdést.

A Szabolcs Takarék évek óta segíti a te-
hetséges megyei sportolókat. Van közöttük
olimpiai kerettag, világranglista-helyezett
és magyar bajnok is. Újabb három szerzõ-
dést kötöttek. A pénzintézet szerint fontos
a helyi fiatalok segítése.

– Példaképek a többi fiatal számára is,
hogy kitartó munkával elérhetik céljaikat.
Ez jól illeszkedik üzletpolitikánkba is, mi-
vel szeretnénk támogatni a jövõ nemzedé-
ket – mondta Bede József, a Szabolcs Taka-
rék elnök-igazgatója.

Bakosi Péter felkészülését már korábban
is támogatta a Szabolcs Takarék. A magas-
ugró számára most a legfontosabb cél az
olimpiai szint teljesítése.

– Nyáron Európa-bajnokság és olimpia
is lesz, szeretnék kijutni Rióba. A felkészü-
lés jól sikerült, rövidesen Németországba

utazok, ahol több nemzetközi versenyen
állok rajthoz – mondta Bakosi Péter ma-
gasugró.

Závaczki Bálint is ösztöndíjas. A fiatal
golfozó az elmúlt hat évben mindig meg-
nyerte a magyar bajnokságot, és felkerült
a világranglistára.

– Magyarországon, Ausztriában és Lit-
vániában is dobogóra állhattam rangos ver-
senyeken, és elkezdtem gyûjteni a világ-
ranglista-pontokat. Szeretnék minél hama-
rabb az elsõ száz közé kerülni – mondta
Závaczki Bálint golfozó.

Laskai Írisz elsõ alkalommal kap támo-

gatást. Edzõje szerint az asztalitenisz is na-
gyon költséges sport, így jól jön a segít-
ség.

– A legújabb pingpongütõ fa több mint
százezer forint, a gumi borításból pedig egy
szezon alatt nyolc párat is elhasználunk,
ami szintén sokba kerül. Számunkra na-
gyon jól jön ez a támogatás – mondta Do-
rogi János edzõ.

A fiatal nyíregyházi sportolókra számos
hazai és nemzetközi verseny vár majd a
következõ hónapokban, ahol szeretnének
eredményesen szerepelni.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 10., vasárnap 18.00 Lelátó,
Nyíregyháza Spartacus–Tállya labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

Április 9., szombat 16.30 Városi Stadi-
on, Nyíregyháza Spartacus–Tállya lab-
darúgó-mérkõzés
Április 9., szombat 16.30 Bem iskola,
Marso Nyíregyháza–MAFC kosárlab-
da-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

DÖNTÕBEN A SERDÜLÕK
Százszázalékos teljesítménnyel zárta az

Országos Serdülõ Bajnokság elõdöntõjének
második tornáját a Nyíregyházi Sportcent-
rum leány röplabdacsapata. A Miskolc, a
Kecskemét és az Eger gárdáját is 3–0-ra
magabiztosan verték a mieink, ezzel beju-
tottak az ország hat legjobb csapata közé.

A csapat tagjai: Litvai Kíra, Kiss Liliána,
Tóth Vanessza, Bódi Panni, Eördögh Réka,
Horváth Dorka, Nagy Franciska, Máté
Gréta, Schwegler Stefánia, Szatmári Eme-
se, Tóth Dalma, Molnár Petra, Fejérvári
Panna. Edzõ: Balázs István.

Április 3-án ugyanez a gárda Szolnok
ellen játszotta soros bajnoki fordulóját az

NB II-ben. A felnõttek 3–1 arányban kikap-
tak, a juniorok 3–0-ra nyertek.

