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HA ZAVARJA AZ AVAR. A
falvakban és a zöldövezetekben ilyenkor megszokott, hogy a tûz martalékává lesz az avar, de
sajnos ott is gyakori ez,
ahol megoldott a szelektív
hulladékgyûjtés.
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sújtotta területen vizsgálja
a fertõzésgyanús emberek
vérmintáit.
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„A LEMONDÁSSAL
SEGÍTEK A LEGTÖBBET”.
A Nyíregyháza Spartacus
korábbi vezetõedzõjében
már a Puskás Akadémia
elleni találkozó után
felmerült a gondolat, és úgy
döntött, lemond posztjáról.

ÓRAÁLLÍTÁS
Október 26-án, vasárnap
hajnalban háromról két órára
kell visszaállítani az órát.

KÖZGYÛLÉS A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN

Fotó: Trifonov Éva

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza újraválasztott polgármestere
október 22-ére (lapzártánkat követõen) hívta össze az alakuló
közgyûlést, ahol a képviselõk eskütételét követõen az új közgyûlés megválasztja az alpolgármestereket és megalakulnak a
bizottságok is. Az alakuló ülést a Nyíregyházi Televízióban
október 25-én, szombaton 10 órától láthatják felvételrõl, ismétlésben a televíziónézõk. Október 30-án pedig már rendes
közgyûlést tart az új testület, melyet a hagyományokhoz híven, most is élõben közvetít a Nyíregyházi Televízió. (Ismétlés: ezúttal is szombaton.) A közgyûlés összetétele lényegileg
semmit nem változott az elõzõ ciklushoz képest. A FideszKDNP-nek újra 14 képviselõje van plusz a polgármester, ami
kétharmados többséget jelent. A baloldali összefogásnak öt,
a Jobbiknak pedig két képviselõje lesz. /3. oldal
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136 évvel ezelõtt született Nyíregyházán Krúdy Gyula, a magyar irodalom
egyik legkülönlegesebb és legtermékenyebb írója, s itt is érettségizett. Bár
élete más településekhez is köti, mindig szívesen jött haza, az életmûvének
ihletet adó forráshoz. A jelenlegi városvezetés régi adósságot törlesztve emelte
a díszpolgárok sorába, s azóta több emlékhely, rendezvény is köthetõ Krúdyhoz, akinek nevét egyebek mellett utca és iskola is õrzi. Képünk a születésnapja kapcsán tartott kétnapos rendezvény egyik pillanatát rögzíti, Bessenyei téri szobra mellett. (8. oldal)

KÉSZÜLNEK A NÖVEKVÕ FORGALOMRA
Noha mindenszentek és halottak napja jövõ hétvégén
lesz, az Északi temetõben arra számítanak, hogy az ünnepi, hosszú hétvégén is megnõ a forgalom a sírkertben.
Már most sokan kilátogatnak az Északi temetõbe, hogy
rendbe tegyék hozzátartozóik sírját, s a temetõben arra számítanak, hogy a következõ napokban is több lesz a szokásosnál a látogató.
Nemrégiben megújult a Hõsök temetõje. A nyíregyházi
önkormányzat 20 millió forintot fordított a sírkert rekonstrukciójára. A temetõ új kaput és kerítést kapott, felújították
a sírköveket, valamint egy sétányt is kialakítottak. Ezzel
párhuzamosan a borbányai temetõ bõvítése is folyamatban van, mindenszentek és halottak napja után a fásítást
végzik a szakemberek. A temetkezési vállalat munkatársai
így az elmúlt napokban már mindannyian azon dolgoztak,
hogy az Északi temetõben szép és rendezett környezet fogadja a sírkertbe látogatókat.

Október 24-én, pénteken és október 25-én, szombaton a
temetõben engedélyezett sírköves munkálatok végezhetõk
reggel 8 és délután 3 óra között, s emellett azokra is gondolnak, akik a hosszú hétvégén szeretnék elintézni a sírhelyekkel kapcsolatos ügyeket. A gondnokság október 24-e
és 26-a között mindhárom nap reggel 8 és délután 4 óra
között fogadja az ügyfeleket.
Az Északi temetõben mindenszentek és halottak napján is
lehetõség nyílik a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézésre, a
gondnokság és szolgáltató iroda november 1-jén, szombaton
reggel 8 és délután 5 óra között, november 2-án, vasárnap
pedig reggel 8 és délután 4 óra között tart nyitva. Ügyeleti
idõben a gondnokságon a sírhely felett rendelkezõk vagy meghatalmazottaik számára lehetõség nyílik a sírhely újraváltására, sírjelzõ kereszt vásárlására, táblával, névfelírással és a temetkezésekkel kapcsolatban is kérhetõ felvilágosítás. A két
ünnepnapon a sírkert a szokásosnál hosszabb nyitva tartással
várja a látogatókat, reggel 7 és este 8 óra között tart nyitva.

AZ ÉLMEZÕNYBEN!
A KSH legfrissebb, augusztus 31-ei adatai szerint a
vendégéjszakák száma Nyíregyházán az elmúlt évi idõszakhoz képest 10,7 százalékkal nõtt (20,4 százalékkal
a külföldi, 6 százalékkal a belföldi). Sõt, a statisztikai
hivatal számai alapján bekerültünk a legnagyobb vendégforgalmat bonyolító települések között az elsõ 25-be
– ezt tartalmazza az aktuális rangsor. Emellett az egyik
meghatározó, országos turisztikai magazin az olvasói,
illetve a megkérdezett turisztikai szakemberek véleménye alapján összeállította a TOP 25 magyarországi turisztikai város listáját, melynek szintén tagja lett Nyíregyháza. Furkóné Szabó Marianna, a TDM ügyvezetõje
így értékelte az információkat: – Nagy eredménynek tartom, hogy a tavalyi 30,9 százalékos növekedést nemhogy megtartottuk, hanem még további bõvülést tudtunk
elérni. Ez köszönhetõ elsõsorban a városban folyó beruházásoknak, építkezéseknek, a turisztikai marketingmunkának és a szolgáltatói adatszolgáltatási fegyelemnek.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 15., SZERDA

OKTÓBER 15., SZERDA

NÖVEKVÕ GAZDASÁG

SEGÍTETT AZ AMCHAM FOUNDATION

Üzleti reggelire várta a vállalkozókat
a Világgazdaság címû lap és az egyik
kereskedelmi bank. A fórumon elhangzott, növekedési pályára lépett a magyar
gazdaság. Ennek következményeként
nõtt a vállalkozások beruházási kedve
és hitelfelvételi hajlandósága is.

A Down Egyesület sikeresen pályázott
a „Mi leszek, ha 25 leszek” projektre,
így 17 értelmi fogyatékos gyermek vehetett részt egy rendhagyó gyereknapon.
Emellett az AmCham Alapítvány ünnepélyes keretek között 3 millió forintot
adományozott a Down Egyesületnek.

OKTÓBER 15., SZERDA

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK

DR. KATONA BÉLÁRA EMLÉKEZTEK

ÚJ IRÁNYOK AZ ÁRVÍZVÉDELEMBEN

Dr. Katona Béla fõiskolai tanár, irodalomtörténész születésének 90. évfordulója alkalmából nyílt a kutató életútját és munkásságát bemutató kiállítás a
Móricz Zsigmond könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat részeként.

Magyar–amerikai modellezéstechnikai konferenciát és workshopot rendezett az Országos és a Felsõ-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság. A rendezvény célja, hogy átfogó tájékoztatást adjon a jelenleg folyó árvízvédelmi stratégiai tervezési munkákról és az új eljárásokról.

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 18., SZOMBAT

HATÁRTALANUL

FESTMÉNYEK SELYEMRE

Erdélyben jártak a vécseys diákok. A
Határtalanul! pályázat keretében eljutottak Székelyföld szívébe. Közel negyven gyerek ismerkedhetett meg a vidék
nevezetességeivel, legszebb természeti
szépségeivel, ami életre szóló élményt
jelentett a gyerekek számára.

Zsombori Erzsébet, erdélyi képzõmûvész selyemfestményeibõl nyílt kiállítás a
Jósa András Múzeumban. A tárlat anyagát több téma köré csoportosította a mûvész: a zene, a természet és az emberi érzések elevenednek meg a selyem alapokon. A kiállítás november 23-áig látható.

OKTÓBER 20., HÉTFÕ

OKTÓBER 20., HÉTFÕ

PROJEKTZÁRÓ A BÁRCZIBAN

KOLLÉGIUMI X-FAKTOR

A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentõ
intézkedések támogatására nyert pályázatot a Bárczi Gusztáv Általános Iskola
és Speciális Szakiskola. A második esély
program célja a résztvevõk érettségihez
és szakképzettséghez való juttatása.

Tehetségkutató versenyt rendeztek az
Árok utcai Inczédy kollégiumban. A Kollégiumi X-faktor nevet viselõ megmérettetésen néptánc, modern tánc, ének,
hangszeres produkció, és akár bûvész
vagy paródia kategóriában is megmutathatták tehetségüket az intézmény lakói.
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SZÜLETÉS ÉS HALÁL
AZ ÁLLATPARKBAN
Elpusztult a Nyíregyházi Állatpark
elsõ lakója, Elek, az oroszlán, amely ritkaságszámba menõ kort, 19 évet élt
meg. Ugyanakkor számos faj örvendezteti meg utódokkal a látogatókat. Ezúttal különleges színváltozatú futómadarak keltek ki a Nyíregyházi Állatparkban!

vesz, a többi között szaporít zsiráfokat,
lisztmajmocskákat, borneói orángutánt,
bali seregélyt és szibériai tigrist is.

