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TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS. Bár a
hõmérõ higanyszála még
megközelítette a 20 fokot
a héten, de a Magyar
Közút megyei igazgatósága és a NYÍRVV Nonprofit
Kft. is felkészült a téli
idõjárásra.
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ÁTADTÁK A BORBÁNYAI
TEMETÕT. Ünnepélyes
keretek között adták át a
felújított és kibõvített
borbányai temetõt. A
bõvítésre 32,3 millió
forintot fordít a város.

VÁGYOTT BIZTONSÁG

8
ALAPELLÁTÁS: EGYRE
JOBB ALAPOK. 20 éves a
Nyíregyházi Napló. Most,
két évtizeddel egy cikk
megjelenését követõen
utánajártunk, hogyan
változott az alapellátás
színvonala Nyíregyházán.
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AZ ELLOPOTT FUTÁR

TÖBB TÛZIFA JUT
A RÁSZORULÓKNAK
Az elmúlt évekhez hasonlóan, decembertõl igényelhetnek
tûzifát a szociálisan rászorulók Nyíregyháza önkormányzatától. Ebben az évben már nem három, hanem öt mázsát kaphatnak a családok, mert a tûzifa mennyisége is növekedett –
tudtuk meg Jászai Menyhért alpolgármestertõl. A tavalyinál
jóval több, vagyis nem 3000, hanem 4500 mázsa fa áll rendelkezésre az idei szezonban szociális célokra, így ezzel
emelkedik az egy család részére jutó tûzifa mennyisége is –
tájékoztatott a városvezetõ. Az érintettek a HUMAN-NET Alapítványon keresztül juthatnak a tûzifához, melyet a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén vehetnek majd át.
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Fotó: Máté János

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY

TÖBB PONTON MEGÚJULT A BEM ISKOLA IS
Felújították a Bem József Általános Iskola épületét is a
kilenc önkormányzati tulajdonban lévõ intézmény
energetikai modernizálása során. Az Epreskert utcai
oktatási intézményben az épületrekonstrukció keretében a több városi sportrendezvénynek is otthont adó
tornacsarnok is korszerûsödött.
A Bem József Általános Iskola felújított épületét avató
szalagot vágta át dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Adorján Gusztáv, önkormányzati képviselõ és
dr. Baloghné Mester Éva, a Bem József Általános Iskola igazgatója és adták át ünnepélyesen a gyerekeknek. Nyíregyházán kilenc önkormányzati tulajdonban lévõ intézmény
energetikai felújítása fejezõdött be. A fejlesztéssorozat összköltsége közel 600 millió forint volt, amelynek 85 százaléka pályázati úton nyert uniós és hazai forrás, a fennmaradó
részt pedig Nyíregyháza önkormányzata biztosította. Ebbõl több mint 124 millió forintot fordítottak az iskolára,
melybõl a homlokzat és a tetõ szigetelése, az elavult nyí-

lászárók újultak meg, valamint termosztatikus szelepekkel
rendelkezõ új radiátorokat szereltek fel.
Dr. Kovács Ferenc a Nyíregyházi Televízió Híradójának elmondta, tizenkét éve jár az iskolába szülõként, ahol
hosszú idõn át beszegezett, bedeszkázott ablakokat, korszerûtlenné vált fûtésrendszert és elavult nyílászárókat látott. Már régóta idõszerû volt a közoktatási intézmény felújítása és korszerûbbé tétele annak érdekében, hogy mind
az ide járó gyerekek és az itt tanító pedagógusok megfelelõ, modern körülmények között töltsék napjaikat.
Emellett az önkormányzat saját forrásból, közel 50 millió forintból, támogatás nélkül újította fel az iskola tornatermét és annak légtechnikai berendezését.
A Bem József Általános Iskola mellett megújult az
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár és Krúdy Gyula utcai
Tagintézménye, a Zelk Zoltán Általános Iskola, a Búzaszem Óvoda Gyermekkert Tagintézménye, a Gyermekek
Háza Óvoda Tagintézménye Rozsrétbokorban, a Micimackó Bölcsõde és a Védõnõi Szolgálat épülete, valamint a
Szent István utcai Városi Rendelõintézet is.

NYÍREGYHÁZA: A DIGITÁLIS
MAGYARORSZÁG ORIGÓJA
– A jövõ év végéig Nyíregyházán minden háztartásba eljuttatja a nagy sebességû, szélessávú internetet
a Magyar Telekom. Ez lesz az elsõ olyan város, ahol
megvalósítják a digitális Magyarország vízióját – jelentette be Christopher Mattheisen, a társaság vezérigazgatója egy szakmai konferencián szerdán Budapesten. Hozzátette, a szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyet 2015 végéig intelligens várossá teszik. A
Magyar Telekom mindezt több százmillió forintos beruházással segíti elõ.
– A konferencián Nyíregyháza kiemelt figyelmet kapott. Ott elhangzott, hogy hatalmas innovatív fejlesztés valósul majd meg Magyarországon, amelynek elsõ
állomása – nagy örömünkre – Nyíregyháza lesz –
mondta el a Nyíregyházi Napló kérdésére dr. Ulrich
Attila alpolgármester, aki személyesen is részt vett a
konferencián. (Részletek a következõ számban.)
Forrás: MTI

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 7., PÉNTEK

NOVEMBER 7., PÉNTEK

MEGÉRKEZETT A FENYÕ

TAPINTHATÓ MÛVÉSZET
MINDENKINEK

Megérkezett a Kossuth térre a nyíregyházi Karácsonyi Forgatag 15 méteres fenyõfája. Az ünnep legfontosabb
díszét egy Szent István utcai ház tulajdonosai ajánlották fel a városnak. A forgatag november 22-étõl január 5-éig vár
mindenkit.

Ezzel a címmel nyílt idõszaki kiállítás a Jósa András Múzeumban. A tárlaton kortárs képzõmûvészek, iparmûvészek alkotásai, tematikus mûvei, látás-,
hallássérült, valamint értelmi sérült alkotók mûvei láthatók.

NOVEMBER 7., PÉNTEK

NOVEMBER 7., PÉNTEK

JÓ REGGELT, VIETNÁM!

ÚJ VÍZTÁROZÓ ÉPÜLT

November 3–7. között a nyíregyházi
Mustárház egy budapesti és egy szatmárnémeti szervezettel Vietnámba,
Hanoiba látogatott egy 2 éves európai
uniós, brüsszeli támogatással megvalósuló kapacitásfejlesztõ program keretein belül.

Elkészült a Szamos-Kraszna-közi
árvízszintcsökkentõ tározó a Vásárhelyiterv részeként, két év alatt, 17,5 milliárd
forintból. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter az eseményen elmondta:
jövõre újabb 300 milliárd forintot költ a
kormány árvízi védmûvek építésére.

NOVEMBER 8., SZOMBAT

NOVEMBER 8., SZOMBAT

30 ÉVES A NYUGDÍJAS KLUB

SZÜLETÉSNAP A CSODAVÁRBAN

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte szombaton az Alvégesi
Nyugdíjas Klub. A klub tagjai, társszervezeteik közösen számos meghívottal
ünnepelték az eseményt, jó hangulatú
vacsorával fûszerezve.

Harmadik születésnapját ünnepelte a
Csodavár Korai Fejlesztõ Központ és Játszóház. Egész nap szórakoztató programokkal várták az érdeklõdõket. Fellépett a Dongó együttes, majd felvágták az ünnepi tortát is, de volt tombolasorsolás és számos érdekesség.

TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS
Napközben még ragyogó napsütésben sétálhattunk a hét elején, a hõmérõ higanyszála is a 20 fokhoz állt közel, de a Magyar Közút megyei igazgatósága és a NYÍRVV Nonprofit Kft. is
felkészült a téli idõjárásra. A hótolók
már felsorakoztak az indulásra, szükség esetén.
A Magyar Közút megyei igazgatóság
gépparkjának nagy része fiatalnak mondható. A jármûvek többsége 2-3 éves, de a
többi sem idõsebb 8 évesnél. A megyében
összesen 59 géppel és 179 fõvel várják a
telet, a raktárakban pedig több ezer tonna
sót már betároltak. A Magyar Közút kezeli
az autópályákat is, így a megyei szakaszok
megtisztítása is hozzájuk tartozik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint
2 ezer kilométer útért felel a cég. Az országos hálózat részeként pedig itt is kiala-

ÁLOMÚT
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. második alkalommal hirdet rajzpályázatot 1–
8. osztályos gyerekek számára. A társaság várja az általános iskolás gyermekek
rajzait, amelynek témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés,
az út és környezet kapcsolata, az úton
lévõk tájékoztatása. A gyõztesek egy-egy
osztálykirándulást nyernek a cég Kiskõrösi Közúti Szakgyûjteményébe.
Pályázati határidõ: 2014. december 1.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a
kommunikacio@kozut.hu e-mail címen
lehet. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

NOVEMBER 10., HÉTFÕ

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP

ROTSCHILD-ZSIRÁF SZÜLETETT

A megyei baleset-megelõzési bizottság Közlekedésbiztonsági napra várta az
érdeklõdõket a Nyír Plaza parkolójába.
A gépjármûvek õszi-téli átállását segítõ
akción az ingyenes gépjármû-átvizsgálás mellett lehetõség volt az okmányok
érvényességének ellenõrzésére is.

A kis zsiráf annak a három tehénbõl
és egy bikából álló tenyészállománynak
az elsõ borja, amelyet az Európai Fajmegmentési Program keretében telepítettek a Nyíregyházi Állatparkba. Az újszülöttet mamája helyett Csergõ Árpád
vezetõ állatgondozó vette pártfogásába.
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GÉPSZEMLÉT TARTOTT
A NYÍRVV IS
Téli gépszemlét tartott a NYÍRVV Nonprofit Kft. A hószolgálat során összesen 17
munkagép és 17 gépjármû áll a társaság
rendelkezésére, amelyekkel Nyíregyháza
önkormányzati útjait, a nagykörúton belüli
szakaszokat, illetve a körúton kívül az
összekötõ utakat és kerékpárutakat takarítják. Az idei évben a társaság közel 20 millió forint értékben vásárolt síktalanító anyagot, így jelenleg 1000 tonna só, 300 tonna
fûrészporos sókeverék, 50 tonna folyami
homok és 10 tonna – a díszburkolatokon,
illetve a zöldfelületeken átvezetõ sétányokon használt – környezetkímélõ anyag áll
rendelkezésre. A téli útüzemeltetési feladatok ellátásában közel 80 fõállású dolgozó,
vállalkozók és közfoglalkoztatott munkavállalók vesznek részt.