PERT NYERTEK
A 2015/2016 klublicenc eljárás so-

rán az MLSZ nem adta meg a licencet a
Nyíregyháza Spartacus KC Kft. számá-
ra és az MLSZ határozata alapján kizár-
ta csapatunkat az NB I-ben történõ sze-
replésbõl. A Spartacus ezért az MLSZ
határozatának hatályon kívül helyezé-
se érdekében pert indított. Az elsõ tár-
gyalási napon a bíróság elfogadta a Nyír-
egyháza Spartacus érveit, és elsõ fokon
a klubnak adott igazat. Az indoklás sze-
rint az MLSZ saját eljárási szabályait
szegte meg, ezért a bíróság az I. és II.
fokú licencadó bizottság és az MLSZ el-
nökségének döntését is hatályon kívül
helyezte. A döntés még nem jogerõs.

1ÁPRILIS
PÉNTEK

SZAVAZHATUNK
A riói paralimpia évében, a felkészü-

lés utolsó nagy hajrájához kíván hoz-
zájárulni a K&H mozdulj! paralimpiai
kártyaprogram a sportolók anyagi se-
gítésével. A fejenként 800 ezer forin-
tos támogatás sorsa közönségszavazá-
son dõl el – az online voksoláson 3
kategória jelöltjeire szavazhat bárki
április folyamán. A jelöltek között van
a nyíregyházi kerekesszékes vívó, Ve-
res Amarilla is, aki berobbant az elmúlt
évben a nemzetközi mezõnybe, és ki-
harcolta a paralimpiai részvétel jogát
is. Mivel nagyon fiatal, így a Remény-
ség kategóriába sorolták, itt lehet rá
szavazni online formában, a voksolás
április végéig tart.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 9., szombat 19.00 Túl zajos magány, Hevesi
bérlet, Nagyszínpad
Április 11., hétfõ 14.00 A palacsintás király, Garfield
bérlet, Nagyszínpad
16.00 A költészet napja – Így bocskorosan, Bérlet-
szünet, MÛvész Stúdió
19.00 Taurin trauma, Széchenyi „D” bérlet, Krúdy
Kamara
Április 12., kedd 14.00 A palacsintás király, Szundi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 13., szerda 10.00 A palacsintás király, Hófe-
hérke bérlet, Nagyszínpad
15.00 A palacsintás király, Manócska bérlet, Nagy-
színpad
Április 15., péntek 19.00 Bál a Savoyban, Déryné bér-
let, Nagyszínpad

MÛEMLÉKI VILÁGNAP
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület a mûemléki vi-

lágnap alkalmából április 18-án a nyíregyházi Evan-
gélikus Nagytemplom óraszerkezetét és különleges
mechanikus harangjátékát mutatja be a város lakói-
nak. A bemutató a templom belsõ terének megtekin-
tésével és a templom építésének története ismerteté-
sével kezdõdik. A toronyba a helyszûke miatt 12 fõs
csoportokat indítanak 14.35; 15.35; 16.35 idõpon-
tokban. A templom bemutatása a toronyba indulás elõtt
35 perccel kezdõdik. Az óraszerkezethez 55 falépcsõ
vezet fel. A feljutás viszonylag komoly erõnlétet igé-
nyel, kérik, a jelentkezõk ezt mindenképpen vegyék
figyelembe. A vállalkozó szellemû látogatók további
50 lépcsõ megmászásával a harangok szintjére jut-
hatnak és azokat is megtekinthetik. Az óramûvet és
harangjátékot Leviczky Zoltán, a templomot Marti-
novszky István mutatja be.

KÉPESLAPOK EURÓPÁBÓL. A Móricz Zsigmond könyv-
tár várja az érdeklõdõket Bodnár István Képeslapok Európá-
ból címû könyvének bemutatójára április 8-án 16.00 órára.
A könyvet dr. Minya Károly mutatja be. Közremûködik: Gyu-
ris Tibor színmûvész.

BIBLIAI ELÕADÁSOK. Pünkösdre felkészítõ bibliai elõ-
adások április 8–10-éig a Metodista Egyház Színház utca 6.
szám alatti imatermében. Kezdés: 8-9-én 18.00, 10-én 10.00
óra. Igehirdetõ: Pocsai Sándor, református lelkész Kárpátal-
járól, Csongorról.