MÁR LÁTHATÓAK A FEHÉR
TOLLRUHÁT VISELÕ NANDUFIÓKÁK!
Ezzel szinte egy idõben, különleges
színváltozatú futómadarak jelentek meg a
Nyíregyházi Állatparkban. A 3 fõs tenyészcsapata egyre sikeresebb, hiszen tavaly
csupán 1 fióka kelt ki, idén viszont 4 jött a
világra. Az 50–60 napig történõ keltetést
idén keltetõgépre bízták a park szakem-

Gajdos László, a nyírségi állatkert igazgatója kedden arról tájékoztatott, hogy elpusztult Elek, a hímoroszlán, aki „alapító
állata” volt az intézménynek, 1996 karácsonyán Hollandiából került a szabolcsszatmár-beregi megyeszékhelyre.
Ajándékba kapták, gépkocsival hozták
el a nyugat-európai országból, s egy hét
alatt csináltak neki helyet egy elhagyatott
épület átalakításával.
Az igazgató kiemelte: – Elekkel kezdõdött meg az állatpark kialakítása a Nyíregyházához tartozó Sóstógyógyfürdõn, a
híres Sóstói-erdõben, a régi szabadidõpark területén, s az állatkertet 1997 nyarán Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság
elnöke avatta fel.
Gajdos László elmondása szerint az
oroszlánok a természetben általában nyolc
évet élnek, állatkertben pedig 15-öt. Elek
viszont 19 évet élt meg Nyíregyházán, 10
nõsténye volt, amelyekkel számos utódot
hoztak világra.
– Elek gyönyörû alakú oroszlán volt, és
igen jó természetû, elõfordult, hogy egyszerre nyolc kölyökkel kellett játszania, de
tûrte és bírta a csintalan kicsik fárasztó életre nevelését, ragaszkodását – fogalmazott
az igazgató.
A hímoroszlán nyár óta betegeskedett,
egyre nehezebben mozgott, az állatorvosoknak csillapítani kellett fájdalmait, amíg
végelgyengülésben ki nem múlt.
Az „alapító állat” 1996-os érkezése óta a
Nyíregyházi Állatpark az ország második
legnagyobb állatkertjévé fejlõdött. A 30 hektáros területén az állatvilág 500 fajának 5000

berei, mert bár a nandukakas igen gondosan kotlott hatalmas vajszín tojásain, a
nagy tavaszi esõzések szétmosták a fészket. Az apró fiókák rekord gyorsasággal
növekednek, most félévesen is már közel
1 méteresek. A nyolc állat együtt él egy
hatalmas füves területen, így kedvükre csipegethetnek. A Dél-Amerika pampa vidékein élõ madarat nemcsak a húsa, tolla
miatt kedvelik a helyi lakosok, de mivel
megeszi a bogáncshoz hasonló gyomnövényeket, nagy segítséget nyújt a birkatenyésztõ farmereknek, hiszen nem kell bajlódniuk az összekuszálódott birkagyapjú
miatt. A faj eredeti színezete szürke, de
kitenyésztették a fehér színváltozatát is, s
ez utóbbi tollruhájú madarak élnek a Sós-

egyede él. Látható Európa, Afrika, Ázsia,
Amerika, Ausztrália, a sarkvidékek, sõt, az
óceánok, tengerek számos ritka állata is. Így
például a különlegességnek számító fehér
tigris, afrikai elefánt, komodói sárkány, indiai orrszarvú, jegesmedve, nyugati sarkvidéki gorilla és homoki tigriscápa is.
A Nyíregyházi Állatpark ma már 50
fajmegmentési világprogramban is részt

tó Zooban, melyek különösen a násztánc
idején igen impozáns jelenségek. Megjelenésük hasonló a strucchoz, de annál kisebb termetûek, mindössze 150 centiméter magasak és 25 kilogramm súlyúak. Futómadárként elcsökevényesedtek szárnyaik, így röpképtelenek, ám erõteljes lábaikon gyorsan tudnak futni, sebességük elérheti a 60 km/h-t is.
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ÁTVETTÉK A MEGBÍZÓLEVELEKET
Jogerõsen lezárult az önkormányzati választás Nyíregyházán. Ünnepélyes keretek között vehették át megbízóleveleiket a nyíregyházi önkormányzati választáson megválasztott képviselõk, a polgármester, valamint
a nemzetiségi önkormányzatok képviselõi a városházán. Dr. Kovács Ferenc újraválasztott polgármester
október 22-ére (lapzártánkat követõen) hívta össze az
alakuló közgyûlést. (A Nyíregyházi Televízió szombaton 10 órától, felvételrõl is közvetíti az eseményt.)
A választási törvény szerint a pártok és jelölõ szervezetek három napon belül, szerdán 16 óráig nyújthattak be
jogorvoslati kérelmet a helyi választási bizottsághoz. Dr.
Szemán Sándor, a Helyi Választási Iroda vezetõje elmondta, jogorvoslati kérelem sem a polgármester-választással,
sem az egyéni képviselõválasztással, sem pedig a nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatban nem érkezett. Ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán a választás jogerõsen lezárult, az eredmények véglegesnek tekinthetõk.

EL KELL TÜNTETNI A PLAKÁTOKAT
A választások idején már megszokhattuk, hogy a jelölteket népszerûsítõ plakátokkal és falragaszokkal lesz tele a
város. A jogszabály szerint ezeket a választást követõ harminc napon belül, most konkrétan november 11-éig el kell
távolítani azoknak, akik kihelyezték, illetve akiknek érdekében állt az elhelyezésük. Dr. Szemán Sándor arra kéri a
pártokat és jelölõ szervezeteket, hogy önkéntesen tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek. A határidõt követõ-

en a városüzemeltetõ cég ugyan eltávolítja a plakátokat, de
a hatályos jogszabály alapján a munka költségét annak kell
viselnie, akinek az érdekében a kihelyezés történt.

KÖZGYÛLÉS: AZONOS ÖSSZETÉTELBEN
A városházán ünnepélyes keretek között vehették át
megbízóleveleiket a nyíregyházi önkormányzati választáson megválasztott képviselõk és az újraválasztott polgármester. Dr. Kovács Ferenc elmondta, október 22-ére
hívja össze az alakuló közgyûlést, ahol megalakulnak a
bizottságok is, október 30-án pedig már rendes közgyû-

lést tart az új testület. A választási eredmények alapján
úgy látja, a közgyûlés összetétele semmit nem változott, a
Fidesz-KDNP-nek újra tizennégy képviselõje van plusz a
polgármester, ami kétharmados többséget jelent. A baloldali összefogásnak öt, a Jobbiknak pedig két képviselõje
lesz. Arra kérte a képviselõket, hogy bármely párt színeiben is kerültek a közgyûlésbe, Nyíregyházáért dolgozzanak. Polgármesterként a város érdekében kész az együttmûködésre az ellenzékkel, és reméli, hogy konstruktív vitákat folytatnak majd. A városházán átvehette megbízólevelét a nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett hét nemzetiség huszonkét megválasztott képviselõje is.

FIDESZ: A MEGYÉBEN IS ELSÖPRÕ SIKER
Az önkormányzati választáson Szabolcs-SzatmárBeregben a választók közel 58 százaléka támogatta a
Fidesz-KDNP jelöltjeit – hangzott el a Fidesz Területi
Választmánya kampányértékelõ rendezvényén a megyeházán. Hangsúlyozták: a korábbi évekhez hasonló
összefogással dolgoznak majd a megye további fejlõdése érdekében.
Az összefogásban látja a párt választási sikerét a Fidesz
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választmánya. A
megye 229 települése közül 94 helyen választottak FideszKDNP-s polgármestert, és még kéttucatnyi településen lett
olyan független jelölt a település elsõ embere, akit a pártszövetség támogatott. A választási eredmények ismeretében a Fidesz Területi Választmánya kampányértékelõ rendezvényt tartott a megyeházán az önkormányzatokba
bekerült polgármestereik és képviselõik részvételével.
Mint elhangzott, a Fidesz-KDNP jelöltjei országos összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Beregben kapták a har-

madik legtöbb szavazatot, a Dunától keletre pedig listavezetõk vagyunk. Ez közel 58 százalékos támogatottságot
jelent. A szavazatokat tekintve a megye keleti részében
volt erõsebb a pártszövetség támogatása.
A kampányértékelõ rendezvényen részt vett dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza újraválasztott polgármestere is. Mint
elmondta, Nyíregyházán a választók úgy értékelték az önkormányzat elmúlt négyéves munkáját, hogy újra kétharmados többséget szavaztak a Fidesz-KDNP jelöltjeinek.
A 21 képviselõbõl 14 a pártszövetség jelöltje és a polgármester is. Ez egy komoly elismerés és egy nagyon nagy
felelõsség is.

FESZTÓRY: MOCSKOS KAMPÁNY FOLYT
Az elmúlt évtized legmocskosabb kampánya folyt az
elmúlt hetekben és ez az MSZP-nek és a szövetségeseinek köszönhetõ – ezt mondta az önkormányzati választásokat megelõzõ kampányidõszakról sajtótájékoztatóján
Fesztóry Sándor.

A Fidesz városi alelnöke hozzáfûzte, a baloldal még
most, a választások után sem mer szembenézni a tényekkel. Fesztóry Sándor úgy véli, Nagy Lászlót, a szocialisták
polgármesterjelöltjét az elmúlt nyolc évben senki sem választotta meg semminek. Hangsúlyozta, csak a választási
rendszernek köszönheti, hogy a képviselõ-testület tagja
lett. Az alelnök arról is beszámolt, hogy a baloldal polgármesterjelöltje kétezerrel kevesebb szavazatot kapott, mint
négy éve, az MSZP képviselõi pedig megfelezõdtek a képviselõ-testületben. Fesztóry Sándor azt sem érti, hogyan
fognak a baloldali képviselõk frakciószövetséget alakítani, amikor az ellenzékiek országos szinten nem tudnak
megegyezni.
A Helmeczy László-féle szövetségrõl úgy nyilatkozott,
az egyszemélyes párt, amelybõl stílusa miatt nem kértek
a nyíregyháziak. A Fidesz városi alelnöke arról is beszélt,
hogy szerinte azért nem jutott be a képviselõ-testületbe a
Kertvárosban, mert a baloldaliak ígéreteikkel megtévesztették a választókat. Kiemelte, õ számon fogja kérni a közgyûlésbe bejutott riválisán az ígéreteket.
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75 STAND, KÖZEL 10 EZER ÉRDEKLÕDÕ
pályaválasztási döntés meghozatalához, de a szakképzetleneket és a pályakorrekciót fontolgatókat is tárt karokkal
várták. A szervezõk rendkívül gazdag programkínálattal
készültek a gyerekeknek, szülõknek és pedagógusoknak
egyaránt, melynek összeállításánál a munkaerõpiac igényeit tartották szem elõtt, elsõsorban a hiányszakmákra
koncentrálva, ám a szakmai programot kulturális mûsorok, különleges bemutatók is színesítették. A rendezvényen testközelbõl ismerkedhettek meg a fiatalok az egyes
szakmákkal, találkozhattak a képzõ intézményekkel, munkáltatókkal, és játékos formában önismereti kérdõíveket
is kitölthettek.

CÉL A SZAKKÉPZÉS ERÕSÍTÉSE

Hetvenöt stand kínálatával ismerkedhettek meg múlt
csütörtökön és pénteken a fiatal nebulók a 15. alkalommal megrendezett Pályaválasztási Kiállításon a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által és a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával szervezett
börzén közép- és felsõoktatási intézmények, munkaadók,
valamint felnõttképzõ szervezetek várták a látogatókat.

