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TURIZMUS.
Összességében jó volt
a nyári szezon turisz-
tikailag, viszont az
idõjárás sokszor nem
kedvezett a szabadtéri
programoknak.

PROBLÉMÁSOK.
A Down-szindrómás
gyermekeket nevelõ
szülõk számára az a
legszörnyûbb, hogy
elviseljék más embe-
rek érzéketlenségét.

Néhány nappal ezelõtt még ilyen csodaszép volt az õszi fényben fürdõzõ Sóstó, szí-
nes levéldíszlettel. Azóta, ha az esõ és a szél kicsit megtépázta is a külsõt, folyamato-
san népszerû azok körében, akik egy kis kikapcsolódásra, friss levegõre vágynak a
Nemzeti Gyógyhelyen. Nyáron pedig végképp, hiszen a trendek azt mutatják: a tava-
lyihoz hasonló fõszezont zárt Nyíregyháza, s ezt a nemsokára a Modern Városok
Program keretében épülõ négycsillagos szálloda még tovább erõsítheti. (3. oldal)

SEGÍTSÉG LOMBHULLÁS IDEJÉN
Bár még hetente szállítják el a kertes házas övezetekbõl a Térségi Hulladék-Gazdál-

kodási Nonprofit Kft. munkatársai a biohulladékot, december 1-jétõl változik a rend,
akkortól havonta él majd tavaszig ez a lehetõség. Addig azonban az õszi, lombhullásos
idõszakra való tekintettel a társaság lehetõvé teszi azt, hogy a biokuka mellé zsákban
összeszedett falevelet is kitegyenek a kerttulajdonosok. Hajnal Tünde, a  Térségi Hulla-
dék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. PR-referense szerkesztõségünknek jelezte, nagyon fon-
tos, hogy ez ne szelektíves zsák legyen. Ha pedig gallyakat tesznek ki, akkor lényeges,
hogy kötegeljék, hogy minél könnyebb legyen a hulladék elszállítása. Ezt a plusz zsákot
vagy köteget a járatszállítási napokon a biokuka mellé kell kihelyezni, a cég munkatár-
sai onnan viszik majd el. A gyûjtés idejérõl egyébként a hulladékszállítási naptárból
tájékozódhatnak a kerttulajdonosok, vagy megnézhetik a társaság honlapján is.

A téli felkészülés jegyében megtartották a hószolgálati
gépek szemléjét a NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén.
A városüzemeltetõ cég a téli síktalanítás során több mint
260 kilométer szilárd burkolatú utat, 337 kilométer
hosszú burkolatlan utat, 52 kilométer hosszú kerékpár-
utat, nagyjából 15 ezer parkolót, a buszöblöket és jár-
dákat takarítja.

A téli hószolgálat során összesen 17 munkagép és 17
gépjármû áll a társaság rendelkezésére, melyek téli mû-
szaki felkészítését elvégezték. Bevethetõ öt nagy teljesít-
ményû sózó-toló gép, melyek folyékony sóoldat kiszórá-
sára is alkalmasak, ezek a gépek takarítják a városi tö-
megközlekedési útvonalakat és az aszfaltozott utakat.
Három MTZ-82-es traktor gondoskodik a kerékpárutak,
parkolók és bokortanyák bekötõútjainak tisztításáról. Két

TÉLI GÉPSZEMLE A FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN
homlokrakodó és egy gréder a hóátfúvások megszünteté-
sénél, illetve a síktalanító anyagok rakodásánál használ-
ható. Hat kommunális kisgép és toló-szóró járdatraktor a
belvárosi járdák, sétautak, térburkolatok hótolási felada-
tát látják majd el. Kézi hóeltakarításhoz 13 kisteherautó
áll rendelkezésre. Egy másik kisteherautó a hóteher alatt
leszakadó ágak, kidõlt fák eltávolítását, veszélyhelyzetek
megszüntetését, illetve a sótárolók feltöltésének feladatát
segíti. Két terepjáró a koordináció végzéséhez, és egy kis-
busz a kézi munkaerõ szállításához áll rendelkezésre.

A FÕBB ÚTVONALAKKAL KEZDIK

A társaság elõször a fõbb tömegközlekedési útvonala-
kat, majd a járdákat és kerékpárutakat, ezt követõen az
összekötõ utakat, végül a szervizutakat síktalanítja. Keczkó

János osztályvezetõ elmondta, jelzés után egy órával el
tudnak indulni a gépek. Megkezdik az alásózás technoló-
giájával a síktalanítást, de egy ideig ennek nincs látszatja,
hiszen forgalom kell ahhoz, hogy a hó összekeveredjen a
sóval, és ezt követõen indul meg az intenzív olvasztó ha-
tás, ami csúszásmentessé teszi az aszfaltot.

1300 TONNA A SÍKTALANÍTÁSÉRT

Jelenleg 900 tonna só, 300 tonna fûrészporos sókeverék,
80 tonna folyami homok és 5 tonna, a díszburkolatokon,
illetve a zöldfelületeken átvezetõ sétányokon használt kör-
nyezetkímélõ anyag áll rendelkezésre. A téli útüzemelteté-
si feladatok ellátásában közel 80 fõállású dolgozó, vállal-
kozók és közfoglalkoztatott munkavállalók vesznek részt.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÕSZI DÍSZLETEK KÖZÖTT

Fotó: Szarka Lajos
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TAKARÍTJÁK A FALEVELEKET
A NYÍRVV Nonprofit Kft. három

seprõgéppel takarítja az õszi faleve-
let a nyíregyházi utakon. Az esõs idõ-
járás miatt lehullott nagy mennyisé-
gû levél összeszedése idõigényes,
ezért kérik a Tisztelt Városlakók tü-
relmét!

ÚJ JÁTSZÓTÉR
Új játszóteret épített a NYÍRVV

Nonprofit Kft. Nyírjesen. A városrész
elsõ játékhelyén egy csúszdával és
hintákkal felszerelt kombinált játék-
várat, egy rugós bébijátékot és árnyé-
kolóval fedett homokozót állított fel
a társaság.

REKORDRA KÉSZÜLNEK
Plutóniumsárkány néven alakult társas-

játék klub az Új Nemzedék Nyíregyhá-
zi Közösségi Térben, ahol terveik szerint
jövõre megdöntik majd a leghosszabb
ideig tartó társasjátékozás rekordját, ezért
az õszi szünetben péntek reggeltõl szom-
bat estig, 36 órán keresztül gyakoroltak.

TÖRTÉNELMI BARANGOLÁS
A Jósavárosi Görögkatolikus Egy-

házközség keretein belül mûködõ ér-
telmiségi és nyugdíjas egyesület tagjai
és családtagjaik kétnapos kiránduláson
vettek részt, hogy megismerjék Ma-
gyarország történelmi-kulturális örök-
ségeit.

PLATÁNFÁKAT ÜLTETTEK
23 platánfát ültetett el a Sóstói-tó

keleti sétányánál a Sóstógyógyfürdõ-
ért Alapítvány. Ezzel a korábban ülte-
tett 40 darabos platánfasor kiszáradt
és elpusztult fáit pótolták. Ha megnõ-
nek, kellemes árnyékot adnak majd az
arra járóknak.

VADGÁZOLÁS
Csütörtökön reggel a Nyírszõlõsi

úton rókát gázolt el egy személygép-
kocsi, majd otthagyta az elpusztult
állatot. A szakemberek arra figyel-
meztetik a közlekedõket, hogy a vad-
gázolást minden esetben jelenteni
kell.

CSODÁK ÜVEGBÕL
Különleges üvegszobrok formájában,

egyfajta szellemi kísérlet darabjait te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a Városi
Galéria új tárlatán. Nagy Lajos Imre
szobrászmûvész egyedi, üvegbõl ké-
szült alkotásai november végéig várják
a látogatókat. (Interjú a 9. oldalon.)

ÉLVONALBAN A MÓRICZ
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Ál-

talános Iskola 60 diákja a közelmúlt-
ban részt vett az Országos Bolyai Ma-
tematika Verseny megyei fordulóján.
A 8. évfolyamos csapat november 19-
én megmérettetheti magát a verseny
országos döntõjén is.

MÉCSESEKKEL EMLÉKEZTEK

A forradalom és szabadságharc hõseire
emlékeztek november 4-én Nyíregyházán.
A nemzeti gyásznapon mécsesek gyúltak
a nyíregyházi mártírok emlékhelyeinél az
Északi temetõben, a Hõsök terén az '56-os
emlékmûnél és a Kossuth téren a városhá-
za elõtt is.

– Évekig nem tudtuk, hogy itt vannak el-
hantolva, vagy elásva, mert nem temetve
voltak... – mesélte Gutyán Tamásné Szilágyi
Erzsébet, majd hozzáfûzte, még csak nem
is sejtették, hogy kivégzése után hová han-
tolták el édesapját, Szilágyi Lászlót. A férfi
1956-ban aktív szerepet vállalt a forrada-
lomban. Õ volt a nyíregyházi munkástanács
intézõbizottságának elnöke. A forradalom
és szabadságharc leverése után, munkatár-
sával, a hírszerzõ csoport vezetõjével, To-
masovszky Andrással együtt letartóztatták.
Két év múlva mindkettejüket halálra ítél-
ték. A két nyíregyházi mártírt 1958. május
6-án a nyíregyházi börtön udvarán felakasz-
tották. A holttesteket az Északi temetõ 28-
as parcellájában, jelentelen sírba helyez-
ték el. A hozzátartozók csak évekkel ké-
sõbb tudták meg, hol nyugszanak.

– Édesanyám 10–12 év múlva tudta
meg, hogy itt vannak eltemetve, és õ járt
is ide. Mi akkor még gyerekek voltunk,
minket nem hozott, mert ugye ez titok volt.
Tulajdonképpen a rendszerváltás után,
amikor megtörtént az exhumálás, attól
kezdve jártunk ide. Illetve kopjafát helyez-
tek el. Elõször a 28-as parcella szélén,
majd pedig megkapták a díszsírhelyet a
temetõ bejáratánál – tette hozzá a lánya,
aki négyéves volt apja kivégzésekor.

A nyíregyházi ’56-os mártírokat 1989-
ben exhumálták. Két évvel késõbb a város
díszsírhelyet biztosított számukra, majd
késõbb emlékhelyet alakítottak itt ki. Múlt
pénteken, a forradalom és szabadságharc
leverésének 60. évfordulóján az Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére megemlékezést
tartottak a 28-as parcellánál. Pontosan ott,
ahová kivégzésük után helyezték a Szilá-
gyi László és Tomasovszky András holttes-
tét. A hozzátartozók, leszármazottak, az
önkormányzat és különbözõ intézmények
képviselõi mécseseket gyújtottak és elhe-
lyezték az emlékezés virágait.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Megemlékeztek a hõsökrõl

BARAKKBA ZÁRVA
Barakkba zárva – Életre ítélve címmel

nyílt installáció a Kossuth téren. Az egye-
di köztéri kiállítás célja, hogy az emberek
emlékezzenek és emlékeztessenek a 20.
század egyik legnagyobb tragédiájára, a
málenkij robotra, vagyis a Szovjetunióba
kényszermunkára hurcolt ártatlan magyar
áldozatokra.