PARKÉPÍTÕ ROMBOLÓK
Asztalokat, székeket és szemetesszelencéket rongáltak meg vandálok a Sóstói Parkerdõben. A történtekrõl állampolgári bejelentés érkezett Bordás Béla
városgondnokhoz és a rendõrséghez,
akik azonnal a helyszínre igyekeztek és
a tornapályánál sikerült is igazoltatniuk azt a négy fiatalt, akikre a személyleírás ráillett – tájékoztatta lapunkat a
városgondnok.
Szerzõ: Bruszel Dóra

NOVEMBER 8., SZOMBAT

kítottak egy olyan egységet, akik baj esetén bárhol bevethetõk lesznek az országban. A hivatalosan március 15-éig tartó téli
üzemmódra a megyei igazgatóságon felkészültek, nagy hó esetén pedig akár az
ország más megyéibe is el tudnak indulni.

Kisvárdáról indultak el vonattal múlt
csütörtökön délelõtt azok a fiatalok, akik
barátaikkal több asztalt, széket és szemetesszelencét is tönkretettek a Sóstói-erdõben. A kihallgatásuk során kiderült, hogy
parképítõ iskolába járnak és feltételezhetõ, hogy korábbi vandálkodások is hozzájuk köthetõek. Bordás Béla érdeklõdésünkre elmondta, hogy sajnos gyakoriak az
ilyen fajta rongálások a városban.

KONZULÁTUS LETT
Költségcsökkentés érdekében Ukrajna konzulátussá minõsíti le nyíregyházi
fõkonzulátusát. A döntés kijevi források
szerint azon törekvések egyike, hogy a
világ különbözõ országaiban lévõ ukrajnai külképviseletek fenntartási költségeit optimalizálja.
A kijevi külügyminisztérium tervei szerint Ukrajna kilenc konzulátusát zárja be,
köztük négyet európai uniós tagországokban. Magyarországon egyetlen külképviselete sem szûnik meg, csupán a
nyíregyházi státusa változik meg.

Idén hozzávetõlegesen 25 millió forintot fordított közjóléti fejlesztésekre a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. Nyíregyházán – errõl már Tölgyfa Gábor, a NYÍRERDÕ Zrt. erdészeti igazgatója beszélt. Idén
öt játszótér mellett Sóstón egy buszmegállót is felújítottak, az új kilátó engedélyeztetése folyamatban van, a városligetben
pedig augusztusban átadták a streetballpályát – mindezt az önkormányzattal partnerségben, akik egyébként a pálya üzemeltetését átveszik 15 évre a NYÍRERDÕ-tõl.
Az igazgató hangsúlyozta, fájó számukra,
hogy az év elején vandálok 15 szeméttárolót kiégettek, leégett egy esõház, öt információs táblát megrongáltak, amelyekkel
600 ezer forintos kárt okoztak a NYÍRERDÕ-nek. Elmondta, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a rendõrséggel, illetve a
polgárõrséggel, és táblákkal biztatják a járókelõket, hogy ha vandálokat látnak vagy
már megrongált eszközöket, akkor azt mihamarabb jelezzék az illetékeseknek.

DOBOGÓN A KRÚDY
A vidéki középiskolák közül a
veszprémi Lovassy László Gimnázium,
a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és
Kollégium vezeti a HVG 2015-ös rangsorát.
A rangsoroláshoz a diákok 2013-as
tanulmányi és felvételi eredményeit, a
különbözõ versenyeken elért helyezéseket és egyéb adatokat használtak.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A CÉL: NYÍREGYHÁZA KULTURÁLIS ÉLETÉNEK ERÕSÍTÉSE
az ország egyik legdinamikusabban fejlõdõ kulturális turisztikai centruma, ezért ezzel párhuzamosan a városközpont szerepét is erõsíteni kell. Hozzátette, hogy a kultúrát
és a turizmust együtt kell kezelni a városban, ami alatt azt
érti, hogy ha a turizmus Sóstóra fókuszál, akkor elsõsorban oda kell kihelyezni idegen nyelvû hirdetéseket. Ezek
tájékoztatnák a turistákat, hogy mit lehet megtekinteni a
belvárosban. Fontosnak tartja, hogy a városban olyan attrakciókkal, kulturális elõadásokkal találkozzanak a látogatók, amelyek olyan szinten befolyásolják majd az érzetüket, hogy úgy gondolják: Nyíregyházára még vissza kell
térniük.

Dr. Ulrich Attila neve nem ismeretlen a nyíregyháziak elõtt, hiszen a kilencvenes évek közepétõl dolgozik a Jósa András Múzeumban, az utóbbi években pedig a Kállay Gyûjtemény felett bábáskodott. Október
22-étõl viszont Nyíregyháza újonnan megválasztott
alpolgármestere. Feladatairól, terveirõl beszélgettünk
vele, nem megkerülve további tudományos munkássága folytatásának lehetõségét, amit – ha csak az eddigi
helytörténeti téren elért eredményeit vesszük figyelembe – Nyíregyháza érdeke is kívánna.
Szerzõ: Bruszel Dóra
– Életem egyik legnagyobb megdöbbenése volt, amikor dr. Kovács Ferenc polgármester úr behívatott magához és elmondta, szeretné, ha én lennék Nyíregyháza
kulturális alpolgármestere. Azt hittem, hogy a Kállay Gyûjtemény fejlesztéseirõl lesz szó – kezdte a beszélgetést dr.
Ulrich Attila, aki hangsúlyozta, hogy néhány héttel ezelõtt még nem gondolta volna, hogy egyszer az alpolgármesteri székben ül majd, mert mint ahogyan kifejtette:
Történész vagyok, viccesen kifejezve én egy másik világból jövök, számomra a városházi élet eddig teljesen ismeretlen volt, de nagyon örültem a felkérésnek.

NYITNI A VILÁGRA
Annak ellenére, hogy korábban is közéleti ember voltam, el kell mondanom, hogy közélet és közélet között
van különbség. A Kállay Gyûjtemény igazgatójaként a
kollégáimmal együtt azt próbáltuk meg a kultúrával közvetíteni, hogy kinyitunk a világra. Fontosnak tartottuk, hogy

NEM FORDÍTOK HÁTAT

az emberek megismerjenek minket, hogy beszokjanak a
múzeumba. A közélet teljesen más világ, teljesen más feladat. Itt nemcsak egy múzeumra – a Kállay-kúriára – kell
figyelni, hanem a kultúra számtalan szegmensére és azok
szereplõire – sorolta az újdonságokat dr. Ulrich Attila.
Nyíregyháza újonnan megválasztott alpolgármestere
úgy véli, hogy a város kulturális intézményrendszerét továbbra is magas szinten kell mûködtetni. Az ikonikus
együtteseinkre és a mûvészeti élet markáns képzõmûvészeti vonalára az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítani. Szerinte Nyíregyházának jó intézményi háttere van
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen és a civil szervezetek aktívabb bevonásával Nyíregyházán még pezsgõbb lehet ez a szféra. Úgy véli, nagyobb kiterjesztettségû
kulturális életre van szükség a megyeszékhelyen. Ez helyileg a belvárost is jelenti, hiszen Sóstó jól mûködik, sõt,

Dr. Ulrich Attila kérdésünkre elmondta, hogy a jövõben
sem szeretné feladni tudományos munkáját, igaz, sokkal
kevesebb ideje jut majd a helytörténetre. – Rengeteg jegyzetem van egy bizonyos történeti korszakból, ezt a következõ 10 évben szeretném összefoglalóan megírni és a nagydoktorit elkészíteni. Szabadidõmben méhészkedem, szeretem a régiségeket és nagyon fontos továbbra is a családom. A Kállay Gyûjtemény ernyõjét pedig mindig meg szeretném tartani, figyelemmel akarom kísérni, hogy merre
fejlõdik. A tervemet pedig nem adom fel – amit polgármester úr elkezdett –, hogy a Kállay Gyûjtemény elfoglalhassa
méltó helyét a Kállay-kúriában. (A kormány az állami vagyonról szóló törvény alapján még október elején döntött a
Nyíregyháza számára városfejlesztési szempontból kiemelten fontos ingatlanok ingyenes vagyonjuttatásáról, így a tulajdonjog átruházási szerzõdése megkötésével a város tulajdonába kerül a volt Kállay-kúria épülete is.)
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ÁTADTÁK A BÕVÍTETT BORBÁNYAI TEMETÕT GRÓF APPONYI ALBERT
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított és
kibõvített borbányai temetõt. A bõvítésre 32,3 millió
forintot fordít a város. A sírkertben fejlesztették a vízhálózatot, új utakat építettek ki, növényeket ültettek.
Az ünnepségen az új lélekharangot a történelmi egyházak képviselõi szentelték meg.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Nyíregyházán mûködõ, a város tulajdonában lévõ
temetõkben 30–40 évig biztosítottak a temetkezési helyek.
Egyedül a borbányai temetõben nem állt eddig rendelkezésre elegendõ szabad terület. Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõ beszédében elmondta, az önkormányzat idén több területen is támogatta a temetõi fejlesztéseket. Borbányán egy régi, megörökölt adósságot is tudtak
törleszteni, hiszen az itt élõk már nyolc éve kérték a temetõ bõvítését. Idén több mint 32 millió forintot biztosítottak a temetkezési vállalatnak, hogy megvegye az 1,3
hektáros területet, és további 10 millió forintot az infrastruktúra kiépítésére. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzatnak fontos, hogy a temetõk méltóak legyenek
feladatukhoz.

500 ÚJ SÍRHELY
A borbányai temetõ bõvítésével kialakított több mint
500 új sírhely 30 évre biztosítja a temetési helyeket a városrész temetõjében. Emellett megépült a szükséges infrastruktúra is, kerítés, aszfaltos út, vízvezeték, valamint
kialakították a parcellákat, az új temetkezési helyeket, az

út mellé új fasort telepítettek. Szekrényes András, a megyei temetkezési vállalat igazgatója köszöntõjében hangsúlyozta, az önkormányzat az elmúlt idõszakban minden
elvárható feltételt megteremtett Nyíregyháza temetõiben.
Mivel a borbányai volt az egyetlen önkormányzati tulajdonú temetõ, ahol nem volt lélekharang, egy haranglábat
is felállítottak az új lélekharangnak, amelyet az egyház
képviselõi megáldottak és megszenteltek. A borbányai temetõ bõvítése mellett az idén megvalósult a Hõsök temetõjében a parcellák, sírkövek felújítása, a kerítés újjáépítése, valamint az Északi temetõben a Korányi F. utcai ravatalozó tetõszerkezetének felújítása, és a temetõ belsõ
útjainak javítása. Folyamatos a kiöregedett fasorszakasz
kivágása és újratelepítése.
A temetõn belüli közbiztonság fenntartása érdekében az
Északi temetõben tavaly az önkormányzat 6 darab térfigyelõ kamerát helyezett el 1,3 millió forintos beruházással.