Az elsõ Pályaválasztási Kiállítást 15 évvel ezelõtt, az
egykori 107-es iskolában rendezték meg. Akkor még néhány száz gyermek elõtt mutatkoztak be az iskolák, mostanra azonban ez a szám már megsokszorozódott. A kétnapos börzén több ezer hetedik és nyolcadik osztályos
diák fordult meg a BUSZACSA-ban felállított standok között. A tájékoztató és szakmai segítõ rendezvényen a középiskola- és pályaválasztás elõtt álló tanulók információkat kaphattak a munkaerõ-piaci igényekhez igazodó

HA ZAVARJA AZ AVAR
Ilyenkor, õsszel a családi házban élõk
sok idõt töltenek a kertekben, ahol
összegyûjtik a lehullott faleveleket,
gallyakat, elszáradt egynyári virágokat.
Szerzõ: Sipos Marianna
A szomszédok gyakran morcosak azokra, akik az égetést választják, de csak ennyit
tehetnek, hiszen a város több területén
megengedett a kerti hulladék égetése. Tilos avart égetni a város közigazgatási határain belül a belváros (Nagykörúton belül)
területén, közterületeken, valamint azokban a városrészekben, ahol a biohulladék
elszállítása megoldott.
A családi házas övezetben azonban, tûrt
állapotként elfogadott, természetesen a szabályok betartásával, melyet önkormányzati
rendelet is rögzít. Ezek között szerepel, hogy
március 15-étõl május 31-éig és szeptember
1-jétõl november 15-éig a tûzgyújtási tilalom
betartásával, szélcsendes idõjárási viszonyok
között lehet csak égetni. Figyelembe kell venni azt is a tûzgyújtás során, hogy az égetés és
annak hõsugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Nagyon fontos szempont, hogy az égetendõ kerti hulladék nem
tartalmazhat semmilyen más kommunális,
ipari eredetû, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot sem. Aki az avar és kerti
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hulladék égetésére vonatkozó elõírásokat
nem, vagy nem megfelelõen tartja be, köztisztasági szabálysértést követ el és vele
szemben 30 ezer forintig terjedõ pénzbírság szabható ki, illetve a közterület-felügyelõ 10 000 forintig terjedõ helyszíni bírsággal sújthatja – tudtuk meg az önkormányzat környezetvédelmi referensétõl.
– Valóban nem az égetés az igazi megoldás, különösen ott, ahol megoldott a szelektív hulladékgyûjtés, hiszen ezzel nemcsak
megszabadulunk a lehullott falevéltõl, hanem
egy kicsit hozzájárulunk ahhoz is, hogy a
város parkjai nyáron virágpompába öltözzenek. Ide kerül ugyanis az a komposzt, mely a
szelektíven gyûjtött hulladékból keletkezik
majd – errõl Petró Árpád, a Térségi HulladékGazdálkodási Kft. igazgatója tájékoztatott.

A rendezvény megnyitóján Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõ-piaci és képzési államtitkára azt mondta, egyre jobban érzõdik, hogy szakemberhiány van, ezért is tartja fontosnak a kormányzat a
szakképzés erõsítését. Az államtitkár szakmai fórumot is
tartott, ahol hangsúlyozta, hogy mennyiségi és minõségi
változásokra van szükség a szakképzés rendszerében, így
a fenntartóváltás keretében a gimnáziumokat leválasztják
majd a szakiskolákról és a szakközépiskolákról, mivel a
gimnáziumok „másfajta gondolkodásmódot igényelnek”,
és szerepük a fõiskolára és egyetemre történõ felkészítés
lesz.
A jó szakemberek képzése Nyíregyházának is fontos,
ezt már Jászai Menyhért alpolgármester mondta, aki kifejtette, hogy az elmúlt pár évben a betelepülõ és a már korábban itt lévõ, de bõvítõ cégeknek is szüksége van a jól
képzett munkaerõre.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

TÖBB HULLADÉKOT VISZNEK EL
A biohulladék szállításával kapcsolatban
kérik a lakókat: csak a biohulladék tárolására szolgáló edényzetet használják. Ebben
az idõszakban a megnövekedett kerti hulladék miatt november 30-áig a biokuka
mellett még egy, zsákba összegyûjtött szerves hulladékot is elszállítanak, de ez nem
lehet szelektív gyûjtést szolgáló – sárga és
kék – zsák. Azt is megtudtuk, hogy decembertõl a biohulladék szállítása már csak
havi rendszerességgel történik a családi
házas övezetekben.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. október
31. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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HÍREK

NYÍREGYHÁZA ÚJRABÚTOROZVA
Új utcabútorokkal gazdagodik Nyíregyháza. Száz új
pad és számos hulladékgyûjtõ szelence kerül a közterületekre – tájékoztatta szerkesztõségünket Bocskai
Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
A városi utcabútorok a vandálok könnyû céltáblái, és
az idõjárás sem kíméli a padokat, asztalokat, illetve a hulladékos szelencéket. A jól ismert sárga padok csõváza a
két évtizedes használat során annyira korrodálódott, hogy
a legkisebb súly alatt is összeroppantak, a mûkõ padok
egymás után mállottak szét, a városban található 1500
hulladékos szelence pedig olyan kritikus állapotú volt,
hogy háromévente teljesen fel kellett újítani.
Tavaly a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai elkezdték
a javíthatatlanná vált eszközök cseréjét. 100 padot készítettek, melyek közül idén 40 támla nélküli ülõhelyet a
buszmegállókban helyeztek el, kényelmesebbé és kellemesebbé téve ezzel a várakozást.
Támlás padokat helyezett ki a társaság 2013-ban a
Pazonyi, a Szent Flórián és a Petõfi tereken, idén pedig a
Széna téren, valamint a Dob és a Kossuth utcai tömbbelsõkben folytatódott a padcsere. Ugyancsak saját gyártású
padokkal pótolták városszerte – a lakosság igényei alapján – a tönkrement ülõhelyeket.
2014-ben a NYÍRVV Nonprofit Kft. felújította a Kossuth
téri padokat is, ahol csaknem 345 négyzetméteren cserélték ki a tönkrement ülõfelületet. A helyreállításhoz 1580
méter rétegragasztott borovi fenyõt használtak fel. A Kossuth téri padok helyreállításának költsége bruttó 6,7 millió forintba került.
Elõreláthatóan a városüzemeltetés további 140 padot helyez ki városszerte, új utcabútorok kerülnek a Bujtosi vá-

rosliget városközpont felõli tórészletéhez, valamint a játszóterekhez és kondiparkokhoz. Utóbbi helyszíneken 10
kerékpártárolót is felállít a társaság, illetve favédõ rácsokkal óvják a fákat a közlekedéstõl az Egyház, a Síp és a Bercsényi utcákon. 120 rusztikus, öntvény hulladékos szelencét már felszerelt a városüzemeltetõ cég a belvárosban, és
az egységes megjelenés érdekében folytatódik a csere a
központi tereken. További 280 csõvázas szelencét helyeznek ki a Bujtoson, Sóstón, Jósavárosban, Érkertben és a

bevezetõ utak mentén. Ezek a hulladékos edények vastagabb falú kosárral és merevítéssel készültek, így remélhetõen az elkövetkezendõ 15–20 évben nem szorulnak cserére. Újdonság, hogy 9 kutyapiszokgyûjtõ fedeles szelencét is kihelyez a társaság a kutyafuttatókhoz, illetve a város kedvelt kutyasétáltató helyein. 2014-ben a NYÍRVV
utcabútorok beszerzésére nettó 19,5 millió forint önkormányzati forrást fordít.
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KRÚDY KÖZTÜNK ÉL

ISMÉT „CSAPOS...”
A SZÍNHÁZBAN!
A Krúdy Napok programsorába illeszkedett a Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában múlt péntek este rendezett közönségtalálkozó: „A csapos közbeszól...”

Krúdy Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán és idén 81 esztendeje (1933. május 12.), hogy
elhunyt. Az író már fiatalon máshol élt és alkotott, de
szívében soha nem hagyta el Nyíregyházát. Krúdy
Gyula születésének 136. évfordulója alkalmából a város önkormányzata Krúdy Napok címmel kétnapos rendezvénysorozattal emlékezett meg róla.
A Krúdy Napok azért indult útjára, hogy Nyíregyházán
minden évben méltó módon megemlékezzenek a város
szülöttérõl és a nyíregyháziak széles rétegeinek kulturális
csemegéket nyújtsanak. Dr. Kovács Ferenc polgármester
korábbi nyilatkozatában elmondta, hogy az önkormányzat azért is tûzte ki célul, hogy Krúdy emlékét a mindennapok részévé tegyék Nyíregyházán, mert véleményük
szerint, ha az emberek kézzel fogható módon találkoznak a novelláiból merített „epizódokkal” – mint a közkedveltté vált Papok padja –, talán nagyobb kedvvel veszik le a könyvespolcról és forgatják az író mûveit. A városvezetõ kiemelte, hogy a tiszteletadás része annak a régi
adósságtörlesztésnek is, hogy Krúdynak 2011-ben posztumusz díszpolgári címet adományoztak és tavaly a Sóstóval összekötõ erdei sétányon az író Nyíregyházi beduinok címû novelláját nagyméretû táblákon helyezték ki.
Így most már ha valaki gyalog sétál a Kneipp-sétányon
Sóstógyógyfürdõre, a 3-4 kilométeres erdei úton megismerheti a nem kevés humorral átitatott nyíregyházi ihletésû mûvet.

A hétvégén az ünnepi rendezvénysorozat az író Szent
István utcai szülõházánál kezdõdött, ahol a Krúdy Gyula
Gimnázium diákjai adtak ünnepi mûsort, majd a program
a Bessenyei téren álló szobránál folytatódott. Délután kulturális programok várták az érdeklõdõket, szombaton pedig irodalmi elõadásokon, koncerteken és sóstói sétán vehettek részt a Krúdy-kedvelõk. A megemlékezésen részt
vett Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere, aki
azt mondta: minden évben fontosnak tartják, hogy színes
programsorozattal tisztelegjenek Krúdy Gyula elõtt.

MÛVEIBEN MINDENT MEGÍRT MAGÁRÓL
Az ünnepségen felidézték az író életét, alkotói munkásságát, ahol elhangzott: Krúdy Gyula nem hagyott hátra
önéletrajzi regényt, de mûveiben mindent megírt magáról, családjáról, koráról. Megírta a szülõvárosát, a századvégi Nyíregyházát, a matuzsálemi kort megélt nagyszüleit. Megörökíti a millenáris Pestet, melynek utolérhetetlen
írója lett, a világháborút, a forradalmat, a '20-as éveket,
amikor végképp eltûnik a múlt század kiegyensúlyozottnak, idillinek álmodott Magyarországa. Eltûnnek az élet
apró örömei, ízei, a dús hozzáértéssel készített ínyes lakomák, a lassan kibontakozó mély szerelmek. S helyette
megjelenik az automobil, és vele együtt a rohanás, a félig
rágott ételek, és az emberek elfelejtik élvezni az életet.
Idõs korára Krúdy idegenkedve néz körül ebben a talán
csodálatos, de érthetetlen új világban, öreg madárijesztõnek érzi magát, aki a 19. századból ragadt itt.