Magyarország Kormánya a 2015-ös és
2017-es éveket a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévének nyilvánította. Ennek célja,
hogy megemlékezzenek az elvitt áldoza-
tokról, és felhívják a figyelmet a 20. szá-
zadi történelem egyik legnagyobb szé-
gyenfoltjára, amelyrõl sokáig beszélni sem
volt szabad. Ezért Barakkba zárva – Életre
ítélve címmel, múzeumi környezettõl el-
térõ, köztéri kiállítás nyílt Nyíregyházán,
a Kossuth téren, amely a 20. századi törté-
nelem egy darabját viszi az emberekhez
közel. A Gulágot szimbolikusan egy kora-
beli építmény jelképezi, ahová belépve a
látogató fizikai közelségbe kerülhet a má-
sodik világháborúban és az utána követ-
kezõ években történtekkel. 12 nagymére-
tû képpár hozza egy síkba a múltat a je-
lennel, szemléltetve ezzel is az emberi
gyarlóságot.

SZÁZEZREK KÉNYSZERMUNKÁN

Dr. Ulrich Attila alpolgármester megnyi-
tójában emlékeztetett, az elmúlt évezre-
dek alatt az ember mindig elkövette ugyan-
azt a hibát. Testében és lelkében megnyo-
morított, elrabolt és elhurcolt embereket,
felégetett településeket, meggyilkolt cse-

csemõket és asszonyokat. Hozzátette, nem
volt szent semmi, mint ahogy ma sem az,
hiszen hasonló események ma is vannak
a világban. Az alpolgármester kifejtette, az,
hogy kényszermunkára hurcoltak embere-
ket, az velünk, a közvetlen környezetünk-
ben történt meg. Dr. Ulrich Attila felidéz-
te azt, amikor a szovjet hadsereg az utcán
sétáló, vagy a lakásukban tartózkodó em-
bereket vitte magával a Gulágra, a bányák-
ba és vasutat építeni. Ez 800 ezer honfi-
társunkkal történt meg, amelybõl 200 ezer
nem élte túl a megpróbáltatásokat. Ennek
a közel 1 millió magyarnak állít emléket a
nem mindennapi kiállítás. A tárlat érdekes-
sége, hogy az archív történelmi mozzana-
tok mellé az egykori rabok, a túlélõk mai
fotói és pillanatai kerültek. Minden kép
alatt kísérõ szöveg is várja a látogatókat,
amelyek felvilágosítást nyújtanak a szov-
jet táborrendszer tényeirõl, az elhurcoltak
akkori helyzetérõl, de olvashatóak rajta
egyedi élettörténetek is. A különleges kül-
téri tárlat éjjel-nappal nézhetõ meg ingye-
nesen vasárnapig a Kossuth téren.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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Összességében jó nyári szezonról számoltak be a tu-
risztikai szolgáltatók, ugyanakkor az idõjárás idén sok
esetben nem kedvezett a szabadtéri programoknak.

– Nyíregyházán a vendégéjszakák száma az elmúlt
években folyamatos – többször kétszámjegyû – növeke-
dést mutatott, ez a fejlõdés 2015-re elérte a csúcspontját,
2016-ban pedig stagnált. Látszik, hogy 4 csillagos szállo-
da hiányában a fejlõdési ütem lelassul, annak ellenére,
hogy a város a teljes ifabevételét turisztikai marketingre
fordítja – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó
Marianna, a TDM Nonprofit Kft. ügyvezetõje, az adatokat
értékelve.

MINDEN HARMADIK KÜLFÖLDI

A KSH nyár végéig rendelkezésre álló adatai alapján
egyre többen érkeznek külföldrõl, most már több mint
minden harmadik turista választja a határokon túlról vá-
rosunkat. S tovább is maradnak: az összes vendégéjszaka
harmadát nekik köszönheti a város. Az átlagos tartózko-
dási idõ egész évre vetítve egyébként közel két éj. Az év
elsõ kétharmadában a látogatóink többsége Európából jött,
melyen belül a szomszédos országokból és Lengyelország-
ból érkezõk aránya jelentõs.

SZLOVÁK, LENGYEL, ROMÁN, NÉMET

A vendégéjszakák számát tekintve az idei évben elsõ
helyen Szlovákia áll, ahonnan 8 százalékkal több vendé-
get és 7,5 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak a
kereskedelmi szálláshelyeken 2016. augusztus 31-éig. A
KSH adatai alapján a második legfontosabb küldõpiacunk
Lengyelország, innen is többen jöttek, mint tavaly, de ez
különösen érvényes a „harmadik helyezett” Romániára,
a vendégéjszakák számának 12,58 százalékos növekedé-
sével. A nem szomszédos országokból érkezõknél a né-
met vendégéjszakák száma is kiemelkedõ, a városunk iránt
mutatott növekvõ érdeklõdésnek köszönhetõen a negye-
dik legtöbb a németeknek köszönhetõ az elsõ nyolc hó-
napban.

EREDMÉNYES KAMPÁNYOK

– A statisztikai adatok tükrében az idei év egyik legna-
gyobb pozitívuma, hogy egyre több külföldi fedezi fel a
Nyírség fõvárosát – értékelt az ügyvezetõ, majd hozzá-
tette: – A legfontosabb küldõpiacokat tekintve a román
vendégéjszakák számának a növekedése kimagasló, mely
a kormányzati támogatásból megvalósult intenzív mar-
ketingkampánynak köszönhetõ. Ennek keretében tavaly
júniustól az idei év májusának végéig nyomtatott és elekt-
ronikus formában, illetve számos alkalommal és hely-
színen személyesen is népszerûsítettük Nyíregyháza és
a Nyírség egyedülálló turisztikai kínálatát. A munkánk
eredményeként az idén jóval több román turistát látott
városunk vendégül, mely számunkra is egy megerõsítés,
hogy a jövõben is érdemes kiemelt figyelmet fordítani
erre a piacra. Idén emellett nagy hangsúlyt fektettünk Len-
gyelországra, ahol több alkalommal személyesen csábí-
tottuk Nyíregyházára a potenciális turistákat. A szoká-
sos, minden évben ismétlõdõ munkák mellett pedig ter-
veink között szerepel a belföldi piacokon történõ még
intenzívebb megjelenés – tekintett elõre is Furkóné Sza-
bó Marianna.

EGYRE MAGASABB ELVÁRÁSOK

Egy korábbi számunkban közzétettünk jó néhány vissza-
jelzést azoktól, akik itt nyaraltak, természetesen a vélemé-
nyeket a TDM-nél is figyelik. Eszerint a vendégek igénylik
a félpanziót és a belépõket tartalmazó komplex csomag-
ajánlatokat. Ezen kívül sokak elvárása az ingyenes wifi, mely
napjainkra már mondhatni, hogy alap kritériummá vált.

A TAVALYIHOZ HASONLÓ FÕSZEZON VOLT NYÍREGYHÁZÁN

Az alábbi csupán egy levél abból a sokból, ami köz-
vetlenül a városházára, vagy a polgármester postafiók-
jába érkezik, egy-egy nyíregyházi nyaralás után:

„Szívbõl gratulálok városukhoz!
2016. október 21–23. között néhány napot barátnõm-

mel Nyíregyházán töltöttem. Mindketten évtizedekig
Veszprémben éltünk, én – jelenleg már, ismét – az Al-
földön, ahol születtem. Csak annyit tudtunk a városról,
amennyi az interneten megismerhetõ, ez nem volt ke-
vés, de amivel szembesültünk, az maga volt a csoda.
Nagyon szép, harmonikus, nyugodt, bizalomnyújtó,
kedves, ápolt, gondozott és harmonikusan szép a váro-
suk. Megkockáztatom, hogy a rengeteg pénzt felemész-
tõ megyei központok közül sokat, sõt még a fõváros nagy
részét is felülmúlja az a törekvés és eredmény, amit a
városukkal tettek.  Manapság azt is gondoljuk átlagpol-
gárként, hogy csak a város volt az elsõ, semmi más!
Szakadó esõ volt, de amit tudtunk, mindent megnéz-
tünk. Jobban emlékeznénk a látott épületekre, szobrok-

„GRATULÁLOK A VÁROSUKHOZ!”

ra, ha táblás információkat olvashattunk volna róluk. Ez
az egyetlen, amit meg kellett jegyeznem, nincs több...
Mindenütt üzletek, szép portálok, egy üzletet sem lát-
tunk, amely eladó vagy kiadó lenne és ezért be van zár-
va. Csodáltuk a tereiket, a rengeteg padot, pihenõhe-
lyeket, a gondozott, virágosított parkokat. Kérem, fogad-
ják el tényszerû véleményünk, mert ismerünk az ország-
ban olyan nagy városokat, megyeszékhelyeket – sõt él-
tem is néhányban –, amelyek meg sem közelítik ezt a
várost... Látszik a törõdés a lakossággal, a látogatókkal.
Csaknem egy napot töltöttünk az állatkertben. Megle-
pett, feledhetetlen. Nagyon kevés az elismeréshez, ha
csak gratulálok Önöknek, az alkotóknak, az ápolóknak,
gondozóknak. Amerre csak járni fogok, mindenütt hírét
viszem a látványnak, kinek csak tehetem, figyelmébe
ajánlom, hogy van néhány város, kiemelkedõen Nyír-
egyháza és látványosságai, állatkertje, amely igazolja,
hogy nemcsak Dunántúl van, de Tiszántúl is Magyaror-
szágon. Örülünk, hogy ott lehettünk!”

(név és cím a szerkesztõségben)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Mindezek – természetesen, az ár mellett – erõsen befolyá-
solják a választást a helyek között. Nyíregyházán számos
típusú és árkategóriájú szállás található, így minden cél-
csoport megtalálhatja a maga számára legmegfelelõbbet.



AKTUÁLIS

2016. NOVEMBER 11.4

Márton-napi vigasságot tartanak november 12-én,
szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományok
szerint libás ételekkel és újborral várják a látogatókat, de
lesz istentisztelet, libaszépségverseny, lámpás felvonulás
és táncház is.

Már a középkortól nagy lakomákat rendeztek e jeles
napon, mert úgy hitték, hogy akkor az új esztendõben is
bõven lesz mit enni és inni. A Sóstói Múzeumfalu is köve-
ti a hagyományokat, mi több, a napot számos zenés-tán-
cos program is színesíti majd. „Itt a libatolvaj!” címmel a
nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintéz-
ményének „Így tedd rá!” tánccsoportja mutat be mûsort,
majd a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium növendé-
keinek néptáncbemutatóját kísérhetik figyelemmel. A
Mandala Dalszínház elõadásában felcsendülnek a Lúdas
Matyi címû zenés darab részletei, a faluközpontban álló

KERESIK A LEGSZEBB LIBÁT

református templomba pedig azokat várják majd, akik részt
szeretnének venni az istentiszteleten, hálát adva az õszi
betakarításért. A délutáni programot a Szeredás Népzenei
Együttes interaktív dramatikus játéka nyitja meg.

A délután folyamán lesz libaszépségverseny is, melynek
elsõ helyezettjét finom takarmány, gazdáját vagy gazdasszo-
nyát pedig értékes nyeremény várja. A friss hagyományt
követve lámpás felvonulást is tartanak. A muzsikát a Bür-
kös zenekar szolgáltatja, és a felnõttek is bekapcsolódhat-
nak a tánctanulásba. A gasztronómiai paletta sem merül ki
a zsíros kenyérben, a vendégek libasültet, kemencében sült
tököt, almát és krumplit, „libaszem”-nek keresztelt kalá-
csot és szívmelengetõ forró italokat fogyaszthatnak.

