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Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, valamint Hoppál Péter, kultúráért felelõs
államtitkár a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából kiemelkedõ zenei elõadómûvészeti
tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat adományozott Szabó Somának, a Nyíregy-
házi Cantemus Kórus mûvészeti vezetõjének, karnagynak – kaptuk a hírt lapzártánk idején.
Szabó Soma 1974-ben született Nyíregyházán. A Kodály iskolában kezdte zenei tanulmá-
nyait, majd a debreceni Zenemûvészeti Szakközépiskolában érettségizett hegedû szakon.
Karvezetés diplomáját a Zeneakadémián szerezte 1998-ban, azóta vezetõ karnagya a
Cantemus Vegyeskarnak és a Cantemus Fiúkórusnak. Emellett alapító tagja az 1988-ban
létrejött, számos nemzetközi díjat nyert Banchieri Énekegyüttesnek, melynek mûvészeti
vezetõjeként kortárs magyar mûvek bemutatásáért Artisjus-díjat, majd a megyei Prima-díj
közönségdíját is megkapta. A Cantemus Vegyeskar vezetõjeként a magyar zenekultú-
rában végzett kimagasló munkássága elismeréséül KÓTA-díjat, majd Nyíregyháza Vá-
ros Kultúrájáért Katona Béla-díjat kapott. (Részletek a következõ számunkban.)

LISZT FERENC-DÍJAT KAPOTT SZABÓ SOMA

„LEGYEN ÜNNEP”!„LEGYEN ÜNNEP”!

Fotó: Szarka Lajos

Ezt a címet adták az önkormányzati megemlékezés sze-
replõi, a Krúdy Gyula Gimnázium diákjai ünnepi mûso-
ruknak. A Kossuth tér megtelt szerda délelõtt érdeklõ-
dõkkel, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester mondott be-
szédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169.
évfordulóján.

A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar térzenéjével, reform-
kori indulóival és ünnepélyes zászlóbehozatallal kezdõ-
dött a városi ünnepség Nyíregyházán. A rendezvényen
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere ünnepi
beszédében azt mondta: a történelem viharai soha nem
kímélték a magyarságot, azonban mindig voltak olyanok,
akik kiálltak és küzdöttek az elnyomás, a diktatúra ellen a
szabadságért.

AZ UTÓDOK KÜLDETÉSE
A polgármester kiemelte, 1848. március 15. egy olyan

nap volt, amire az egész magyar nép büszke lehet. A sza-
badság napja volt ez, ugyanakkor a hazaszereteté, a tenni
akarásé és az összefogásé is. Olyan dolgoké, amelyek mai

napig aktuálisak és érvényesek mindenki számára. – Már-
cius 15. azt üzeni, hogy a nemzet megmaradásáért és vé-
delméért, a szabadságért minden korszakban tennünk kell.
A mi feladatunk, hogy megõrizzük ezt a szabadságot és
biztonságot, hogy megvédjük a határainkat, hogy nem
engedve a külföldi érdekkörök hatásának, szilárd és erõs
Magyarországot építsünk – fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

Ezt követõen ezúttal a Krúdy Gyula Gimnázium tanu-
lói az Igrice Néptáncegyüttes közremûködésével léptek a
közönség elé, rendhagyó mûsorukban autentikusan Petõ-
fitõl és Jókaitól idézve. A megemlékezés végén a résztve-
võk a Kossuth-szobornál fõhajtással és koszorúzással tisz-
telegtek a forradalom és szabadságharc hõsei elõtt.

ÜNNEPSÉGSOROZAT VÁROSSZERTE
A megemlékezéssorozat ugyanakkor már kedden elkez-

dõdött, az Északi temetõ '48-as sírkertjében Halkóné dr.
Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke mondott beszédet. Nyíregyházi iskolások pedig
megkoszorúzták Irányi Dániel, Hatzel Márton, Kmety
György, Benczúr Miklós és a Kralovánszky család emlék-

tábláját. Szintén március 14-én délután, a Petõfi téren a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanulói adtak ze-
nés irodalmi mûsort, majd mielõtt megkoszorúzták Petõfi
mellszobrát, a városvezetés részérõl Jászai Menyhért mon-
dott ünnepi beszédet. Az alpolgármester kiemelte, a ma-
gyar szabadság 1848-49-ben született meg, a jövõ nem-
zedékeinek pedig kötelességük úgy munkálkodniuk, hogy
utódaik azt a szabadságot kapják örökül, amit a márciusi
ifjak megálmodtak.

Még kedden délután az orosiak is közösen hajtottak
fejet, míg Borbányán, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola Petõfi Sándor Tagintézményében a megemlé-
kezéssel párhuzamosan azt is ünnepelték, hogy a telepü-
lésrészen 105 éve kezdõdött meg az önálló közoktatás,
30 éve adták át az Alma utcai épületet, valamint 20 éve
viseli az intézmény Petõfi Sándor nevét.

(Képünkön a szerdai, önkormányzati megemlékezés két
fiatal nézõje, elõtérben a nyíregyházi óvodások által az
azt megelõzõ napokban elhelyezett zászlócskákkal, hát-
térben a Kossuth-szobor koszorúkkal teli talapzatával.)

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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EGYETEMI TÁNCTEREM

Új táncteremmel bõvült a Nyíregyházi
Egyetem. Az intézményben a Magyar
Táncmûvészeti Egyetemmel együttmûköd-
ve folyik táncos és próbavezetõ alapkép-
zési szak néptánc specializációval. A Nyír-
egyházi Egyetem eddig nem rendelkezett
saját teremmel, a hallgatóknak máshol
kellett próbálniuk. A mostani bõvítés 20
millió forintba került, amit a kormányzat
is támogatott.

A szalagátvágáson részt vett dr. Palko-
vics László is. Az oktatásért felelõs állam-
titkár azt mondta, a kormány támogatja és
buzdítja is arra az egyetemeket, fõiskolá-
kat, hogy minél szorosabb együttmûködést
alakítsanak ki. Erre pedig jó példa, hogy a
Nyíregyházi Egyetemen a Magyar Táncmû-
vészeti Egyetemmel együttmûködve folyik
táncos és próbavezetõ alapképzési szak.

 A nyíregyházi képzésen 25 hallgató
vesz részt, több mint a budapestin. Ez is
mutatja, hogy a néptánc Kelet-Magyaror-

szágon komoly hagyományokkal rendel-
kezik, aminek az ápolását a városvezetés
igyekszik minél jobban támogatni.

NÉPTÁNCPEDAGÓGUS KÉPZÉS?

– Nyíregyházán nagyon nagy hagyomá-
nya van a népzenének és a néptáncnak is,
úgy a gyakorlatban, mint a képzésben.
Nagyon örülök annak, hogy ez most egye-
temi szintre került. Az önkormányzat, a
város hosszú idõ óta támogatja a három
nagy néptáncegyüttest, az pedig külön
üdvözlendõ, hogy õk az utánpótlással is
foglalkoznak  – tette hozzá dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

A Nyíregyházi Egyetem és a Magyar
Táncmûvészeti Egyetem további együttmû-
ködéseket is tervez, aminek köszönhetõ-
en a közeljövõben a néptáncpedagógus
képzés is elindulhat a szabolcsi megye-
székhelyen.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

ABIGÉL FESZTIVÁL HÉTVÉGÉN
Ötödik alkalommal rendezik meg az

Abigél Országos Minõsítõ Táncfesztivált
Nyíregyházán március 18-19-én. Több
mint ezer táncos érkezik a szabolcsi me-
gyeszékhelyre az ország 45 településérõl,
valamint Romániából és Ukrajnából. Az
eseménynek a Bem József Általános Isko-
la tornacsarnoka ad otthont.

Öt évvel ezelõtt hívták életre az Abigél
Táncfesztivált Nyíregyházán többek között
azért, mert a Szabolcs Kupa megszûnésé-
vel a táncosoknak nem volt lehetõségük a
bemutatkozásra, a versengésre. Dr. Szûcs
Lászlóné dr. Siska Katalin, a Pro Homo
Egyesület elnöke elmondta, az elsõ verseny
még egy délutáni program volt 50 részt-
vevõvel, idén pedig már kétnapossá nõtte
ki magát 1100 indulóval, ami igazolja az
életképességét.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a város-
házi beharangozó sajtótájékoztatón hang-
súlyozta, idén már az önkormányzat is tá-
mogatja a minõsítõ táncfesztivált, hiszen
öt év alatt komoly rangot szerzett, igen
széles réteget szólít meg országosan, de a
határon túl is. Emellett minden táncos
mûfajt megjelentet, de a legfontosabb,
hogy a profik és az amatõrök is megférnek
egymás mellett.

Hazánk egyik legnagyobb minõsítõ ver-
senyén a versenyzõk tíz tánckategóriában,
hat korcsoportban mérhetik össze tudásu-

kat szombaton és vasárnap reggel 9-tõl este
18 óráig.

1100 VERSENYZÕ – 220 PRODUKCIÓ

A 220 produkciót nemzetközi szintû
zsûri értékeli. Lázár Dániel szervezõ ki-
emelte, az országban egyedülállóan a mi-
nõsítõ kategóriákat négy tudásszinthez iga-
zították. Így külön, de mégis együtt ver-
senghetnek a profik és az amatõrök. A
táncverseny mindkét napján fellép a ko-
rábbi zenei tehetségkutató verseny negye-
dik helyezett énekese, a nyíregyházi szü-
letésû Nagy Ricsi. Az eredményhirdetése-
ken részt vevõk számos fõdíjat és különdí-
jat kapnak. A szervezõk a jövõben tervezik
egy nyugat-magyarországi verseny létreho-
zását, majd a két megmérettetés után egy
igazi fõvárosi döntõt is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A HÖLGYEKET KÖSZÖNTÖTTÉK
A városvezetés nõnap alkalmából kü-

lön köszöntötte a polgármesteri hivatal,
valamint az önkormányzathoz tartozó
intézmények hölgy munkatársait. Az ün-
nepségen dr. Kovács Ferenc mondott kö-
szöntõbeszédet, a 4 for Dance tagjai
pedig meglepetés elõadással készültek.

DIÁKOK A TÖRVÉNYSZÉKEN
A Zrínyi gimnázium 10. C osztályá-

nak tanulói és kísérõ tanáruk vett részt a
„Nyitott bíróság” program keretében dr.
Harman Anikó, a Nyíregyházi Járásbí-
róság büntetõ bírájának tárgyalásán. A
diákok az ítélet meghozatalában szere-
pet játszó tényezõk iránt érdeklõdtek.

KONFERENCIA AZ UNIÓRÓL
Magyarország európai uniós tapasz-

talatai az ukrán önkormányzatok részé-
re címmel rendeztek konferenciát Nyír-
egyházán. A cél az volt, hogy bemutas-
sák azt az utat, ami az uniós csatlako-
záshoz vezet, az együttmûködés lehe-
tõségeit, valamint a fejlõdés távlatait.