'56-OS MEGEMLÉKEZÉS A FÕISKOLÁN

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a Nyíregyházi Fõiskolán, melyen Jánosi Zoltán
rektor az 58 évvel ezelõtti irodalmi világról szólt, a
fõiskola hallgatói pedig ünnepi mûsorral készültek.
Prof. dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola rektora
ünnepi beszédében így fogalmazott: – Miért buknak el
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A program házigazdái, dr. Tasnádi Csaba színházigazgató mellett dr. Karádi Zsolt és dr. Onder Csaba fõiskolai
tanárok vállalkoztak arra, hogy igyekeznek irányítani –
olykor kordában tartani a beszélgetés menetét. A 2014-es
esztendõ bemutatói közül szó esett a gyermekbérleti sorozatba került táncos mesedarabokról; a Hattyúcskák tava,
és az új évad nyitányaként jelentkezõ Seherezádé sikerérõl. Érthetõ módon leginkább a Hair és az Anconai szerelmesek 2 foglalkoztatta a vendégeket, de nem maradt említés nélkül a Balta a fejbe vérfagyasztó története sem.
Az ifjú mûvészek boldogan ölelték keblükre a gyõzelem virágait, s jó szívvel nyilatkoztak például a Hairhez
fûzõdõ érzelmeikrõl. A színház törzsközönsége elsõ kézbõl – a rendezõtõl – kapott választ a novemberi Rejtõbemutató titkairól, majd eredményt hirdettek a színház
honlapján – www.moriczszinhaz.hu – nyár végén indított
játék ügyében is. Péntek este kiderült, hogy VIDOR Emma
blogtulajdonos nem más, mint Silló Sándor, a Nyíregyházán ez idõ tájt is dolgozó rendezõ, aki naplót írt a VIDOR
elõadásairól, eseményeirõl.
„A csapos közbeszól...” falatozásba fordult aztán, s a
nézõsereg jó étvággyal fogyasztotta el a Puskás Tivadar–
Horváth László duó által – titkos színházi recept alapján
készült – frissen sütött kolbászkákat Silló Sándor körített
túrója kíséretében.

végül is a diktatúrák? Mi az az erõ, ami kivisz fiatalt, egyetemistát, orvost, munkást, gyermekeket, betegeket az utcára? Függetlenül attól, hogy milyen származású, szembe
megy a tankokkal, és képes meghalni érte. Én nagyon sokáig nem találtam erre a választ, pedig történeti kutatásokat is folytattam. A diktatúra természete szerint olyan, hogy
mindent lefed. Gondoljunk a hitleri Németországra, a Rákosi korszakra Magyarországon, a sztálini Szovjetunióra,
ahol egy hangyának sem lehetett önálló mozgástere. És
láthattuk, hogy Nagy Sándortól és Rómától kezdve, ezek
a nagyhatalmak mégis mind szétestek.
Az ünnepi megemlékezésen 1956 és a képzõmûvészet
címmel tartott elõadást Jankáné Puskás Bernadett. Az egyetemi tanár a forradalmat megelõzõ és az azt követõ idõszak mûvészetét mutatta be. A campus hallgatói és a
nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium diákja az 1961-es
kihallgatási jegyzõkönyvek alapján írt darabot adtak elõ
Karádi Zsolt rendezésében.

JÓKEDVÛEN SZÓLT A NÓTA
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége – a 2012-ben elindított hagyományát folytatva, és az Idõsek Világnapja
tagszervezeti ünnepségeihez kapcsolódva – idén is megrendezte a Szenior Dalkörök Országos Fesztiválját Budapesten, a Csillebérci Szabadidõ Központban. A megmérettetésen az önkormányzat támogatásának köszönhetõen a nyíregyházi Aranykapu Mûvészeti Egyesület egyik
kulturális csoportja, az Alvégesi Népdalkör is részt vehetett, mi több, arany fokozattal térhettek haza. Végh Jánosné,
a csoport vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy a népdalkör már több mint negyed évszázados múltra tekint
vissza és fennállásuk óta számos minõsítõ versenyen szereztek elismerést. A mostani pedig különösen kedves számukra, hiszen a zsûri is elismerõ szavakkal illette elõadásukat.
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IDÕUTAZÁS A 35 ÉVES MÚZEUMFALUBAN

AKTUÁLIS

JÓKAISOK A FELVIDÉKEN

nek emlékezetes pillanatait. Egy falumúzeum kialakításának ötlete a megyében már a ‘60-as években felmerült,
arra gondoltak, hogy a nagy ütemben és gyorsan eltûnõ
népi építészeti emlékeket meg kellene õrizni. A múzeumfalu megépítése elõtt több helyszínben is gondolkodtak,
szóba jött a vajai kastélykert és a Bujtos is, végül egy sóstói 2 és fél katasztrális hold területre esett a választás, amely
akkor még szántóföld volt.

KÖZBESZÓLT AZ ÁRVÍZ

Idõutazásra hívja a látogatókat a 35 éves Sóstói Múzeumfalu. A skanzen Jármi kiállítóházában tárlat mutatja be a múzeumfalu történetét. A kiállított filmkockák a skanzen életének emlékezetes pillanatait elevenítik fel.
„Ha lepereg elõttünk életünk filmje...” – ezt a címet
kapta a Sóstói Múzeumfalu 35 évét bemutató tárlat. A kiállítás ugyanis filmkockákon eleveníti fel a skanzen életé-

Hosszas kutatómunka után megszületett a múzeumfalu terve, kiválasztották és lefényképezték azokat a megye
területén álló épületeket, amelyeket át szerették volna
Sóstóra hozni. Közbeszólt viszont az 1970-es árvíz, amely
a kiválasztott lakóépületek nagy részét elvitte. Újragondolták hát a terveket, megkezdõdött az építkezés, és a
beruházás elsõ üteme után 1979-ben megnyitotta kapuját
a Sóstói Múzeumfalu, amely a 35 év alatt folyamatosan
bõvült. A skanzen látogatóit most idõutazásra hívják. A
Jármi kiállítóházban az érdeklõdõk végigkísérhetik a múzeumfalu történetét.
A tárlat november 8-áig látható, de a téli zárva tartás
után, 2015. április 1-jétõl ismét látogatható majd.

ÚJ HÓBORT HÓDÍT A FIATALOK KÖZÖTT
– AVAGY KÁROS-E A SZERVEZETRE A VÍZIPIPÁZÁS?
A vízipipázás történelme több évezredre nyúlik
vissza. A dohányzás ezen formája elõször a Közel-Keleten, majd Amerikában jelent meg, de az idõk folyamán mindinkább népszerûbbé vált az európai országokban, így Magyarországon is. Napjainkban egyre
több tudós foglalkozik azzal, hogy milyen hatással van
a szervezetre a vízipipázás. A Nyíregyházi Televízió
Rá-Adás Plusz címû mûsorában errõl beszélgetett
Vitkai Éva mûsorvezetõ dr. Obbágy Veronika tüdõgyógyász fõorvossal.

EGY DOBOZ CIGARETTA
= EGY VÍZIPIPÁZÁS
A tüdõgyógyász fõorvos kifejtette, hogy egy vízipipázással egy doboznyi cigarettának megfelelõ nikotint lehet
beszívni. Bizonyított tény, hogy azon fiatalok körébõl, akik
már kipróbálták a dohányzás ezen formáját, nyolcszor több
lesz a cigarettázó fiatal, hiszen nagyadagban juttatják be
a szervezetükbe a nikotint. Mivel pedig a vízipipázás szertartáshoz, illetve társasághoz köthetõ és ehhez nem lehet

KÖRÜLTEKINTÕEN
KÖZLEKEDJÜNK
Õsszel-télen alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények. Közlekedjünk körültekintõen – hívják fel a figyelmet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Dr. Obbágy Veronika azzal kezdte, hogy mivel vízipipázáskor hosszabban és mélyebben kell megszívni a pipát ahhoz, hogy mûködtessük, sokkal károsabb, mint a
dohányzás.
– Egy szívás körülbelül 3 másodpercig tart és ezzel sokkal több nikotint szippantunk be. Az a dohány, amit a vízipipába tesznek, 2–4 százalék nikotint tartalmaz, míg a
cigarettában lévõ nikotin 1–3 százalék. Egy szeánsz körülbelül fél és egy óra közötti idõtartamot vesz igénybe,
így ha 45 perces átlaggal számolunk, akkor egy vízipipázó körülbelül 100-szor szívja meg a pipát, és ezzel hatvanszor több nikotinmennyiséget juttat a szervezetébe –
hangsúlyozta.

A Jókai Mór Református Általános Iskola 7. évfolyamos
diákjai a Határtalanul! program keretében a Felvidéken
barangoltak íróink és költõink nyomában. Nagy élmény
volt az iskolanévadó Jókai Mór szülõvárosának, Komáromnak a megtekintése és szobrának megkoszorúzása. Rimaszombaton a helyi református gimnázium diákjaival,
Kassán pedig cserkészekkel találkoztak.

olyan gyakran hozzájutni, mint egy szál cigarettához, ezért
választja a vízipipázó emberek többsége a cigarettázást
is, hogy pótolják hiányukat.

RÁKKELTÕ ANYAGOKAT IS
BELÉLEGEZHETÜNK
– A vízipipázással a nikotin mellett ugyanúgy rákkeltõ
anyagokat is belélegezhetünk, ráadásul ötvenszer nagyobb
mennyiségben, mint a cigarettával. Az egyre népszerûbb
hóbort káros hatását bizonyítja, hogy Indiában, átlagosan
25 tüdõrákos betegbõl 22 vízipipázott – hangsúlyozta. –
Nemcsak a nikotin, de az izzó szén és a dohány égésterméke miatt keletkezõ szén-monoxid is káros a szervezetre. Ráadásul a vízipipa-szipkán is megtelepszenek a baktériumok és a körbeadott eszközzel betegségek terjedhetnek és a csõ sterilizálásáról sem szabad megfeledkezni.
Dr. Obbágy Veronika arra kéri a vízipipázókat, hogy
úgy használják ezeket az eszközöket, hogy gondoljanak
a sterilizálásra és ne felejtsék el, hogy a vízipipázás és a
dohányzás is káros a szervezetre.