EMLÉKTÁBLÁT KAPOTT

Gróf Apponyi Albert államférfi, Nyíregyháza díszpolgára emléktábláját avatták a városháza Bethlen
Gábor utcai falánál. Az emléktábla felállítását a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete kezdeményezte, a dombormû Balogh Géza, nyíregyházi szobrászmûvész alkotása.
Dalmay Árpád, a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezetének elnöke az avatáson elmondta, gróf Apponyi Albert
a 19. század végének és a 20. század elejének ismert politikusa, államférfija volt. Emlékezetes volt, amikor 1919-ben
trianoni expozéját mondta el Párizsban. Megpróbálta menteni a menthetetlent, igazságtalannak tartotta a békediktátumot, és rámutatott, hogy a nemzetközi szabályoknak sem
felel meg. Apponyi Albertet több magyar város választotta
díszpolgárává, többek között Nyíregyháza is, 1921-ben.
Az emléktáblát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése és a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete állíttatta.
Az ünnepélyes emléktábla-avatáson köszöntõ beszédet
mondott dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.
Hangsúlyozta, Apponyi gróf az utolsó hírnöke volt annak
a magyar politikai kultúrának, amely késõbb leáldozik és
megszakad. Apponyi Albert emlékét meg kell õriznünk,
mert felhívja a figyelmet arra, hogy a hagyományainkban
rejlik a jelenünk, és a jövõnket is ez befolyásolja majd. Az
emléktáblát Nyíregyháza alpolgármestere és Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke leplezte le. Ezt követõen
megáldották az emlékhelyet, majd az állami és civil szervezetek képviselõi megkoszorúzták.

A Profirent gépkölcsönzõ megnyitotta telephelyét Nyíregyházán, a Simai út 5. szám
alatt. A nyílt nappal egybekötött ünnepség alkalmából gépbemutatóval, soha nem látott
árengedményekkel várták az érdeklõdõket. Képünkön: Lukács Attila ügyvezetõ,
Cservenák Árpád telephelyvezetõ az ünnepélyes átadáson.
(x)
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A VÁROS SZÁNDÉKÁT BIZONYÍTJÁK A BERUHÁZÁSOK
A Gyerecsak Egyesület petícióban fogalmazta meg
és juttatta el az önkormányzathoz az akadálymentesítéssel kapcsolatos elképzeléseit.
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú
Egyesület vezetõi a „Baba- és emberbarát városért” címmel megrendezett sajtótájékoztatójukon vetették fel azokat a problémákat, amelyekkel szerintük a babakocsival
és kerekesszékkel közlekedõk találkoznak. Rendes Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város sajtószóvivõje elmondta, Nyíregyháza önkormányzata 2010 óta kiemelten foglalkozik a gyermekekkel, a családokkal és az idõsekkel,
valamint a fogyatékkal élõkkel. Hozzátette, minden egyes
nyíregyházi fejlesztésnél kiemelt szempont volt az, hogy
minden megújuló épület teljesen akadálymentes legyen,
mindezeken túl az odavezetõ utakat, illetve a járdákat is
akadálymentesítették. A sajtószóvivõ azt mondta, egy ekkora városban, mint Nyíregyháza, mindig van tennivaló,
de nem gondolja véletlennek azt, hogy Nyíregyháza 2012ben megkapta a „Hozzáférhetõ város” díját.

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára lapunknak
elmondta: Nyíregyháza 2013 októberében új támogatási
forma bevezetésérõl döntött. Az új ellátás célja az volt,
hogy Nyíregyháza idõs lakossága évente egy alkalommal

Olvasói levél:

A NAPLÓ SEGÍTETT
Tisztelt Nyíregyházi Napló!
Szeretnénk megköszönni, hogy a Naplóban megjelentették a hét darab antennáról szóló cikket. Igaz, hogy
akkor sem, s azóta sem reagált a cikkre sem szóban,
sem írásban a Lakszöv elnök, de megtette hatását, s egy
folyamat elindult.
Vélhetõen annak tudható be, hogy a mai napon minden antennát elvittek, megtörtént a „teljes leszerelés”.
Köszönjük a segítséget a lakóközösség nevében is!
Üdvözlettel: Kossuth u. 55. alatti lakóközösség

A Gyerecsak Egyesület november 14-ére sétát hirdetett, amikor babakocsikkal és kerekesszékkel vonulnak
végig a városon.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK
Üdvözölte az Idõsügyi Tanács az önkormányzat legutóbbi döntését, melynek értelmében karácsony elõtt,
minden 65. életévét betöltött nyugdíjas 2500 forint értékû ajándékcsomagra számíthat.

HÍREK

támogatásban részesüljön. Ekkor viszont a jogosultság feltételeként az életkor és a nyugdíjjogosultság mellett, a
háztartás méretét is figyelembe vették. Örömmel fogadták az önkormányzati rendelet módosítását, melynek köszönhetõen valamennyi 65. életévét betöltött, nyugdíjban
vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ, élelmiszercsomag
formájában karácsonyi támogatást kaphat. Üdvözlik a döntést, hogy minden érintett alanyi jogon kaphatja meg a
2500 forint összegû ajándékcsomagot.

A köszönõlevél elõzménye: 2014 szeptemberében a
lakóközösség levele jelent meg a Nyíregyházi Naplóban azzal a határozatukkal, melynek lényege, hogy
szerintük a 2003-as Társasházi Törvényben elõírtakat
megszegve helyeztek fel antennákat a ház tetejére a
Kossuth 55. lakások tulajdonosainak, az életvitelszerûen ott lakóknak az antennafelrakást engedélyezõ Határozata nélkül, s az antennák elõzetes szakértõi sugárzásméréseinek a lakókkal egyenkénti megismertetése,
megértetése, s láttamozása nélkül.
Tisztelt Szerkesztõség!
Végre elkészült a Nyíregyháza, Fõzde utca kimaradt
hátsó szakaszának az aszfaltozása. Sok intézkedésemnek meglett a jutalma.
Ezért köszönettel tartozom a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó Pató István osztályvezetõ úrnak, Veczánné
Jolikának és Márkus Eleonórának. Ezen kívül a Mérnöki Szervezetnél dolgozó Erdészné Juhász Juditnak.
Nélkülük nem lett volna aszfaltos út.
Tisztelettel, köszönettel:
Pásztorné Bán Ildikó, Fõzde utcai lakos

2014. NOVEMBER 14.

5

NAPRÓL NAPRA

HIRDETÉS

VÁGYOTT BIZTONSÁG: ZEBRÁT FESTETTEK

Szlovákiai utazási irodák tulajdonosai és két forgatócsoport kapott ízelítõt Nyíregyháza kínálatából. A
program a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címû projekt
marketingrészeként valósult meg. A látogatás során a
vendégek megtekintették Sóstógyógyfürdõ nevezetes
attrakcióit és információkat kaptak a jelenleg zajló fejlesztésekrõl.

Régi álom valósult meg a Dugonics utca 16. szám
alatti új gyalogátkelõhely kialakításával, amelyet a városlakók kezdeményeztek. A zebra létesítését az útszakasz forgalma, a közelben lévõ óvoda és bolt indokolta, de a Dugonics utcán egyébként sem volt korábban gyalogátkelõhely.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A kertvárosi ovisok is segítettek felfesteni szerda délelõtt a piros-fehér, fényvisszaverõ burkolati jelet, amely
amellett, hogy figyelemfelkeltõ, sokkal biztonságosabb is.
A zebrához a NYÍRVV Nonprofit Kft. a világítást is kiépítette, melyhez két lámpaoszlopot állított fel a társaság. Dr.
Kovács Ferenc polgármester elmondta, már több mint tíz
éve kérték a városlakók, hogy legyen ott egy zebra, tavaly
pedig az óvoda felújításakor õ ígéretét is tette, hogy ez
majd megvalósul.

LAKOSSÁGI KÉRÉST TELJESÍTETTEK
Kifejtette, hogy sokan talán nem tudják, nem egyszerû
egy gyalogátkelõhelyet létrehozni, hiszen van engedélyeztetési része és a teljes kivitelezés is kétmillió forintba kerül. Nyíregyháza polgármestere elmondta, elõször 2011ben kezdték el a piros-fehér fényvisszaverõ gyalogátkelõhelyek felfestését, ami a tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabb is. Ezért bízik benne, hogy a jövõben egyre kevesebb baleset lesz a városban és a jármûvezetõk is kellõ
óvatossággal közelítik majd meg a zebrákat.

KEDVELIK NYÍREGYHÁZÁT

Munkában dr. Kovács Ferenc polgármester és az ovisok
Egyébként nem ez volt az elsõ eset Nyíregyházán, hogy
lakossági kezdeményezésre új gyalogátkelõhelyet létesítettek. Tavaly ugyanilyen módon a Törzs utcán alakított ki
a városüzemeltetõ cég új gyalogátkelõhelyet, és a jövõben is tervezik a gyalogos közlekedés biztonságosabbá
tétele érdekében új zebrák létesítését – tájékoztatta lapunkat Szalai István, a NYÍRVV Nonprofit Kft. mûszaki igazgatója.
Bordás Béla városgondnok hozzátette, mintegy két héttel ezelõtt adták át az M3-as autópálya megközelítésének
jobb lehetõsége érdekében azt a 338-as elkerülõ fõútvonalat, aminek kapcsán rengetegen választják és használják a
Dugonics, illetve a Derkovits utcát, így különösen aktuálissá vált az új zebra létesítése.

Nyíregyházát évrõl évre több külföldi turista választja
úti célul, akik között dinamikusan növekszik a szlovák
vendégek száma. A Kassáról, Eperjesrõl, Iglóról és Poprádról érkezõ szakemberek egy változatos programon ismerkedtek meg Nyíregyháza gyöngyszemével.
Megtekintették az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ, illetve a Hotel Fürdõház kínálatát, valamint az állatpark attrakcióit, melyet a múzeumfalu meglátogatása és egy kellemes sóstói séta követett. A sok program mellett ízelítõt
kaptak a magyar gasztronómiából is.
– Folyamatosan forgatott a kassai regionális és az eperjesi helyi televízió. Szerencsénk volt a fantasztikus idõjárással is – mondta Mogyorós Judit, aki a szlovák csoport
programját szervezte és vezette.

LEZÁRULT A MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM
Lezárult a nyíregyházi önkormányzat modellkísérleti
programja, mely 2013 júniusában indult. A 23 és fél millió
forintos, európai uniós támogatásból megvalósult projekt
célja az volt, hogy összehangolják a szociális és gyermekvédelem területén dolgozó önkormányzati, egyházi és civil szervezetek munkáját. A szociális munka területén dol-

gozók számára képzéseket és szakmai tanulmányutakat
szerveztek, illetve létrehoztak egy weboldalt is, amely a
szakemberek munkáját és az ügyfelek informálását is segíti. A rendezvényen a polgármesteri köszöntõt követõen a
Szociális Munka Világnapja alkalmából a szakemberek
munkáját ismerték el.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. november 28. 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a Távhõszolgáltatásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet alapján 2015. január 1-jétõl módosulnak a költségosztás szabályai.
Tekintettel arra, hogy csak a jogszabály elõírásainak megfelelõ költségosztás alkalmazható, az érintett épületekben a fûtési rendszerrõl további
mûszaki adatok nyilvántartásba vétele szükséges (pl.: az épületek, lakások
elhelyezkedésérõl, hõleadókról, lakásokon áthaladó fûtési csõhálózatról stb.)
Ezen adatok felmérését az érintett épületek egy részében a Nyírtávhõ Kft.
munkatársai, máshol a költségosztást végzõ cég szakemberei végzik. Munkatársaink a felmérések idõpontjáról jól látható helyre értesítést tesznek ki
az érintett távhõvel ellátott lépcsõházakba.

