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PÉNZT KAPNAK VISSZA.
Már készíti és postázza a
fogyasztóknak az elmúlt évi
elszámolást a Nyírtávhõ. A
szolgáltató adatai azt
mutatják: a nyíregyházi
fogyasztók kétharmada
visszatérítést kap.

JOGKÖVETÉS

8

6
KATASZTRÓFA NINCS.
2716 segélyhívás, 1088
mûszaki mentés és többek
között 177 közúti ellenõrzés. Csökkent a megyében
a katasztrófavédelmi
igazgatóság vonulásainak
száma.

SZÍNÉSZBABA, PÁRNAEMBER

12

10
BÖRTÖNORSZÁG.
A szegedi Csillagbörtönbõl származó bútorokkal
berendezett cellabelsõ és
a 20. század legsötétebb
idõszakát idézõ eredeti
bitófa is látható a Jósa
András Múzeumban.

IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS

ÉPÜL AZ OROSI KÖRFORGALOM IS
Biztonságos gyalogosátkelõt és körforgalmat alakítanak
ki Oroson, a régóta problémás, balesetveszélyes részeken
– tájékoztatott Tirpák György, a településrész önkormányzati képviselõje. A Vezér utca és 41. sz. fõút keresztezõdésében körforgalom épül, míg a Szállási utca, Diák utca és
41. sz. fõút keresztezõdésében gyalogátkelõhely készül
buszöblökkel. Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs osztályvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, jelenleg a kisajátítás és a közmûkiváltás elõkészítése zajlik. A cserjeirtás az elkövetkezendõ hetekben
kezdõdik el, forgalomkorlátozásra késõ tavasztól kell számítani. A kivitelezés nettó költsége 346 millió forint. A beruházás idén szeptemberig tart.
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MOZGÁSBAN A VÁROS
Fotó: Kohut Árpád

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Töretlen a népszerûsége a „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozatnak. Az
önkormányzat égisze alatt zajló, hetente ezreket megmozgató, ingyenes tömegsport-alkalmak köre idén újabb elemekkel bõvült, ahol a közös sportélmények igazi közösségekké kovácsolják a résztvevõket. Munkatársunk egy jó hangulatú, mégis fegyelmezett keretek között zajló apa-fiú judo edzésen járt, ahol
láthatóan hölgyek is szerepet kaphatnak… (Részletek az 5. és a 9. oldalakon.)

A NYÍREGYHÁZI KE-VÍZ 21 ZRT. ÉPÍTI TOVÁBB A NYUGATI ELKERÜLÕT
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. által a
Nyíregyházát nyugatról elkerülõ, egyelõre 2,25 kilométeres út újabb szakaszának kivitelezésére kiírt nyílt
közbeszerzést a Duna Aszfalt Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt.
nyerte el, nettó 3 milliárd 452 millió forinttal – erõsítette meg a hírt Bencze Antal, a KE-VÍZ 21 Zrt. vezérigazgatója.
Szerzõ: Sipos Marianna
Hamarosan tovább épülhet a Nyíregyházát nyugatról
elkerülõ út. A már elkészült elsõ szakasz az M3-as autópályát köti össze a Simai úttal mintegy 2,2 kilométeren, kétszer egy sávon. Az október 31-én átadott útszakasz egy év

alatt készült el. A beruházás 3,4 milliárd forintba került,
melynek 85 százalékát uniós forrásokból finanszírozták.
A folytatásban – amely elõreláthatólag novemberre készül el – megvalósul a Simai út összeköttetése a Tiszavasvári úttal. A több mint 4,5 kilométer hosszú, kétszer
egy sávos útszakaszon három csomópontot alakítanak ki
a szakemberek, melybõl kettõ korszerû körforgalom lesz.
A nyugati elkerülõ út második szakaszához mintegy 200
ezer köbméter földmûvet emelnek és 18 ezer tonna aszfaltot használnak fel.
Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc nemrégiben arról tájékoztatta lapunkat, hogy hosszabb távon a
folytatást is tervezik, hiszen elkészültek a környezeti hatástanulmányok a jövõre nézve nemcsak a Tokaji útig tervezett, hanem az akár Nyírszõlõsig tartó szakasznak is.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

AZ EGÉSZSÉGES CSALÁDOKÉRT

VITASHOW

Az egészséges család címmel indított
programot az egészséges táplálkozásért
az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatósága. A projekt keretében Nyíregyházán 200 család vesz részt a programban, akik almát és céklát kaptak.