Az októbertõl decemberig bekövetkezõ balesetek jellemzõ oka, hogy a közlekedésben részt vevõk nem a
megváltozott idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõ sebességgel vezetik jármûveiket, míg az észlelhetõség hiányosságai elsõsorban a gyalogosok és kerékpárosok részére jelent többletkockázatot. Különösen jellemzõ ez a lakott területen kívüli útszakaszokra,
ahol adott a jogszabályi lehetõség a magasabb haladási sebességre. Ebben az idõszakban megnövekszik a
követési távolság meg nem tartásából eredõ „koccanásos” balesetek száma, melyek akár órákig megbéníthatják a forgalmat.
Az õszi idõszakban rövidülnek a nappalok, rosszabb
lesz az idõ, gyakoribbak lesznek az esõáztatta utak,
majd idõvel a köd is korlátozza a közlekedést. November végén már megjelenhet a hó és a jég, mely további
kockázatokat jelent valamennyi közlekedõi csoport részére, a jármûvezetõknek és gyalogosoknak egyaránt.
A megváltozott viszonyokra idõben fel kell készíteni a
közúti jármûveket, de az õszi-téli idõszak a nyáritól
eltérõ közlekedési magatartást is követel.
Fontos tehát, hogy a jármûvezetõk mindig az idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezessék gépjármûveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz. Lassabb,
körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel meg lehet elõzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki.
2014. OKTÓBER 24.
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NYÍREGYHÁZÁN SZÜLETETT KUTATÓ VIZSGÁLTA
AZ EBOLÁS VÉRMINTÁKAT AFRIKÁBAN
Az elmúlt közel egy évben megannyi városunkban
készült egyedi és különleges dolgot mutattunk be a kedves olvasóknak a Made in Nyíregyháza rovatunkban.
Ám nemcsak az itt gyártott termékekre lehetünk büszkék, hanem az itt születettekre is. Esetünkben egy olyan
fiatal virológusra, aki nem félve a veszélytõl, elutazott
Afrikába, egy Ebola-járvány sújtotta területre, hogy ott
vizsgálja a fertõzésgyanús emberek vérmintáit és segítse a vírus megfékezését. Õ dr. Kis Zoltán, nyíregyházi születésû virológus, aki most az Országos Epidemiológiai Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetõje.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A fiatal kutató már csak látogatóba érkezik Nyíregyházára. A megyeszékhelyen született, ide járt általános iskolába, majd pedig középiskolai tanulmányait a Krúdy Gyula
Gimnáziumban folytatta. Családja még itt él, de az egyetem és azt követõen a szakmai pályája egy másik városba
szólította. Ennek ellenére, ha megkérdezik tõle, még mindig azt mondja, hogy õ nyíregyházi, csak most Pesten dolgozik, ahol veszélyes kórokozókkal foglalkozik. Beszélgetésünk kezdetén elmondta, hogy a mikrobiológia mindig is
érdekelte és a vírusok voltak a kedvencei, ezért sem meglepõ, hogy az élet ebbe az irányba sodorta.
– Az Országos Epidemiológiai Központban található
Nemzeti Biztonsági Laboratórium tagja az európai mobillaboratóriumi hálózatnak, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Ez a hálózat azért jött létre, hogy ha Afrikában kitör egy, a mostanihoz hasonló veszélyes kórokozó vagy
baktérium okozta járvány, akkor meglegyen a megfelelõ
európai válasz és tudjunk segíteni – kezdte a beszélgetést
a fiatal kutató. – Márciusban jöttek a híradások, hogy az
Ebola felütötte a fejét Afrikában, a hálózat pedig aktivizálódott. Nem sokkal a járvány kirobbanása után, a második csapattal utaztam el Guineába, ahol az elsõ megbetegedések történtek. A háromhetes ott tartózkodásom során
fertõzésgyanús emberek mintáit, leggyakrabban a vérüket vizsgáltam – hangsúlyozta.

BORZALMAS KÖRÜLMÉNYEK
– A higiéniás viszonyok rendkívül rosszak voltak Guineában. Nincs csatornázottság, nagyon sok esetben nincs
folyóvíz és áram. Ha egy vedérbe sikerült is vizet gyûjteni, azzal takarékoskodni kellett, mert nem volt arra biztosíték, hogy másnap is lesz. Az utak alig voltak járhatóak, a
körülmények pedig önmagukban is borzalmasak – számolt be tapasztalatairól a fiatal szakember.

„ILYEN NEM IS LÉTEZIK”
– Mi el voltunk különítve a betegektõl, noha a laborsátor karnyújtásnyira volt a betegek sátrától a kezelési központban. Láttuk az emberek beérkezését, és sajnos azt is,
hogy a sátrunk mögött a halottakat kiadták. Hallottuk a
siratóénekeket is. Nem tudtunk a helyiekkel beszélgetni.
Guineában volt, aki félt az Ebolától, akadt olyan is, aki azt
mondta, hogy ez a betegség nem is létezik, míg mások
meg voltak gyõzõdve arról, hogy a fehér ember vitte be a
betegséget az országba. Mi a laborban dolgoztunk, ami
egy sátor volt, és leggyakrabban vérmintából, vizeletmintából, toroktörletbõl és anyatejbõl dolgoztunk. Egyszer egy
kismamát hoztak be hat hónapos gyerekével. Ki kellett
derítenünk, hogy ha a kisgyereket szoptatta, volt-e az anyatejben vírus és átkerült-e a pici babába. Kiderült, hogy volt
vírus, de szerencsére a gyermek nem fertõzõdött meg –
mesélte tapasztalatairól.
– Milyen problémákkal küzdöttetek az ottani munkátok során? – Vittünk magunkkal felszerelést. Az elsõ csapat elvitte az eszközök nagy részét, mi pedig az utánpótlást. A kolléganõmék viszont – a hetedik csoporttal utazott ki Guineába – majdnem kifogytak az eszközökbõl.
Hangsúlyoznom kell, hogy mi sem tudtunk úgy, olyan
szinten dolgozni, mint Európában. Afrikában soha nem
tudtuk, hogy a szállítmány meg fog-e érkezni vagy nem, a
következõ csapat idõben tud-e jönni, tudják-e hozni az
árukat. A kolléganõmnél ilyen probléma fel is merült. Nem
Guineába küldték az utánpótlást, hanem a szomszédos
országba – mesélte a fiatal virológus.

„NEM TARTOK VILÁGJÁRVÁNYTÓL”

– Hogy fogadtak titeket a helyiek? – kérdeztem tõle,
miközben mindvégig az járt a fejemben, mi vihet egy szakmailag is sikeres fiatal kutatót egy ilyen területre, ahonnan mi mindennap azt halljuk a médiában, hogy már több
százan haltak meg.
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– Ahhoz képest, amikor májusban kint dolgoztam három hetet Guineában, sokat romlott a helyzet – értékelte
az elmúlt idõszakot dr. Kis Zoltán. – Az esetszám emelkedése biztosra vehetõ még a jövõben. Az egészségügyi szervezetek sajnos késõn kapcsoltak és egy ideig alábecsülték
a helyzetet. A magas betegszám azonban megmozgatta a
nemzetközi összefogást és most már egyre nagyobb erõfeszítéseket tesznek a járvány felszámolásáért – tette hozzá. – Én úgy gondolom, hogy ezt föl fogjuk tudni számolni. Az idén még biztosan nem, de jövõre mindenképpen.
Nem tartok attól, hogy világjárvány fog kialakulni. Az Ebola

nem légutakon keresztül terjed, hanem kontakt módon. A
járványügyi intézkedések nagyon fontosak. Ha ezt megfelelõen végre tudják hajtani, akkor ez a járvány felszámolható.
Kifejtette, hogy noha a nagyobb esetszám megnöveli
annak az esélyét is, hogy a vírus kijusson külföldre, de a
közegészségügyi állapotokban és az egészségügyi ellátás
helyzetében tapasztalható különbségek miatt egy afrikaihoz hasonló járvány a fejlettebb államokban elképzelhetetlen, hiszen, mint ahogy elmondta, a fejlettebb országokban karanténba lehet helyezni azokat az embereket,
akiken jelentkezik az Ebola tünete, Afrikában azonban ez
lehetetlen, mert nem adottak hozzá a feltételek. A fiatal
orvos hangsúlyozta, hogy száz ebolás betegbõl 30–40
meggyógyul. Azonban még nincs a vírus ellen sem gyógyszer, sem vakcina. Afrikában pedig a kórházak felszereltsége kritikán aluli.

KIHÍVÁS ÉS SEGÍTSÉG
A beszélgetés elején magamban megfogalmazódott
kérdésre, miszerint mi vihet egy ilyen szakmailag is sikeres, ráadásul fiatal virológust Guineába, ahol naponta több
tucat ebolás beteget regisztrálnak, hamar megkaptam a
választ. A nyíregyházi születésû kutató, ha lehetõsége lenne rá, akár már a jövõ héten visszautazna Guineába. Hogy
miért? Mert ez szakmailag is nagy kihívás számára és mert
segíteni akar. Segíteni azokon, akik számára õ egy újabb
esélyt jelenthet.
– Ilyen körülmények között dolgozni, a világ legveszélyesebb vírusainak egyikével, és nem megfertõzõdni, hanem folyamatosan megfelelõ és pontos eredményeket biztosítani, nagy kihívás volt számomra – mondta el.
Kis Zoltán már hónapokkal ezelõtt hazatért Afrikából,
azonban még itthon is foglalkozik az Ebolával. Kutatják,
hogy mitõl is ilyen veszélyes ez a vírus. Vannak még területek, amelyeket szívesen kipróbálna, de ezen az irányon
szeretne maradni. Számíthatunk-e arra, hogy a vírus hazánkat is eléri? A szakember szerint ennek nagyon minimális az esélye. Ami azonban bizonyos, hogy jó kezekben
vagyunk, mert vannak olyan fiatal szakemberek, akik nemcsak a szakmai fejlõdést látják munkájukban, hanem az
emberi oldalt is: segíteni akarnak. Mi pedig, büszke nyíregyháziakként, mit is kívánhatnánk a város szülöttének: sok
sikert, eredményeket, kutatói/virológusi pályájához pedig
további önzetlen segíteni akarást.

KÖZLEMÉNYEK

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS A LUTHER
KOLLÉGIUMBAN
Befejezõdött a Luther Márton Kollégium energetikai
korszerûsítése. Az intézmény európai uniós pályázaton
81 millió forintot nyert, amit a beruházáshoz szükséges
14 millió forint saját forrással egészítettek ki.
Napkollektorokat szereltek fel a Luther Márton Kollégium épületének tetejére, ez a leglátványosabb eleme az intézményben lezajlott korszerûsítésnek. Európai uniós pályázat keretében végezték el a Luther Márton Kollégium
energetikai korszerûsítését, az intézmény 2014-ben nyert
forrást a beruházásra, amelyre 95 millió forintot fordítottak,
85 százalékos pályázati támogatással. A munkálatokat nyáron végezték el. A projekt keretében megvalósult az épület
hõszigetelése, napkollektoros rendszert építettek ki, a tetõn
77 darab 17 és fél kW maximális teljesítésû napkollektort
helyeztek el, beépítettek egy talajkollektoros hûtés-fûtés és
hõvisszanyerõ szellõztetõt, a régi gázkazánt kondenzációs
kazánra cserélték, a korábbi világítóberendezések helyén
pedig energiatakarékos berendezések kaptak helyet.
Martinovszky István, a Luther Márton Kollégium igazgatója elmondta: az energiakorszerûsítéssel az épület a lakók

HIRDETÉS

ÉRTÉKBÕL
HUNGARIKUM
A magyar minõség hírnöke, akár hungarikum is lehet többek között a beregi keresztszemes, a szatmári
szilvalekvár és az ajaki lakodalmas – mondta a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értékek Tára” címû kiállítás megnyitóján a megyei közgyûlés elnöke.

számára komfortosabbá vált, s a beruházás várhatóan 40
százalékos energiamegtakarítást eredményez, amelynek
elsõ jelei már most tapasztalhatók.
A kollégium és általános iskola udvara is megújult: ott,
a régi és elavult sportpálya helyett az általános iskolával
közösen a Magyarországi Evangélikus Egyház segítségével egy mûfüves sportpályát alakítottak ki. A projekt lezárásaként a Luther Márton Kollégiumban Hálaadó Istentiszteletet tartottak.