A Sóstói Múzeumfalu a Márton nevû kedves látoga-
tókat egy külön kedvezménnyel lepi meg, õk belépõ-
jegy vásárlása nélkül vehetnek részt a rendezvényen.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

 ÓZOON RECEPT

TÁMOGATJA A VÁROS A KORIZÁST
Múlt heti számunkban megírtuk: a

korábbi sportcsarnokból újjászületett
Continental Aréna nyár elején meg-
nyitotta kapuit, így már nincs a kör-
nyéken munkaterület, ezért újból
mobil jégpályán hódolhatnak szenve-
délyüknek e téli sport szerelmesei. A
városházán megtudtuk, noha a teljes
lakosság használhatja a pályát, az ön-
kormányzat idén is jelentõs forrást
biztosít arra, hogy az iskolások és
ovisok korcsolyázhassanak november
végétõl februárig, gondolva a diák- és
utánpótlássportra is.

VÁSÁROLT JÉGIDÕ

Az iskolák 2016. november 21-étõl
várhatóan 2017. február 24-éig tanítási
napokon reggel 8 órától délután 16 óráig
elõzetes bejelentkezés alapján, szerve-
zetten, csoportosan térítésmentesen ve-
hetik igénybe a Continental Aréna te-
niszpályáján felállított mobil jégpályát.
Bejelentkezni a 30/623-0888-as telefon-
számon lehet, elõzetesen november 15-
étõl. Akinek nincs korcsolyája, 300 fo-
rintért bérelhet az üzemeltetõtõl. Ren-
des Sándor kiemelte: a város vezetése
gondolt az utánpótlás-nevelés támoga-
tására is, hiszen az iskoláknak vásárolt
jégidõ keretében hétfõtõl csütörtökig
16.00–18.00 óra között a helyi jégsport
egyesület növendékei számára bérli a
jégpályát, így térítésmentes edzési lehe-
tõséget biztosítva számukra. Átszámít-
va ez közel 3 millió forintos támogatást
jelent.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A jégpálya nyitvatartása a közön-
ség számára: hétfõ–csütörtök:
19.00–21.00-ig, péntek: 16.30–
18.30-ig és 19.00–21.00-ig, szombat
és vasárnap: 10.00–13.00-ig, 13.30–
16.00-ig, 16.30–18.30-ig és 19.00–
21.00-ig. További információ:
www.nyirjeg.hu.

ROPOGÓS SÜLT LIBACOMB, TEPERTÕS
BURGONYAPÜRÉVEL,

PÁROLT KÁPOSZTÁVAL

Az Ózoon Hotel mesterszakácsa, Szoboszlai Gyu-
la egy újabb különleges étel receptjét ajánlja olvasó-
ink figyelmébe, így Márton-naphoz közeledve.

Hozzávalók 4 személyre: 4 db libacomb, 1 kg bur-
gonya, 1,5 kg vörös káposzta, olaj, só, bors, zúzott
fokhagyma, 1/4 kk. õrölt kömény, 15 dkg kristálycu-
kor, ecet, vagy balzsamkrém ízlés szerint.

Elkészítés: A megtisztított libacombokat sózzuk,
borsozzuk, megkenjük zúzott fokhagymával, és 160
fokon másfél óráig sütjük. Eközben a megtisztított bur-
gonyát megfõzzük, összetörjük és a tepertõvel meg a
a libazsírral összekeverjük, borssal ízesítjük. Közben
elkészítjük a párolt káposztát. Olajon cukrot
karamellizálunk, rászórjuk a csíkokra vágott káposz-
tát,  sóval és köménnyel ízesítjük, pároljuk, majd a
végén  ecettel vagy balzsamolajjal ízesítjük.

Tálalás elõtt a libacombokat 200 fokon pirítjuk, a
tepertõs burgonyát 2 evõkanállal megformázzuk, mel-
lé tesszük a párolt káposztát és a libacombot.

Jó étvágyat hozzá!

Nyíregyházán újranyit a mobil jég-
pálya a Continental Aréna mellett. A
nyitás napján, 2016. november 18-án
16–18 óra között a Szabolcsi Jégsport
Egyesület jégkorongcsapata tagtobor-
zást tart 6–14 éves korú kisfiúknak és
kislányoknak. Akik lemaradnak az ese-

ményrõl, azokat szombaton 10–12 óra
között várják az edzõk a jégpályán.
Részletes felvilágosítást a helyszínen
nyújtanak a szakemberek. Minden új,
az egyesületbe belépõ játékos ajándé-
kot kap. Szeretettel vár minden érdek-
lõdõt a Szabolcsi Jégsport Egyesület!

TOBOROZ A JÉGKORONGCSAPAT

– Nyíregyháza önkormányzata közel
16 millió forint értékben, 596 óra jégidõ
vásárlásával a 2016/2017-es tanévben is
biztosítja az ingyenes téli korcsolyázási
lehetõséget a nyíregyházi köznevelési in-
tézmények tanulói és a város óvodásai
számára – erõsítette meg szerkesztõsé-
günknek a korábbi hagyomány folytatá-
sát Rendes Sándor, a Polgármesteri Hi-
vatal sajtószóvivõje.
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HATÁRIDÕRE KÉSZÜLTEK EL A KIVITELEZÉSSEL
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662  869 721

forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ, európai uniós
támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malom-
kert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat
és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” TOP-6.3.3-
15-NY1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvaló-
sítására.

A projekttel egy több évtizedes probléma oldódik meg
Nyíregyházán. Nagyobb esõzések idején a belvíz milliós
nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat
okozott. Ennek megoldására az önkormányzat 2013-ban
elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett belvíz- és csa-
padékvíz-elvezetési koncepcióját”, amibe beleilleszkedik
ez a pályázat is, és Nyíregyháza négy területén valósul
meg. A Tünde utcán, a Lujza–Alma utca területén, a Ma-
lomkertben – itt a beruházás befejezõdött és október 13-
ával megtörtént a mûszaki átadás-átvétel is – és a Tüzér
utcán, ahol 2016. július 27-én megindultak a kivitelezési
munkálatok. A meglévõ csapadékcsatorna-rendszer kapa-
citásának növelése megtörtént. Nagy keresztmetszetû mû-
anyag csõcsatornák kerültek beépítésre, több mint 500
méter hosszan. Kialakításra került 10 darab tisztítóakna,
és megvalósult a nyílt medrû árkok visszatöltése is, mely-
hez több száz köbméter föld megmozgatására volt szük-
ség. A beruházással érintett és felbontott útpályaszerke-
zeteket helyreállították. Így a mûszaki átadás-átvétel 2016.
október 25-én sikeresen, határidõben megtörtént.

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTÉS

Itt tartott helyszíni szemlét dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város polgármestere, aki elmondta, elé-
gedett a látottakkal. Hozzátette, az a több évtizedes prob-
léma, ami a csapadékvíznél jelentkezett, megszûnt.

– Látható, hogy az árkot betemettük, 120 centiméter

átmérõjû, korszerû, mûanyag csõrendszert építettünk meg,
10 aknával. Ez azt jelenti, hogy ez a mély fekvésû terület
nem lesz olyan állapotban, mint az esõzések után eddig
évtizedekig volt, de építjük a rendszert tovább tavasszal
az Alma, Lujza, Tünde utcán át, és így az egész városrész
csapadékvíz-elvezetése meg lesz oldva.

A négy területbõl már két helyen befejezõdtek a mun-
kálatok, a Tüzér utcai szakasz rekonstrukciója mellett
már a Malomkertben is lezárult a kivitelezés. Ott a meg-
valósult 4 darab vasbeton szerkezetû záportározó blokk
több mint 330 köbméter csapadékvíz tárolására alkal-
mas. A záportározó blokk csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerbe történõ rákötése és a terület helyreállítása megtör-
tént, így a 2016. október 25-ei határidõt megelõzõen át-
adásra kerültek a beruházással érintett parkolók az ott
élõ lakosok számára. A Lujza, Alma és Tünde utca terü-
letére a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárások folyamatban vannak, ott a kivitelezési
munkálatok 2017 tavaszán kezdõdhetnek meg, és vár-
hatóan 2017 augusztusában fejezõdnek be. A projekt
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi
költségvetési elõirányzatból kerül finanszírozásra.
(x)

A jelentõs beruházás kevéssé látványos, de a nagyobb
esõzéseknél érezteti majd elõnyeit. Képünkön dr. Kovács

Ferenc polgármester a projektben részt vevõ szakemberekkel.
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Major Ferencné Kató néni vasárnap ünnepelte 108. szü-
letésnapját. Nyíregyháza, de a megye és valószínûsíthe-
tõen az ország egyik legidõsebb asszonyának ereje bár
az évek során megfogyatkozott, de õ azt mondja, ennek
ellenére még legalább 2 születésnapja biztosan lesz, mert
úgy érzi, 110 évig fog élni.

Haja hófehér, testalkata vékony. Öltözéke elegáns, ar-
cáról pedig mérhetetlen nyugodtság sugárzik, pedig kö-
zel s távol sincs olyan ember, aki annyi mindent át- és
megélt volna, mint a 108 éves Kató néni. Nemhogy a
második, de még az elsõ világháborúra is emlékszik. 1908.
november 6-án született Tiszaújlakon. Szülõvárosában
érettségizett, majd Debrecenben járt kereskedelmi iskolá-
ba. Még manapság is legszívesebben fiatalkori emlékeirõl
mesél, bár megpróbáltatásokban bõven volt része. Férjét
1944-ben elhurcolták málenkij robotra, ahonnan soha töb-
bé nem tért vissza, így Kató néninek családfenntartóként
egyedül kellett gondoskodnia 1941-ben született fiáról és
beteg édesanyjáról. Cipõgyári bérszámfejtõként dolgozott,
majd 1960-ban Nyíregyházára költözött és a Temetkezési
Vállalatnál raktárosként tevékenykedett, késõbb pedig
koszorúkeret-készítéssel foglalkozott.

80 ÉVESEN KEZDETT EL UTAZNI

Kató néni legutóbbi találkozásunkkor elmesélte, sokat
gondolkodott azon, hogy a fizetésébõl mit csináljon. Az
ékszer nem érdekelte, így úgy döntött, utazni fog. 80 éves
korában elõször Bécsbe ment, de bejárta a fél világot: volt
Párizsban, Londonban, és Finnországban is.

Kató néni fiát korán elveszítette, két unokája és két déd-
unokája Budapesten él, velük állandó telefonos kapcsolat-
ban van és évente több alkalommal meg is látogatják. Laká-
sát már évek óta nem tudja elhagyni, látása és hallása is
megromlott már, ezért 2004 óta a Szociális Gondozási Köz-
pont munkatársai látják el. Életében nagyon fontos szerepet
töltött és tölt be a hit. Tagja volt egykoron az evangélikus

108 ÉVES LETT KATÓ NÉNI,
NYÍREGYHÁZA LEGIDÕSEBB EMBERE

egyház lánykörének, tartott vasárnapi iskolát a gyerekeknek,
és adományokat is gyûjtött rászoruló családoknak. Manap-
ság is szoros kapcsolatot tart fenn az evangélikus egyházzal.
Az Evangélikus Bibliakör tagja. Fabiny Tamás evangélikus
püspök és Györfi Mihály evangélikus lelkész pedig a nagyobb
ünnepek alkalmával meg is látogatják.