KÉPREGÉNY-KIÁLLÍTÁS
A Kölcsey Ferenc Gimnázium kép-

regény-kiállítással tiszteleg az Arany
János-emlékév elõtt, melyet hivatalo-
san 2017. március 2-án, a költõ 200.
születésnapján Áder János köztársa-
sági elnök nyitott meg a Nemzeti Szín-
házban.

MÁRIÓ A PIACON
A gazdag virág-, zöldség- és gyü-

mölcskínálat már a tavasz színeit, il-
latát és hangulatát lopja a szeszélyes
márciusba. A Búza téri Piaccsarnok-
ban a pénteki pezsgést egy televízió-
stáb is megörökítette, a riporter pedig
a népszerû harmonikás, Márió volt.

CSIZMADIA-TÁRLAT
Csizmadia Zoltán festõmûvész alko-

tásaiból nyílt kiállítás a Jósa András
Múzeumban. Az idõszaki tárlaton a
magyar vidéki élet jellegzetességeit és
történelmi eseményeket megörökítõ
alkotásokat tekinthet meg a közönség
június közepéig.

SÓSTÓI JÁTSZÓTÉR A TOP-ON!
Az ország legjobbjai között említi a

sóstói játszóteret a blikk.hu. Az elis-
merés ugyancsak értékes, hiszen mind-
össze négyet emelnek ki a legizgalma-
sabb játszóparkok közül, melyekbõl a
nyíregyházi az egyetlen, mely a Du-
nától keletre található.

VÁLTOZÁS A KÖZLEKEDÉSBEN
Forgalmirend-változás van érvényben

a Kosbor utcát a Négyes huszárok útjá-
val összekötõ útszakasz egy részén. Itt a
bal oldalon tilos a megállás, ennek elle-
nére ezt a jármûvezetõk sok esetben fi-
gyelmen kívül hagyják, a közeljövõben
ezért ellenõrzésre is lehet számítani.

(Fotó: archív)

Lipõk Sándor miniszteri biztos, Ferencziné dr. Ács Ildikó oktatási rektor helyettes,
dr. Palkovics László, oktatásért felelõs államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester
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A város báljának 3 millió forintos jótékonysági bevéte-
lébõl 18 nyíregyházi polgárõr egyesületet támogatott az
önkormányzat.

A januári Városbál jótékonysági célja ezúttal – a köz-
biztonság további erõsítése érdekében – a polgárõr egye-
sületek támogatása volt. A befolyt összegbõl vásárolt esz-
közöket a Kossuth téren adták át a polgárõröknek kedden.

ESZKÖZÖK A KÖZBIZTONSÁGÉRT
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a 3 millió

forintból 18 polgárõr egyesület az általuk igényelt eszkö-
zöket kapta támogatásként. Többek között 22 kerékpárt,
két gépjármû cseréjéhez 150 ezer forintos kiegészítést,
munkaruhákat, nadrágot, zubbonyt és pólókat. Ezzel ja-
vulnak a munkakörülményeik és ezáltal a közbiztonság is
a városban.

JAVULÓ KÖRÜLMÉNYEK A POLGÁRÕRÖKNÉL

FONTOS FELADATOK

A polgárõr egyesületeknek nagyon jó az együttmû-
ködésük a rendõrséggel, a Közterület-felügyelettel, a
városüzemeltetõ céggel. Hasznos feladatokat látnak el
a közbiztonság javítása érdekében, sokat segítenek a
városi nagyrendezvényeken. Ezért az önkormányzat
évek óta 10 millió forint fölötti támogatást nyújt a mun-
kájukhoz.

KOORDINÁCIÓS IRODA

Cidor Mihály, a Közbiztonsági Közalapítvány Ta-
nácsadó Testületének elnöke hangsúlyozta, a munka,
a létszám és az igények alapján bizottság dönt a ke-
retösszegrõl, amit majd pályázat útján kell elszámol-
ni. Kiemelte, hogy 2016-ban az önkormányzattól ko-
ordinációs irodát is kaptak a Városmajor utcán, ahol
összefogják a polgárõr egyesületeket, koordinálják a
feladatokat.

VÁRJÁK A FIATALOKAT
Nyíregyházán a 19 polgárõr egyesületben közel 650

ember tevékenykedik, de fontos lenne a fiatalítás, hiszen a

Szakmai találkozóval egybekötött Tetõkonferenciát ren-
dezett pénteken az idén 35 éves Kovács Tüzép.

Az országos rendezvénysorozat utolsó állomásán az
új technológiák és innovatív tetõfedõ termékek mellett
egymással is találkozhattak a környék ács és tetõfedõ mes-

terei, szakemberei. A Kovács Tüzép szervezésében hét
meghatározó gyártó, a Creaton, a Knauf Insulation, a Bra-
mac, a Leier, a Velux, a Bachl és a Tondach mutatta be a
fejlesztéseit és új technológiáit. Emellett két szerszám- és
szerszámgép-forgalmazó, a Topex és a Kress színvonalas
bemutatóval szolgált a részt vevõ szakembereknek.

Az ács szakma sajnos évek óta hiányszakma hazánk-
ban – fejtette ki nyitóbeszédében Nagyné Varga Kata-
lin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és

ÁCSOK A CSÚCSON
Iparkamara fõtitkára –, ezért is fontos a mesterség ilyen
magas színvonalú reprezentációja, a szakmai tapaszta-
latok megosztása. A rendezvény egyfajta piaci prognó-
zis is. Ezen a konferencián hasznos adatokkal, ötletek-
kel, gyakorlatias megoldásokkal, valamint tûz- és mun-
kavédelmi szabályokkal ismerkedhettek meg a résztve-
võk. Egy ilyen rendezvény nagyon jó lehetõség az esz-
mecserére is az ács és tetõfedõ szakemberek számára.

Nyíregyháza meghatározó építõpontja így egyre szé-
lesebb hidat képez az ügyfelek (lakossági, közületi, ál-
lami beruházások) és a kivitelezõk között.

A Kovács Tüzép nemcsak a szakemberek számára le-
het ideális választás, hanem az építkezõk, felújítók szá-
mára is, mivel közel 35 éve ad megoldásokat, magas szak-
tudással, a leggazdaságosabb és legkorszerûbb lehetõsé-
gekkel. Anyagszükségletet tartalmazó tervszámítást biz-
tosítanak, 3D-s látványtervezéssel segítik az ideális dön-
tést. Az építõanyagok területén közel 25 000 termék kö-
zül választhatja ki az Ügyfél a legmegfelelõbbet és a
megvásárolt termékeket pontosan, precízen házhoz is
szállítják. A Kovács Tüzépen az építõanyagok mellett
megtalálja a vakolatokat, festékeket, nyílászárókat is. A
csempeszalonban pedig a csempe, a szaniter, a csaptele-
pek, a zuhanykabinok mellett természetesen a hidro- és
aeromasszázs kádak, a gõzkabinok, az infrakabinok és a
szaunák is széles választékban megtalálhatóak. A Ko-
vács Tüzép Barkácsáruháza profi szakemberek és az
otthon barkácsolók igényeit is kiszolgálja. (x)

tagok jelentõs része az 50 év fölötti korosztályhoz tartozik.
Ezt most segíti, hogy a középiskolások kötelezõ 50 órás
közösségi szolgálatukat a polgárõröknél is elvégezhetik, az
elmúlt évben sokan jelentkeztek az egyesületekhez.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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EGY RÓMAI FÉRFI
NYÍREGYHÁZÁN

Ebben a hónapban a Jósa András Múzeumba be-
lépve egy mezítelen férfival találkozhat a látogató.
Mégpedig egy idõsebb férfival. De ne gondoljunk
rosszra! Ez a férfi bronzból készült. A múzeum egyik
legszebb régészeti tárgya, egy római kisplasztika.

Pontosabb részleteket a szobor múzeumba kerü-
lésérõl – hogyan és ki találta, ki hozta Nyíregyházára
– nem tudunk. Csak feltételezzük, hogy a Városi Gyûj-
temény egykori létrehozója, dr. Saáry Sándor orvos
gyûjteményének volt patinás darabja.

Saáry Jósa András kortársa volt. Hogy neve mégis
sokkal kevéssé ismert, mint a Szabolcsvármegyei
Múzeum alapítójáé, az abból adódik, hogy míg Jósa
arra törekedett, mindenki „vissza tekinthessen azon
sötét multba, melybe pár évtized elõtt még csak pis-
logó mécs világitott be, most pedig faggyugyertyával,
de úgy látszik, hogy lassan-lassan petróleum, gáz és

idõvel villany világitással fogunk betekinthetni”, ad-
dig Saáry a régi mûgyûjtõ, mûkedvelõ elõdök nyom-
dokain járt. Vagy ha úgy tetszik, Jósa András a múltat
kutatta szenvedélyesen, s ennek eszközei voltak a
régészeti leletek. Saáry Sándor viszont a mutatós,
értékes mûtárgyak nem kevéssé szenvedélyes szerel-
meseként gyûjtött. Sokszor pénzt, idõt nem kímélve
indult el becserkészni, megvásárolni egy-egy kedvé-
re való tárgyat, származzon az hazai földbõl vagy
akár Egyiptomból.

VAJON KIT ÁBRÁZOL?

A 10 centiméter magas alak kontraposztban áll,
testsúlyát a jobb lábára helyezi. A kontraposztot a
Kr. e. IV. században már alkalmazta Polykleitos. Ta-
lán a legismertebb kontraposztban álló alak Miche-
langelo Dávidja. A Jósa múzeum lelete valójában nem
szobor. A hátul lapos fej, a bal könyöknél és a jobb
vállon látható törések jelzik, hogy valamilyen tárgy-
ra fel volt erõsítve. Kérdés, hogy mire? És talán még
izgalmasabb kérdés, kit ábrázol? Alighanem valamely
istent kell sejtenünk benne. A kilétére utaló insignia
híján a hasonló megjelenésû alakokra kell koncent-
rálnunk.

A jobb minõségû bronz plasztikákat rendszerint
itáliai vagy galliai mûhelyekbõl származókként szok-
ták kezelni. Ennek egyik kritériuma a testrészek ará-
nyos megjelenítése. Ha ezeket a szempontokat elfo-
gadjuk, a nyíregyházi múzeumban õrzött szobor ese-
tében mindenképpen a legkvalitásosabb mûhelyek
egyikére kell gondolnunk. Talán egyszer rábukkanunk
Saáry Sándor feljegyzéseiben arra a titokra, honnan
vásárolhatta meg gyûjteményébe...

Istvánovits Eszter

Ünnepi hangversennyel emlékeztek a 135 éve szüle-
tett és 50 éve elhunyt Kodály Zoltánra vasárnap.

A Cantemus Kóruscsalád és a Zuglói Filharmónia a nagy
magyar zeneszerzõ mûveibõl mutatott be válogatást a Nyír-
egyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában, ahol jelen volt
dr. Hoppál Péter, kultúráért felelõs államtitkár is.

A hangversenyen köszöntötték a 70. születésnapját ün-
neplõ Szabó Dénes karnagyot is. Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester a Nemzet Mûvészérõl szólva elmondta, ember-
ségével, lokálpatriotizmusával és odaadásával példa le-
het mindenki számára.