Kérjük, hogy a sikeres felmérés érdekében
segítsék munkánkat, tegyék lehetõvé
a lakásokba való bejutást.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkatársaink arcképes igazolvánnyal
rendelkeznek, mellyel minden esetben azonosítani kötelesek magukat a lakásba való bejutás elõtt.

A felmérés fogyasztóink részére díjtalan,
a felmérésen kívül más tevékenységet nem végeznek
munkatársaink!
Megértésüket és együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

ALAPELLÁTÁS: EGYRE JOBB ALAPOK
MINTAÉRTÉKÛ VÁRANDÓSGONDOZÁS

Köszönjük, megvagyunk! címmel jelent meg a Nyíregyházi Napló 20 évvel ezelõtti számainak egyikében
egy olyan írás, amely a város egészségvédelmi stratégiájának kidolgozását, az alapellátás színvonalának fejlesztését és a megelõzések elõtérbe helyezését sürgeti.
A cikk alapját egy, az akkori közgyûléshez is címzett
tájékoztató adta, amelyben az illetékesek rámutattak
egy-egy terület alulfinanszírozására, a hiányosságokra
és az elõrelépés szükségességére. Most, két évtizeddel
a cikk megjelenését követõen utánajártunk, hogyan változott az alapellátás színvonala Nyíregyházán.

Újabb történelmi pillanatnak számított a város életében, amikor október elsõ hetében az országban páratlan
módon egy épületben jött létre Védõnõi Szolgálat és
Terhesgondozás Nyíregyházán. Az egészséges kismamák
számára így egy helyen, a Stadion utcán biztosítanak tanácsadást és orvosi szakrendelést. Dr. Kovács Ferenc polgármester kifejtette, hogy ez nagy segítség számukra, hiszen most már egy helyen, egy alkalommal minden gondozást, minden vizsgálatot megkaphatnak. Ez közös összefogás eredménye, hiszen a város felújította az épületet, a
kórház pedig több millió forint értékben mûszaki berendezéseket biztosított a központ számára.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Történelmi pillanatként emlegették a nyíregyháziak a
2013 tavaszán beindított 24 órás orvosi ügyeletet, hiszen
addig ilyen lehetõség még nem volt és országos viszonylatban is csak néhány nagyvárosban érhetõ el ez a szolgáltatás. Már másfél éve, hogy egész nap fordulhatnak a
betegek az ügyeletes orvoshoz abban az esetben, ha a
háziorvos leterheltsége miatt nem tudja ellátni õket, de
esetük még nem tartozik az Országos Mentõszolgálat kompetenciájába. Elõtte csak este 6 és reggel 8 óra között
mehettek be, vagy hívhattak orvost a páciensek, 2013.
március elejétõl viszont a nappali ügyelet elindításával,
ez éjjel-nappal lehetségessé vált.
2014. március 1-jétõl már idõben is folyamatos lett az
alapellátási szintû, sürgõsségi ellátás a felnõtt lakosság
körében Nyíregyházán. Azóta nem egy, hanem két orvos
végzi a betegellátást, hiszen a Nyíregyházán mûködõ központi ügyeleti rendszerhez csatlakozott a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának települései mellett
Apagy és Nyírtét község is. A tavalyi évben 1,5 millió forint értékben történtek fejlesztések az ügyeleten. A betegek magasabb színvonalú ellátása érdekében többek között EKG, CRP és pulzométereket szereztek be, továbbá
olyan eszközöket, amelyek a dolgozók munkakörülményeit javítják.

KILENC RENDELÕ ÚJULT MEG
Az önkormányzat emellett pályázati finanszírozással 60
millió forintot költött az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Kilenc háziorvosi rendelõ újult meg kívül-belül a

Jósavárosban és a Vay Ádám körúton. Kicserélték a burkolatokat, a fûtési rendszert modernizálták, akadálymentesítették és ki is festették a helyiségeket. Csikós Péter, az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója a felújított rendelõk átadóján úgy fogalmazott, hogy a felújításoknak köszönhetõen a 21. század most már itt van az
alapellátás területén is, közel 16 000 nyíregyházi lakos
számára biztosítva a modernebb körülményeket.
Megújult a „kis SZTK” egy, a tavalyi év elején beadott
sikeres pályázat eredményeként, amelynek részeként kilenc önkormányzati tulajdonú intézmény energetikai felújítása valósul meg Nyíregyházán. A projekt elsõsorban
az épületek hõszigetelését és a nyílászárók cseréjét, valamint a távhõs fûtési rendszer korszerûsítését célozza meg.
A fejlesztéssorozat összköltsége közel 600 millió forint. A
projektre az önkormányzat 85 százalékban nyert uniós és
hazai forrást.

A krónikus vesebetegség a lakosság 10–14,6 százalékát érinti, azaz minden 8., 10. felnõtt ember esetében igazolni lehet a vesebetegség diagnózisát. A krónikus vesebetegség a világon több mint 500 millió embert érint, jelenleg több mint 2 millió ember részesül vesepótló kezelésben.
A vesebetegség, veseelégtelenség leggyakoribb oka a
magasvérnyomás-betegség, a cukorbetegség, az elhízás,
valamint az idõskorú lakosság számának gyors növekedése. Idõs korban csökken a vese tömege, mûködése, lényegesen gyakoribb a vesebetegség, veseelégtelenség. A
dialíziskezelésben részesülõ betegek több mint 50 százaléka a 65 év feletti korcsoportba tartozik. Magyarország
minden 10. lakója 70 éves vagy idõsebb. A hipertónia népbetegség, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérése
szerint a háziorvosokhoz bejelentkezett 19 éves és idõsebb magyarországi lakosság körében a hipertóniások száma meghaladja a 3,5 milliót. A Magyar Hypertonia Társaság felmérése szerint a magasvérnyomás-betegségben
szenvedõk 14 százalékánál igazolható krónikus vesebetegség, veseelégtelenség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a háziorvosi praxisban 157 487 hipertóniás beteget
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Ugyan nem az alapellátás része, de egy régi álom valósult meg a Fürdõház gyógyászati részlegében. Ez nemcsak fizikoterápiás kezelésekkel bõvült, de november elejétõl már napi hat órában fürdõorvos is áll a betegek rendelkezésére. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. új orvosi gépeket
vásárolt és száraz gyógytornatermet alakított ki a komplex ellátás érdekében. Az orvos által felírt komplex kezeléshez kedvezményes áron lehet hozzájutni, mivel a TB
támogatja. Ami a jövõt illeti, az év elején a reumatológus
szakorvos is átköltözik majd az Élményfürdõ – egyelõre
még épülõ – új gyógyászati szárnyába, így bízhatunk benne, hogy Nyíregyházán is egyre többen fogják azt mondani: „Köszönjük, jól megvagyunk!”

TÁMOGATÁS A PRAXISOKNAK
Mindezek mellett 20 orvosi praxis modernizálásához
kívánt támogatást adni az önkormányzat, melynek célja
az alapellátás fejlesztése volt. A programban részt vevõ
praxisok 8 millió forint kamattámogatott hitelhez, valamint 400 ezer forint vissza nem térítendõ támogatáshoz
juthattak. Dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen is
kiemelten figyel a területre, hiszen elõzmények nélküli,
hogy évente több alkalommal találkozik és konzultál a
háziorvosokkal a kórházi vezetés bevonásával, az aktuális kérdésekrõl.

VESEBETEGSÉGRÕL, VESEELÉGTELENSÉGRÕL
A Magyar Orvos Társaságok és Egyesületek Szövetsége által rendezett Magyar Orvostudományi Napokon a kerekasztal-megbeszélés kapcsán elhangzott,
hogy javaslat készül a Népegészségügyi Program hatékony mûködtetésére, önálló Népegészségügyi Intézet létrehozására és mûködtetésére. A program keretében fokozott figyelmet kívánnak fordítani a népbetegségek megelõzésére, szûrésére, kezelésére.

FÜRDÕORVOS DOLGOZIK SÓSTÓN

tartanak nyilván. A cukorbetegség járványszerûen terjed.
Világszerte problémát jelent a nem diagnosztizált cukorbetegek száma, nagy felmérések szerint minden felismert
diabéteszes esetén egy ismeretlen beteggel kell számolnunk. Magyarországon a mûvesekezelésben részesülõ
betegek között a cukorbetegek aránya 27 százalék, a hipertóniabetegség miatt kialakult veseelégtelenség aránya
21 százalék volt 2013. december 31-én. Megyénkben az
országos statisztikához viszonyítva jó a dializált betegek
között felismert hipertóniás és cukorbetegek felismerésének aránya. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évek óta
szervezett formában történik a vesebetegek ellátása.
Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán a hét minden
munkanapján mûködik a nephrológiai szakrendelés. Jelenleg 384 lakos részesül dialíziskezelésben, közülük 50
körül van az otthoni hasûri dialíziskezelésben részesülõ
betegek száma. A lakosság, az egészségügyi ellátó rendszer közös érdeke a veseelégtelenség, vesebetegség korai
felismerése, kezelése, mely lehetõséget teremt a hatékony
gyógyszeres kezelésre, a mûvesekezelésig terjedõ idõ meghosszabbítására.
Dr. Szegedi János, a B. Braun Avitum Hungary Zrt.
Nyíregyházi Dialízis Állomás igazgató-fõorvosa

REGGELIZZ JÓL!
A Nyíregyházi Cukorbetegek Egyesülete 2014. november 18-án tartja a Diabétesz V ilágnapot,
csatlakozva a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF)
és tagszervezetei által világszerte megrendezendõ világnapi összejövetelekhez.
Diabétesz Világnapot elsõ alkalommal 1991-ben szervezett a Nemzetközi Diabetes Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet, látva a cukorbetegség világszerte
növekvõ terjedését. A Unite for Diabetes kampány vezetett a cukorbetegség elleni küzdelem világszintû összefogásához, melynek eredményeként 2006. december 20án az ENSZ Közgyûlés elfogadta a 61/225. sz. Határozatot, amely a cukorbetegség krónikus, életminõséget rontó
és költséges voltára hívja fel a figyelmet. A Diabétesz Világnap 2007-tõl az ENSZ által felügyelt és támogatott Világ Egészség Nap.
Az idei világnap témája: Az egészséges táplálkozás a
reggelivel kezdõdik. November 18-án 14.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban ingyenes vércukor- és vérnyomásméréssel várják az érdeklõdõket, majd 15.00 órától szakmai elõadásokon vehetnek részt. A nap folyamán
betekintést lehet majd nyerni a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének munkájába, de lesz kulturális mûsor és
tombola is. A rendezvény fõvédnöke: dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház fõigazgató-helyettese,
szakmai védnöke pedig dr. Gaál Zsolt, a IV. számú Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa.
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pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: közlekedésmérnök.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
– Ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével, forgalomszabályozással, a forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevô, operatív és véleményezô feladatokat,
– közremûködik a tömegközlekedés szervezésében, kapcsolatot tart a közlekedés feltételeinek biztosításában érdekelt gazdálkodó és egyéb szervekkel, hatóságokkal, az együttmûködés és feladatellátás jellegétôl függôen koordinációs tevékenységet végez,
– elkészíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi szintû közlekedésmérnök vagy infrastruktúra-építômérnök szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok közjegyzô által
hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2015. január 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 42/524-567 telefonszámon).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) Emberi Erôforrás Menedzsment munkatársai részére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