EBÉDRE MINDIG SÜTEMÉNYT IS ESZIK

Kató néni ideje nagy részét imádkozással és rádióhallga-
tással tölti. Szeret mesélni a régi dolgokról is. Gondozójá-
tól, Tóth Mónikától tudom meg, hogy délutánonként szo-
kott aktívabb lenni. Szokásain pedig régóta nem változtat:

reggelente teát iszik és péksüteményt eszik, még mindig
kedvence a húsleves, a fõtt hús és a sóskaszósz, ebéd után
pedig minden egyes nap kér süteményt is.

ISTEN KEGYELMÉBÕL...

A közelmúltban tüdõgyulladása volt, akkor az orvosa azt
mondta, már csak pár napja van hátra, de szerencsére Kató
néni, túl a százon, ezt is legyõzte. Nem maradtak el így
idén sem a születésnapi köszöntések. Meglátogatták a szom-
szédok, az ismerõsök és a lelkész úr is. Az orvosok azt mond-
ják, nagyon erõs Kató néni szíve, aki mindig elmondja, õ
úgy érzi, 110 évig fog élni. Erre pedig jó esélye is van, mert
mint mondja, az eddigi 108 is Isten kegyelmébõl volt így.

Kató néni, kívánunk sok erõt és boldog hétköznapokat,
hogy két év múlva újra felköszönthessük lapunk hasábjain
keresztül is.                                       (Szerzõ: Bruszel Dóra)

SZALAGAVATÓK AZ                       MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió folytatja a már több mint

egy évtizedes hagyományát: ezúttal is teret ad a kö-
zépiskolások látványos szalagavatós produkcióinak.
Ebben az esztendõben több mint 15 középiskola jelez-
te, hogy szívesen látná viszont a végzõs diákok mûso-
rának összefoglalóját a Nyíregyházi Televízió képernyõ-
jén. A hétvégén a Széchenyi István Közgazdasági, In-
formatikai Szakközépiskola és Kollégium diákjait kísér-
hetik figyelemmel a képernyõk elõtt. Vetítés: szombat
20.30, ismétlés: vasárnap 9.30, szerda 20.00.
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KITÜNTETETT NYÍREGYHÁZIAK
BÁN FERENC A NEMZET MÛVÉSZE LETT

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elisme-
réseként több megyei szakember vehetett át kitüntetést
a Hévízen tartott Mestervacsorán. Dr. Kovács Mihályné
Valéria, az Országos Schnitta Sámuel Bizottság elnöke a
gasztronómia területén végzett áldozatos munkájáért Élet-
mûdíjat kapott. Konyári Sándor mesterszakács munkás-
ságát pedig a szakács szakma legrangosabb elismerésé-
vel, Venesz-díjjal jutalmazták.

csak a szakemberek ismernek. Oktatói munkája során di-
ákok százai választották a vendéglátást hivatásul a Sipkay
iskolában.

Sokan közülük nemzetközi versenyeken, megmérette-
tésen is bizonyították tehetségüket. Pedig elmondása sze-
rint valójában nem a vendéglátásban szeretett volna elhe-
lyezkedni, hogy mégis oda került, az egy adminisztrációs
hibának köszönhetõ. Mai napig is aktív, versenyeket szer-
vez és diákokat készít fel, oktatófilmet forgat, zsûriz, gaszt-
ronómiai rendezvények lebonyolítója. Továbbképzéseken
tanítja a szakmabelieket, járja az országot, világot és igyek-
szik elhozni a legújabb vendéglátós trendeket. Az elisme-
rés nagyon sokat jelent számára.

A GASZTRONÓMIA KÖVETE

– Ez egy nagyon felemelõ érzés és nagyon boldog vol-
tam, hogy én ezt elértem. Nem régen kaptam meg a Gaszt-
ronómia Követe címet és azt hittem, hogy ez itt meg fog
állni, de úgy látszik, hogy gondoltak rám és kitüntettek az
Életmûdíjjal, amiben szerintem benne van, hogy én tény-
leg egy életet töltöttem le ezen a pályán – hangsúlyozta
dr. Kovács Mihályné.

HÉT KITÜNTETETT A MEGYÉBÕL

A jeles gasztronómiai eseményen dr. Kovács Mihályné
mellett a megyébõl még hatan vehettek át elismeréseket.
Konyári Sándor királyi szakács a szakma legrangosabb
elismerését, a Venesz-díjat kapta meg, Rácz Mihály mun-
kásságát Schnitta-díjjal ismerték el. Gasztronómiáért ér-
demérmet kaptak: Horváthné Baksi Judit, Deméné Viga
Erika, Petneházyné Bugán Magdolna és Somogyi Mihály.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

SZABÓ TÜNDE BEKERÜLT
A HÍRESSÉGEK KÖZÉ

A XIII. Országos Rövidpályás Úszóbajnokság zárónap-
ján rendezték meg, immár negyedik alkalommal a Magyar
Úszó Hírességek Csarnokának beiktatási ceremóniáját,
Százhalombattán. Az idei évben a Csarnok tagjai közé
választották dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkárt,
olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszót is. A
beiktatottaknak járó bronzszobrot Littomeritzky Mária, dr.
Tóth Ákos, Túri György, Vermes Albán, valamint a Média-
díjas Novotny Zoltán vehette még át az ünnepségen.

Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnökének
laudációját követõen Szabó Tünde megköszönte, hogy
olyan impozáns körbe választották, amelynek tagjai mind
példaértékû munkát végeztek és végeznek a magyar úszó-
sportért, a magyar sport elismertségéért.

– Úgy vélem, egy sportoló a szívében örökre sportoló is
marad. Mi, a magyar úszósport családjának tagjai jól tud-
juk, attól, hogy a másodperceket már nem számoljuk a
medencében, hogy a tempózások üteme már nem mérv-
adó, edzõink buzdítása, társaink támogatása, a versenyek
izgalma örökre bevésõdött a szívünkbe és a lelkünkbe, így
a mindennapunkba – fogalmazott köszöntõjében az állam-
titkár.

(EMMI Sportért Felelõs Államtitkárság)

A nyíregyházi Bán Ferenc Kossuth-díjas építõmûvész,
címzetes egyetemi tanár, a Magyar Mûvészeti Akadémia
rendes tagja, Nemzet Mûvésze díjat vehetett át Balog Zol-
tántól, az emberi erõforrások miniszterétõl és Fekete
Györgytõl, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökétõl múlt
héten csütörtökön Budapesten, a Pesti Vigadóban. Az
alábbiakban az eseményen elhangzott méltatását közöl-
jük...

„...Az építészet több mint vizualitás, rajzkészség. Ez
csak feltétel. Kemény szakmai felkészültség nélkül mit sem
ér” – vallja Bán Ferenc, aki az ország északkeleti régiójá-
ban végzett 50 esztendõs munkásságával, magas szintû,
következetes és Európában is számon tartott építész, élet-
mûvet hozott létre. Hivatását mindvégig a nemzetközi él-
vonal szintjén mûvelte. Keresõ, kísérletezõ, innovatív épí-
tész, aki a szellemi úttörõk családjába tartozik. A magyar
építészetre gyakorolt hatása erõteljes és megfellebbezhe-
tetlen. Alkotásai nemzetközi érdeklõdést és elismerést te-
remtettek a hazai építészetünknek, Õt pedig magas szak-
mai-emberi tekintélyû, országos elismertségû építész MES-
TERRÉ tette. Számos, nagy léptékû középület alkotója,
melyek a rá jellemzõ nagyvonalú szerkezetválasztás, a
professzionális tér és tömegalakítás révén a mai Magyar-
ország kultikus erejû pozitív üzenetei és biztatásai a jövõ
számára – remélhetõleg – így válnak majd a nemzeti em-
lékezet részévé. Alkotó munkája, mesteriskolai és egyete-
mi oktató tevékenysége révén gondolkodása, emberi tar-
tása ösztönzõ volt több fiatal generációra, sokan követték
és követik, mesterként tisztelik. Felfogása szerint az te-
kinthetõ építésznek, aki folyamatos szakmai kihívások elé
néz. Makacsul keresi az építészettel kapcsolatos gyökere-

ket, és a különbözõ kifejezési módokat, mert a kultúra
minden ága hordoz olyan általános érvényû értéket, amely
nélkül, mint fogalmaz: az ember csak szakbarbár lehet.
Élete, személyes példa is. Példája annak, hogy a kiemel-
kedõ tehetséggel és az erõs akarattal megáldott emberek
nehéz körülmények ellenére is jelentõs, nemzetközileg el-
ismert alkotóvá válhatnak...”

ELISMERTÉK A FÕORVOST
November 4-én és 5-én rendezte meg a Magyar Bel-

gyógyász Társaság regionális kongresszusát, melyre a Deb-
receni Egyetemrõl és az ország északkeleti régiójából ér-
keztek neves belgyógyászok. Az eseményen átadták a
2001-ben alapított Petrányi Gyula-díjat is, amellyel ez-
úttal Gál Zsolt, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház
fõorvosának munkáját ismerték el.

A múlt heti kétnapos rendezvényre a Debreceni Egye-
temrõl és az ország északkeleti régiójából érkeztek neves
belgyógyászok. A kongresszus tudományos programja idén
is a belgyógyászat egészét felölelte.

– Nincs olyan betegség, amelyet ne lehetne visszavezet-
ni a nem megfelelõ életmódra, és az is tény, hogy a beteg-
ségek kétharmada a táplálkozással valamilyen módon össze-
függ. A bélrendszerünkben nagyjából 2 kilogramm baktéri-
um van, több mint a normál sejtünk. Ezeknek a kórokozók-
nak az összetétele pedig kihat az egész szervezetünkre –
mondta  Paragh György, a Belgyógyászati Intézet igazga-
tója. A professzor kiemelte, hogy ma már nemcsak a ko-
rábban hitt betegségek – diabétesz, magas vérnyomás – ki-
alakulásában látják a környezeti tényezõk, az életmód sze-
repét. Többek közt a daganatos és a vérképzõrendszeri be-
tegségekért is felelõsek lehetnek a tápcsatornában lévõ bak-
tériumok.           (Debreceni Egyetem)

ÚJABB GASZTROSIKEREK

Több évtizedes munka gyümölcse ez a kitüntetés, mond-
ta a sokak által Valikának becézett kiválóság, akit nem
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NEW YORK-I BUDDHA,
NYÍREGYHÁZI KÉZZEL

Kozmikus utazásra hívta Szentirmay Gábor a Sipeki
Péter által menedzselt Plaza Galéria és Fotóstúdió teré-
be az érdeklõdõket nemrégen. A különleges témáknak
helyet adó kiállítóteremben ugyanis ezúttal egy 11 mé-
ter magas, New York-i Buddha néz le ránk. Igaz, fotók-
ról, amit a nyíregyházi építõ készített.