A vasárnapi koncert felvételét pedig a késõbbiekben lát-
hatják a Nyíregyházi Televízióban.

KODÁLY ÜNNEP NYÍREGYHÁZÁN

Bagdi Bella és zenekara koncertezett a Bem József Ál-
talános Iskolában hétfõn. A Boldogság Világnapja alkal-
mából rendezett közös éneklés egyik állomása volt an-
nak az országos turnénak, amit márciusban szervez az
együttes. Az „Énekelj a Boldogságért” koncertek célja,
hogy a zene segítségével átadják a boldogság üzenetét
az iskolásoknak.

Bagdi Bella és zenekara a boldogságról énekelt a Bem
József Általános Iskola és tagintézményei tanulóinak. Az
iskola tornacsarnokában több mint ezer tanuló fogadta be
a boldogság üzenetét.

CÉL, A BOLDOGSÁG ÜZENETÉNEK ÁTADÁSA

Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke
elmondta, március 20-án van a Boldogság Világnapja.
Azért indították el az „Énekelj a Boldogságért” koncertso-
rozatot, hogy a zene segítségével hívják fel a gyerekek

ÉNEKELJ A BOLDOGSÁGÉRT!

figyelmét a boldogság testi-lelki-szellemi egészségre gya-
korolt hatására.

TÖBB MINT 64 EZER GYEREK MÁR „BOLDOG”

A Boldogság Program Magyarországon 2014-ben indult
el, ma már több mint 64 ezer gyerek vesz részt benne. A
Bem József Általános Iskola 2016 szeptemberében csatla-
kozott a lehetõséghez, amit a Jobb Veled a Világ Alapít-
vány hirdetett meg. Ennek lényege, hogy a program a po-
zitív pszichológia alapjaira építve azt bizonyítja, a bol-
dog emberek jobban teljesítenek, jobban helyt állnak az
élet különbözõ területein.

Nyíregyháza után Bagdi Bella és zenekara a budapesti,
a kazincbarcikai, a kiskunfélegyházi, a hajdúsámsoni, a
szegedi, a debreceni, az ajkai, a veszprémi, az oroszlányi
és a pápai gyerekeket is megörvendezteti zenéjével.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

KOREÁBAN IS ÉNEKELNEK

A Cantemus Kóruscsalád idén is számos koncerttel készül
idehaza és külföldön egyaránt. Április 1-jén, szombaton a
Zenélõ Városok bérletsorozatban lépnek fel Nyíregyházán,
majd április 9-én a Cantemus Vegyeskar Budapesten, a Mû-
vészetek Palotájában adja elõ a János Passiót. A Müpa fon-
tosnak tartja, hogy minden szezonban kiemelt figyelmet szen-
teljen a hazai kulturális szcéna egy-egy kiváló alkotójának:
2017/2018-ban az évad mûvésze Szakcsi Lakatos Béla, míg
az évad együttese a Nyíregyházi Cantemus Kórus lesz. A
Cantemus Gyermekkar pedig április 11-én koncertkörútra
Dél-Koreába utazik.           (Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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Március végétõl már lehet jelentkezni a nyári napkö-
zis táborokba. A nyíregyházi önkormányzat költségve-
tésében az elõzõ évekhez hasonlóan 20,4 millió forintot
különített el erre a célra. A tervek szerint hét helyszínen
nyolc turnusban várják majd a gyerekeket.

Bár még március közepe van, de jó tudni, hogy a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén is várják majd a nyári nap-
közis táborok a nyíregyházi általános iskolásokat.

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL

A város önkormányzata továbbra is segítséget nyújt a
szülõknek abban, hogy a vakáció idején néhány hétre
megoldják a gyerekek felügyeletét, és hasznos elfoglaltsá-
got kínáljanak számukra. Jászai Menyhért alpolgármester
szerkesztõségünknek elmondta, az önkormányzat költség-
vetésében az elõzõ évekhez hasonlóan 20,4 millió forin-
tot különített el erre a célra. Megmarad a térítésmentesség
is, az étkezésért azoknak kell fizetni, akik év közben is
fizetnek, de az utaztatásnak idén is lesz díja.

BEVÁLT HELYSZÍNEK

Hét táborban, nyolc turnusban várják majd a gyereke-
ket. A jól bevált helyszínek: a sport-, az úszótáborok, a
Kisvakond, a Múzeumfalu és a Göllesz tábor. Öt napon
keresztül tanárok, pedagógiai szakemberek és edzõk fog-
lalkoznak az iskolásokkal. A szervezõk arra törekszenek,

MÁRCIUS VÉGÉN „NYITNAK” A NYÁRI TÁBOROK

hogy a gyerekek minél több élményt szerezzenek, ezért
változatos programokat is kínálnak.

ÉLMÉNY 1600 KISISKOLÁSNAK

A nyári táborok nyolc héten keresztül minden hétköz-

nap reggel 8 órától délután 16 óráig fogadják a szünidõt
töltõ gyerekeket. A hét helyszínen 1600 kisiskolás töltheti
hasznosan a szabadidejét szakemberek felügyelete mel-
lett. A nyári táborokra március végétõl lehet majd jelent-
kezni az általános iskolákban a helyi szervezõknél.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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Már nyárra elkészülhet a Nyíregyházát Tokajjal össze-
kötõ kerékpárút. A kormány nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította a beruházást,
ennek köszönhetõ a kivitelezés felgyorsítása. A NIF Zrt.
arról számolt be, hogy márciusban több szakaszon el-
kezdik építeni a bicikliutat és a tervek szerint júniusra el
is készülnek a munkálatokkal.

– Nagyon nagy a forgalom és veszélyes erre kerékpár-
ral közlekedni – mondta a Nyíregyházi Televíziónak Kazai
Béla Nyíregyháza határában. A Zöld Kerék Alapítvány
vezetõje itt mindig zöld mellényben közlekedik, hogy ne
üssék el az autósok. – Mindenképp fényvisszaverõ ruhá-
zatban érdemes jönni, mert jelentõs a forgalom. Ha egy
elkülönített kerékpárúton tudnánk menni, nagyon jó len-
ne – fûzte hozzá.

A KORMÁNY MEGÍGÉRTE

A bicikliútra ígéretet tett a kormány. Orbán Viktor mi-
niszterelnök 2015 novemberében jelentette be a nyíregy-
házi városházán, hogy hazai forrásokat felhasználva épül-
het bicikliút Nyíregyháza és Tokaj között a Modern Váro-
sok Programja keretében, melyrõl megállapodást írt alá a
polgármesterrel együtt. A valószínûleg turisztikailag is je-
lentõssé váló bicikliutat néhány szakaszon, többek között
a nyíregyházi vásártér mellett, valamint Nyírtelek és Virá-
nyos között, illetve Rakamaz határában már most is lehet
élvezni. A legfrissebb információk szerint a bicikliút épí-

JÚNIUSRA ELKÉSZÜL A BICIKLISEK ÁLMA?

tése ezekben a napokban minden hiányzó szakaszon el
fog kezdõdni. Errõl tájékoztatta a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztõ Zrt. szerkesztõségünket. Azt is hozzáfûzték, úgy
felgyorsítják az építkezést, hogy a tervek szerint még idén
nyáron át is adják majd az elkészült kerékpárutat.

A TOKAJI HIDAT IS ÁTÉPÍTIK

– Ennek a 25 kilométer hosszú, egybefüggõ kerékpár-
út-hálózatnak a kialakítása várhatóan március közepén
mindenhol meg fog kezdõdni. Öt szakaszra bontva való-
sítjuk meg a kivitelezést, aminek a véghatárideje 2017

júniusa. A kerékpárút építése a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium megbízásával, a NIF Zrt. beruházásában, ha-
zai költségvetési forrás felhasználásával valósul meg – fo-
galmazott a NIF Zrt. kommunikációs osztályvezetõje.
Loppert Dániel arról is beszámolt, hogy a kerékpárúthoz
több hidat kell építeni Tokaj és Rakamaz közelében, és
arról is döntés született már, hogy Tokajban az Erzsébet
királyné hidat átépítik annak érdekében, hogy egy kétsá-
vos bicikliút és egy gyalogút is elférjen rajta. Az épülõ
bicikliút háromszor is érint majd vasúti átjárót, ezek biz-
tonságos átvezetése is szerepel a projektben.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõ-
ügyészség március 8-án értékelte az elmúlt
esztendõben végzett munkát. Az értekez-
leten jelen volt dr. Lajtár István közjogi leg-
fõbb ügyész helyettes – tájékoztatta szer-
kesztõségünket sajtóközleményében dr.
Zsíros Zsolt, címzetes fellebbviteli fõ-
ügyészségi ügyész.

A megye valamennyi ügyésze, alügyé-
sze és fogalmazója részvételével tartott ese-
ményen elsõként dr. Zsíros Zsolt, megyei
fõügyész számolt be a végzett munkáról.
Kiemelte, hogy a csökkenõ bûnözés miatt
néhány százalékkal kevesebb ügy érkezett
az ügyészségre, így jogos elvárás a társa-
dalom részérõl, hogy ezeket minél rövi-
debb idõn belül el is intézzék az ügyészek.
Minden ügyet sikerült 30 napon belül fel-
dolgozni, csupán két bonyolult és terjedel-
mes ügy elintézése igényelt 30–60 nap kö-
zötti idõt. A gyorsaság mellett eredményes
is volt az ügyészek munkája, mert minden
100 megvádolt terheltbõl a bíróság 98-at
el is ítélt.

 
KEVESEBB BÛNCSELEKMÉNY

Dr. Nagy Ferenc, büntetõjogi fõügyész-
helyettes a bûnözés elmúlt évi alakulásá-
ról elmondta, hogy a megyében 20 száza-
lékkal csökkent a hatóságok tudomására
jutott bûncselekmények száma, illetve az
elkövetõk száma is, azonban sajnálatos,
hogy 200-nál több 14 éven aluli gyermek
követett el bûncselekményt, akiket ezért
nem lehet felelõsségre vonni. Elmondta,
hogy nõtt a korrupciós bûncselekmények
száma is, melyeket fõleg az egyszerûsített
honosítási eljárásokhoz kapcsolódóan kö-

EGY HÓNAPON BELÜL
FELDOLGOZTÁK AZ ÜGYEKET

Évértékelõ tiszti értekezletet tartottak
múlt csütörtök délelõtt a Nyíregyházi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltségen, ahol Var-
ga Béla tû. ezredes, megyei igazgató meg-
feleltre értékelte a beszámolót és az állo-
mány munkáját, valamint meghatározta az
elkövetkezendõ idõszak feladatait – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Dóka Imre tû.
fõhadnagy, a katasztrófavédelmi igazgató-
ság megyei szóvivõje.