FIGURA-TABU

MÉG MA IS KRÚDYRA TEKINT

A Figura-tabu címû, 18 éven felülieknek szóló tárlatára
várja az érdeklõdõket az Eleven Mûvészeti Csoport. A Pál
Gyula Teremben kiállított alkotások a társadalomban tabuként kezelt témákat dolgozzák fel a képzõ- és iparmûvészek elképzelésein keresztül. A kiállítást november végéig nézhetik meg az érdeklõdõk.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Katona Béla emlékére mellszobrot állítottak Nyíregyházán. Az országos ismertségû irodalomkutató október 11-én ünnepelte volna kilencvenedik születésnapját. A jeles nap
alkalmából tanítványa, Balogh Géza szobrászmûvész
készítette el mellszobrát, amelyet a Bessenyei téren,
Krúdy Gyula szobrával szemben helyeztek el – nem
véletlenül. A kiváló irodalomtörténészre dr. habil Petõ
József, a Nyíregyházi Fõiskola Magyar Nyelvészeti Intézeti tanszékének intézményvezetõje, Bodnár István
újságíró és Balogh Géza képzõmûvész emlékezett a
Nyíregyházi Televízióban, melybõl röviden idézünk.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Katona Béla 1994-ben lett Nyíregyháza díszpolgára,
2007-ben pedig az emléke elõtt tisztelegve díjat alapítottak nevével a kultúrában dolgozók számára. Egész életét
a megyénkben megfordult írók, költõk életmûvének a kutatására szentelte, Krúdyról írt tanulmányai pedig még ma
is értékes forrásként szolgálnak. Katona Béla osztályfõnöke volt Balogh Géza képzõmûvésznek a Vasvári Pál Gimnáziumban, majd 15 éven keresztül a fõiskolán is
együtt tanítottak. Az egykori tanítvány, érdeklõdésünkre
elmondta, hogy még 1999-ben megígérte az osztálytársainak, hogy elkészíti az irodalomtörténész mellszobrát. A
90. születésnap pedig kiváló alkalom volt erre. – Ancika
néni, Katona Béla özvegye szurkolt, hogy még meg tudja
érni ezt az avatót, ami szerencsére sikerült is!

HÛSÉGESEN, KÖVETKEZETESEN
KUTATOTT
– Krúdy Gyula népszerûsége életében és azt követõen
is hullámzó volt. 1933-ban halt meg és utána is csak kevesen és keveset írtak róla. 1945 után sem volt kedvezõ a
helyzet, a fordulat évét követõ szocialista realizmusba
pedig nem is illett bele. Katona Béla ennek ellenére 1953ban elkezdett foglalkozni vele, következetesen és hûségesen kutatta. Nekünk az a feladatunk, hogy évfordulók
nélkül is emlékezzünk rá, hiszen Katona érdemei országos szinten is elévülhetetlenek – hangsúlyozta dr. habil
Petõ József intézményvezetõ, aki kifejtette, hogy Katona
Bélának példaképpé kell válnia. – Ancika néni, a felesége

mesélte, hogy Béla bácsinak gimnáziumi tanárként minden héten járt egy kutatónap, amikor fölült a vonatra és
beült valamelyik levéltárba vagy könyvtárba. Most újra
olvastam Béla bácsi egyik Bessenyeirõl írt tanulmányát,
amelyben azt taglalta, hogy Nyíregyháza hogyan keresett
magának az elõzõ századfordulón egy olyan mûvészt,
akivel a kulturális életünket összeköthetjük. A megye megtalálta Bessenyeit, szerinte a városnak is meg kell találni a
maga ikonját: Béla bácsi erre gondolhatott, amikor Krúdyt
felemelte. (Városunk régi adósságot pótolva, 2011-ben
emelte díszpolgárai sorába a nagy írót – a szerk.)
– Amikor fiatal pályakezdõ költõk voltunk, sokat jelentett, hogy Béla bácsi mellénk állt. 1977-ben alakult meg a
Magyar Írószövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozata és mi is tagok lettünk. Ennek köszönhetõ, hogy kapcsolatokat teremthettünk más országok folyóirataival. Béla
bácsi segített nekünk abban, hogy amikor megjelentek a
„ Tiszta szívvel” címû füzetek, pályakezdõ költõkként bemutatkozási lehetõséget kaphassunk. Újságíróként is, ha
nem volt témám, elmentem Béla bácsihoz, hogy segítsen
már nekem témát találni – rá mindig lehetett támaszkodni. Az Irodalmi Presszó elindítójaként pedig bemutatott
minket más szerkesztõknek is – emlékezett vissza Bodnár
István újságíró, aki Bényei József gondolatával zárta beszélgetésünket: Katona Béla bár köztünk lenne, ma is bölcs
derûjével, pontos értékrendjével és biztató mosolyával.

PORTRÉMÛSOR AZ

PARASZTHÁBORÚ
Nyíregyházán a Jósa András Múzeum adott otthont az
1514 Emlékezete címû konferenciának, amelyen a korszak legkiválóbb kutatói tartottak elõadást. A két nap alatt
16 elõadás hangzott el. Az elõadások foglalkoztak a parasztháború lehetséges gazdasági okaival, az oszmánellenes keresztes hadjáratokkal, az 1514. évi törvénykezéssel. Szó esett a várak szerepérõl, illetve Dózsa és
Ecsedi Báthori István temesi ispán seregeinek elsõ találkozásáról is.

-N

A Díszpolgár címû mûsorban ezúttal a Katona Béláról
készült portréfilmet vetítjük, vasárnap este 20.25-kor.

AZ ELLOPOTT FUTÁR SZÍNRE LÉPETT NYÍREGYHÁZÁN
S mirõl szól a történet? Prücsök (Kuthy Patrícia) édesapját bûnténnyel vádolják, de õ tisztára akarja mosni a
papa becsületét. Fel akarja deríteni az ügyet, s ehhez,
mint egy kültelki Jeanne d’Arc, maga mellé állítja az ott
lakókat, akik tûzön-vízen vele mennek, ám van egy gonosz figura, akit le kell gyõzniük. Nem árulunk el titkot,
ha elmondjuk, mint minden komédia, ez is happy enddel
végzõdik, s mint a krimikben, ebben is kiderül, ki volt a
gyilkos.

REMEK POÉNOK

Mondmár Fülöp, Tanúpipõke, Ész Lajos és Lopós
Lizett is jelen volt szombaton a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán azon az õsbemutatón, amelyiken
Az ellopott futár címû Rejtõ-regénybõl készült színpadi adaptációt láthatták az érdeklõdõk Silló Sándor rendezésében.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A mindössze 37 évet élt szerzõ mûveinek olvasottsága
Jókaiéival vetekszik, hiszen ki ne szeretné a remek poénokat, a fordulatos történeteket? Az elveszett cirkáló, A
szõke ciklon, Piszkos Fred, a kapitány, A három testõr Afrikában... Még azok is kapásból sorolják e címeket, akiket
valamilyen ok miatt elkerült a légiós vagy bûnügyi kötetek iránti szerelem. Pedig megdöbbentõ módon ezek a
jókedvet sugárzó, halhatatlanná vált mûvek többnyire a
II. világháború alatt keletkeztek, amikor a zsidó szárma10
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zású írónak nem volt oka a derûre. „S mikor kinevették:/
Azt hitte, hogy kacagtatott” – írta 36 évesen a sírfeliratában. Márpedig borítékolható a mosoly a színházi elõadás
nézõinek arcán is, aminek érdekében mindent elkövet
majd a népes szereplõgárdát irányító Silló Sándor, aki az
elõadás rendezõje, díszlettervezõje és dramaturgja egy
személyben. – Az itteni elsõ munkám, a „próbarepülésem” a februárban bemutatott Jonatán és a többiek címû
gyermekelõadás volt, ami nagy sikert aratott – nyilatkozta
lapunknak a film-, tévé- és színházi rendezõ. – Családi
elõadás lett belõle, ami a kicsiket elkísérõ szülõk tetszését
is elnyerte. A Móricz Zsigmond Színház munkatársa,
Tomku Kinga írta a „vitaminbomba” szövegét. A zenéjét
az ugyancsak nyíregyházi Kazár Pál szerezte, aki a mostani darab zenei vezetõje is, de ezúttal mások által készített, már meglévõ dalok csendülnek fel egy kis zenekar
segítségével.

Rejtõhöz méltóan nagy bunyók is vannak a darabban,
amiknek a koreográfiáját Nagyidai Gergõ készítette. Nem
naturális verekedések ezek, hanem inkább a némafilmekre emlékeztetõek, ugyanis ezek korban is közelebb állnak
a darab világához, mint a mai amerikai filmek hiperrealista,
vértõl csöpögõ verekedései. Ez a hab a tortán, ahogy jó
bemondások nélkül, fura, bohócszerû figurák nélkül sincs
Rejtõ-mû. A ' 30-as évek francia utcazenéje hangzik majd
fel, kicsit kikacsintva a mai zenékre is. Silló Sándor a kissé
szofisztikált, olvasva remek poénokat szereti, ami miatt
aggódik is kissé, hogy elsõ hallásra mennyire jön át a nézõk számára. Persze azért vannak benne olyanok is, amik
azonnal mosolyt csalnak az ember arcára. A fõbb szerepeket Kuthy Patrícia, Horváth László Attila, Tóth Zolka,
Széles Zita, Horváth Sebestyén Sándor, Illyés Ákos,
Kameniczky László, Tóth Károly, Rák Zoltán, Vaszkó Bence, Fridrik Noémi és Nyomtató Enikõ alakítják. „Munka
után édes a menekülés” – írja Rejtõ Az ellopott futárban.
Remélem, rám nem ez a sors vár! Vagy ha igen, „Tévedni
emberi dolog, de kínos”.

KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

HIRDETÉS

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:

Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (6 hónap
próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– Ellátja a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közutak, hidak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységének
koordinálását, valamint a saját vagy bérelt eszközökkel és rendelkezésre álló létszámmal elvégzett üzemeltetési, fenntartási tevékenység ellenôrzését, teljesítmény igazolását.
– Ellátja a csapadékvíz-elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási munkák koordinálását, valamint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre
álló létszámával végzett tevékenységek ellenôrzését és teljesítmény igazolását.
– Ellátja a közgyûlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat.
– Részt vesz a beruházások mûszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásain.
– Intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos
statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggô teendôket.
– Részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közremûködik az esetleges szavatossági
igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. november
21. 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.