A TÁNC FÕVÁROSA

52 város 1700 táncosa mérettette meg magát a
Revolution Dance Cup – országos minõsítõ versenyen,
amelynek szombaton a Zrínyi Ilona Gimnázium Arany
János Tehetséggondozó Sportcsarnoka adott otthont. A
nyíregyházi rendezvény különlegessége az volt, hogy
különdíjakat és szponzori díjakat is kiosztottak a részt-
vevõk között. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és
Majorette Csoport Tûzmadarak csoportja Mazsorett ka-
tegóriában, felnõtt, profi besorolásban indult a verse-
nyen és arany minõsítést kaptak. Egy másik csoport-
juk, a Kék delfinek pedig junior kategóriában bronz
minõsítést értek el, és megnyerték a legjobb koreog-
ráfia címet. Mazsorettoktató: Szabó Mónika.

CSALÁDI MADÁRZSONGÁS a Szelkó-tónál. Az E-misszió
Egyesület vár minden érdeklõdõt, különösen családokat, újabb
madarászós rendezvényére és madárgyûrûzõ bemutatójára
április 9-én 8.00–13.00 óráig. Helyszín: a Szelkó-tavi ma-
dárgyûrûzõ bázis. A gyûrûzés közben mesterséges fészekodúk
barkácsolásába is be lehet kapcsolódni. További informáci-
ók: Tóth Pál ornitológus: 70/249-2407, toth.pal.debre-
cen@gmail.com; Szigetvári Csaba projektvezetõ: 20/512-
3311, szcsaba@e-misszio.hu; www.bokortanya.hu.

TUDATOS KONYHA. Hatvani Galina Tudatos konyhája –
tanfolyam. Elméleti rész április 9-én 10.00–16.00 óráig. Hely-
szín: Bárczi Gusztáv Általános Iskola. Jelentkezés és bõvebb
információ: www.mostelsz.hu.

TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERÕVEL. A Burattinó Bábszínház
elõadása: április 9-én 16.00: Többet ésszel, mint erõvel. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

„BAROKK EST”. A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvósze-
nekar tavaszi hangversenye április 9-én 18.00 órától a Ko-

dály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Vezényel:
Bakó Levente. Együttesvezetõ: Suszter Csaba. Közremûköd-
nek: Cserna Ildikó, Cantemus, Simon Barbara.

ULTRA TOVÁBBKÉPZÕ TANFOLYAM. Április 9-10-én agy-
kontroll-tanfolyamot végzetteknek ULTRA továbbképzõ tan-
folyamot szerveznek az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Okta-
tó: Domján Andrea. Információ: 42/490-956.

VÁCI MIHÁLY EMLÉKÜNNEPSÉG. Április 11-én 9.00 órá-
tól a Váci Mihály Kulturális Központ koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tart a költõ halálának 46. évfordulója al-
kalmából, amely a Bessenyei téren lévõ Váci-szobor koszo-
rúzásával veszi kezdetét, majd 10.00 órától az épület fõbejá-
ratánál lévõ emléktáblánál folytatódik. Ezt követõen szava-
lóversenyt tartanak gyermek és ifjúsági kategóriában, majd
este hat órától Kegye János „A pánsípos” címû koncertje zár-
ja a napot.

MEGZENÉSÍTETT VERSEK. Április 11-én 10.00 órai kez-
dettel a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban meg-
emlékezést tartanak a Költészet Napja alkalmából. A rendez-
vényen a Tünet Együttes közremûködésével megzenésített
verseket, valamint diákoktól, illetve a város és megye nyug-
díjasklubjaitól egyéni szavalatokat is hallhatnak majd az ér-
deklõdõk. A belépés ingyenes!