A nyíregyházi származású Szentirmay Gábor már hat
éve tagja a buddhista közösségnek, Taron figyeltek fel
kézügyességére, így jutott ki New Yorkba. – A tari kö-
zösségben nagy szerepet vállaltam a templom felújítá-
sában, eközben jelent meg néhány küldött láma New
Yorkból.

Nagyon megtetszett nekik az itt végzett festõ-díszítõ
munkám, és felkértek, hogy vegyek részt az õ közösségük
templomának építésében. Egy korábbi alkalom után 2015
októberében utaztam ki azzal a céllal, hogy egy lelkes
csapattal elkészítsük az Eljövendõ Maitrea Buddha szob-
rot és oltárt – árulta el a magát nem mûvésznek, hanem
egyszerûbben „csak” alkotónak nevezõ Gábor.

11 MÉTERES SZOBOR

A megnyitó résztvevõi Gábor kiállított – és még hetekig
látható – fotóin túl, egy vetítés során több száz képet te-
kinthettek meg az oltár készítésének folyamatáról.

A monumentális alkotás elkészítése szigorú kánon sze-
rint zajlott, a közel egyéves munka azonban meghozta ered-
ményét, 2016 júliusára kész lett a méreteiben is különleges
mû, amelyet a közösség tagjai innentõl élõként fogadnak
el. Ezt a laikusok számára is érthetõbbé teszi, hogy az óriá-
si, vörösrézbõl készült szerkezetbe  szent  mantrákat tartal-
mazó tekercsek kerültek, amiket a szerzetesek már hóna-
pokkal korábban elkészítettek. – A rengeteg munka mellett
csodálatos embereket ismertem meg, és tevékenyen részt
vettem az ottani ragyogó közösség életében.

Az oltár megalkotásában segítségünkre volt egy több
dinasztia óta szoborkészítéssel foglalkozó család. Végül
több hónapos munka eredményeképp létrejött az aura-
résszel együtt 11 méter magas szobor és oltár, melynek
folyamata valóban felemelõ volt – avatta be az érdeklõ-
dõket a képekrõl is sugárzó élménybe a már Budapesten
élõ készítõ, akinek képeit a hónap végéig láthatják a Plaza
nyitvatartási idejében.                    (Szerzõ: Farkas Fanni)

Nagy Lajos Imre szobrászmûvésznek két dolog bizto-
san jól megy: a tanítás és a formázás. A Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolán lett földrajz–rajz tanár, majd a Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán szerzett mûvészeti rajz-mûvészet-
történet–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári
diplomát. 30 évig dolgozott a Nyíregyházi Fõiskolán, 20
esztendeig vezette a Rajz Tanszéket, majd intézetigazga-
tó volt.

Gyerekkorában barackmagból faragott formákat, és régi
pénzeket gyûjtött. Mûvészetbarát családban nõtt fel.
Gulácsról Nyíregyházára jártak kiállításokat látogatni.
Számos ösztöndíjat, díjat nyert, és jelentõs tudományos-
szakmai-közéleti tevékenysége is. Nagy Lajos Imre, a Sza-
bad Mûvészetek Doktora In Vitro címû kiállítása novem-
ber 26-áig látogatható a Városi Galériában.

– Az intézmény éves kiállítási tervében szerepelt, hogy
megmutathasson mindent, amit az üvegszobor mûfajá-
ban alkotott.

– A cím nemcsak a kiállítás anyagára, az üvegre utal,
de jelzi azt a kísérletezõ folyamatot, mely akár lombikban
is születhetett volna. Régi történet! Egy szalonnasütés al-
kalmával keveredett véletlenül sörösüveg a parázsba, s
lett amorf alak belõle. Ez lett a tapasztalat. Aztán egyszer
csak elém állt egy hallgató, hogy õ üvegszobrot szeretne
készíteni. Mondtam neki, hogy rendben, bár én nem ér-
tek hozzá, de próbáljuk meg! Csináltunk akkor a fõisko-
lán néhány munkát. Nem volt szobor, viszont jól nézett
ki. Ma sem tudom, hogyan csinálják az üvegesek, ez a
saját technológiám. Nem érdekel a kémiája.

– Eltervezte, hogy mit ábrázol majd az üvegszobor,
vagy valahogyan sikerült, és abba belelátott egy témát?

KETTEN CSINÁLTÁK: AZ ÜVEG ÉS Õ
– Persze, csináltam egy formát, arról vettem negatívot,

és beletöltöttem az üveget. Kísérleteztem hogyan olvad
meg, hogyan kapcsolódik egymáshoz két szín, és innen
már tudatosan alakítottam a formát. De az üveg furcsa és
kiismerhetetlen anyag. Tehát ketten csináltuk. Egyszer ke-
vésbé volt olyan, mint amit kigondoltam, máskor meg sok-
kal jobb lett.

– Szabó Laci kollégám hozott egy zsák papírport. Érde-
kelt, hogy mit lehet vele csinálni. Az is teljesen egyedi
dolog volt.

– Utolsó bronz munkája?
– Épp tegnap készült el egy vert érem, melynek egyik

oldalán a kuruc Vay Ádámot, a másikon pedig a vajai kas-
télyt ábrázoltam. Most dolgozom a „Széphalomért” Ala-
pítvány és a Magyar Nyelv Múzeuma újabb érmén.

– Szobor?
– Ha a mellszobrot is szobornak tekintjük, szeptember-

ben avatták a Miskolci Egyetem Konfucius Intézete meg-
bízására készített munkámat.

– 2001-ben került Az államalapító szobra a Nyíregy-
házi Egyetem parkjába, és 2014-ben állították fel Nyír-
egyháza belvárosában a Kommunista diktatúra áldozata-
inak emlékmûvét. Két merõben külön világ!

– Szívesen csináltam mindkettõt, bár valóban egészen
más volt a két munka. Ez utóbbi is megérintett. A nagybá-
tyám szerencsére csak Taskentig jutott, de a nagyapámat
is elhurcolták.

– Szobrász vagy érmész?
– Szobrász vagyok, aki érmet is készít. Bár vannak olyan

helyek, ahol az érmészek nem szobrászok. Például a Bé-
csi Akadémián külön érmészképzés van. A mesterséget
mindenki saját maga tanulja meg, s megkeresi azokat az
embereket, akik segítenek neki. Én a mûvészetben auto-
didakta vagyok, bár érmészetbõl még doktorátusom is van.
Medgyessy Ferenc, az egyik legnagyobb szobrász orvos
doktor volt. A képzõmûvészet ezen ága nem könnyen
mûvelhetõ dolog. Igencsak elszántnak kell lenni!

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

– Valószínû, hogy minden tüzes dolog ilyen, így mond-
ják a zománcosok is.

– Az üveget a fény is érdekessé teszi. Minden megvilá-
gításban másként viselkedik.

– Errõl vall a Kék üvegtorzó, a Szindbád tábla, a Keleti
kapu, a Lélek-zet, vagy az Õselemek sorozat, meg a töb-
bi. Dolgozott Ön az üveg és a bronz mellett papírral is.
Évekkel ezelõtt talán épp a szomszédban, a Pál Gyula
Teremben állított ki festett papírmasékat.
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Országszerte megkezdõdött azoknak a határvadá-
szoknak a képzése, akiket az elmúlt idõszakban toboroz-
tak a fokozódó migrációs nyomás miatt. A Készenléti
Rendõrség Határvadász Bevetési Osztályát összesen 3
ezer fõvel fogják bõvíteni. A megyében Nyírbátorban in-
dul a képzés, összesen 71 fõvel. A leendõ rendõröket az
ORFK képviseletében Pinczésné Kiss Klára alezredes kö-
szöntötte múlt pénteken.

– Már nagyon várom, hogy elkezdõdjön a képzés –
mondta a nyíregyházi Sûrû Tamás, aki izgatottan várta az
elsõ órájukat. A fiatalembert gyerekkora óta vonzza a rend-
õri pálya. Amikor meghallotta, hogy munkatársakat tobo-
roz a rendõrség, azonnal jelentkezett. – Arra a késztetésre
jutottam most, amikor láttam ezt a toborzást, hogy itt a
helyem. Igazából korábban már dolgoztam fegyveres tes-
tületnél, úgyhogy „megmaradt” ez a pálya bennem – tet-
te hozzá a fiatalember.

HÁROMEZREN VÉDHETIK A HATÁRT

Sûrû Tamás mellett a megyében még 70 fõt válogattak
ki a jelentkezõk közül az induló határvadászképzésre. Õk
múlt héten már vigyázzba állva várták az Országos Rend-
õr-fõkapitányság képviselõjét. – A magyar rendõrség ve-
zetése nagy várakozással tekint önökre. Mindannyian tud-
juk, hogy a migrációs helyzet fokozódása miatt nagyon

MÁR KÉPZIK A LEENDÕ HATÁRVADÁSZOKAT

sok emberre van szükség az államhatáron, és önöknek a
képzést követõen az lesz a feladatuk, hogy a határon a
szolgálatot erõsítsék – így köszöntötte a leendõ határva-
dászokat Pinczésné Kiss Klára rendõr alezredes. A tobor-
zásra jelentkezõk elõször egy fizikai és pszichikai vizsgán
estek át. Aki ezt sikeresen teljesítette, azt válogatták be a
képzésre. A kormány döntése alapján a Készenléti Rend-
õrség Bevetési Osztályát 3 ezer fõvel fogják bõvíteni a
fokozódó migrációs nyomás miatt.

ALKALMAZÁSBAN ÁLLNAK

Pénteken országszerte összesen 11 helyszínen 574 le-
endõ határvadász képzése kezdõdött el. A folyamatos to-
borzásnak köszönhetõen a többieket ütemezetten fogják
oktatni. A hallgatók innentõl kezdve alkalmazásban áll-
nak.  – A képzés elsõ két hónapjában tulajdonképpen már
munkaviszonyban állnak a hallgatók, majd a második
hónap végén egy vizsgát kell letenniük. Ennek sikeres tel-
jesítését követõen a Készenléti Rendõrség állományába
kerülnek a hallgatók – mondta el Fehérvári Marietta. A
megyei rendõrségi referens hozzáfûzte, a felnõttképzési
program az iskolarendszerû képzésen alapul. A résztve-
võk elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek. Ha si-
keresen végeznek, májustól már õrzési, járõrözési felada-
tokat hajtanak majd végre a déli határon.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

147 tanuló, 52 pályamunka, 10 tagintézmény, 18 gyõz-
tes. Ezek „csak” számok, de nem akármilyenek egy rend-
kívüli, középiskolai projektrõl, amely mögött valódi tar-
talmak és a jubileumi esztendõhöz méltó teljesítmények
vannak.

A közelmúltban alakult Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére bátrat gondolt és nagy közössé-
gi összefogásra biztatva, interaktív közös megünneplésre
invitálta a centrum tagintézményeit egy projekt keretén
belül. Az iskola igazgatója, Kelemen Lászlóné arra ösztö-
nözte munkatársait, hogy a jubileumi megemlékezést vi-
gyék ki az iskola falain túlra a centrum keretei közé. Baski
Valéria, mint a projektért felelõs szervezõ tanár szakmai
irányításával különbözõ pályázati kategóriákat határoztak
meg: önállóan vagy csoportosan elkészített interjú, videó,
film, képzõmûvészeti, irodalmi alkotások, prezentáció és
zenemû.