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:

Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– mûszaki ellenôri képesítés.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. november
21. 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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DIPLOMAMENTÉS, TOVÁBBI SEGÍTSÉGGEL
Mint ismert, a Kormány támogatott „Diplomamentõ” programmal segít azoknak, akik sikeres záróvizsgájukat követõen, nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni oklevelüket. Akiknek nincs meg a programban való
részvételhez szükséges nyelvismerete, azoknak a Nyíregyházi Fõiskola most további lehetõséget kínál – errõl
Nagyné dr. Schmelczer Erika, a SZIKK vezetõje tájékoztatta lapunkat.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Nyíregyházi Fõiskola Szaknyelvi és Idegen Nyelvi
Kommunikációs Központjának vezetõje elmondta: ahogy
az ország szinte valamennyi felsõoktatási intézményében,
úgy a Nyíregyházi Fõiskolán is több ezer oklevél vár arra,
hogy jogos tulajdonosa átvehesse, ha megszerzi az ehhez
szükséges középfokú nyelvvizsgát valamely idegen nyelvbõl. A nyelvvizsga megszerzéséhez az idén a Kormány
elindította „Diplomamentõ” programját, mely ingyenes,
240 órás nyelvi képzéssel járul hozzá ahhoz, hogy a sikeres záróvizsgát tett hallgatók megszerezhessék középfokú
nyelvvizsgájukat. A programban minden olyan hallgatói
jogviszonyban már nem álló uniós polgár részt vehet, aki
a záróvizsgán megfelelt Magyarország bármely felsõoktatási intézményében.

KEVÉS VOLT A JELENTKEZÕ
Bármennyire is csábító volt a lehetõség – tudtuk meg –, a
szabolcsi megyeszékhelyen csak kevesen kezdték el a támogatott kurzust, hiszen a képzésre való jelentkezést követõ szintfelmérést sokan nem voltak képesek teljesíteni.
Ezért döntött úgy a fõiskola vezetése, hogy további segítséget nyújt az érintett hallgatóknak, és egy negyvenórás
felzárkóztató, önköltséges képzést indít – kedvezõ áron –,
mely hozzásegítheti a diplomára várókat ahhoz, hogy a
januárban induló „Diplomamentõ” programhoz már megfelelõ nyelvtudást szerezzenek.

Nagyné dr. Schmelczer Erika elmondta, hogy igyekeztek az igényekhez igazítani a képzések idõpontját. Jelenleg két kurzusra várják a jelentkezéseket: a november 24én induló, hétfõn és csütörtökön 17–20 óráig tartandó órákra november 15-éig lehet jelentkezni. A november 28-án
induló kurzusra, mely szombati napokon 8–14 óra között
zajlik, a jelentkezéseket november 17-éig várják. Az érdeklõdõk az elõkészítõ kurzussal kapcsolatban minden
információt megtalálnak az nyf.hu/szikk oldalon.

A kerepesi Zsilyák Brutálist választották meg a legszebb
libának a 9. Libaszépségversenyen a Sóstói Múzeumfaluban a Márton-napi vigasságokon, melynek csúcspontja a szárnyas-szépségverseny volt. Brutálist gazdája,
Zsilyák Adrienn háziállatként tartja, és az is kiderült, hogy
soha nem lesz belõle pecsenye. Más libák azonban nem
jártak ilyen jól, hiszen sokan a régi mondást szem elõtt
tartva – mely szerint, aki Márton-napon libát nem eszik,
egész évben éhezik – kifejezetten az ínyencségek miatt
jöttek el Sóstóra. A múzeumfaluban egész nap kézmûves foglalkozásokkal és játszóházzal várták a kicsiket és
nagyokat. A skanzenben ez volt idén az utolsó nagyrendezvény. Jövõre újra izgalmas programokkal várják majd
az érdeklõdõket.

Október 31-én a KE-VÍZ 21 Zrt. kivitelezésében készült
LOT1 és LOT2 területek újabb részeinek sikeres mûszaki
átadás-átvétele után további körzetek csatlakozása vált
lehetõvé. Nyíregyházán az 1. kivitelezési részben a Kopogó utca, Tokaji út, Rákóczi utca, Acél utca érintettek. A
bokortanyák közül, a 2. kivitelezési részben Mohosbokor,
Sulyánbokor, Gerhátbokor, Kovácsbokor, Jánosbokor,
Vargabokor, Rókabokor, Benkõbokor, Kazárbokor, Polyákbokor érintett.
E két, újonnan átadott terület összesen 815 ingatlan rákötését teszi lehetõvé. A Szennyvízprogramban érintett
mintegy 8000 ingatlanból az eddig ráköthetõk száma ezzel több mint 7000 darabra bõvült. A tulajdonosok a kiértesítéstõl számított 30 napon belül (2014. december 5éig) kötelesek a gerincvezetékhez csatlakozni, ezzel biztosítva a saját ingatlanjukon keletkezett szennyvíz elvezetését. Ezután megszûnik a kedvezményes szippantási
díj, valamint 90 napon túl a talajterhelési díj is megfizettethetõ a tulajdonossal.
Az üzemeltetõ Nyírségvíz Zrt. az újonnan átadott területeken megkezdte a rákötések ellenõrzését. Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos engedély és elõzetes bejelentés nélkül kötött rá a gerincvezetékre, ott
a rákötés lehetõségétõl számított naptól a szennyvízdíjat kiszámlázzák.

TÁJÉKOZTATÁS
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2014. november 30-áig a
megnövekedett növényi hulladék miatt, a biokuka tartalmán felül, még egy zsáknyi biohulladékot elszállít,
amennyiben azt nem a szelektív hulladék gyûjtésére szolgáló sárga vagy kék zsákban helyezik el.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
2014. NOVEMBER 14.

A „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Programja” keretében megvalósult
szennyvízcsatorna-hálózat megépítése immár az utolsó fázisába érkezett. A projektben érintett lakosságnak lehetõsége nyílik a saját ingatlanán keletkezõ
szennyvizének – a kiépült bekötõvezetékre csatlakoztatva – közcsatornán történõ elvezetésére.

MÉG LEHET JELENTKEZNI

240 KILOMÉTERT UTAZOTT A LEGSZEBB LIBA

12

ÚJABB ÉLÕRE KÖTÉSEK

ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

SLACKLINE: AZ EGYENSÚLYOZÁS MÛVÉSZETE
Egyensúly, koncentráció, dinamikus mozgás és szellemi kiegyensúlyozottság – ezek a most már egyre népszerûbb extrém sport, a slackline fõbb jellemzõi, amelyet a kötéltánc modern változataként is szoktak emlegetni. Pásti Attila, a nyíregyházi fiatal körülbelül 3
évvel ezelõtt próbálta ki elõször az úgynevezett kötélhídon történõ egyensúlyozást. Akkor még rakományrögzítõkön gyakorolt, mára pedig odáig fejlesztette
tudását, hogy 60–65 métert is meg tud tenni a kifeszített hevederen. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy a
magyarországi rekord még így is jóval efölött van.
Szerzõ: Bruszel Dóra
– Az egyik barátom mutatta meg az interneten, hogy
létezik ilyen sport. Az édesapja szállítmányozással foglalkozik, és volt neki rakományrögzítõje. Kimentünk a Sóstói-erdõbe, két fa közé kifeszítettük ezt a 10 méteres rögzítõt és elkezdtünk rajta egyensúlyozva végigsétálni. Azóta teljesen rákattantam – mesélte Attila, aki hangsúlyozta, hogy a slackline-ozás számára nemcsak sportot, de kikapcsolódást is jelent. Szerinte, ennél a sportnál lehet igazán megtapasztalni, milyen a jelenben lenni. Megmutatja, mi van az ember fejében. Ha rossz napod van, fel sem
tudsz rá állni. Ha már a hevederen vagy és elkalandoznak
a gondolataid, rögtön leesel.

FIZIKAI ÉS MENTÁLIS ERÕ
– Sokan kíváncsiak lehetnek arra, hogy miért jó akár
hosszú órákon keresztül egy vékony hevederen egyensú-

lyozni eséseket, sérüléseket kockáztatva. Ki gondolná,
hogy bizony nagyon el lehet fáradni benne. Megmozgatja
a törzset, a hátat, a combot és többek között a vállat is,
hiszen azt ki kell tartani, abban van az egyensúly. Mivel
pedig folyamatosan apró korrigációkra van szükség ahhoz, hogy a rugalmas hevederen lehessen maradni, ezért
minden izom dolgozik. Rugalmasnak és erõsnek kell lenni – avatott be a slackline-ozás rejtelmeibe Attila, aki kifejtette, hogy hisz benne: Ha az ember fejleszti a fizikai
egyensúlyát, fejlõdik a szellemi egyensúlya is.
Attilától megtudtam, hogy a közhiedelemmel ellentétben, a slackline csapatsport, ugyanis egyedül nehéz lenne megfeszíteni a hevedert, fõleg, ha 100–150 méteres
kötélrõl van szó. Érdeklõdésemre elmondta, hogy ennek
az úgynevezett modern kötéltáncnak több formája van.
30–40 méter hosszú, 25 vagy 50 milliméter széles és a
talajtól körülbelül egy méter magasságban kifeszített hevedernél slackline-ról beszélünk. A longline ennek a kibõvített változata, ugyanis ott a heveder noha ugyanolyan

magasságban van elhelyezve, mint a slackline, de a heveder hosszúsága már 40 méternél kezdõdik. A trickline-on
trükköznek, szaltókat ugranak és figuráznak is, a highline
lényege pedig, hogy ott már 10–15 méter magasságban
kell megtenni egyensúlyozva a távot.

MODERN KÖTÉLTÁNC A BUJTOSON
Az új hóbortnak már Nyíregyházán is egyre több fiatal
hódol, akik gyakorta a közösségi oldalakon szervezõdnek
és mennek ki kisebb-nagyobb csapatokban a Bujtosra
slackline-ozni. Az pedig külön büszkeség számunkra, hogy
Magyarország egyik legnagyobb slackline-osa nyíregyházi, mi több, õ tartja az országban a longline és a highline
rekordot is. Attila beszélgetésünk végén elmondta, hogy még
szeretné fejleszteni tudását, az pedig külön örömet jelentene számára, ha másokat is beavathatna abba, milyen érzés
már-már lebegve végigsétálni egy kifeszített kötélhídon.