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK: április 11-én 10.00 óra, gyer-
mekkönyvtár: A Magyar Költészet Napja alkalmából „Tollász-
kodik a tavasz” címmel óvodások szavalódélelõttje – Zelk
Zoltán születésének 110. évfordulója alkalmából. 17.00 óra,
kamaraterem: „Könny és nevetés közt árad az idõ” – össze-
állítás kortárs költõk megzenésített verseibõl. Közremûködik:
Hangraforgó együttes. 12-én 9.00 óra, kamaraterem: Nyír-
egyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség megyei szavalóver-

senye, 13-án 16.30, konferenciaterem: Helytörténeti esték I.
Téma: A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és 
Helyismereti Gyûjteménye. Elõadók: Tomasovszki Anita igaz-
gató, dr. László Gézáné dr. fõkönyvtáros. 14-én 16.00 óra,
kamaraterem: Kvízjáték – középiskolás csapatok részvételé-
vel. 15-én 16.30, kamaraterem: Az érkezés hajnala. Ari Fabbro
verseskötetének bemutatója. A kötetet bemutatja: dr. Bihari
Albertné. Közremûködnek: Palicz Eszter Alma (vers), Zám
Andrea (ének), Rozsnyai György (ének), Szabolcs Diáksport
Egyesület táncosai.

„EGÉSZSÉGÜNK ALAPPILLÉREI”. Április 11-én 13.00 órá-
tól „Egészségünk alappillérei” címmel dr. Szim Katalin orvos
tanácsadó tart ismeretterjesztõ elõadást a Borbányai Mûve-
lõdési Házban. A belépés díjtalan!

IDÕSEK AKADÉMIÁJA április 5. és május 3. között a ró-
mai katolikus társszékesegyház dísztermében. Április 12-én
14.00 óra: A fenntartható fejlõdés és az emberi lét összefüg-
gése. Elõadó: dr. Kiss Ferenc, általános rektorhelyettes.

TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi

Nyilvántartó Parancsnokság „Toborzó Országfutás
2016” címmel az egész országot érintõ 2016 kilomé-
teres váltófutást rendez.

A váltófutó megyénkben április 19-én és 20-án
Tiszadob–Tiszadada–Tiszalök–Nagycserkesz–Nyír-
egyháza–Nagykálló–Biri–Balkány–Geszteréd–Bököny
útvonalon fog futni. A toborzófutás váltója Nyíregy-
házára, a Kossuth térre április 19-én, tervezetten 17.30-
kor érkezik.

A váltófutó településre érkezését megelõzõen, 17.00
órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést ter-
veznek az I. világháborús magyar hõsi emlékmûnél.

A Kossuth téren 16.30-tól az alábbi programokkal
várják a lakosságot: MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár Helyõrségi Zenekar térzenéje, különleges díszel-
gõ bemutató, katonai kézifegyver- és haditechnikai
eszköz bemutató, toborzósátor.

A KITELEPÍTETT MAGYAROKRÓL. A Rákóczi Szövetség
Nyíregyházi Szervezete az Országgyûlés által emléknappá
nyilvánított napon, április 12-én 16.00 órakor emlékezik meg
a Felvidékrõl kitelepített magyarokról gróf Esterházy János és
a kitelepítettek emléktábláinál (Bethlen Gábor u. 1.).

PORTRÉFILMEK. A Bencs Villa programjai: április 12-én
17.30: Film, bor, zene – „Érték-tár” mûvészportrék. Portréfil-
mek bemutatása (Huszár István és Székhelyi Edith festõmû-
vész) Balogh Attila és barátai zenei közremûködésével és
borkóstolóval. 14-én 17.00 óra: Egy este Budaházi István
költõvel.