A projekt célja a méltó megemlékezés mellett a kezde-
ményezések fejlesztésén túl, a centrumhoz való tartozás

ZAY 56-60: IRODALMI SZELLEMIDÉZÉS
közösségi élményének formálása is volt. A felhívás továb-
bi céljai közé tartozott, hogy az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot úgy mutassák be, hogy az ezekhez kap-
csolódó személyes és helyi emlékeknek, áldozatoknak és
a hõsöknek emléket állítsanak. Az október 23-ai megem-
lékezés minden tagintézményben egyedileg történt. A
Zayban Cserepes Csilla tanárnõ készítette fel a tanulókat
színvonalas elõadásukra, ünnepi visszatekintésükre. A pro-
jekt zárása, illetve eredményeinek díjazása október 28-án
volt a Zay aulájában a meghívott tagintézmények diákja-
inak és képviselõinek jelenlétében, a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrumot Márföldiné Kotricz Erzsébet képvisel-
te. Összesen 147 tanuló 52 pályamunkáját méltatták és
értékelték. 18 gyõztest, illetve helyezettet hirdettek a kü-
lönbözõ kategóriákban. Az i-re a pont egy exkluzív él-
ménnyel került föl. A projekt zárásának résztvevõi egy
rendhagyó színházi elõadás keretében irodalmi szellem-
idézésben vehettek részt Dózsa László és Agárdi László
színmûvészek: „Bohóc vérben és vasban” címû emléke-
zés drámáját hallgatva. (A teljes cikk a helyezettek felso-
rolásával és képekkel a  nyiregyhaza.hu oldalon találha-
tó.)

Állófogadást tartott az Osztrák Nagykövetség tisz-
teletbeli konzulátusa a városháza Krúdy-termében.
Múlt héten csütörtökön arra emlékeztek, hogy 1955-
ben, október 26-án hirdette ki Ausztria Nemzeti Ta-
nácsa az önkéntes, örök semlegességrõl szóló alkot-
mányerejû törvényt. A szomszédos államban ez a nap
nemzeti ünnep, így számos nyíregyházi egyenruhás
és civil szervezet, valamint közhivatal, közgyûjtemény
munkatársát meghívták az eseményre.

A nyíregyházi megemlékezést dr. Barabás László szer-
vezte. Az Osztrák Köztársaság nyíregyházi tiszteletbeli
konzulja elmondta, idén az osztrák nemzeti ünnep
összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalom 60.
évfordulójával. A semlegessé vált Ausztria ugyanis mint-
egy 200 ezer magyar menekültnek segített új hazát ta-
lálni a forradalom és szabadságharc leverése után. Erre
emlékezve a városházán egy kétnyelvû tablókból álló
kiállítás is megnyílt. A nyíregyházi ünnepségre eljött a
budapesti Osztrák Nagykövetség egyik kereskedelmi
tanácsosa is. Jürgen Schreder arról beszélt, hogy a két
ország között nagyon szorosak a gazdasági kapcsola-
tok, és úgy látja, ezek a jövõben még bõvülni is fognak.

– A kereskedelmi kapcsolatok Ausztria és Magyaror-
szág között nagyon magas színvonalon mûködnek. Ez
már így van évek óta. Magyarország számára Ausztria a
második legfontosabb kereskedelmi partner Németország
után. Ami pedig a befektetésekre vonatkozik, ebben
szintén a második helyen állunk, Németország után.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TÖRETLEN KAPCSOLAT
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-

deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Kultu-
rális Életéért Krúdy Gyula-díj” adományozásának
rendjét.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ tudományos kutatónak vagy mun-
katársnak, képzõ- és építõmûvésznek, a közmûvelõ-
dés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház,
valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó terü-
letén hosszabb ideje dolgozó személynek adományoz-
ható.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2016. november 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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Sok esetben nem az a legszörnyûbb a Down-szindró-
más gyermekeket nevelõ szülõk számára, hogy elfogad-
ják a megváltoztathatatlan tényt, hanem elviselni más em-
berek érzéketlen viselkedését.

Pedig ha egészen apró korban elkezdik speciális fej-
lesztésüket, akár többdiplomás felnõtté is válhatnak, hi-
szen a tapasztalatok szerint jelnyelvi tolmácstól polgár-
mesterig, divattervezõtõl riporterig bármilyen „mestersé-
get” képesek kiváló szinten mûvelni. Ezért is olyan fontos
a pénteken (11-én) 17 órától a Móricz Zsigmond Színház
MÛvész Stúdiójában, színészek közremûködésével létre-
hívott összejövetel. A beszélgetést Munkácsi Anita, a szín-
ház mûvésze vezeti, miközben kollégái idõnként valós
élethelyzeteket láttatnak...

A SIKER SZÁRNYAKAT AD

– Ez év februárja óta dolgozunk Nagyidai Gergõvel a
Csodavárban Down-szindrómás gyermekekkel a Játsszunk
színházat! címû program keretén belül – nyilatkozta la-
punknak. – Ezek a gyermekek nagyon szívesen szerepel-
nek, így játszva tanulnak, és a siker „szárnyakat” ad ne-
kik. Azokat az ismereteinket hasznosítjuk, amelyeket meg-
tanultunk korábban a szakmai táborokban. Évek óta fog-
lalkozunk gyerekekkel Máriapócson. Nálunk elkönyvelik
a Down-szindrómásokat valamilyennek, holott a gondos
nevelés eredményeként el tudják látni ugyanazokat a po-
zíciókat, mint a „többiek”. Az út azonban roppant nehéz
családjaik számára. Tudunk most is olyan szülõkrõl, akik
hamarosan szembesülnek a születést követõ gondokkal, s
nem mindegy, milyen muníciót kapnak útravalóul: bizta-

SZÍNÉSZEK A ProbléMÁSOK-ÉRT

tást, pozitív példákat, vagy reménytelenséget. Megismer-
kedve a Csodavárban a szülõkkel, rájöttem, hogy történe-
teik igen hasonlóak. Leveleikbõl összeállítottam egy mû-
sort. Nem tettem semmit hozzájuk, csak „összevágtam”,
„helyükre” raktam õket. A ProbléMÁSOK címben nagy-
betûvel szerepel a MÁSOK, de ez sokszor nem az érintet-
tek számára „probléma”, hanem a kívülállóknak, akik ki-
rekesztik õket.

Az est szerény belépti díját a fejlesztésben részt vevõk
szüleinek lelki és testi megerõsítésére fordítják. Az ilyen
gyermekek hozzátartozóinak ugyanis még fontosabb az
egészségmegõrzése, hiszen fokozott terhek nehezednek

rájuk, másrészt a legnagyobb félelmük mindig is az: mi
lesz, ha õk nem lesznek? Bár a színészkollégái tudták, hogy
a mûsorban való részvételük karitatív, mégis olyan sokan
jelentkeztek, hogy vissza kellett utasítani néhányukat. Anita
és Gergõ mellett Pregitzer Fruzsina, Éry-Kovács Zsanna,
Dézsi Darinka, Kosik Anita, Gulácsi Tamás és Tóth Zolka
szerepelnek majd. A beszélgetésben gyógypedagógus,
pszichológus és dr. Kiss Csaba körzeti orvos is részt vesz.
Amennyiben valaki érintett, azért érdemes ott lennie, ha
nem, akkor pedig azért, hogy avatottabban, érzékenyeb-
ben közelíthessen a kromoszóma-rendellenességgel szü-
letettek felé.                                    (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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4 FOR DANCE: MÁR NYOLCAN VANNAK
Félreértés ne essék: nem a bõ évtizede a színpadok

világában népszerû kvartett létszáma bõvült duplájára.
Ám a harmadik fiú, Bárány Kristóf is eljárta júliusban a
csárdást a lakodalmán, s ugyan még egyikõjük „kilóg a
sorból”, évek óta meghitt kapcsolatban él, erõsen férj-
jelölt szerepben.

Utóbbi még egy olyan sztori, ami várat magára, Kristóf
võlegénysége azonban végleg elmúlt, mégpedig egy
nyíradonyi ranch pajtájában. Hogy miért ott? Mert azon a
helyszínen találtak igazán hagyományos környezetet –
szalmabálák között, mezei virágokkal díszítve – élete pár-
jával, Timári Kincsõvel, így az ottani római katolikus temp-
lomban mondták ki a boldogító igent is.

IGAZI TÁRSAK

Persze, mindketten Nyíregyházához kötõdnek, még a
szerelmük sztorija is, ami egy átbeszélgetett éjszakán szö-
võdött a Bujtosi-tó partján, ahonnan végül is hajnalban
Kristóf indult a fiúkkal az aktuális fellépésre. S oda is tér-
tek késõbb vissza: a lánykérés ugyanis nem a Colosseum-
nál vagy a száztornyú Prágában történt, hanem a mi vá-
rosligetünkben. A 2007-es Csillag születikben feltûnt és
elismert nyíregyházi tánccsapat tagjai hiába a fél életüket
együtt töltik (talán attól többet is), szórakozni, akár nya-
ralni is szívesen mennek együtt. És a közös évzáró vacso-
rára is, ahol mindig együtt értékelik az esztendõt.

MINÕSÉG, MINDENHOL

A barátság ugyanis az „üzletben” is megmaradt. Ugyan
a „sóbizniszben dolgoznak” bõ tíz éve, testvériesen fel-
osztották egymás között a menedzselést is magában fog-
laló tennivalókat, s ma is dicsérik egymást, vagy, ha kell,
építõ jelleggel jelzik, ha egy lépés nem volt megfelelõ.
Mert az esküvõ miatt aktuális szóvivõvé lett Kristóf azt
mondja: a cél továbbra is a minõségi kiszolgálása a kö-
zönségnek, amely nem tûr meg lazítást. Õk úgy fogalmaz-
nak, kultúrmisszió, amit csinálnak, akkor is, ha egy lako-
dalmon, kisebb-nagyobb társasági eseményen vagy jelen-

tõsebb rendezvényen állnak színpadra, úgy is, ha a nem-
régiben alapított mûvészeti iskolájukban tanítanak, s az-
zal is, ha körutat tesznek valahol külföldön, például ko-
rábban Vietnámban, Kubában, Ausztráliában, Finnország-
ban. Ez persze csak rövid ízelítõje az 5 kontinens 40 or-
szágában adott nagyjából 1200 mûsornak...

KÉSZÜL A KÖNYVÜK

Most éppen Norvégiából érkeztek haza, de elkezdtek elõ-
készíteni egy jövõ évre tervezett, többhetes dél-amerikai fel-

lépéssorozatot is. És egy könyvet! Rájöttek ugyanis, hogy ami-
kor a riporterek és rajongók sztorikról faggatják õket, sokkal
több van, mint azt õk is gondolnák. Vajon milyen érzés lehe-
tett, amikor Los Angelesben leszállva a repülõrõl, nem várta
õket senki? Talán ez is kiderül majd a kötetbõl. Egy biztos:
mindenkit hazavárnak. Kristófot most már papírokkal és es-
küvéssel is megerõsítve. És egy óriási legényessel, amit két-
tucatnyi régi barátjával, s Enyedi Péter mellett a másik két,
már megházasodott taggal, Gál Sándorral és Illés Dániellel
táncolt el a nyíradonyi menyegzõn...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Timári Kincsõ és Bárány Kristóf

NYÍREGYHÁZI TEHETSÉG A DUNÁN
Szelíd mosollyal az arcán mutatkozik be, megkérdezi,

hol készül az interjú, öltözzön át, vagy jó a legutolsó di-
vat szerinti kockás ing-farmer kombó. Udvarias és ked-
ves. Tölgyfa Gábor még csak 12 éves, de már kész úriem-
ber! 6 éves kora óta citerázik, tudásával lenyûgözte a
közmédia Fölszállott a páva címû mûsorának zsûrijét és
ezzel bejutott az elõdöntõbe.