Az eseményen Gerebenics Károly, a
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetõje foglalta össze a 2016. évben
elvégzett feladatokat. A tû. alezredes ki-
emelte: a kirendeltség illetékességi terüle-
tén 2016. évben összesen 1246 esetben ri-
asztották a készenléti állományt, amelybõl
72 esetben kiemelt riasztási fokozat lett el-
rendelve. A kirendeltség területén 4 önkor-
mányzati tûzoltó-parancsnokság mûködik:
Újfehértó, Ibrány, Szakoly és Tiszavasvári,
valamint 15 önkéntes tûzoltó egyesület se-
gíti a nyíregyházi hivatásos és az önkor-
mányzati tûzoltók munkáját. A Demecseri
ÖTE 2014 óta önállóan is végezheti a be-
avatkozásokat, tavaly 47 káresemény fel-
számolásánál dolgoztak.

ÚJABB MENTÕCSOPORT

A kirendeltség nagy hangsúlyt fektetett az
elõzõ évben az önkéntesekkel történõ
együttmûködésre, így Nyírbogdánnyal, Nap-
korral és Kállósemjénnel is megállapodás
született. Tavaly októberben Nyíregyháza
Járásban újabb járási önkéntes mentõcsoport
alakult, miután a Kelet-magyarországi Spe-
ciális Mentõ Csoport 21 fõvel minõsítõ vizs-
gát tett és járási szervezetként is nyilvántar-

EZERNYI RIASZTÁS, MEGFELELÕ
MUNKA

vetnek el. Kérte, hogy az ügyészek bátran
éljenek az általuk enyhének tartott bünte-
tések esetén a súlyosításra irányuló felleb-
bezés lehetõségével, mert a büntetés való-
di célja csak így érhetõ el.

ÉPÜLÕ BÖRTÖNÖK

Dr. Sipos László, közérdekvédelmi
fõügyészhelyettes beszámolójában ki-
emelte a szabálysértési eljárásokkal kap-
csolatos ügyészi munka jelentõségét, to-
vábbá elmondta, hogy az elmúlt évben 33
megbízhatósági vizsgálat elvégzését hagy-
ta jóvá az ügyészség, mely feladatot há-
rom észak-alföldi megyére kiterjedõen
végzi a megyei fõügyészség. Dr. Lajtár Ist-
ván legfõbb ügyész helyettes köszönetet
mondott az eredményes munkáért, és re-
méli, hogy a nagy nyilvánosságot kapott
bûnügyekben is sikerrel képviselik majd
az ügyészek a vádat. Elmondta, hogy a
megyénkben épülõ két új börtön új felada-
tokat ad az ügyészeknek, valamint kérte,
hogy mindenki megfelelõen készüljön fel
az új büntetõeljárási törvény alkalmazá-
sára, melynek parlamenti elfogadása az
idén várható.

tásba kerültek. A Nyíregyházi Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság szolgálati csoportjai 40
helyismereti gyakorlaton, 13 szituációs be-
gyakorló gyakorlaton és 8 parancsnoki el-
lenõrzõ gyakorlaton vettek részt. A munka

mellett a sportban is számos elõkelõ helyet
szereztek meg az állomány tagjai, így a
Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság nyerte meg a megyei lépcsõfutó és a tûz-
oltósport versenyt, de nyíregyházi tûzoltók
képviselhették a megyét a szatmárnémeti
lépcsõfutón is, illetve kondipark bajnoksá-
gon és kispályás fociban is jeleskedtek.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A közösségi szolgálat kapcsán megfelelt-
re értékelte a beszámolót és az állomány
munkáját, valamint meghatározta az elkö-
vetkezendõ idõszak feladatait. A 2015/16-
os tanévre vonatkozóan 21 középfokú tan-
intézménnyel mûködött együtt a nyíregy-
házi kirendeltség, összesen 448 diák telje-
sítette a kötelezõ közösségi szolgálatot a
katasztrófavédelmi kirendeltségen és a te-
rületünkön mûködõ tûzoltóságokon.
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A PILOXING AZ ÚJ ÕRÜLET
Egyre újabb kifejezésekkel lehet találkozni a „Mozdulj

Nyíregyháza!” programsorozatában. Az önkormányzat
által szervezett ingyenes egészségmegõrzõ tréningek kí-
nálatában már piloxingozhatunk is hétfõnként. De akkor
mit is csinálunk...?

– Kicsit táncolunk, keverve a bokszoláshoz hasonlító
elemekkel és a pilates mozdulatsoraival – egyszerûsítette
le szerkesztõségünknek a lényeget Lesch Zsófia, aki hét-
fõnként, este héttõl a Kodály iskola tornatermében izzasztja
meg jókedvûen a jelentkezõket. A derû nemcsak a tréner
személyiségének köszönhetõ, hanem a csapat erejének
is, ami már a legendássá váló zumbaórákon is sokat hoz-
zátesz az élményhez.

FEJLESZTI AZ ÁLLÓKÉPESSÉGET

Bár jó tudni, ez nem táncparti, hanem igazi intervall
edzés. – Azért nem kell megijedni – mosolyog Zsófi. –
Igaz, hogy egy órás kardiófitneszben lehet része minden-

jobb legyen! Legfeljebb a megterhelõbb gyakorlatokat
nem csinálja majd az elején olyan intenzíven.

TÁNCOLÁS ÉS ZSÍRÉGETÉS

Aki pedig még nem hallott róla, ne aggódjon, hiszen
Magyarországon még csak három éve ismerik, ûzik ezt a
világon egyedülálló mozgáskombinációt, amit egy svéd
hölgynek és az õ kreativitásának köszönhetünk. Az elne-
vezés ugyanis tulajdonképpen betûszó, ami a hölgyek
elõtt jól ismert pilates, a box és a táncolás (dancing) ke-
veredésébõl áll össze. Azaz, dehogy áll, nagyon is mo-

AMERIKÁBÓL JÖTTEK
A magyar szociális ellátórendszert

tanulmányozta egy amerikai delegáció
Nyíregyházán.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara több mint 20 éve ápol szoros kap-
csolatot az amerikai University of
Louisville-lel és ennek köszönhetõen
évente érkeznek szakemberek és hall-
gatók a szabolcsi megyeszékhelyre. A

MINDEN TIZEDIK EMBER VESEBETEG EURÓPÁBAN
Vércukorszint-ellenõrzés, vérnyomás-

mérés – bárki alávethette magát ezeknek
a rutin-, ám mégis lényeges vizsgálatok-
nak a Vese Világnapján, a Korzó Bevásár-
lóközpontban.

A Vese Világnapját magyar javaslatra
2005-tõl tartja a Nemzetközi Vesetársaság
minden március második csütörtökén. A már
kialakult vesebetegségeket szakorvosok ke-
zelik, ám a hangsúly itt is a prevencióban van.

FONTOS A MEGELÕZÉS

Dr. Szegedi János, a II. számú Nyíregy-
házi Dialízis Centrum igazgató-fõorvosa a
Nyíregyházi Televíziónak elmondta, a meg-
elõzésben a legfontosabb feladat, hogy a
veszélyeztetõ tényezõket, az elhízást, a

kinek, de nem kell hozzá „elõzetes” állóképesség, hiszen
az aerob jellegû mozgássorozatot bárki a saját tempójá-
ban végezheti, s közben meg is állhat. Így, ha valakinek
még szerényebb az edzettségi állapota, azért jöjjön, hogy

zog, aki piloxingozik... Az egyensúlyérzéket fejlesztõ,
törzsizmokat erõsítõ gyakorlatok, keményebb, „ökölvívós”
elemek, és táncos blokkok váltják egymást. Zsófi lelkesen
meséli, hogy az elején felviszik a pulzusszámot, majd ké-
sõbb zsírégetõ fázis is következik (szerinte ez is hívó szó
lehet sokaknak...), s közben jól is érzik magukat. Pláne
utána! Mert a tréner azt ígéri, aki fog járni, az fogja bírni.
Hétfõnként lehet gyakorolni – polifoammal és mezítláb
érkezve, a tréning jellege miatt. Úgyhogy, menõ csukára
sem kell költeni, csak egy órát ezzel eltölteni!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

cukorbetegséget, a magas vérnyomást idõ-
ben kezeljék és ismerjék fel. A vesebeteg-
ségek kialakulásában számos tényezõ ját-
szik szerepet. Ilyen az ember életkora, a
cukorbetegség és a magas vérnyomás.
Mindezek mellett az úgynevezett primer
vesekórok, mint a gyulladásos vagy a vele-
született betegségek is szerepet játszanak
a krónikus veseproblémák kialakulásában.
A fõorvos hozzátette, fontos, hogy megelõz-
zék a vesebetegség, a veseelégtelenség ki-
alakulását. A vese ugyanis nemcsak a ki-
választásban, hanem a vérnyomás szabá-
lyozásában és a vérképzésben is részt vesz.

NÉPBETEGSÉG, DE KEZELHETÕ

Mivel népbetegségnek számít, ezért fon-
tos az, hogy a szakemberek felhívják a

figyelmet a betegség korai felismerésére
és a kezelési módokra. Európában min-
den tizedik ember él vesebetegséggel,
Magyarországon 7–800 ezerre tehetõ a
számuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben jelenleg 385-en részesülnek valami-
lyen dialízisterápiában. Az országban ta-
valy 343 veseátültetés történt, ebbõl 23-
an ebben a megyében kaptak új szervet.
A szerkesztõségünknek a helyszínen nyi-
latkozó Ertel István cukorbetegség és ma-
gas vérnyomás miatt 2009-tõl járt dialízis-
re, 2010-ben új vesét kapott. Azóta meg-
változott az élete. A transzplantált beteg
azt mondta, azóta szabadabb az élete, de
megvannak a korlátok, hiszen úgy kell
élni, ahogy azt az ember az orvossal meg-
beszéli.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

LÓCIÉRT IZGULTAK A VESE VILÁGNAPJÁN
A Vese Világnapján különleges prog-

ramban vettek részt a nyíregyházi Búza-
szem Nyugati Óvoda Városmajori Tagin-
tézményének nagycsoportosai. A vesebe-
tegek megyei egyesületének elnöke,
Kutasi Irén szervezésében a Nemzeti Vese
Program önkéntesei látogattak el az óvo-
dásokhoz, és nem mindennapi témákról
beszélgettek velük. Az eseményt megelõ-
zõen a Városmajori Óvoda minden nagy-
csoportjába eljutott egy-egy kötet az Új
élet, új mosoly – Mesekönyv a vesebeteg-
ségrõl és a szervátültetésrõl alkotásból.
A Bartos Erika illusztrációival és szerkesz-
tésével kiadott könyv azzal a céllal jelent

egészséges táplálkozás és az egészség-
megõrzés került.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

meg, hogy támaszként szolgáljon a dialízis-
re szoruló, transzplantációra váró vagy
azon átesõ gyerekeknek, illetve családjaik-
nak, valamint magyarázatot adjon és meg-
értessen. A mese fõszereplõjének, Lócinak
történetét mindannyian izgatottan követ-
ték, gyógyulásának útja pedig a gyerekek
mellett az óvodapedagógusokat is megérin-
tette. A szerkesztõk úgy gondolták, ez a me-
sekönyv segíthet abban, hogy elûzze a
gyerekek szorongását, félelmét, és választ
adhat a ki nem mondott kérdéseikre is. A
könyv kapcsán alkalmuk nyílt beszélgetni
a betegségmegelõzés lehetõségeirõl, me-
lyek közül középpontba a vízfogyasztás, az

mostani delegáció – 8 amerikai, mes-
terképzésben részt vevõ diák és pro-
fesszoruk – többek között a gyermek-
védelemmel és a fogyatékkal élõkkel
foglalkozó intézményekkel ismerkedett
meg. Thomas R. Lawson, a University
of Louisville professzora kiemelte, a
diákok bepillantást nyerhettek abba,
hogy Magyarország mit biztosít a rá-
szoruló embereknek, valamint milyen
programokat, szolgáltatásokat valósíta-
nak meg számukra.