A MIGRÁCIÓ KEZELÉSE. A MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár Parancsnoksága és a Vay Ádám Kiképzõbázis Könyv-
tára várja az érdeklõdõket „A migráció, a válsághelyzet ke-
zelése” címû elõadására április 14-én 14.00 órától a Jósa
András Múzeum dísztermébe. Elõadó: dr. Böröndi Gábor
dandártábornok, MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Szá-
razföldi Haderõnem fõnöke, parancsnokhelyettes.

VÁCIRA EMLÉKEZNEK. Április 16-án 14.00 órától a Váci
Mihály Irodalmi Kávéház tart megemlékezést névadójuk ha-
lálának 46. évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan!

HOLOKAUSZT KIÁLLÍTÁS
Április 11-én Nyíregyházára érkezik az Élet Me-

nete Alapítvány Holokauszt Vándorkiállítása.
A Vagonkiállítás mottója: „Hogy nagyapáink múltja

ne válhasson unokáink jövõjévé”. A megnyitó ünnep-
ség április 11-én, hétfõn 11 órától lesz, a Nyíregyhá-
zi Vasútállomáson. A kiállítás április 16-áig tekinthe-
tõ meg naponta 8.00–17.00 óra között. További in-
formáció:  www.eletmenete.hu.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA

Ágoston Ildikó
(6. sz. vk. önkormányzati

képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. április
14., 16.30 óra.

Helyszín: Svájci Lak
(Nyíregyháza-Sóstó-

gyógyfürdõ,
Sóstói út 75.)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2016. ÁPRILIS 8.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 200

Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu

telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN FRESKÓI
Ma már csak régi fotók és emlékek õrzik a debreceni

születésû Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) alko-
tásait városunkban. A festõ, grafikus és mûvésztanár két
megbízás okán került kapcsolatba városunkkal, mind-
két feladatot Dienes István járta ki számára.

Egykor a Tokaji (ma Rákóczi) utcán állt az az épület,
amely megléte alatt több funkciót is ellátott. 1833-ban
városi kórházként kezdõdött a története, majd 1899-ben
szegényházzá, késõbb óvodává, középiskolai diákott-
honná szervezték át, végül egy szakiskolának adott he-
lyet, s évekkel ezelõtt lebontották. 1940-ben a szegény-
ház felügyelõi pavilonjában napközi otthonos óvodát
alakított ki a város. Dienes javaslatára az óvoda falaira
1940 nyarán G. Szabó a magyar népmesék motívumait
felvonultató, 17 négyzetméter összterületen, hét képet
készített. Jancsi és Juliska, mókusok, János vitéz, Tündér
Ilona és a két kiskakas 1970-ig mosolyogtak a falakról,
akkor a többségüket lefestették...

1951-ben egy nagyméretû csemege-élelmiszer áru-
ház tervezésével bízták meg Dienes Istvánt. A Takarék-
palota épületének Kossuth tér felõli oldalát alakították
át erre a célra. Dienes a berendezéssel nem takart ré-
szekre olyan falképeket tervezett, amelyek a megyére
jellemzõ mozzanatokat ábrázolnak. A munkálatokkal
megbízott G. Szabó 1952 nyarán kezdett a freskók el-
készítéséhez. A legfõbb helyet a Béke címû kép foglalta
el, amelyen a munkáscsalád egy tündöklõ fehérségû
galambra tekint (képünkön). A további alkotások címei:
Almaszedés Szabolcsban, Mézeskalács, Marokszedõ,
Laci-konyha, Munkások tejet isznak. A hét freskóból csak

egy maradt a csemege szomszédságában mûködõ hús-
boltban. A Háztáji gazdaság címû, 220x130 centiméter
méretû képet a Városvédõ Egyesületnek sikerült meg-
mentenie. Elõterében háziállatok, valamint megyénk
ismerõs vadjai: nyúl, õz és fácán láthatóak, a háttérben
pedig napraforgók és akácerdõ. A budapesti restauráto-
rok által leszedett és helyreállított freskót 2003-ban az
állatpark márványtermében helyezték el, ahol ma is
megtekinthetõ.