Hajdú Ágota, Gábor zenetanára szerint az ifjú különle-
ges tehetség, aki már egészen fiatal kora óta foglalkozik a
népzenével. Bár álma a nagybõgõ volt, termete és életko-
ra miatt kénytelen volt „könnyebb” hangszer mellett dön-
teni. A talentumát látva jó választás volt a citera... Szülei-
vel és tanárával karöltve éppen ezért döntöttek úgy, hogy
ország-világ elõtt megmutatják Gábor tehetségét és jelent-
keztek a Duna Televízió Fölszállott a páva címû verse-
nyére, ahol négy kategóriában mérték össze tudásukat a
6–14 év közötti fiatalok. A Vikár Sándor Zeneiskola diák-
ja – aki a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános
Iskolában tanul – a hangszeres szólisták között állt a zsûri
elé. A megmérettetés olyan jól sikerült, hogy Gábor beju-
tott az elõdöntõbe, amelyet a Duna Televízió élõ adásban
közvetített.

TÖBBLÉPCSÕS FELKÉSZÍTÉS

A megmérettetés már tavasszal elkezdõdött. A jelent-
kezés feltétele egy demóanyag elkészítése volt, ez alap-
ján kapott Gábor meghívást a területi válogatóra, ahol
neves zsûri elõtt lépett színpadra. Az elõdöntõbe jutott
versenyzõk egyhetes balatoni táborban vettek részt, ahol
mind szakmailag, mind a televíziós adásra való felkészü-
léshez kaptak segítséget. Így könnyebb volt hozzászokni
az élõ adások kameráktól nyüzsgõ hangulatához. A tá-
borban a citera mellett egy Gábor által már régóta kedvelt
másik hangszer, a cimbalom is elõkerült. A fiatalember

többször is a hangszer mellé ült, s talán nem meglepõ, de
tehetsége itt is hamar megmutatkozott. 

HANGOK TÁNCA

Gábor, bár nagyon jól teljesített az elsõ elõdöntõben,
mégsem jutott tovább. Ez azonban egyáltalán nem szegte
kedvét a fiatalembernek. Elmondása szerint szeret zenél-
ni, de nem vágya, hogy nagyközönség elõtt játsszon. A
zene érdekli, a hangok tánca, ami a keze alatt születik
meg a húrok pengetése közben. Így nem hagyja abba a
gyakorlást a jövõben sem, amit erõsíthet, hogy a televízi-
ós szereplését követõen a megyébõl és Nyíregyházáról is
több felkérést kapott. 

(Szerzõ: Piszár Tünde)

Tölgyfa Gábor

Tölgyfa Gábor citerázás közben
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SZERDA

4NOVEMBER
PÉNTEK

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 13., vasárnap 18.00 Kis-
várda–Nyíregyháza Spartacus labdarú-
gó-mérkõzés ismétlése

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

4NOVEMBER
PÉNTEK 6NOVEMBER

VASÁRNAP

BAJNOKI CÍMEK
Eredményes bajnokságon van túl az

NYVSC Big Boxing, hisz öt versenyzõ-
bõl négyen érmesek lettek az Érden ren-
dezett 20. Nõi Országos Bajnokságon.
Nagy Kitti hatodik bajnoki címét szerez-
te meg, három nyert meccsel lett baj-
nok, és így biztosan utazik a Szófiai EB-
re. A junioroknál a nyíregyházi Dávid
SC versenyzõje, Monostori Lídia végzett
az élen, és lett magyar bajnok.

MAGABIZTOSAN
A tavalyi bajnokság negyedik helye-

zettjét, a Jászberényt fogadta a Fatum
Nyíregyháza nõi röplabdaegyüttese. A
mieink az elsõ szettben tíz pontnál tem-
pót váltottak, és Kalotai jó blokkjaival,
illetve Fernandez ütéseivel simán nyer-
ték a játszmát. A folytatásban sem vál-
tozott a helyzet, és bár a harmadik fel-
vonás izgalmasan alakult, a Nyíregy-
háza magabiztosan, 3–0-ra gyõzött.

DÖNTÕS VÍVÓK
Budapesten, az UTE vívótermében

rendezték meg az õszi szezon elsõ Re-
ménység Körversenyét, ahol minden
hazai vívószakosztály népes létszám-
mal képviseltette magát. Az NYVSC-t
tíz vívó képviselte gyermek, újonc és
serdülõ korosztályban. Mindhárom
korcsoportban jutott be nyíregyházi
kardvívó a legjobb 8 közé, és voltak,
akik a dobogóra is felállhattak.

BIRKÓZÓÉRMEK
Meghívásos birkózóversenyen vettek

részt a Nyírsport SE fiatal sportolói. Mis-
kolcon rendezte a Diósgyõri Birkózó
Klub a Szalontai Antal meghívásos
nemzetközi szabadfogású versenyt. A
három országból érkezett 274 verseny-
zõ között nyíregyháziak is voltak. A tel-
jesítményük: két elsõ, egy-egy máso-
dik és harmadik, valamint három ötö-
dik helyezés.

CSAPATSIKER
A felnõttõl a gyermek korosztályig

36 úszó utazott a Nyíregyházi Sport-
centrum színeiben Hajdúszoboszlóra a
kétnapos Hungarospa Kupára. A nem-
zetközi versenyen 47 klub vett részt,
melyek közül a Nyíregyházi Sportcent-
rum került ki gyõztesen az összesített
pontversenyben. Urbin Tamás, Gyula
Sándor és Mészáros Edit tanítványai
összesen 12 arany-, 10 ezüst- és 15
bronzérmet gyûjtöttek.

KÉT GYÕZELEM
Zsúfolásig megtelt nézõkkel a Con-

tinental Aréna. A magyar férfi kézilab-
da-válogatott Lettország ellen lépett pá-
lyára EB-selejtezõn, és végig irányítva
a meccset magabiztosan, 24–16-ra
gyõzött. A nyíregyházi Harsányi Ger-
gely 8 góljával a mezõny legeredmé-
nyesebb játékosa lett. A magyar B vá-
logatott Norvégia B csapatával találko-
zott az elõmeccsen, itt is magyar siker
született, 28–24 arányban.

ÉVADZÁRÁS A SZÉPKORÚAK
SPORTKLUBJÁNÁL

KATINKA IS GRATULÁLT

13. alkalommal rendezték meg a hagyo-
mányos százhalombattai rövidpályás orszá-
gos úszóbajnokságot, ahol megjelent a honi
úszósport elitje, és a Nyíregyházi Sportcent-
rum is képviseltette magát. Két nyíregyhá-
zi versenyzõ a döntõbe jutott. Hatházi Dóra
korosztályos csúccsal 100 méter pillangón
került a fináléba, míg Szurovcsák Ivett 100
méter mellen, a második legjobb idõvel
került a döntõbe. Nem kis feladat várt a
Sportcentrum versenyzõire, hiszen mind a
két döntõben a világ legjobb úszónõje,
Hosszú Katinka is ott volt. Elõször Hatházi
Dóra úszott, és tovább javítva saját korosz-
tályos csúcsát (1:01,06), a hatodik helyen
ért célba, ami egy 13 éves lánytól fantasz-
tikus teljesítmény. Ezután következett 100
méter mellen Szurovcsák Ivett. Remekül
kezdett a nyíregyházi úszó, a középdöntõ-
ben elért kiváló egyéni csúcsát tovább ja-

vítva (1:09,06), harmadikként csapott cél-
ba. Urbin Tamás és Gyula Sándor tanítvá-
nyai számára ez volt a szezon egyik leg-
fontosabb versenye.

A dobogó tetején Hosszú Katinka, mellette a harmadik fokon Szurovcsák Ivett

Október utolsó csütörtökén lezárult az
évad a Szépkorúak Sportklubjánál. Kósa
Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonpro-
fit Kft. ügyvezetõje köszöntötte az egybe-
gyûlteket és beszédével zárt le egy igen moz-
galmas évet. Ígéretet tett arra, hogy a tél be-
köszöntével sem szûnnek meg a lehetõsé-
gek, hiszen szünet nélkül továbbra is lehet
tekézni és jógázni a Városi Stadionban. Ki-

emelkedõ nagyságúra duzzadt a klub lét-
száma, 410 fõ sportol rendszeresen. A ko-
ordinálásban óriási szerepet vállal Dajka
László elnök, aki napi szinten tartja a kap-
csolatot a tagokkal, segíti és irányítja õket.

A Szépkorúak Sportklubjában hetente
egy alkalommal ingyen használhatják a
Városi Stadion létesítményeit az 55 év fe-
lettiek.

A rendszeresen sportoló szépkorúak egy csoportja a Sportcentrum dolgozóival

Hatházi Dóra is a döntõbe jutott
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AZ IDÕS KUTYÁK
UGYANÚGY SZERETNEK

Minden kutya egyéniség. Nincs két egyforma termé-
szetû, mentalitású eb, legyen fiatal vagy öreg. Mindegyi-
kük szeretnivaló természettel rendelkezik, ki ezért, ki
azért. Egy idõs kutya szívében azonban ezernyi kincs
rejtõzik, bár ezt kevesen tudják.

Idõs kutyát magunkhoz venni általában eszünkbe sem
jut. Amikor elhatározzuk, hogy kutya kerüljön a család-
ba, sokan szinte magától értetõdõen apró és aranyos kö-
lyökkutyát képzelnek el új kedvencüknek. Holott a men-
helyeken, gyepmesteri telepeken több száz idõs kutya
álmodik egy szebb életrõl. Õk is vágynak szeretetre, biz-
tonságra, simogatásra, egy kis óvatos játékra, kényelmes,
cammogós sétára.

Állatotthonunk idõs kis lakói rövidesen bemutatkoznak
egy, a nyíregyházi Labor Caféban szervezett örökbefoga-
dó napon! Bõvebb információ: allatbarat@allatbarat.com.

Állatbarát Alapítvány

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 11., péntek 17.00 Problémások, avagy ref-
lektorfényben a Down-szindróma, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Bér-
letszünet, Nagyszínpad
19.00 Sirály, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
November 18., péntek 19.00 A fajok eredete,
Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
November 19., szombat 19.00 Emilia Galotti, Bemu-
tató bérlet, Nagyszínpad
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DIABÉTESZ VILÁGNAP
A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete és a Jósa

András Oktatókórház IV. számú Belgyógyászata várja
az érdeklõdõket november 14-én 14.00 órakor tartan-
dó Diabétesz Világnap – „Lássuk a diabéteszt!” ren-
dezvényére a Váci Mihály Kulturális Központ 2. eme-
leti elõadótermébe. Szakmai elõadások: „A cukorbe-
tegségrõl másképpen”; „Lássuk a diabéteszt”. A hely-
színen 13.00 órától a Belgyógyászat dolgozói ingyenes
vércukor- és vérnyomásmérést végeznek. A rendezvény
fõvédnöke: dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktató-
kórház fõigazgatója. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

NYÍLT NAP A ZAYBAN
A Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informa-

tikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Nyíregyháza, Csa-
lád u. 11.) nyílt napot tart 2016. november 16-án 8.00
órától. Tájékoztató elõadás szülõk részére 10.00 órától.
Részletes tájékoztatás az iskola honlapján: www.zay.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. november 15., 16.00 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-

mon lehetséges,
munkanapokon, munkaidõben.