Az amerikai vendégek ellátogattak
a gyermekjóléti központba, megismer-
kedtek az utcai szociális munkával és
emellett volt idejük arra is, hogy a fo-
gyatékkal élõket alkalmazó Start vál-
lalattal, a korai fejlesztésrõl híres Cso-
davárral, sõt a nyírtelki bentlakásos
Kedvesházzal is megismerkedjenek.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hatósági Fõosztály Közterület-felügyelete tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet szerint a város közigazgatási határain belül:

– a belváros (Nagykörúton belül) területén,
– közterületeken, valamint
– azokban a városrészekben, ahol a biohulladék elszállítása megoldott,
nyílttéri égetés nem megengedett.

Az avar és kerti hulladékok égetése a családi házas övezetben tûrt állapotként
elfogadottan, az alábbi feltételek betartásával lehetséges:

Az égetés idõtartama: március 15-étõl május 31-éig és szeptember 1-jétõl no-
vember 15-éig a tûzgyújtási tilalom betartásával, nappal, szélcsendes idõjárási vi-
szonyok között. Tûzgyújtási tilalom, illetve szmoghelyzet esetén az avar és kerti
hulladékok égetése tilos.

A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés
és annak hõsugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyo-
ni és környezeti kárt nem okoz.

A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles gon-
doskodni. A tûz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tûz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetû, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel kapcsolatban keletke-
zett hulladék égetése nem megengedett.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított égetést végezhet.

A város belterületein a közterület-felügyelõk folyamatosan ellenõrzik a tûzgyúj-
tás, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok betartását.

Tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl a http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/
weboldalon tájékozódhat.

Közterület-felügyelet

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK LEHETÕSÉGEIRÕL
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Várakozással teli kíváncsi tekintetek, egymásba kapasz-
kodó kézfejek, zárkózottságról árulkodó testtartás. S fur-
csa, de valamennyi nõi résztvevõ kéket visel. Talán mert
a rend, a nyugalom és a megbízhatóság színe... A hely-
szín a Jósa András Oktatókórház szülészeti osztálya. Ki-
lenc pár van jelen, ismeretlenek egymás számára, egyva-
lami azonban közös bennük. Életük talán legjelentõsebb
eseményére készülnek.

– A szülésfelkészítés nem új keletû dolog a gyógyászat-
ban – kezdi a „beavatást” Enyedy Andrea, a Jósa András
Oktatókórház vezetõ szülésznõje –, hiszen már a korábbi
századokban is mindig voltak olyan szakemberek, akik
segítettek a nõket bevezetni a születés csodájába. A bá-
bák, a szülésznõk, az orvosok szerepe talán a legfonto-
sabb a folyamatban, azonban nem elhanyagolható az sem,
hogyan készül az új jövevény érkezésére maga a család.

A CSODA ÚTJA

A kétalkalmas szülésfelkészítõ tanfolyam célja, hogy
mire elérkezik a nagy nap, a párok a lehetõségekhez mér-
ten tisztában legyenek azzal, mi vár majd rájuk. A részt-
vevõk nemcsak elméletben kapnak információkat a nagy
eseményre vonatkozóan, de bepillanthatnak oda is, aho-
vá csak a szakembereknek van lehetõségük. A felkészítés

NEM WELLNESSHÉTVÉGE, DE A LEGSZEBB ÉLMÉNY...

számos módszer közül választhatnak a kismamák. A nyír-
egyházi Jósa András Oktatókórházban lehetõség van egy-
ágyas szobában egy választott partnerrel, apával, közeli hoz-
zátartozóval, esetleg barátnõvel szülni. Az intézmény ren-
delkezik úgynevezett alternatív szülõszobával is, ahol kü-
lönbözõ eszközök, mint például bordásfal, gimnasztikai lab-
da, kötél, franciaágy gondoskodnak a kellemesebb vajú-
dásról. De lehet szülni vízben, sõt akár csendben is.

CSÖKKENTENI A FÉLELMET

A szülés beindulásának egyértelmû jelei vannak. Akik
még nem éltek át ilyeneket, megijedhetnek, éppen ezért a
szülésfelkészítés során a szakember részletesen ismerteti,
hogy melyek ezek és mit jelentenek. Mire kell figyelni,
mit kell tenni, a kismama mit vigyen magával a kórházba
és egyáltalán mikor kell elindulni. – A pszichés felkészítés
szülés elõtt rendkívül fontos – hangsúlyozza Enyedy And-

katlan, sõt érthetetlen lehet, az a modern szülõk számára
teljesen egyértelmû, így egyre többen döntenek az apás
szülés mellett, életre szóló élményt szerezve ezzel. – Az
apa jelenléte a szülõszobában óriási segítség a vajúdó édes-
anya számára – hangsúlyozza a szakember. – Szakmai-
lag, megfelelõ végzettség és tapasztalat hiányában ugyan
nem sokat tehet hozzá a gyermek világrajöveteléhez, lel-
kileg ugyanakkor a legnagyobb támasza a szülõ nõnek.

SPONTÁN VAGY CSÁSZÁR?

A világrajövetel a gyermek és az édesanya szoros együtt-
mûködésével jön létre... a legtöbb esetben. Vannak azon-
ban olyan helyzetek, amikor mûtéti beavatkozásra van
szükség. A leendõ szülõknek ezzel is számolniuk kell. A
tanfolyam során éppen ezért nemcsak a spontán vagy ter-
mészetes módon történõ szülésre, hanem a császármet-
szésre is kitérnek a szakemberek.

SZÜLÉS UTÁN

Az édesanyát a szülést követõen sem hagyják magára.
A gyermekágyas ellátást szülésznõk végzik, az újszülöt-
tekrõl a csecsemõs nõvérek gondoskodnak, a szoptatás
helyes elsajátítását, a mellápolást, a fejést pedig szoptatá-
si tanácsadó segíti. Utóbbira – tekintve, hogy a gyermek
létének alapja a megfelelõ táplálás – a szülésfelkészítõ
tanfolyamon is nagy hangsúlyt fektetnek. Mint ahogy arra
is, hogyan gondozzák a szülõk az új családtagot a kór-
házból való távozást követõen.

során a leendõ szülõk végigjárják a gyermek világra jöve-
telének legfontosabb állomásait. A sürgõsségi ambulanci-
ától kezdve, a szülõszobán át a mûtõig, ahol a császár-
metszéssel érkezõ babák világrajövetelét segítik. Mind-
ezek mellett megtekinthetik a gyermekágyas részleget is,
a szülést követõen ugyanis ide kerül majd a kismama és
az újszülött is.

CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZET

A Jósa András Oktatókórházban országosan is a leg-
több gyermek születésében segédkeznek a szakemberek.
Az éves születésszám eléri a 3500-at. Az osztály 12 szü-
lõágyán vannak napok, amikor 20 apróság is világra jön.
Az intézményben nemcsak a kiváló szakembergárda ad
okot a bizalomra, hanem a korszerûen felszerelt és kelle-
mes környezet is. A szülõszobákat igyekeztek úgy kiala-
kítani, hogy a lehetõ legcsaládiasabbak legyenek. Vilá-
gos, tágas ablakok gondoskodnak a megfelelõ fényviszo-
nyokról a vakító lámpákkal szemben. A környezetet szí-
nes függönyök, apróságokat ábrázoló gyermekfotók teszik
hangulatossá.

ALTERNATÍVÁK

A kórházban szülés élménye nem kell hogy mindenkép-
pen kellemetlen emlék maradjon. Ezt elkerülendõ ma már

rea –, ugyanis csökkenti a félelemérzetet a nagy ese-
ménnyel kapcsolatban.

APÁS SZÜLÉS

Ma már nem meglepõ, hogy rövid idõvel a születést
követõen az édesapa marad otthon gyermekét gondozni,
az anyuka pedig továbbra is dolgozik. A megváltozott tár-
sadalmi igények ugyanis megteremtették ennek a lehetõ-
ségét is. Hasonló a helyzet a férfi szerepével a születés
során is. Az utóbbi évek statisztikái szerint kevés szülés
zajlik le az édesapa jelenléte nélkül. A férfiak ugyanis egyre
aktívabb részesei a családdá válás eme formájának. Ami
a konzervatív családmodell követõinek talán furcsa, szo-

NYUGODT VÁRAKOZÁS

Fõzni még egyetlen szakácskönyv sem fõzött, mint
ahogy a szülésre felkészítõ irodalmak sem élhették át a
gyermekvárás és a szülõvé válás élményét. Bár tény, hogy
szakemberek készítették és a várandósság idején hasznos
segítõi lehetnek a kismamának és kispapának egyaránt.
Ugyanakkor szakembertõl kérdezni és azonnali válaszo-
kat kapni, a helyszínnel személyesen ismerkedni meg, tel-
jesen más érzés. A tanfolyam végére valamennyi résztve-
võ érezte, ha eljön a nagy nap, nemcsak jó kezekben, de
a legjobb helyen lesznek.               (Szerzõ: Piszár Tünde)Enyedy Andrea, vezetõ szülésznõ vezeti körbe az érdeklõdõket

(Fotó: archív)
(Fotó: illusztráció)

(Fotó: archív)



HIRDETÉS

2017. MÁRCIUS 17. 11

A Váci Mihály Kulturális Központ színházi elõadássoroza-
ta a „Szajré” címû angol detektívdarabok paródiájával foly-
tatódik. 

A színen van egy föl-alá hurcolt hulla, hol koporsóban,
hol szekrényben, hol múmiává göngyölve. Orton tabu-tépõ
fekete humora elõtt semmi sem szent. Borzadályosnak látott
világot ábrázol szemtelen kihívással,  szándékolt rossz ízlés-
sel, sértõen, ingerlõen: ha valakire illik: pokoli humorral.
Orton 18 éves korától együtt élt a nála hét évvel idõsebb 
Kenneth Halliwell regényíróval. Írtak közösen darabokat,  míg
csak Halliwell agyon nem ütötte közös  lakásukban. Utána
bevett 22 szem Nembutalt grapefruitlében feloldva. Õ halt
meg elõbb. A tetemek mellett feküdt Orton naplója, a rend-
õrségnek szóló cédulával: „Ha elolvasod  a naplót, mindent
megértesz. K. H.” Orton 34 éves volt, amikor agyoncsapták.
Tizenhat éves irodalmi mûködése makabrikus értékeket te-
remtett. A Szajré 50 esztendõs, de kajánsága frissen tartotta.