ÖRÖKÖSFÖLDI KALANDOZÁSOK
A közelmúltban ért véget a Nyírség Környezetvédelmi
és Szabadidõsport Egyesület által lebonyolított négy hónapos tájfutó rendezvénysorozat, amely Örökösföld lakóinak sportos keretek között nyújtott lehetõséget a megújult lakókörnyezet megismerésére. A verseny minden
résztvevõje szóróajándékot, a különbözõ kategóriák helyezettjei pedig érmet kaptak. De emellett, a nyíregyházi
városrehabilitációs projekt keretében megújult városrészben különbözõ civil szervezetek számos színes programot kínáltak az itt lakóknak. Ezek közé tartoztak a Nyírség KSZE által megrendezett játékos tájékozódási futóversenyek is. Az egyesület szervezett már többek között óvodásoknak kincskeresõ versenyt, iskolai osztályoknak
parktájfutást, a szünidõben csapatversenyt és családi sportnapot Örökösföldön.

Az elmúlt években egyre gyakrabban használjuk a
hungarikum kifejezést, ám a köznyelvben elsõsorban élelmiszereket és italokat említünk hungarikumként, azt viszont kevesen tudják, hogy többek között a kulturális örökségek és a természeti környezet is gazdagítja a magyar
minõség hírnökeinek körét. Az, hogy mi lehet hivatalosan
hungarikum, arról 2012 óta a Hungarikum Bizottság dönt;
a piramis elvû rendszer alsó szintjeirõl pedig akár egy települési vagy tájegységi nevezetesség, például egy hímzéskultúra is felkerülhet a hungarikumok gyûjteményébe.
Az elmúlt években a hungarikumok gyûjteménye folyamatosan bõvül, a hivatalos listán szerepel többek között a pálinka, a matyó népmûvészet és a busójárás. Tavaly nyáron Szabolcs-Szatmár-Beregben is megalakult a
megyei értéktár bizottság, amelynek feladata a térség értékeinek felkutatása, védelme és megõrzése. A megyei
értéktárba felvett nemzeti értékek között pedig már ott
szerepel a szatmári szilvalekvár, a paszabi szõttes és az
ajaki lakodalmas is.
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke szerint fontos, hogy a helyi közösségek tudjanak saját értékeikrõl, ezért
indították útjára a megye értékeirõl szóló vándorkiállítást,
amelyet Nyíregyháza után Túristvándiban, Vásárosnaményban és Ajakon is láthatnak majd az érdeklõdõk.
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KULTÚRA

ÚJRA BAKANCSBAN AZ AKADÉMIKUS
A Magyar Mûvészeti Akadémia közgyûlése 2013. június 1-jei hatállyal a film- és fotómûvészeti tagozat javaslata alapján rendes tagjává választotta Normantas
Paulius fotómûvészt. Mi több, a Nyíregyházán élõ világvándor a közelmúltban már megtartotta az ehhez
szükséges székfoglaló elõadását is, ahol a zsûri kifejtette: Normantas Paulius nélkül a keleti kutatás teljesen
üres lenne. A fotós az utóbbi években szinte csak látogatóba jön Nyíregyházára, de mindig felkeresi szerkesztõségünket, hogy megossza velünk aktuális élményeit.
Most elköszönni is jött, mert újra fölveszi a bakancsát.
Szerzõ: Bruszel Dóra
– 2012-ben éppen az egyik Himalája-expedíciómon voltam, amikor jött a hír: lehetõséget kapok arra, hogy a
Magyar Mûvészeti Akadémia levelezõ tagja legyek –
kezdte az akadémiai székfoglaló elõzményének ismertetését a világvándor, akinek igazából csak a lakcíme van
Nyíregyházán, hiszen fényképezõvel a nyakában járja a
világot. Csak néhány ezek közül: Tibet, India, Laos, Kambodzsa, Nepál, Indonézia, Vietnam, Pakisztán, Sri Lanka, Kuril-szigetek, Taimir-félsziget és Thaiföld, ahol már
tizennyolcszor megfordult.
Másfél évvel ezelõtt az akadémia rendes tagjává választotta, de ennek a feltétele az volt, hogy egy székfoglaló
elõadás keretében be kell mutatnia az életmûvét is – tudtam meg a világutazótól, aki már az eseményt követõen
jött el szerkesztõségünkbe, hogy büszkén mutassa meg az
ezt tanúsító oklevelét. Normantas Paulius kifejtette, hogy
október 10-én a Pesti Vigadó Makovecz-termében ren-

dezték az akadémiai székfoglalót, ahol a „Keleti Népek
között, Vándorlásaim Kõrösi Csoma Sándor és Robert Capa
útján” címmel tartott elõadást. A nagyközönség elõtt bemutatta munkáit, melyek 31 év alatt, 29 expedíció során
készültek. Beszélt a finnugor népekrõl – róluk 1983 és
1992 között, 8 expedíció során közel 10 000 fotót készített –, a Kõrösi Csoma Sándor nyomában megtett utakról,
a Robert Capa élete utolsó hónapjaiban fényképezett államokról, így a szocialista Vietnamról és Laoszról, és nem
utolsósorban az észak-indiai és kelet-magyarországi cigányokról.
Ami bizonyos, hogy a napokban nyílik meg Normantas
Paulius kiállítása Kisvárdán, de festményei láthatóak lesznek egy vándorkiállítás részeként Fehérgyarmaton és Mátészalkán is. A világutazó az utóbbiakon azonban már nem
lesz jelen, mert lapunk megjelenésekor útban lesz India
felé. Azt követõen elmegy Kambodzsába, útját Thaiföldön folytatja, majd Nepálban, tavasszal pedig újra megmássza a Himaláját. Várunk vissza Paulius!

SZEMLE-SZEMELGETÉS

A munkabiztonsági kockázatértékelés és a tûzriadóterv
dokumentálása is téma volt a Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tûz- és Környezetvédelmi Egyesület nyíregyházi konferenciáján.
Kukucska István, a Munkabiztonsági, Foglalkozásegészségügyi, Tûz- és Környezetvédelmi Egyesület elnöke elmondta: az új országos szabályzat teljesen megváltoztatja a korábbi tûzvédelmi rendszert, így kihívás
elé állítja a tûzvédelem területén dolgozókat. Megszûnik például az épületek tûzvédelmi osztályba sorolása.
A tûzveszélyességi osztályok csak anyagokra vonatkoznak majd, és ez leszûkül három tûzveszélyességi osztályra. Bevezetik a kockázati osztályokat, minden épület összes helyiségét tûzvédelmi kockázati osztályba kell
majd besorolni, és ennek alapján kell majd a tervezõknek és az üzemeltetõnek megállapítaniuk a használati
szabályokat. Változás, hogy módosult a játszótéri eszközök gyártására vonatkozó szabály is, amely olcsóbbá teheti egy-egy játszóhely kialakítását. A konferencián a játszótéri eszközök új jogi szabályozása mellett a
résztvevõk elõadást hallhattak többek között a
tûzriadóterv gyakoroltatásáról és dokumentálásáról,
valamint a munkabiztonsági kockázatértékelésrõl is.

A megyei önkormányzat negyedévenként megjelenõ folyóirata hamarosan fél évszázada foglalkozik a társadalomtudomány, az irodalom, a mûvészet kérdéseivel. A
mostani, idei 3. számának megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és Nyíregyháza város önkormányzata is támogatta. A Szemlében olvashatják az érdeklõdõk – többek
között – Bugya István, tiszadobi költõ lírai hangoltságú
beszédét, melyet Ratkó József szobrának nagykállói avatásán mondott el. Kordokumentumként is hatalmas élmény
Ratkó és Margócsy József irodalomtörténész levelezésének megismerése, amelyik két kiváló lélek gondolataiba,
személyiségébe enged bepillantást Babosi László jóvoltából. Egy összeállításban barátok, kortársak költõnkrõl szóló
tanulságos szösszeneteit olvashatjuk, s egy kerekasztalbeszélgetés során irodalmárok emlékeznek rá. Antall István szerkesztõvel együtt dolgoztak a Hangsúly címû folyóiratban. Munkatársa szerint „Az írás olyan volt neki,
mint az isteni kinyilatkoztatás.” Ezt tudhatjuk meg Marik
Sándornak az ismert rádióssal készített interjújából.
Helyet kapott egyebek mellett a folyóiratban, hogyan
figyelték meg a népi írókat a Kádár-korszakban, illetve
milyen temetési szertartások és szokások léteztek a régi
falvakban.
(Sz. Kántor Éva)

Idõskorúak és fogyatékkal
élõk digitális kompetenciájának fejlesztése címmel
rendeztek nemzetközi
projekttalálkozót a Nyíregyházi Fõiskolán. A
Grundtvig Tanulási Kapcsolatok pályázatának
célja, hogy segítsék az
érintett társadalmi csoportok eligazodását a digitális világban. Spanyol,
olasz, görög, román és
holland felnõttképzésben
jártas szakemberek részvételével rendezték meg
a találkozót. Az uniós támogatású, közel egy évtizede folyó projektben
részt vesz a Nyíregyházi
Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézete is.
12
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80. születésnapját ünnepelte Balogh János, akit dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntött ez alkalomból. János bácsi aktív résztvevõje volt az 1956-os forradalom
eseményeinek. Lapunk következõ számában mesél
minderrõl és az azt követõ megtorlásról. Nyíregyháza
polgármestere elismerése és megbecsülése jeléül Bencs
László emléklapot adományozott a volt forradalmárnak.

HEGYI KATALIN
EMLÉKPLAKETTET KAPOTT

SZABÁLYZATVÁLTOZÁS

GRUNDTVIG

NYOLCVANÉVES FORRADALMÁR

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza–Jósavárosban 64 m2-es, 2+1-es, jó
állapotú, mért távhôs lakás eladó. Irányár: 7,1 M
Ft. 70/467-7294

Nyíregyháza, Erdô soron 62 m2-es, kétszobás, jó
állapotú, negyedik emeleti, szigetelt, mûanyag nyílászárós lakás eladó. Irányár: 7,49 M Ft. 70/467-7304

Nyíregyháza–Örökösföldön 61 m2-es, 2+1-es,
nyugati fekvésû, második emeleti, azonnal költözhetô, jó állapotú, második emeleti lakás eladó.
Irányár: 6,83 M Ft. 70/467-8704

Nyíregyháza–Érkertben 62 m2-es, átlagos állapotú, 2+1-es, harmadik emeleti, mûanyag nyílászárós, téglaépítésû lakás eladó. Irányár: 6,5 M Ft. 70/
467-7119

Nyíregyháza, Ferenc körúton 54 m2-es, kétszobás, jó állapotú, negyedik emeleti, nyugati fekvésû, panelprogramon átesett, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 6,18 M Ft. 70/467-7079

Nyíregyháza belváros széli, 62 m2-es, 2+1-es,
átlagos, harmadik emeleti, D-NY-i fekvésû lakás
eladó. Irányár: 7 M Ft. 70/467-7129

Érkertben, a Toldi utcán 58 m2-es, kétszobás, jó
állapotú, tisztasági festést követôen költözhetô állapotú lakás eladó. Irányár: 6,19 M Ft. 70/467-7299
Nyíregyháza–Örökösföldön 56 m2-es, kétszobás,
átlagos állapotú, negyedik emeleti, keleti fekvésû
lakás eladó. Irányár: 6,5 M Ft. 70/467-7124
Nyíregyháza–Érkertben 51 m2-es, kétszobás, jó
állapotú, egyedi mérôórás lakás eladó. Irányár: 6,1
M Ft. 70/467-8704

Nyíregyháza belváros közeli, 55 m2-es, kétszobás, átlagos állapotú, elsô emeleti, mûanyag nyílászárós lakás eladó. Irányár: 7 M Ft. 70/467-7119
Nyíregyháza belvárosban 62 m2-es, kétszobás, keleti fekvésû, mûanyag nyílászárós, jó állapotú, téglaépítésû lakás eladó. Irányár: 7,95 M Ft. 70/467-7184
Nyíregyháza belvárosában 65 m2-es, 1+1-es, jó
állapotú, fiatalos, hôszigetelt, mûanyag nyílászárós, téglaépítésû lakás eladó. Irányár: 8,4 M Ft.
70/467-8374

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu

Hegyi Katalin, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõmuzeológusa, irodalomtörténész kapta az idén a Móricz Zsigmond-emlékplakettet. A kitüntetést hétfõn Mercs István, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke és
Bihari Albertné titkár adta át.