ELLENÕRZÉS
Több hónapig tartó
nagyszabású ellenõrzéssorozat zajlott Nyíregyházán
az idei év nyarán. Az intézkedésekben a Polgármesteri Hivatal és más társhatóságok munkatársai
vettek részt.
A dr. Kása Brigitta aljegyzõ által koordinált akciók során az ellenõrök
több vásártér környéki
helyszínen is illegális szálláshely-szolgáltatást tártak
fel. Az illetékes szervek
haladéktalanul intézkedtek
a zugszállások ügyében.
Az ellenõrzések során górcsõ alá vettek minden adózót is. A vizsgálat feltárta,
hogy 17 adózó mulasztotta el idegenforgalmi adó
bejelentési és bevallási kötelezettségét. A vásárban
137 esetben indult intézkedés termékek jogosulatlan
forgalomba hozatala miatt,
85 esetben helyszíni bírság
kiszabása mutatkozott indokoltnak. Vizsgálták Sóstógyógyfürdõ környékét is.
Itt 7 esetben tapasztaltak
mulasztást.
(További részletek a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.)
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KÖSZÖNTÖTTÉK A LEGJOBBAKAT
A hagyományokhoz hûen idén is megrendezték a
Városi Sportgálát, melyen Nyíregyháza legjobb sportolóit köszöntötték. Díjat vehettek át azok, akik nemzetközi versenyeken képviselték a szabolcsi megyeszékhely színeit, akik jól szerepeltek a bajnokságokon,
a diákolimpiai döntõkben, és jutalmazták az õket felkészítõ edzõket, testnevelõket is. Ezúttal is átadták a
Jó tanuló-Jó sportoló elismerõ címet, melyet idén tizenkét diák vehetett át. A díjazottak névsora:
Az év legjobbjai: Az év sportolója: Nagy Lajos Márk
(NYVSC), profi ökölvívó junior világbajnok. Az év para
sportolója: Veres Amarilla (NYVSC), Paralimpiai Világjátékok 23 éven aluliak 1. hely, U23 VB tõr 3. hely, párbajtõr 3. hely, Felnõtt EB 8. hely. Az év edzõi: Pákey Béla
(NYVSC), vívás, Veres Amarilla edzõje; Nagy Lajos
(NYVSC), ökölvívás, Nagy Lajos Márk és Nagy Kitti edzõje. Az év testnevelõje: Balogh István, a Vasvári gimnázium testnevelõje, röplabdaedzõ. Az év sportszervezete:
ViniBike Kerékpáros Sportegyesület.
A kiemelkedõ nemzetközi eredményeket elért sportolók és edzõik: Nagy Kitti, ökölvívó, NYVSC, Európa-bajnokság 5. helyezett, edzõje: Nagy Lajos; Fucsovics Márton, teniszezõ, Világranglistán 135. helyezett, edzõje:
Oliver Tauma; Papp Klaudia, kosárlabdázó, U20-as B divíziós kosárlabda EB 3. hely, edzõje: Farkasinszki Gyuláné;

Fucsovics Márton jelenleg a legjobb magyar férfi
teniszezõ
Závaczki Bálint, golfozó, Világbajnokság 5. hely, edzõje:
Závaczki Zsolt; Babicz Sára, lövészet, Egyetemisták és
Fõiskolások Világbajnokságán 2. helyezett csapatban,
edzõje: Leviczky Zoltán; Szikszai Róbert, atlétika, Csapat
EB diszkoszvetésben 5. helyezés, edzõje: Kerekes László.

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2014 legjobbjaival. Balról: Vinnai Zsolt (ViniBike SE), Pákey Béla vívóedzõ,
Veres Amarilla vívó, Nagy Lajos Márk ökölvívó, Nagy Lajos ökölvívóedzõ és Balogh István, az év testnevelõje
Nagy Lajos. Súlyemelés: Mikovics Attila, Ifjúsági EB 8. hely,
Junior OB 2. hely; Ádám Róbert, Felnõtt Magyar Bajnokság 2. hely; Szabolcsi Richárd, Felnõtt Magyar Bajnokság
3. hely, edzõ: Feri Attila. Tollaslabda: Nyéki Soma, U13as Bajnokság 2., 3. hely; Vékony Roland, a legígéretesebb
tollaslabdázó, edzõ: Gönczi Andrea, Jakab Péterné. Tájfutás: Tóth Nóra, Diákolimpia 4. hely, edzõ: Tölgyesi Tiborné.
Tõrvívás: Parádi Botond, Utánpótlás Vidékbajnokság 1.
hely; Madura Máté, Zágráb Rapid Kupa 3. hely, edzõ:
Makai Tamás. Kardvívás: Tarjányi István, Európa-bajnokság 15. hely, Világkupa 10. hely; Fiú Kardcsapat, Vidékbajnokság 3. hely; Kun Tamás, Pákey Dávid, Kósa László,
Kecskeméti Áron, edzõ: Pákey Béla.
Csapataik és egyesületük legjobbjai: Nõi kézilabda:
Móré Katalin, Kölcsey DSE. Nõi kosárlabda: Farkasinszki
Orsolya, Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda
Egyesület. Nõi labdarúgás: Szûcs Éva, Nyíregyháza Spartacus Nõi Labdarúgó Club. Nõi röplabda: Sikos Petra,

A Nyírsuli szakágainak díjazott versenyzõi: 1.
Helebrandt Máté, atlétika, országos bajnok; 2. Szurovcsák
Ivett, úszás, országos ifjúsági bajnok, részt vett az Ifjúsági
Európa-bajnokságon; 3. Fazekas Csaba, kosárlabda, U15ös válogatott; 4. Vén Eszter, röplabda, korosztályos válogatott; 5. Oroszi István, labdarúgás, U15-ös válogatott
kapus; 6. Illés Tamás, kézilabda, a serdülõcsapat meghatározó tagja.
A Nyírsuli díjazott szakemberei: 1. Pokrovenszki József, atlétika; 2. Kovács Attila, úszás; 3. Sallai József, kosárlabda; 4. Erdõsné Balogh Erika, röplabda; 5. Szatke
Zoltán, labdarúgás; 6. Bécsi János, kézilabda.
Az NYVSC díjazott versenyzõi: Ökölvívás: Kovács Richárd, Ifjúsági EB résztvevõ, Ifjúsági OB 2. hely, edzõ:

A Móricz iskola diákolimpiát nyert röplabdásai
Fatum-Nyírsuli-NRK. Férfi kézilabda: Varga László, NyírFlop Holding, Nyíregyháza. Férfi kosárlabda: Molnár Marcell, Marso-NYKK. Férfi labdarúgás: Balogh János, Nyíregyháza Spartacus FC. Amerikai foci: Lippai Gergõ, Nyíregyházi Tigers. Vízilabda: Pethe István, AQUA SE. Teke:

SPORTPROGRAM
November 15., szombat 18.00 BUSZACSA, NyírFlop Holding Nyíregyháza–Algyõ férfi kézilabda-mérkõzés
November 16., vasárnap 18.00 BUSZACSA, FatumNyírsuli-NRK–MTK nõi röplabdamérkõzés
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Hacker Dezsõ, Nyíregyházi Teke Klub. Harcmûvészet:
Mudri Csenge, Spirit HSE (világkupa gyõztes, magyar bajnok, EB 2.), Muzbek Petra, Tai-Qi Boxing HSE (világbajnok, több kategóriában magyar bajnok), Rózsa Gábor,
Fight Team HSE (Európa-bajnok). Lövészet: Babicz Flóra,
Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület (junior bajnok).
Triatlon: Kovács Szilárd, ViniBike (országos bajnokság
egyéni 1., csapat 2.).
Jó tanuló-jó sportoló címek:
Általános iskola
Leányok: 1. Gincsai Lili, Duatlon, Kodály Zoltán Általános Iskola; Úszás, Kitûnõ tanuló; Triatlon, Diákolimpiai
országos bajnokság, Úszás 4x50 m váltó 1. hely, Duatlon
és triatlon 4. hely. 2. Tamás Adél, Röplabda, Móricz Zsigmond Általános Iskola; Kitûnõ tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság 1. hely. 3. Vékony Orsolya, Lövészet,
Bem József Általános Iskola; Kitûnõ tanuló; Diákolimpiai
országos bajnokság 2. hely.
Fiúk: 1. Papik Ákos, Kosárlabda, Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény; Kitûnõ
tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság 1. hely. 2.
Leveleki Bence, Atlétika, Bem József Általános Iskola; 4,8as tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság 2. hely; Korosztályos (serdülõ) válogatott. 3. Gócza Ádám, Sakk, Arany
János Gimnázium és Általános Iskola; 4,9-es tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság csapatban 4. hely.
Középiskola
Leányok: 1. Hengsperger Anna, Röplabda, Vasvári Pál
Gimnázium; Kitûnõ tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság csapatban 2. hely. 2. Pinhasov Cassandra, Atlétika,
Vasvári Pál Gimnázium; Kitûnõ tanuló; Diákolimpiai országos döntõ csapatban 3. hely. 3. Garai Georgina,
Duatlon, Krúdy Gyula Gimnázium; Triatlon, Kitûnõ tanuló; Diákolimpiai országos döntõ 1. hely.
Fiúk: 1. Buzga Zoltán, Atlétika, Nyíregyházi Bánki Donát Mûszaki Szakközépiskola; 4,47-es tanuló; Diákolimpiai országos bajnokság egyéni 2. hely; Korosztályos (ifjúsági) válogatott.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 16., vasárnap 18.00 Nyír-Flop Holding
Nyíregyháza–Algyõ férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése
November 17., hétfõ 19.30 Fatum-Nyírsuli-NRK–
MTK nõi röplabdamérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Madárgyûrûzõ tábor a nyíregyházi Szelkó-tónál november
12–17. között az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület szervezésében. A táborban a november 15-ei családi
nap alkalmával minden érdeklõdõ megismerkedhet a madárgyûrûzés rejtelmeivel, és szakértõ segítségével kézzelfogható közelségbe kerülhet a környék madaraival. Bõvebben: www.emisszio.hu.
Ilosvay Ferenc születésének centenáriuma tiszteletére rendezett emlékkonferencia és -kiállítás november 14-én 10.00 órától a Jósa András Múzeumban, illetve 12.30-tól a Kállay Gyûjteményben. Részletek: www.kallaygyujtemeny.hu.

szintjüket, kaphatnak hasznos életmódbeli tanácsokat, s mindemellett ingyenesen kipróbálhatják a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban (Ungvár stny. 33.) mûködõ egészségmegõrzõ tornákat
is. Információ: www.vacimuv.hu vagy 42/448-005.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint az
Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány az Idõsek
Akadémiája címû rendezvénysorozata. 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 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a
Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 13. történelmi elõadássorozata. Témája: „A bibliai kor történetétõl a holokausztig”.
November 19-én 17.00 óra: A zsidóság jelenléte és szerepe a

PROGRAMOK

MIKULÁS-CSOMAGRA VÁR...
...a Csodavár Korai Fejlesztõ Központ. Olyan óvodai
csoportokat, általános és középiskolai osztályokat keresnek, akik Mikulás-csomaggal (melyben legfõképpen
édesség és gyümölcs található) kedveskednének az apróságoknak, amit a Csodavárban a Télapó adna át az
ott fejlõdõ gyerekeknek, valamint a megyében élõ
Down-szindrómás kicsiknek és nagyoknak.
Az akcióra jelentkezni a Down Egyesületnél, a 70/
630-4868-as vagy 70/630-4125-ös telefonszámon, illetve a csodavarfc@downegyesulet.hu e-mail címen
lehet. A felajánlott csomagokat december 1-jéig tudják
fogadni a Szent István utca 21. szám alatti Csodavár
Korai Fejlesztõ Központban.
napját. Témája a karácsonyi ünnepség megbeszélése. Helye: ROSZ
Napforduló Szolgálata, Nyíregyháza, Sóstói út 62. Érdeklõdni a
klubvezetõnél a 42/784-617 vagy a 30/837-0013-as telefonon.
A Jósa András Múzeum „Unokáink leborulnak” – A szabadságharc emlékkönyvébe címû idõszaki kiállításra várja az érdeklõdõket, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
világ-, illetve magyarországi történetének közvetlen, valamint
közvetett következményeit mutatja be. Megtekinthetõ: november 27-éig.