SZEREPLÕK:
Dunai Tamás (Jászai-díjas, Érdemes és kiváló mûvész) McLeavy
Dobó Kata Fay
Sütõ András Hal
Vincze Márton Dennis
Hajdú Steve Truscott
Németh Gábor Megdows
Zambrzycki Ádám Mrs. Leavy

Rendezõ: Böhm György (Jászai-díjas)

Dobó Katáék szállítják Nyíregyházára
a „Szajrét”
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FIATAL NYÍREGYHÁZI KETRECHARCOS A RINGBEN
Ifj. Gönczi János kitartásának és akaraterejének köszön-

hetõen számos sikert tudhat maga mögött a harcmûvé-
szet világában. Megjárta már Amerikát és Kínát is, né-
hány héttel ezelõtt pedig a Debrecenben megrendezett
Global Grappling Bajnokságon lett elsõ.

– Úgy gondolom, hogy akinek a szülei, hozzátartozói,
barátai harcmûvészettel foglalkoztak, és õ maga is meg-
szereti és lát benne ambíciót, az ebben a körben fog ma-

radni. Nálam ez nyilván hatványozottan jelen van, hiszen
édesapám, Gönczi János magas szinteket elért a küzdõ-
sportok területén, így különösön vonzott ez a világ, a csa-
ládi hagyományokat is szerettem volna tovább vinni. Az
elsõ versenyemen körülbelül ötéves lehettem, akkor kez-
dõdött ez a szerelem, ami azóta is csak erõsebb lett – árulta
el ifj. Gönczi János, aki véglegesen lehorgonyzott az MMA-
nál (kevert harcmûvészet), hiszen a küzdõsportoknál ez a
csúcsot jelenti.

AKÁR HETI 15 EDZÉS
– Minden versenyem más felkészülést igényel. Ál-

talában ilyenkor heti tíz, tizenöt edzésem van, amit
nem egyszerû megoldani, fõleg úgy, ha az embernek
van munkája, és más elfoglaltságai is. Egy versenyen
mindig az a legfontosabb, hogy szellemileg a maxi-
mumon legyek. Mikor megérkezek a meccs helyszí-
nére, gyomoridegem van, de ez elmúlik, mire belé-
pek a ringbe.

LEGYÕZI ÖNMAGÁT

János több tucat versenyen járt már, sokszor került ki
gyõztesként, azonban mégsem kifejezetten az eredménye-
ire büszke, hanem arra, hogy képes volt minden egyes
alkalommal legyõzni önmagát.

– Akárhányszor holtponton voltam, sikerült túltenni
magam ezen, legyõztem a saját korlátaimat. Évindító

versenynek szántam a Global Grappling Bajnokságot, amit
a Debreceni Egyetem Agrártudományi Intézetében ren-
deztek meg. Hosszú órákat kellett várakoznom, mire sor-
ra kerültem. Ezen a versenyen csak földharc volt, ez volt
az elsõ ilyen meccsem, de ettõl függetlenül a végére pon-
tozással nyertem – tette hozzá a gyõztes, aki úgy gondol-
ja, az MMA alapja a kitartás.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

Gönczi János (középen) a debreceni verseny után

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
március 24. 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 nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A KULISSZÁK MÖGÖTT
A függönyök mögé, ami a nyilvános-

ság elõl el van rejtve, oda igyekszik ka-
lauzolni az olvasót „A kulisszák mögött”
címû, napokban megjelent könyvével
Bodnár István. Való igaz! A nézõ gondo-
lataiban gyakorta felvetõdik, vajon ho-
gyan született az élményt adó színházi
produkció, miként készülnek a mûvészek
a szerepükre, mit jelent számukra a nép-
szerûség, és mit jelent gyerekek elõtt szín-
re lépni?

Nos, a szerzõ legújabb kiadványában

sikereket. Több alkalommal is elbeszél-
getett Kovács Istvánnal, aki így vallott a
színészi szakmáról: „Ennél szebb és ne-
hezebb pályát nem tudok elképzelni”.
Sztankay István pedig úgy nyilatkozott,
hogy „a színház varázsa az, hogy min-
den elõadás egyszeri és megismételhe-
tetlen”. Eperjes Károly a magánéletérõl
is szívesen beszélt, szerinte „a harmoni-
kus családi élet az alapja mindennek”.

Természetesen a Móricz Zsigmond
Színház jeles mûvészei is szerepelnek a

ilyen és hasonló kérdéseknek igyekezett
utánajárni. Több mint ötven színészt, ze-
nészt szólaltatott meg. Megemlékezett
néhány, megyénkhez is kötõdõ mûvész-
rõl, mint például Tolnay Kláriról, Zenthe
Ferencrõl, és megkérdezte a szabolcsi
származású Eszenyi Enikõt és Hegedûs
D. Gézát is, hogy milyen emlékeket õriz-
nek a szülõföldrõl. A szerzõ több próbá-
ra is ellátogatott. Érdekes élmény maradt
számára Szabó Dénes karnagynak, a
Nemzet Mûvészének a Pro Musica egyik
próbáján való részvétel, s meggyõzõdhe-
tett arról is, bizony a sikert nem adják
könnyen. Örömmel konstatálta, hogy a
Szabó család legifjabb tagja is ért már el

kötetben Jenei Judittól Puskás Tivadarig.
Mindehhez remek alkalmat kínált a szín-
ház 35 éves jubileuma. Mint örömmel ta-
pasztalhattuk, a VIDOR Fesztiválokra az
ország legjelesebb mûvészei is ellátogat-
nak. Sokan szerepelnek közülük a kötet-
ben. Megjegyzendõ, hogy más jubileu-
mot, a Mandala Dalszínház létrejöttének
25 éves évfordulóját is üdvözölhetjük e
napokban, hisz a társulat negyedszázad
alatt 4500 elõadást vitt színre szerte az
országban és olykor a határokon túl is,
neves mûvészek közremûködésével. Õk
is szerepelnek a könyvben. Szabó Dénest
pedig a napokban köszönthettük hetve-
nedik születésnapján.
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Március 10-én tartották Nyíregyházán a Kárpát-me-
dencei Református Iskolák Versenyét és Találkozóját. A
Jókai Mór Református Általános Iskolában rendezett
összejövetelen a diákok korcsoportok szerint vers, pró-
za, rajz, anyanyelvi, néptánc és népdal kategóriában
mérhették össze tudásukat.

A Csodát virágzik a jelen címet viselõ találkozót 27 éve
rendezik meg. Idén 38 iskolából több mint 300 diák és
közel 100 pedagógus érkezett a versenyre, nem csak Ma-
gyarországról.

– Az összetartozásunkat szimbolizálja, itt vendégül lát-

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS DIÁKOK TALÁLKOZTAK

juk más református egyházközségeknek az iskoláit. És újab-
ban, néhány éve már a határainkon túlról is érkeznek hoz-
zánk iskolák. Most is jöttek Felvidékrõl és Erdélybõl – fog-
lalta össze a találkozó célját Mócsánné Nagy Ágnes, a
Jókai Mór Református Általános Iskola megbízott intéz-
ményvezetõje.

A REFORMÁCIÓ 500 JEGYÉBEN

Ebben az évben a protestáns egyházak a reformáció
500 éves évfordulóját ünneplik. Az összejövetelt is en-
nek jegyében tartották meg. Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi
Református Egyházmegye esperese elmondta, a verseny

tematikájában is ezt követte. Mind a prózamondásban,
mind a versmondásban igyekeztek a szervezõk arra tö-
rekedni, hogy ott is megfogalmazásra kerüljön a jeles
évforduló.

KÜLÖNLEGES FLASHMOB

A szervezõk délután egy különleges programmal, még-
hozzá egy flashmobbal készültek. A találkozó zárásaként
a Kossuth térre vonultak a diákok, ahol a közös éneklés és
a köszöntések után a reformáció öt évszázados jubileu-
mára emlékezve 500 léggömböt engedtek fel (képünkön).

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

2007. december 18-án egy ENSZ határozat jelölte ki
április 2-át az Autizmus Világnapjának. A Földön tízmil-
liókat érintõ autizmus spektrumzavarral élõk felé fordul
ilyenkor a figyelem. Tájékoztatják a többségi társadalmat
a betegség jellegérõl, de a tünetekrõl nem kell szólni, hi-
szen általában feltûnnek jelei a hétköznapokban.

A szolidaritás jegyében április 2-án világszerte kék fénnyel
világítják meg az ikonikus középületeket, a korábbi évek
gyakorlata szerint a budapesti Parlamentet is. A 2014 tava-
szán bejegyzett nyíregyházi székhelyû Most Élsz Egyesület
április 3-ára, hétfõre szervezett nyílt programokat. Délelõtt
10 órától a téma szaktekintélyeinek elõadásai hangzanak
el a legújabb kutatások eredményeirõl a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, majd délután a Kossuth téren zajlik a
zenés, szórakoztató program. A szervezõk számítanak min-
den toleráns városlakó megjelenésére!

KERESIK A GYÓGYÍTÁS LEHETÕSÉGEIT

Az autista gyerekek szülõi szer-
vezete, a Most Élsz Egyesület folya-
matosan keresi a gyógyítás újabb és
újabb lehetõségeit, s a közelmúltban
kötött együttmûködési szerzõdést a
Debreceni Egyetem Klinikájával. Dr.
Frecska Ede egyetemi docens, a
Debreceni Egyetem Pszichiátriai Kli-
nikájának igazgatója kézjegyével
látta el azt a Stratégiai együttmûkö-
dési megállapodást, mely a Most

Élsz Egyesület és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Pszichiátriai Klinikája között született. A felek a jövõben
stratégiai partnerként kívánnak együttmûködni hazai,
egészségipari innovációk gyakorlati támogatásában. Az
együttmûködésben kiemelt területet jelent az autizmus
spektrum betegség és a hiperaktivitás vizsgálata.

NEHÉZ BÉLYEG II. (AZ AUTIZMUS KÖZELGÕ VILÁGNAPJA ELÉ)
A GYEREKPSZICHIÁTRIA FELADATA...

Amikor az igazgató urat a gyógyítás esélyeirõl kér-
deztem, azonnal megjegyezte, hogy most kompeten-
ciahatárt lép át, ugyanis az autizmus kezelése a gye-
rekpszichiátria feladata, de mégsem áll távol tõle, hi-
szen az autista gyerekek megélik a felnõttkort, bár a
súlyos mentális betegektõl eltérõen alig jelennek meg a
klinika Pszichiátriai Osztályán. Adott a kérdés: mi le-
gyen a helyes ellátás? A mai urbanizált világban ugyanis
nem létezik már a nagy család, s a szülõkre elviselhe-
tetlen terheket ró a beteg fiatal/felnõttel való foglalko-
zás. Az állam gondja lesz tehát az önálló életre képte-
len felnõttek elhelyezése.

– Ha a felnõtt klinikai gyakorlatban nem jelenik meg
az autizmus, mégis miért foglalkozik vele?