ESEMÉNYEK

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat részeként színes programokkal várták az érdeklõdõket a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban október 13–22. között. Egy héten keresztül könyvtári szolgáltatásokkal, beszélgetésekkel és felolvasásokkal hívták fel
az olvasók figyelmét a könyvek és az olvasás szeretetére.
Már hagyomány, hogy minden õsszel, az Országos
Könyvtári Napok részeként különbözõ témákra irányítják
a könyvtárosok az olvasók figyelmét. Az idén mindennap
egy témát dolgoztak fel az olvasókkal közösen a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Kedden Bárány
Frigyes, Jászai Mari-díjas színmûvésszel beszélgetett dr.
Karádi Zsolt fõiskolai tanár.
Szerdán az okos könyvtár és az e-book kölcsönzés lehetõségeirõl hallgathattak érdekességeket azok, akik a
modern technika segítségével szeretnének olvasási él-

ményhez jutni. A Móricz Zsigmond könyvtárban szerdától lehetõség nyílt e-könyvek kölcsönzésére is. A csütörtöki nap a lelki egészség mellett a test egészségérõl is szólt,
hiszen volt vérnyomás- és vércukorszint-mérés, de vért is
adhattak a segíteni vágyó olvasók.
Majd „Könyv és lélek” címmel kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt az érdeklõdõk a város szociális és nyugdíjas szervezeteinek közremûködésével. Pénteken Váci
Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából mûveit
hallhatták a könyvtárban. De találkozhattak Kepes Andrással is az olvasók. A hét végén a legkisebbeknek népi
játszótérrel, felolvasásokkal és bábszínházi elõadásokkal
kedveskedtek a könyvtár munkatársai.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat ideje alatt ingyenesen iratkozhattak be az olvasók erre az
évre és Amnesztia Hetet is hirdettek a feledékeny könyvtárba járók örömére.

ADOMÁNY A DÉVAI ÁRVÁKNAK
A dévai árvák javára gyûjtöttek adományt a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretein belül. A
hét során több mint egy kisbusznyi tartós élelmiszer, ruhanemû és játék gyûlt össze, amit jelképesen szombaton adtak át. A dévai Szent Ferenc Alapítvány 21 éve
gondoskodik 2400 árva és hátrányos helyzetû gyermek
életérõl. Olyan fiatalokkal foglalkoznak, akik összetörten, éhesen, testi és lelki fájdalmakkal kerülnek be az
intézményekbe, ahol a szakértõ gondoskodásnak köszönhetõen nyugalomra lelnek. (Böjte Csaba elmaradt
könyvbemutatóját egy késõbbi idõpontban pótolják majd.)

Csontosné Maleczki Ilona, a könyvtár megbízott
igazgatója az adomány átadásán

PROGRAMOK

MAROSVÁSÁRHELYI
VENDÉGEK

A Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium nemrégiben marosvásárhelyi vendégeket fogadott. Az Avram
Iancu Líceum magyar tagozatának, közösségének egy
része látogatott el az intézménybe. Az utazáshoz szükséges költségek egy részét a Rákóczi Szövetség nyertes
pályázatából biztosították. A pályázat feltételeként a program részét képezte az 1956-os forradalom és szabadságharc nyíregyházi emlékmûvének megkoszorúzása.
Emellett a vendégek itt tartózkodását gazdag programok színesítették, amelyek egyszerre segítették a kikapcsolódást és persze a megyeszékhely minél alaposabb
megismerését: éjszakai fürdõzésen vettek részt a Júlia
fürdõben, városnézés keretében megismerték városunkat, illetve meglátogatták az állatparkot és körbesétálták a gyönyörû õsz végi idõben a sóstói tavat is.
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VB SELEJTEZÕ NYÍREGYHÁZÁN
EGYRE NÉPSZERÛBB A RÖPLABDA
Még csak néhány hét telt el a nõi röplabdabajnokságból, de már látszik, hogy a szakembereknek igazuk lett –
az utóbbi évek legszorosabb szezonja lehet az idei pontvadászat. Az eddigi eredmények azt igazolják, bárki képes bárkit legyõzni. Ezért is nagy dolog, hogy a FatumNyírsuli-NRK öt forduló után öt gyõzelemmel a második
helyen áll a tabellán. Persze a java még hátravan, vasárnap például a bajnoki címvédõ, szintén veretlen Békéscsaba érkezik a Bujtosi Szabadidõ Csarnokba.
A napokban aztán érkezett az újabb jó hír: Magyarország kapta meg a jogot az U21-es férfi junior röplabda
világbajnoki selejtezõ rendezésére. A Magyar Röplabda
Szövetség ügyvezetése Nyíregyházát jelölte ki helyszínnek. A döntés értelmében 2015. január 9–11. között a felújított Bujtosi Szabadidõ Csarnokban rendezik a négycsapatos VB selejtezõt.
– Megtiszteltetés, hogy Nyíregyháza lehet a helyszín,
hiszen Franciaország és Görögország is pályázott, de
Magyarország kapta a rendezés jogát. Idehaza Dunaújváros került még szóba mint helyszín, de a Bujtosi Szabadidõ Csarnok mellett szólt a felújítás és hogy itt minden
feltétel adott ahhoz, hogy színvonalasan megrendezhessük a selejtezõt – mondta Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft. ügyvezetõje. Az elnökség korábbi döntése szerint, ha a MEVZA
ifjúsági torna rendezését is az MRSZ kapja, úgy a hagyományosan a két ünnep között rendezendõ eseménynek is
a nyíregyházi helyszín adhat otthont. Röplabdás eseményekben tehát nem lesz hiány. Nem véletlenül lett a sportág
egyik zászlóshajója a szabolcsi megyeszékhely.

Ribeiro Araujo (balra) és Vén Eszter látványos blokkja

A LEMONDÁSSAL SEGÍTEK A LEGTÖBBET JÓ A TABELLÁRA NÉZNI
CSÁBI JÓZSEF HELYETT MÁTYUS JÁNOS IRÁNYÍTJA A SZPARIT

Mátyus János (balra) néhány hete még ellenfélként érkezett Nyíregyházára. Most õ váltja Csábi Józsefet a vezetõedzõi poszton.
Váratlannak tûnt a hét eleji bejelentés, a Nyíregyháza
Spartacus korábbi vezetõedzõjében azonban már a Puskás Akadémia elleni találkozó után felmerült a gondolat.
A vereség után Csábi József már vasárnap tárgyalt a klub
tulajdonosával. A vezetõedzõ úgy döntött, lemond posztjáról. – A mérkõzés másnapján találkoztam Révész Bálint
tulajdonossal, és beszéltünk a miértrõl, hétfõn délelõtt
pedig a hogyan továbbról. Úgy éreztem, a Szpari érdekében most az a legjobb döntés, ha távozok a posztomról.
Hosszú távra terveztem Nyíregyházán, de rövid távon most
ezzel teszek a legjobbat a klubnak. Biztos vagyok abban,
hogy ez a csapat eléri céljait. Amikor ide érkeztem, jól
indultunk. A terveknek megfelelõen alakult a csapatépítés, de a sérülések miatt megfogyatkoztunk. Az elmúlt
hetekben már a saját elveimet is fel kellett rúgni az összeállításnál, és nem tudtam saját magam lenni. A jövõben is
szurkolni fogok a csapatnak, mert nagyon jó közegbe kerültem a Spartacusnál, ahol jó gondolkodású, tenni akaró
vezetõket ismertem meg. Köszönöm nekik a lehetõséget,
14
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hogy rám bízták a csapatot, sok sikert kívánok nekik a
folytatásban. A szurkolóknak is köszönöm a támogatást,
egy különleges közeg a nyíregyházi, hiszen végig kitartanak a csapat mellett és folyamatosan buzdítottak bennünket. Köszönöm nekik – mondta Csábi József vezetõedzõ.
A csapat irányítását Mátyus János veszi át. A trénerrel
hétfõn szóban megállapodtak a vezetõk. – Meglepõen fogadtam a megkeresést, mert bár gyengébben szerepelt a
Nyíregyháza a vártnál, minden mérkõzésen megvolt a
pontszerzési esélye. Nem hittem volna, hogy Csábi József
ilyen korán távozik. Annak örülök, hogy rám gondoltak a
vezetõk, nagy terveim vannak. Amikor a Pápa edzõjeként
egymás mellett ültünk Nyíregyházán néhány hete a mérkõzés utáni sajtótájékoztatón, nem gondoltam volna, hogy
én váltom Csábi Józsefet. A legfontosabb teendõm most
az, hogy mentálisan felrázzam a csapatot, mert tudom,
hogy milyen állapotban van az együttes, és eredményes
lehet. Ezt a Pápa edzõjeként saját bõrömön is tapasztaltam – mondta Mátyus János, a Nyíregyháza Spartacus új
vezetõedzõje. A tréner a hétvégén az Újpest otthonában
debütálhat a Szpari kispadján.