KÉPVISELÕI FÓRUM
Póka Imre, a 11. számú választókerület
önkormányzati képviselõje fórumot tart.
Idõpont: 2014. november 18., 18.00 óra
Helye: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u. 7.
A Bencs Villa programjai: november 14-én 11.00 óra: Hit, remény, szeretet (vers- és prózamondó verseny nyíregyházi és határon túli magyar diákoknak). 17-én 17.00 óra: A nyugati magyarság
nemzetmegõrzõ küzdelme (a kanadai Magyaródy Szabolcs, a
Magyar Örökség-díj, a Magyar Érdemrend Középkereszt tulajdonosának elõadása, a Beregszászért Alapítvánnyal közös szervezésben). 20-án 17.00 óra: Szerelmi szenvedélyek az operában (Sógor
Tamás elõadása). Társrendezvény: Gelei Anett virágkompozíciói
gyöngybõl. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 15-én 16.00
óra: Rejtély az erdõben, 16-án 10.00 óra: Vitéz László csodaládája. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
„Mozogjon Többet Egészségéért” címmel a Jósavárosi Mûvelõdési Ház és az Egymásért-Családok Egyesülete ismét megrendezi hagyományos egészségmegõrzõ hetét, november 18.
és 24. között. A rendezvényre ellátogatók a megadott idõpontokban ingyenesen mérethetik meg vérnyomásukat, vércukor-

NYÍLT NAP A SZENT IMRÉBEN
A Szent Imre Katolikus Gimnázium nyílt napot tart 2014.
november 18-án nyolcadikos diákok és szüleik számára.
Az elõzõ nyílt nap interaktív órái, valamint az õszi szünetben megszervezett Suli-koli kóstolgató sikere után újabb
érdekfeszítõ, interaktív órákon tapasztalhatják meg a
szentimrés órák légkörét és színvonalát a diákok.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

magyar történelemben a honfoglalástól a 20. századig. Elõadó:
Haraszti György egyetemi tanár, MTA Történettudományi Intézet tudományos fõmunkatárs. Helye: a könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).
„A reiki a 21. században” címmel tart elõadást Kövesi Péter
reikimester a Városmajori Mûvelõdési Házban november 19-én
17.00 órától. Az elõadás központi témája a test-lélek-szellem
gyógyításának finom energetikája. Információ: 42/411-822.
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló
Szolgálata konferenciát tart november 20-án 10.00 órától a Jósa
András Oktatókórház Sebészeti tömbjének fszt.-i nagy elõadótermében (Szent István u. 68.). Elõadást tartanak orvosok, pszichológusok, gyógytornászok az egészség megõrzése céljából. Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök kiállítása. Tanácsadás.
A Nyíregyházi Fõiskola Történettudományi és Filozófia Intézetének A történettudomány jövõje – jövõképek története címû
tudományos konferenciája november 20-21-én. Megnyitó: 10.30tól. 10.45: Plenáris elõadás – Fazekas Csaba: Ma van a holnap
tegnapja, avagy töprengések a forrásfeltárás és feldolgozás korszakhatárán. Helyszín: a fõiskola D épületének 1. körelõadója.
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló
Szolgálat Ózon Klubja november 27-én tartja a következõ klub-

DÍJMENTES KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NYÍLT NAP
November 14-én 10.00–16.00 óráig a Közlekedési Felügyelõség a téli közlekedésre felkészülés jegyében a Nyíregyháza, Lujza u. 7. sz. alatti vizsgálóállomásán Díjmentes Közlekedésbiztonsági Nyílt Napot tart, mely keretében a jármûvizsgálati technológia szerint ingyenesen átvizsgálják az érdeklõdõk jármûveit; megfelelõ mûszaki
állapot esetén – vizsgadíj befizetése mellett – a mûszaki
vizsga azonnali lehetõségét biztosítják; tanácsokat adnak a jármûvek õszi-téli felkészítésére, üzemeltetésére.

GAZDIKERESÕ
Parker: Kb. 6 hónapos, kedves, barátságos, kan kutyus.
Székely közelében találták, a
fõút mentén. Kis termete miatt inkább lakásba ajánljuk.
Snoopy: Kb. 6 éves beagle
kan. Nyírtelken találták ezt a
gyengén látó, de nagyon barátságos kutyust. Gazdija ilyen
állapotban nem tart rá igényt.

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

Az autók világa – fergeteges matchbox-, modellautó- és
rallyautó-kiállítás a Kállay Gyûjteményben november 29-éig.
Megtekinthetõ: hétfõ–péntek 8.00–17.00 óra, szombat 10.00–
17.00 óra. Elérhetõség, elõzetes, csoportos bejelentkezés: 42/
310-566. Bõvebben: www.kallaygyujtemeny.hu.
Tõkey Péter festõmûvész kiállítása a ZIG Galériában (Széchenyi u. 29–37.). Megtekinthetõ: november 30-áig, iskolai napokon.
A IX. Nemzetközi Textilmûvészeti Fórum rendezvény keretén belül „Textilmûvészet gyöngyszemei” vert csipkék kiállításán Félegyházi Józsefné és Estók Judit vertcsipke-készítõk alkotásait mutatják be az „Aranykapu” Bemutatóteremben. Nyitva:
november 30-áig, hétfõtõl péntekig 9.00–18.00 óráig.
Újabb foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban! A
gerinctornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután 5
órától Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett gyógytornász tartja, a Kick-box, Thai-box, valamint a K-1 edzésekre pedig Károly
István 5 danos mester várja a kezdõk jelentkezését keddenként
17.00 órától. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.

„ADJ EGY TÁRGYAT
AZ ÁLLATOKÉRT”
Az Állatbarát Alapítvány az idei évben is meghirdeti
az „Adj egy tárgyat az állatokért” akcióját. Hálásan fogadnak minden jó állapotban lévõ tárgyat (pl. dísztárgyat, könyvet, játékot, háztartási eszközt stb.), melyekbõl Nyíregyházán, a Karácsonyi Forgatagban vásárt
rendezhetnek. Az alábbi helyszíneken várják a felajánlásokat: november 10-étõl a Csatorna utcai Állatotthonban, mindennap 8–16 óra között; a Karácsonyi Forgatagban, a sétálóutcában felállított „Állatbarát Házikóban”, mindennap 10–19 óra között, ahol már vásárolhatnak is a kiállított tárgyakból! A teljes bevételt az Állatotthonban lakó gazdátlan kutyák és macskák élelmezésére, gyógykezelésére fordítják. Bõvebb információ: Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza Csatorna u. 2.;
42/727-736 vagy 42/726-524; www.allatbarat.com.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 15., szombat 19.00 Hair, Mikszáth bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
November 17., hétfõ 19.00 Család ellen nincs orvosság, a Dezsavü Színkör elõadása, Zártkörû elõadás,
Nagyszínpad
November 18., kedd 10.00 Az anyu én vagyok!, Berzsenyi bérlet, Nagyszínpad
10.00 Seherezádé, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Az anyu én vagyok!, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
November 19., szerda 14.00 Az ellopott futár, Móra
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az ellopott futár, Arany bérlet, Nagyszínpad
November 20., csütörtök 10.00 Seherezádé, Törpapa
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
November 21., péntek 10.00 Seherezádé, Zsebibaba
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
2014. NOVEMBER 14.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KURUC NAGYJAINK EMLÉKÉT ÕRZÕ UTCANEVEINK 2.
Vay Ádám 1711-ben követte II. Rákóczi Ferencet Lengyelországba, s mivel betegeskedése miatt nem mehetett
vele tovább Franciaországba, 1712-ben családjával együtt
Danzigban telepedett le. Itt fejezte be sok küzdelemmel,
megpróbáltatással, szenvedéssel teli életét 1719. január
31-én. 1906-ban az õ hamvait is hazaszállították: június
20-án egy ideiglenes sírhelyre temették, a végleges temetését november 15-én tartották meg. Síremléke ma is látható Vaján, az egykori várkastélya közelében, a református templom elõtt. Nyíregyháza város képviselõ-testülete
a kuruc generális emlékét is egy utca elnevezésével örökítette meg, amikor a Pazonyi utca nevét Vay Ádámra módosította. Azonban a politikai berendezkedés változásával, 1950-ben úgy döntöttek, hogy egy gróf nevét még
egy utca sem viselheti, illõbb lesz hozzá az 1514-es parasztfelkelés vezetõje, így azt Dózsa Györgyre keresztelték
át. Aztán késõbb Vay Ádám mégis névadó lett: 1977-ben
Butykán utcát, 1983-ban pedig körutat neveztek el róla a
belvárosban, sõt, laktanya is õrizte nevét a Tiszavasvári úton.
Említésre méltó még, hogy egykor Rákóczinak is állt szobra városunkban! A Kállói úti Damjanich laktanyában állomásozó, a fejedelem nevét viselõ 12. gyalogezred tisztikara határozta el, hogy a laktanya riadóterén szobrot állít névadójának. 1936. november 16-án ezrednapot tartottak Rákóczi érsekújvári gyõzelmének az évfordulója alkalmából
és ekkor leplezték le a szobrot. Vitéz Nemerey Márton ezredes avatóbeszédében a szoborállítás célját így fogalmaz-

16

2014. NOVEMBER 14.

ta meg: „E szobor felállításával örökre idézni akarja nagy
szellemedet, azt a szellemet, amely a nemzet szabadságáért oly önfeláldozóan küzdeni, szenvedni és mindenét a
semmiért odaadni tudott. Azt a nagy szellemedet, amely
arra tanít bennünket, hogyan kell ezt a drága magyar földet
mindenekfölött szeretni, érte mindenünket feláldozni akkor is, ha a jutalom nem más, mint számûzetés és a lelket
halálra gyötrõ önmarcangolás.”
Az alkotás emlékét ma már csak egy, a képünkön látható archív felvétel õrzi, alkotója és sorsa ismeretlen.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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