– Azért, mert annak a betegségcsoportnak a része, mely-
ben a táplálkozásnak és az életrendbeli szokásoknak je-
lentõs a szerepe a mentális problémák kialakulásában.
Engem mostanában a diéta érdekel, és az, hogy a diéta
következtében milyen baktériumkultúrát alakítunk ki a
szervezetünkben. Az utóbbi évtizedben nemcsak a pszi-
chiátriában, de az orvostudomány egyéb területén is felfi-
gyeltek arra, hogy a testünkben élõ baktériumkultúra fon-
tos egészségalakító tényezõ. Elsõsorban a bélbaktériumok-
ról van szó. Egészségünk leghívebb õrzõi.

– Kódexe van az egészségügyben a jó és rossz táplál-
kozásnak?

– Diéta ügyben a homo sapiens a legostobább élõlény
a Földön. Ugyanis a többi több mint 8 millió fajjal ellen-
tétben neki egyedül a probléma, õ nincs tisztában azzal,
hogy mit egyen, mi az optimális étrendje. De ha beleme-
gyek a diéták elemzésébe, biztos lesznek iskolák, akiket
fellázítok, és persze vannak üzleti érdekek is. Rövid idõ-
szakonként változik a szakmai tanácsadás is. Folyamato-
san megjelennek az újabb táplálékpiramisok, és a legutób-

bi esetben már nem is piramisról beszélnek. Ilyen gyorsan
változna biológiánk? Nyilvánvalóan nem. Tudásunk sem
változik, hanem az egyik tudatlanság a másiknak adja át a
helyét. Az autizmus is abba az idegrendszeri probléma-
csoportba tartozik, melyek a bélflórához, a felszívódási
zavarokhoz kötöttek, mint például az Alzheimer-kór vagy
a Parkinson-kór, illetve a gyerekkori hiperaktivitás, de
bármennyire meglepõ, a depresszió is. Már körülbelül 15
éve tudjuk, hogy egy krónikus, alacsony szintû gyulladás
áll mindegyikük hátterében.

– Hogyan függ össze a bélrendszer az idegrendszerrel?
– Kimutatott a közvetlen kapcsolat. A bélbaktériumok

különbözõ anyagokkal modulálják az idegrendszer fejlõ-
dését. Lehetnek olyan döntéseink, melyekrõl úgy gondol-
juk, hogy tõlünk valók, pedig a bennünk lévõ organizmu-
sok érdekeit szolgálják. Innen eredhet akár az agresszió,
de a depresszió is.

– Mit kínál és mit vár ettõl az együttmûködési megál-
lapodástól?

– Remélem, erõinket összefogjuk! A Debreceni Klinika
felkínálja tudományos bázisát, a szakmai hátteret, az egye-
sület pedig a kutatási eredményeivel segít. A médián, a
közvélemény tájékoztatásán keresztül tudnak segíteni
minket. Támogató pályázati forrásokat várok, hiszen túl
kell nyúlni a pszichiátrián, laboratóriumi háttér, mikrobi-
ológiai segítség szükséges.

– Nyilván optimista az eredményt illetõen! De mégis
mikor várható változás a betegség kezelésében, illetve a
betegek állapotában?

– Az a szerencse a kutatási és vizsgálati irányok kap-
csolatában, hogy nem kell hosszú évekig az eredményre
várni, s a gyógyszerengedélyek útját végig járni. Ha rájö-
vünk arra, hogy van diétás komponens, ami a beteg tüne-
teit enyhíti, átfogó vizsgálatok után, akár már egy éven
belül is felállhat a tanácsadás rendje.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Frecska Ede
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 19., vasárnap 19.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Dorog labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Március 18., szombat 16.30 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
MEAFC kosárlabda-mérkõzés
Március 19., vasárnap 15.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Dorog
labdarúgó-mérkõzés
Március 19., vasárnap 18.00 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza–Ózd kézilab-
da-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

129 PONT
Esélyesként lépett pályára Gyulán a

férfi kosárlabda NB II hétvégi forduló-
jában a Sunshine NYIKSE. A nyíregy-
háziak az elsõ negyedben komoly
elõnyt harcoltak ki, majd a folytatás-
ban csak az volt kérdéses, mekkora lesz
a különbség. Nagy lett, a NYIKSE két-
szer annyi pontot dobott mint a házi-
gazda, és simán, 129–64-re nyert. A
csapatból minden pályára lépõ játékos
pontot szerzett. A NYIKSE jelenleg a kö-
zépmezõnyhöz tartozik, és azért har-
col, hogy ott legyen a felsõházi ráját-
szásban.

GYÕZELEM
Gyõzött a Nyíregyházi Sportcentrum

kadett „A” kosárlabdacsapata a
SZEDEÁK együttese ellen. Az elsõ per-
cekben a vendégek kezdtek jobban,
ezért korán idõt kellett kérni, de a 10.
percben már a hazaiak vezettek és in-
nentõl kezdve ki sem adták a kezükbõl
a mérkõzés irányítását. A legnagyobb
különbség 15 pont volt a két együttes
között, az utolsó etapra ebbõl 6 pont
maradt. A remek csapatvédekezésnek
köszönhetõen fontos, 75–69-es gyõzel-
met aratott a Nyíregyháza a kiemelt ka-
dett bajnokság alsóházi rájátszásában.

HARMADIK HELY
Idegenben, az MTK vendégeként

zárta az alapszakaszt a Fatum Nyíregy-
háza. A nõi röplabda NB I utolsó köré-
re is maradtak még kérdõjelek, így
mindkét csapat számára fontos volt a
találkozó. Felváltva nyerték a szetteket
az együttesek, a döntõ játszmában
azonban a Nyíregyháza volt jobb, és
3–2-re nyert. Ezzel a csapat – mivel a
Vasas is gyõzött a hétvégén – a 3. he-
lyen zárta az alapszakaszt, és az elõ-
döntõbe kerülésért az Újpest ellen vív
majd párharcot a rájátszás során. A
sorozat Nyíregyházán kezdõdik.

MEGHÍVÓ
A Siófok ellen Kártik Bálint góljával

gyõzött a Nyíregyháza Spartacus. A fia-
tal középpályás jó teljesítményére az
U21-es válogatottnál is felfigyeltek, így
a labdarúgó meghívót kapott a korosz-
tályos csapat Telkiben tartandó edzé-
sére, melyet a jövõ héten hétfõn ren-
deznek, majd március 22-én Görögor-
szágba utazik a gárda, ahol felkészü-
lési mérkõzést vív a magyar együttes a
házigazda U21-es csapatával. A Szpari
vasárnap hazai környezetben lép pá-
lyára a Dorog ellen. Õsszel idegenben
1–0-ra a Nyíregyháza nyert.

VISSZALÉPÉS AZ
ELÕRELÉPÉS ÉRDEKÉBEN

A Divízió II-ben indul a következõ sze-
zonban a Nyíregyháza Tigers. A csapat le-
hetõséget kapott arra, hogy ha úgy gon-
dolja, a következõ évben ismét a legjob-
bak között szerepelhet majd a HFL-ben. A
klub azt tervezi, akkor már megerõsödve,
széles utánpótlásbázissal rendelkezve vág
neki a bajnokságnak, ezért döntött most
úgy, hogy inkább a Divízió II-ben rajtol.

Az amerikaifutball-csapat szakmai stábja
is átalakult, Bora Tamás lett a vezetõedzõ,
és szeretnének tehetséges magyar játékosok-
ra építeni, azaz nem lesznek amerikai légi-
ósok. A keretnek nem kell tagsági díjat fi-
zetnie, az alacsonyabb osztályban több le-
hetõséget kaphatnak, és rutint szerezhetnek.
Új elnöke is van a klubnak, aki komoly anya-
gi támogatást is nyújtott a csapatnak. A kö-
vetkezõ cél, hogy egy állandó, saját stadi-
ont alakítsanak ki a korábbi Volán pályán.

– Továbbra is élvezzük Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tá-
mogatását, és elõrehaladott tárgyalásokat
folytatunk arról, hogy Székesfehérvárhoz
hasonlóan Nyíregyházán is legyen egy

amerikaifutball-stadion. Terveink szerint a
2017-es év végére, a 2018-as év elejére mi
is rendelkezhetünk majd saját komplexum-
mal. A megfiatalodott csapattal szeretnénk
bejutni a rájátszásba, de a legfõbb cél idén
a stabil háttér és edzésmunka megteremté-
se annak érdekében, hogy 2018-tól ismét
a kiemelt ligában folytathassuk szereplé-
sünket – mondta dr. Szépe József, megbí-
zott sportigazgató.

Dr. Szépe József az edzésmunkát is se-
gíti majd, a sportvezetõ szerint az elmúlt
években az itt dolgozó amerikai szakem-
berektõl sokat tanulhattak, amit most ka-
matoztathatnak. A csapat az alapszakasz-
ban öt meccset játszik, ebbõl kettõ lesz
hazai. Az elsõ nyíregyházi meccset április
15-én rendezik a Rebels Oldboys ellen.

A Nyíregyháza Tigers mérkõzései:
április 1. Jászberény–Nyíregyháza
április 15. Nyíregyháza–Rebels Oldboys
április 30. Nyíregyháza–Budapest Eagles 2
május 13. Gladiators 2–Nyíregyháza
május 27. Dabas Sparks–Nyíregyháza

Idén is nagy csatákat vívhat a Nyíregyháza Tigers

NAGY CSATÁK A MINIKNÉL
A több mint két évtizedes múltra vissza-

tekintõ Bem Kupa az egyik legrangosabb
utánpótlás röplabda torna. A mini korosz-
tály számára rendezett eseményre az or-
szág több pontjáról érkeztek csapatok, így
a Miskolc, a Szolnok, a Szeged, az Érd, a
Debrecen és három Nyíregyházi Sport-
centrumos csapat vett részt. Ezúttal a Bem
Kupa kvalifikációs verseny is volt a mini
bajnokságban.

– Nagyobb így a tét, több mint egyszerû
felkészülési torna. A legjobbak a mini baj-
nokságba juthatnak, így minden találkozó
nagyon fontos. A Bem Kupának egyébként

is óriási hagyománya van, a nyolcvanas évek
végétõl minden esztendõben megrendezik
– mondta Erdõsné Balogh Erika, a Nyíregy-
házi Sportcentrum szakágvezetõje.

Nyíregyházát a házigazda Bem, a Móricz
és az Arany csapata képviselte. A szakem-
berek szerint a korosztály nagyon erõs, és
ez a tornán is látszott, ahol nagy csatákban
dõlt el a végsõ sorrend. Az elsõ helyet végül
az Érd szerezte meg, megelõzve a Szolno-
kot és a Bem iskola csapatát. A Móricz isko-
la az ötödik, az Arany a 6. helyen zárt. A
hétvégén az Országos Gyermek Bajnokság-
ban is rendeztek mérkõzéseket, itt a Nyír-
egyháza két gyõzelmet aratott.