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

Idõpont: 2016. november 17.,
15.30–17.30-ig.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám alatti
Választókerületi Iroda.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Vécsey utcai: novem-
ber 11-én 16.00: Márton-napi Szöszmötölõ ovisoknak. Orosi:
11-én Mesemondó verseny a könyvtárban (1–4. osztály). 13-
án Magyar Nyelv Napja. 17-én Füstmentes Nap.

A PIRKADAT FIAI – Mihálka György lélek-portréi. Meg-
nyitó: november 11-én 17.00 óra. Helye: Korzó Bevásárló-
központ, 2. emeleti átkötõhíd.

SZABADFÕISKOLAI KURZUS. A Sola Scriptura Teológiai
Fõiskola szabadfõiskolai kurzust hirdet a reformáció 500.
évfordulójára (1517–2017) készülés jegyében, 2016. októ-
ber–2017. április között. November 11-én 17.00: A Biblia
újszövetségi irataiban foglalt történelem, I. rész. Helyszín:
Kodály Zoltán Általános Iskola.

MADÁRKIÁLLÍTÁS. November 12-13-án Nemzetközi
Madárkiállítás a Városmajori Mûvelõdési Házban.
Nyitvatartás: szombat 8.00–19.00, vasárnap 8.00–16.00. In-
formáció: 42/434-002.

BORBÁNYAI BORKÓSTOLÓ a Borbányai Mûvelõdési
Házban november 12-én 14.00–20.00 óra között. A rendez-
vényen fellép a Szüret Utcza Együttes, Olajos Gábor, a Bor-
bányai Dalárda és Bálint Pál. Információ: 42/491-295.

MEGBOCSÁTÁS NAPJA. A Görögkatolikus Metropólia a
Megbocsátás napja elnevezésû rendezvényére várja az ér-
deklõdõket november 19-én a görögkatolikus parókiába
(Bercsényi utca 7.), a Korzó Bevásárlóközpontba (Nagy Imre
tér 1.), a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános
Iskolába (Huszár tér 5.), illetve a Szent Atanáz Könyv- és
Kegytárgyboltba (Bethlen Gábor utca 5.).

RETRÓ BÁL. November 19-én 19.00 órától a Zenith együt-
tes közremûködésével tartanak Retró bált az Alvégesi Mûve-
lõdési Házban. Információ: 42/462-400.

„JÉZUS ÉLETE”. A Pál Gyula Teremben november 19-éig
látogatható Aknay János, eF Zámbó István és Tábori Csaba
kortárs kitüntetett festõmûvészek Jézus élete címû kiállítása.
Csoportoknak a belépés díjtalan!

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD. November 24-én 17.00–19.00
óra között „Ételed legyen a gyógyszered” címû egészséges
életmóddal kapcsolatos elõadásra várják az érdeklõdõket. A
belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött – 30/964-6149.
Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Nyír-
egyháza, Toldi u. 23.

„EGY ÓRA TUDOMÁNY
A MÚZEUMBAN”

Idén novemberben, 14-én, hétfõn, 17 órától a Jósa
András Múzeum szakemberei is beszámolnak legfrissebb
tudományos kutatásaikról egy ünnepi est alkalmával.

Az esztendõ talán legjobb ásatásáról tájékoztatja majd
a közönséget L. Nagy Márta régész, ki a Debreceni úton,
az Ipari Park területén készülõ logisztikai épület alatt nem-
rég befejezõdött feltáró munkákat irányította. „Õsi no-
mádok nyomdokain jártunk, s kérdés volt, hogy megfejt-
jük-e valaha titkaikat” – vezette be a kutató beszámolója
témáját. Az ügyet kísérõ megszokhatatlan izgalomról, a
nyomozásról, a leletekrõl, és természetesen az anyag fel-
dolgozásáról, rendszerezésérõl, és a szinte kötelezõ ki-
állításról tart majd izgalmas, képes beszámolót.

Az egykori officinába (gyógyszerész mûhelybe) be-
lépõ betegeket mindig is elkápráztatták a patika mûvé-
szien kimunkált bútorzatai és a szabad polcokon sora-
kozó fából, kerámiából, üvegbõl és fémbõl készített,
mûvészi kivitelû állványedények. Ezek világába nyújt
betekintést Madár Ximena, és ismerteti ezen iparmû-
vészeti értékkel bíró tárolóedények és gyógyszerészeti
felszerelések típusait, illetve fejlõdéstörténetét.

„Málé pite, piros lityak” a címe dr. Dámné dr. Rácz
Magdolna irodalomtörténész elõadásának, mely Mó-
ricz Zsigmond szatmári gyûjtõútjának egykori újdon-
ságait, s az életmûbe ágyazott nyelvtani és irodalmi kin-
cseket gyûjti csokorba. Próbálnám a kapizsonnal olda-
ni kíváncsiságukat, de jobb, ha meghallgatják a szak-
avatott magyarázatot!

„NETRE FEL”. Novembertõl újra indul a „NETRE FEL” in-
formatikai képzés szépkorúaknak, hogy magabiztosan tud-
ják használni a laptopot és a tabletet. Helyszín: VOKE Vas-
utas Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23.
Információ: 70/335-7854.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: novem-
ber 14-én 16.00: A Nyíregyházi értékek c. kiadvány bemuta-
tója. 15-én 17.00: Bibliai szabadegyetem – A reformáció
Németországban. Elõadó: Bálint György. 17-én 16.30: Bravics
Dénes verses elõadóestje.

HUMOR ÉS IRODALOM. A Bencs Villa programja: no-
vember 15-én 17.00: Erdei Sándor debreceni költõ, újságíró
Nevetõ klasszikusok, avagy irodalomtörténet diákszájon címû
elõadása. Közremûködik: dr. Kozmáné dr. Várady Katalin, a
nyíregyházi nyugdíjas Ki mit tud? elsõ helyezett versmondó-
ja. A részvétel ingyenes.

RAJZPÁLYÁZATI KIÁLLÍTÁS. A Jézus élete címû rajzpá-
lyázatra beérkezett munkákból összeállított kiállítás meg-

nyitója és eredményhirdetése november 16-án 15.30-tól
várja az érdeklõdõket a Kodály Zoltán Általános Iskola au-
lájában. Információ: 42/408-720.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egye-
sület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. No-
vember 16-án 17.00: „Miniszterelnökök és társadalmi elit
Magyarországon 1914–1945 között” – A gazdasági elit 1919–
1945 között. Elõadó: dr. Lengyel György. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.

LÚDKÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programja: novem-
ber 17-én 14.00: Márton-napi lúd készítése. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár.

A ROSELLA RÉGIZENE EGYÜTTES elõadására várják az
érdeklõdõket november 18-án 18.00 órától a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolába. A belépés ingyenes!

AZ ÚJRAÉLESZTÉSRÕL. November 19-én 10.00 órától a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban dr. Leszkoven János adjunk-
tus, a Jósa András Oktatókórház Intenzív Terápiás Osztály
aneszteziológus orvosa tart elõadást az újraélesztésrõl.

NYÍLT NAP A SZENT IMRÉBEN
A Szent Imre Katolikus Gimnázium nyílt napot tart

2016. november 15-én nyolcosztályos és négyosztá-
lyos gimnázium iránt érdeklõdõ negyedikes és nyol-
cadikos diákok és szüleik számára. Várják azokat a
fiatalokat, akik olyan közösségben szeretnék végezni
tanulmányaikat, ahol egyaránt fontos a magas színvo-
nalú szakmai munka és a keresztény nevelés. Tagoza-
taikon nagy hangsúlyt fektetnek a matematika, infor-
matika, fizika, kémia, biológia, az idegen nyelvek ki-
emelt oktatására, valamint a humán érdeklõdésûek
kiegészítõ tagozaton történõ igényes felkészítésére is.
7.45–12.05 óra között a diákok színes, interaktív órá-
kon vehetnek részt. 10.00 és 17.00 órai kezdettel fel-
vételi tájékoztató szülõi értekezletet tartanak.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ EGYKORI VÁROSI GÕZ-
ÉS KÁDFÜRDÕ EMLÉKEZETE

Egy városi kádfürdõ létesítésének a gondolata már
1880-ban felmerült, de a megépítésére csak 1886-ban
tettek tényleges lépéseket. Az árajánlatok közül Barzó
Mihály építõmesteré lett a gyõztes, így õt bízták meg a
munkálatokkal. Barzó ebben az évben lépett üzlettársi
kapcsolatba Vojtovits Bertalannal, akivel elsõ nagyobb
vállalkozásuk a gõz- és kádfürdõ felépítése lett.

A város költségén emelt fürdõt az 1884-ben kialakí-
tott, vasút melletti Népkert északi sarkán építették fel. A
Nyírvidék tudósítója 1886. október közepén örömmel
számolt be arról, hogy a fürdõ készen áll a vendégek
fogadására. A fürdõ helyiségei és berendezései a „leg-
újabb divat” és a „legkényesebb ízlés” követelményei-
nek is „fényesen” megfelelnek, „kényelem, ízlés és rend
egymással versenyeznek itt”. Részletesen be is mutatja
a város új látványosságát: „A gõzfürdõ 1 váróterembõl,
1 öltözõ és 1 vetkezõ helyiségbõl, 1 meleg medencé-
bõl, 1 erõs és 1 gyenge gõzbõl, 1 langyos medencébõl,
1 dörzsölõbõl, 1 hideg medencébõl és 1 szárítóból áll.
A vetkezõ és öltözõ termet 27 fülke egészíti ki. Ezeken
kívül 19 különféle zuhany áll a fürdõ vendégek rendel-
kezésére. A kádfürdõ 10 fürdõszobából áll, melyek mind-
egyikében zuhany van alkalmazva, amelyek egy kelle-
mes folyosóra nyílnak. Hat szoba 1-1, négy szoba pedig
2-2 porcelán káddal van ellátva. A pénztár, ruhatár,
mosókonyha és a fürdõs lakása külön-külön vannak el-
helyezve és berendezve. A melegséget Meidinger féle

kemencék közvetítik. A tiszta üde levegõ légcsatorná-
kon át jut a fürdõ helyiségekbe”. A nagyközönség szá-
mára hivatalosan október közepén megnyílt gõzfürdõt
kedden és csütörtökön a nõk, a hét többi napjain pedig
a férfiak használhatták reggel 8-tól délután 2 óráig. Egy-
egy gõzfürdõi napon 60–90 egyén is „izzadhatott”.

1935–37-ben tervek készültek egy sportuszodáról,
amelyet a gõz- és kádfürdõvel összefüggésben képzel-
tek el. Ez nem valósult meg. A fürdõ megmaradt épület-
részeit 1986-ban, a buszpályaudvar építésekor bontot-
ták le.