SPORTPROGRAM
Október 25., szombat 16.30 Bujtosi Szabadidõ Csarnok, Marso-NYKK–Sopron férfi kosárlabda-mérkõzés
Október 25., szombat 18.00 Bencs Tornacsarnok,
Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Mizse KC kézilabdamérkõzés
Október 26., vasárnap 17.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Fatum-Nyírsuli-NRK–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Erre szokták azt mondani, hogy jó rajt. A Marso NYKK
a második fordulót követõen is a tabella élén állt a férfi
kosárlabda-bajnokságban, és több statisztikai mutatóban is szerepelt nyíregyházi játékos neve az elsõ há-

Sitku Ernõ csapata eddig jól szerepel
romban. Pontátlag, lepattanó, gólpassz. Csak három fontos elem, mely azt bizonyítja, miért tart ott a csapat, ahol.
– Erre szokták azt mondani, hogy most kellene befejezni
a bajnokságot. Valóban jól kezdtünk, és a ZTE elleni negyvenpontos különbség még minket is meglepett. Más ez a
szezon, mint tavaly, amikor zsinórban játszotta a csapat
idegenbeli mérkõzéseit. Nekem is könnyebb volt, hiszen
kora nyártól együtt készültünk, és a keret tagjait én választhattam ki, míg egy éve menet közben kellett átvennem a csapat irányítását. Persze azért a földön járunk,
de a jó rajt kellõ önbizalmat adott a folytatáshoz – mondta
Sitku Ernõ vezetõedzõ. A csapat szombaton újabb bajnokit játszik, amikor a szintén jól rajtoló Sopron érkezik
a Bujtosi Szabadidõ Csarnokba.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 26., vasárnap 18.00 Újpest–Nyíregyháza
Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Október 27., hétfõ 19.30 Fatum-Nyírsuli-NRK–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Az Evangélikus Nagytemplom felszentelésének 228. évfordulója alkalmából október 25-26-án gyülekezeti napot szervez az
egyházközség. Szombaton 10.00 órakor dr. Kovács László Attila
igazgató lelkész tart áhítatot, majd Horváth-Hegyi Áron,
sámsonházi evangélikus lelkész az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek életérõl számol be. A nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom építészeti öröksége címmel Garai Péter mérnök tart elõadást. A vasárnap 18.00 órakor kezdõdõ ünnepi zenés áhítaton dr. Kovács László Attila új, vegyeskarra és orgonára

PROGRAMOK

világ- és magyarországi történetének közvetlen és közvetett következményeit mutatja be. Megnyitó: október 27-én 11.00 óra.
A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklõdõket „Üzent
a király” címû, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésére október 27-én 16.00 órától a könyvtár társalgójában, kamaratermében. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány várja az érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozatra. Programok: október 28-án 14.00 óra Lelki egészségvédelem idõs korban, dr. Exterdéné Zsurkai Ilona elõadása. November 4-én 14.00

MIT JELENT AZ ÖN
SZÁMÁRA OKTÓBER 23.?
„Nemzeti ünnepnap, számomra semmi konkrétumot
nem jelent azon kívül, amit mindenki másnak, nyilván
az '56-os forradalomnak az emléke. Megemlékezek, otthon vagyok.” Szkita Viktor
„Sokat jelent, mert koszorúznak, munkaszünet van,
megünneplik a szabadságharcot.”
Lõrinc Istvánné

írt korálkantátáját adja elõ a gyülekezet énekkara és Kiss Zoltán
orgonamûvész. Közremûködik: Fenyvesi Zsolt énekmûvész;
Suhanyecz Viktória, hegedû; Schroff Szilárd, trombita.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 25-én 16.00 óra:
Aranyos tarajos, 26-án 10.00 óra: Ki altatta el a tejet. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A Jósa András Múzeum „Unokáink leborulnak” – A szabadságharc emlékkönyvébe címû idõszaki kiállításra várja az érdeklõdõket, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Délvidéki Magyar Golgota 1944–2014 – Emlékkiállítás az 1944-es délvidéki magyar mészárlás 70. évfordulója alkalmából a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola aulájában, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja szervezésében.
A kiállítást megnyitja: október 28-án 18.00 órakor dr.
Janka György egyháztörténész, teológiai tanár. Megtekinthetõ: november 4-éig, mindennap 8.00–18.00 óráig. Az évforduló kapcsán Magyarirtás a Délvidéken
(Mérleg a vérengzés 70. évfordulójára) címmel Matuska
Márton publicista, helytörténeti kutató (Újvidék) tart
elõadást november 4-én 17.00 órakor a kiállítás helyszínén. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

óra Mit tegyünk, ha „baj van”?, Csikós Péter igazgató (Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság) elõadása. November 11-én 14.00
óra Tegyünk többet az egészségünkért, dr. Varga Erzsébet fõorvos
elõadása. November 18-án 14.00 óra A zene és az ének lelkünkre gyakorolt hatásai, a Vikár Sándor Zenei A.M.I. hallgatóinak
elõadása. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház Díszterme (Kossuth tér 4.).
A Bencs Villa programjai: október 28-án 18.00 órától Életre
kelt könyv (az Inczédy György Középiskola Évkönyvének bemutatója sok meglepetésvendég közremûködésével). Mûsorvezetõ:
Listván Attila. Kiállít: Tajdi Gyula és Csoma József festõ. 29-én
17.00 órától Gitárest Márton Lászlóval, a Vikár Sándor Zeneiskola tanárával. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
Márton-napi vigasságok november 8-án 10.00–15.00 óráig a
Sóstói Múzeumfaluban. Étel, ital, színes programok: legényes
bemutató, Burattinó Bábszínház, Kuckó Mûvésztanya utcaszínháza, libaszépségverseny, kézmûves foglalkozások (liba-hímzés,
Márton-napi lámpás- és cirokseprû-készítés, lúdtollal írás, és
mesekuckó) a gyerkõcöknek. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
A Váci Mihály Kulturális Központ várja az érdeklõdõket a Hajdúsági Nemzetközi Mûvésztelep 50 éves jubileuma alkalmából
megrendezett tárlatra. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, Selyem u. 12. Megtekinthetõ: november 15-éig, 9.00–17.00 óra között (vasárnap és hétfõ szünnap).
Gyógyítsd meg magad wellnesszel egybekötött hétvégén! Testi,
lelki és szellemi egység állapot elérése azonnal – Dr. Grigorij
Grabovoj-féle orosz új tudat technológiával november 22-én, Hajdúszoboszlón. Információ: a Dolce Vita utazási irodában.

TISZTELT
OLVASÓK!

„Október 23. sajnos a jelentõségét kicsit elveszítette. Míg nagy közösségben dolgoztunk, nagyobb jelentõséget tulajdonítottak neki, de amióta széthúzás van
ebben a maszek világban, azóta háttérbe szorult. Én
ezt tapasztalom, hogy a fiatalok körében nem sok szerepet játszik.”
Szõllõsi János
„Hát a forradalom. 10 éves voltam, nagyjából emlékszem rá. A tankokra, ahogy jöttek be... Számomra
ezt jelenti. Ünnepségeken részt veszek, barátokkal beszélgetek róla.”
Sarudi István
„Igazából szerintem a mai fiatalságnak sajnos már
nem sok mindent, hiszen annyira próbálják belénk sulykolni, hogy kötelezõ részt venni az iskolai ünnepségeken, hogy egyre jobban eltávolodunk tõle.”
Hajdú
Liza
„Az az igazság, hogy a telken szoktunk lenni, mert
nagyon sok a munka. Amikor még fiatalok voltunk, feljöttünk az ünnepségre, de most már nem igazán.”
Oláh Imréné
„El szoktunk jönni az unokámmal a fõtérre, és ez
valóban nemzeti ünnep. Egy nagyon szép ünnep, mert
végre megjött az igazi öröm, a demokrácia, a boldogság, és nem kell az embernek diktatúrában élni, mint
az elmúlt rendszerben, mert ez meghozta átmenetileg
akkor nekünk, de sajnos elbukott.” Hudák Jánosné
„Pont arról beszélgettünk, amikor még iskolába jártunk és a gyerekekkel közösen elmentünk a fáklyás felvonulásra, csodálatos szép dolog. Végigmentünk a fõtéren, a fõutcán... valahol szerintem már nincs meg ez az
emlékezés az emberekben. Nem gondolják át a fiatalok,
hogy mit is jelent ez.”
Sebestyén Lászlóné

A Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár
tájékoztatja Önöket,
hogy a központi
könyvtár és a
fiókkönyvtárak
2014. október
23–26. között
ZÁRVA tartanak.

GYEREKSZEREPLÕVÁLOGATÁS
A Móricz Zsigmond
Színház gyerekszereplõválogatást hirdet 7–10 év
közötti fiúk részére Rejtõ
Jenõ: Az ellopott futár
címû elõadásához. A
meghallgatást október 27én, hétfõn 16.30–17.30
között tartják. Gyülekezés
a színház portájánál.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 25., szombat 19.00 Hair, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Kamara Bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Október 27., hétfõ 10.00 Seherezádé, Zártkörû elõadás,
MÛvész Stúdió
19.00 Hair, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Október 28., kedd 19.00 Hair, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Október 29., szerda 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Október 30., csütörtök 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara
Október 31., péntek 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
2014. OKTÓBER 24.

15

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA '56-OS MÁRTÍRJAI:
SZILÁGYI LÁSZLÓ ÉS TOMASOVSZKY ANDRÁS
Az utcákon sétálva megállhatunk városunk '56-os mártírjainak emlékét hirdetõ szobrok és emléktáblák elõtt, hogy
egy pillanatra felidézzük életüket, a forradalomban betöltött szerepüket és elmerengjünk a hazáért hozott áldozatukon.
Szilágyi László Gégényben született, a Kossuth gimnáziumban érettségizett 1945-ben. 1956-ban vállalati tervelõadóként dolgozott. Õ volt az, aki megszólította egykori gimnáziumának tanulóit, hogy csatlakozzanak a forradalom helyi eseményeihez. Vezetésével döntötték le a
zsarnokság helyi szimbólumát, a Malinovszkij marsall rendelésére készült Kozák lovas szobrot. Az október 26-án
megválasztott ideiglenes 13 tagú Városi Munkástanács elnökévé választották, majd a Megyei Forradalmi Bizottság
elnöke lett.
Tomasovszky András Alma-Atában született, édesapja
kisgazda politikus volt. 1956-ban villanyszerelõként dolgozott. Október 26-án õ tûzte ki az irodaház tetejérõl levert vörös csillag helyére a nemzetiszínû zászlót, majd a
ledöntött Kozák lovas szobornál, annak megmaradt talapzatára állva felolvasta a miskolci forradalmárok ötpontos
követelését. Késõbb a Forradalmi Bizottság elnökhelyettese lett. Szilágyi rábízta a József Attila kultúrház hangosbemondójának a kezelését. 1957 januárjában fegyverrejtegetés vádjával 3 hónap börtönre ítélték.
A megyei büntetés-végrehajtási intézet falán 2006-ban
leleplezett emléktábláról kiderül, hogy Szilágyit és Toma-
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sovszkyt „a forradalomban betöltött vezetõ szerepük miatt halálra ítéltek és 1958. május 6-án itt végeztek ki”.
Mindössze 35 évesek voltak! A jeltelen sírokból exhumált
holttesteiket az Északi temetõ egyik díszsírhelyére temették 1989-ben, ahová a Történelmi Igazságtétel Bizottság
megyei szervezetének kezdeményezésére 1991-ben felállították szobraikat, Tóth Sándor szobrászmûvész alkotásait. Nevük olvasható még a Hõsök terén, a város '56-os
emlékmûvének talapzatán. Szilágyi Lászlónak még egykori gimnáziuma falán is látható emléktáblája.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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