A házigazda Bem csapata bronzérmet szerzett
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 18., szombat 19.00 Függöny fel!, Bérletszü-
net, Nagyszínpad
Március 19., vasárnap 19.00 SingSingSing MÁZS-
képp, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 21., kedd 19.00 Tudós nõk, Krúdy bérlet,
Nagyszínpad
Március 22., szerda 19.00 Tudós nõk, Vasvári bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 23., csütörtök 19.00 Tudós nõk, Korányi bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 24., péntek 19.00 Castel Felice, Déryné bér-
let, Nagyszínpad

ZSEBRE  VÁGJUK  A  VILÁGOT!
INTERNET  FIESTA  A  KÖNYVTÁRBAN
Utazás – könyvtár – internet. Ez az ajánlott témája

az idei, 18. Internet Fiestának, melyet ismét az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség rendez. Felhívja az in-
tézmények figyelmét, kínáljanak érdekes és hasznos
programokat a települések lakóinak, hogy tovább bõ-
vüljön a világhálót ismerõk és használók köre!

A téma miatt nem kell aggódni a Móricz Zsigmond
könyvtárban, hiszen az Utazók klubja megannyi él-
ményt nyújt a látogatóknak, még akkor is, ha szemé-
lyes fotókkal, videókkal jelentkeznek az elõadók. A
képek, filmek jelentõs része úgyis hamarosan a világ-
hálóra kerül – akár a nyíregyházi weboldal közremû-
ködésével. Radvánszki Gábor március 27-ei, témába
vágó elõadása a digitális forradalom hasznos és kevés-
bé hasznos alkalmazásait ismerteti. Az Internet Fiesta
nyíregyházi nyitánya a szombati Idézõk könyvtára lesz
március 18-án, majd 22-én a prezi.com, az új prezen-
tációkészítõ szoftver mutatkozik be. Interaktív módon
tájékozódhatnak a biztonságos online vásárlás folya-
matáról, a 3D-s nyomtatásról, az elektronikus könyvtá-
rak hasznáról, a vírusmarketingrõl, a közösségi portá-
lok szociológiájáról, és persze nem marad ki a szenve-
déllyé korcsosult internetezés témaköre sem a könyv-
tár március 18–29-éig tartó Internet Fiesta ajánlatából.
Részletek a www.mzsk.hu honlapon!

GAZDIKERESÕ

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

Elza: Körülbelül 2 éves, ivartalanított,
keverék szuka, aki hetekig kóborolt Nyír-
szõlõsben, állatbarátok gondoskodtak
róla. Sajnos a kóbor élet egyik velejáró-
ja a rengeteg kullancs, így Elza azonnal
elkezdte a babézia elleni gyógykezelést.
Nagyon kedves, bújós, pusziosztós ku-
tyus, aki ragaszkodó, hûséges társa lesz
egy életen át az õt választó gazdinak!

Helga: Körülbelül 3 éves, keverék
szuka, akit kölykeivel együtt Nyír-
turán találtak. Helga odaadóan
gondoskodik a kicsikrõl, barátsá-
gos, kedves természetû kutyalány.
Pórázon szépen sétál és rajong az
emberekért!

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépko-

rúak most már fogadóórákon is választ kaphatnak a
korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javas-
latokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

VALLOMÁSOS LÍRA
Kürti László új könyve, A csalásról címû vallomá-

sos líra. Furcsa dolog A csalásról kapcsán a költõi be-
széd vallomásos õszinteségét kiemelni, hiszen nincs
ennél gyanúsabb fogalom. Vagy legalábbis nem ma-
gától értetõdõ, hanem Kürti László könyvének beszé-
lõje hozza létre a folytonos önvizsgálata és -reflexiója
révén. Ez a tétje kötetének: a traumák feltárásával és a
„csalások” leleplezésével eljutni az olvasóval vala-
miféle tisztásra. Kis pátosszal: a beszéd vagy a hallga-
tás tisztására – olvashatjuk a Kalligram kiadó ajánlá-
sában.

KÖZELKÉPEK ÍRÓKRÓL:
RATKÓ JÓZSEF

Ratkó József születésének 80. esztendejében, 2016
decemberében jelent meg prof. dr. Jánosi Zoltán egye-
temi tanár, irodalomtörténész Ratkó-monográfiája,
tiszteletként a szabolcs-szatmári költõnek. Elkészült
már Ratkó összes mûveinek sorozata, Babosi László
nyíregyházi könyvtáros bibliográfiája, és számos ta-
nulmány, de ilyen részletes, összefoglaló mû még nem
született. Jánosi Zoltán két Ratkó-kötettel is gazdagí-
totta már az irodalomtudományt a korábbi esztendõk-
ben. A „Leszek haláltól ronthatatlan” címû olvasó-
könyv mások írásaival közelít a Ratkó-életmûhöz, míg
a Kõ alatti fény Jánosi Zoltán saját tanulmánygyûjte-
ménye. Az elõzõ munkák során szerzett tapasztalato-
kat új verselemzésekkel kiegészítve állt össze a több
mint 400 oldalas munka, mely összefoglalja az élet-
mû legfontosabb értékeit. Szó nincs átértékelésrõl, hi-
szen Ratkó alapigazságokat fogalmazott meg kora
embereirõl, és az akkori magyar vidékrõl. A történe-
lem ugyan továbbment, de az igazságok irodalomtör-
téneti tudatosítása ma is idõszerû – nyilatkozta Jánosi
Zoltán. Ratkó ma is aktuális, és ne feledkezzünk meg
szerelmes és családverseirõl! A közelmúltban is hall-
gattuk megzenésített verseit, színpadon láttuk drámá-
ját, sõt szavalóversenyek szereplõje, eleven költészet
tehát az övé.

A Ratkó-díjas Jánosi Zoltán az Irodalmi Magazin
fõszerkesztõje, a Magyar Napló irodalmi vezetõje
Ratkó József monográfiája a MMA „Közelképek írók-
ról” kismonográfia-sorozatában jelent meg.

Nyíregyházi bemutatójának a Móricz Zsigmond
könyvtár ad otthont március 23-án 16.30-kor.

A kötet bemutatóját a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban tartották, Trill Zsolt színmûvész közremûködésé-
vel.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: már-
cius 18-án 9.00–16.00: „Idézõk könyvtára” – League of
Legends bajnokság. 20-án 16.00: A Móricz Zsigmond Ol-
vasókör találkozója. Téma: Mindig van remény. Örkény
István egyperces novellái. 21-én 10.00: A Mindentudás
Könyvtára – gyerekeknek. Egy vízcsepp élete – a Víz Vi-
lágnapja alkalmából. 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 22-én 14.00: Közönségtalálkozó Kovács István
költõvel. 16.30: Helytörténeti esték IX. A Felsõ-Tisza-vi-
déki Vízügyi Történeti Gyûjtemény. 24-én 10.00: Kerekí-
tõ. Matti Armas Korpela finn festõmûvész kiállítása (meg-
tekinthetõ: március 24-éig).

MESTERVACSORA MÁRCIUSBAN
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyír-

egyházi Szervezete ebben az évben már nyolcadik
alkalommal rendezi meg a „Vendégvárás mesterfo-
kon, nagyjaink nyomdokában és tiszteletére rendezett
díszvacsora” elnevezésû, különleges kulináris prog-
ramját – tájékoztatott Tóthné Medved Zsuzsa, az
MNGSZ regionális elnöke. Idõpont: 2017. március 25.
19.00 óra, helyszín: Magyar Talléros Rendezvényköz-
pont, Nyírtass. Az Erfurtban, 2016 októberében meg-
rendezett Gasztronómiai Olimpián, megyénk szakács-
és cukrászmesterei fantasztikus eredményeket értek
el, így természetes, hogy a vacsoraest ennek jegyé-
ben zajlik! Az Erfurti Olimpián bemutatott menüso-
rokból állítják össze a vacsoraest gerincét, mely igen
újszerûnek mondható. A menüsor mellé természete-
sen hozzáillõ borsort is kínálnak, nem is beszélve a
helyszín pálinkakínálatáról, a vendégfogadó megle-
petésekrõl. Fényképes-videós visszatekintést is láthat-
nak a vendégek Erfurtról, és megismerhetik szemé-
lyesen is versenyzõinket. A szakképzõ iskolák dísz-
asztalai mellett zöldségszobrászattal, dísztorta-bemu-
tatóval, csokoládé szökõkutakkal, látványsorbettel, tü-
körszervizzel is elkápráztatják a majdani kedves ven-
dégeket, az ígéretek szerint.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: márci-
us 20-án 11.00: „Titkos üzenet” – játék. 21-én 13.00:
Húsvéti foglalkozás – óvodások, iskolások és idõsek ré-
szére. Orosi: március 22-én 10.00: A Víz Világnapja – elõ-
adás.

PÁLYÁZATI KIÁLLÍTÁS. A Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
gimnázium Pályázati kiállítása megtekinthetõ a Váci Mi-
hály Kulturális Központ emeleti galériájában március 20-
áig.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: március 18-án
9.30–12.30: Könyvjelzõ készítése. 21-én 14.00–16.00: Ak-
várium készítése. 22-én 10.00: Babaangol. 23-án 14.00–
16.00: Tulipán készítése.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: március 18-án 16.00: Jancsi és Juliska, 19-én 10.00:
A három jó tanács. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emelet.

TANÁRI HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola várja az érdeklõdõket a március 23-
án 18.00 órakor kezdõdõ tanári hangversenyünkre. A be-
lépés díjtalan! Helyszín: az iskola hangversenyterme.

KIÁLLÍTÁS. Lengyel testvérvárosunk, Rzeszów két kor-
társ képzõmûvésze három kiállítása nyílt a Pál Gyula Te-
remben. Maciej Majewski festõ- és grafikusmûvész Ké-
peslapok címû egyéni tárlata a Nyíregyházi Városi Galéri-
ában, Waclaw Nowacki fotómûvész Go címû bemutatója
a Váci Mihály Kulturális Központban, illetve a két alkotó
közös projektje a Pál Gyula Teremben látogatható márci-
us 29-éig.

MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vas-
utas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval,
játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021.
Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.
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PETÕFI SZOBRA OROSON
Az 1950-es években egy tanácsi döntés értel-

mében jött létre Oroson az a közpark, amelyet
fõleg az orosi iskolások tartottak rendben, így a
terület Úttörõpark néven vonult be a köztudat-
ba. Sokáig a közelben állt a község mûvelõdési
háza is, amely korábban a helyi római katolikus
egyház Szent Istvánról elnevezett közösségi há-
zaként mûködött. Az épületet 2002-ben lebon-
tották és a terület egy részét összekapcsolták a
parkkal.

A parkot késõbb felújították, új padokat rak-
tak le, kerítés épült, virágosították és cserjéket
telepítettek. A parkrekonstrukció keretében,
2004-ben leleplezték Oros elsõ köztéri szobrát.
Németh Erika szobrászmûvész Petõfi Sándort
ábrázoló bronzszobrát a nyíregyházi önkormány-
zat, az orosi részönkormányzat és helyi vállal-
kozók adományaiból finanszírozták. Az alkotás
felállításával hivatalosan is Petõfi-park lett az Út-
törõparkból, ahol a nemzeti ünnepünkön méltó
keretek között emlékezhetnek és helyezhetik el
az emlékezés koszorúit az orosiak.