Magyar, ukrán és román partnerek részvételével rendezte meg a Kalamáris Egyesület azt a tematikus vitashow-t, melynek a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kara adott otthont. A Debate
Youth Line címû projekt keretében a fiatalok közéleti kérdésekrõl vitáztak.

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

FEBRUÁR 13., PÉNTEK

ÉLMÉNYEK ECSETTEL

MISS WINTER FACE HUNGARY

Zsadányi Zsolt munkáiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Városi Galériában.
A tárlaton fõként tájképek, valamint a
festõmûvész úti-, illetve olvasmányélményei alapján készült képek láthatóak. A mûveket március 7-éig láthatják a
nyíregyháziak.

Nyíregyháza ad otthont a Miss Winter
Face Hungary felkészítõ táborának. A
szépségverseny budapesti döntõjén 12
lány áll zsûri elé, a versenyzõk a szabolcsi megyeszékhelyen készültek a
megmérettetésre, melyet február 21-én
tartanak a fõvárosban.

EGYRE TÖBB TURISTA
2014-ben is jól teljesített a turizmus
Nyíregyházán. Az országos átlagot
meghaladó növekedést mutat a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a KSH elõzetes adatai alapján.
Míg országos szinten a vendégéjszakák
száma 5,4 százalékkal nõtt, addig a mutató értéke Nyíregyházán 7,2 százalékkal
emelkedett. Az összes vendégéjszakaszám 2014-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 170 548 volt. A város népszerûsége a külföldiek körében rendkívül dinamikusan növekszik. A külföldrõl érkezõ vendégek száma 13,9 százalékkal, míg a vendégéjszakák száma 18,3 százalékkal haladta meg a 2013-as év teljesítményét. Az
összes forgalmat tekintve továbbra is a
belföldi turisták száma dominál Nyíregyházán, a vendégszám több mint 70 százalékát és a vendégéjszakák 67,5 százalékát
a hazai vendégeknek köszönheti a város.

Szerzõ: Mikita Eszter
FEBRUÁR 14., SZOMBAT

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL

TÁNCOS SIKER

Nagysikerû farsangot tartottak a
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû iskolában. Az „egy osztály egy szín” jeligének megfelelõen, piros ketchupos, törpös
kék, fekete-fehér hattyúk és pingvinek
röpködtek és totyogtak a színpadon.

A nyíregyházi Line dance csoport a
múlt hétvégén Budapesten megrendezett, Wild East Fest nemzetközi fesztiválon szép sikerrel mutatkozott be. Az induló 23 csapat közül az Eastern Eagles a
13., a No-Sza Duo a 16. helyet szerezte
meg, s fiataljaik különdíjat is kaptak.

Már hagyomány, hogy Nyíregyháza önkormányzata, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. közösen szervezi meg azt a városszépítõ akciót, melyhez a város lakói is
csatlakozhatnak. Egy köbméter komposztos termõföldet és egy kilogramm fûmagot
igényelhetnek az ingatlantulajdonosok,
amelyet az elõkertek, utcafronti zöldfelületek szépítésére használhatnak fel.

FÖLD, FÛ PÁLYÁZATI ÚTON
A termõföldre és a fûmagra pályázni
kell, 2015. március 6-áig kell az igényléseket eljuttatni a NYÍRVV Nonprofit Kft.
honlapjáról (www.nyirvv.hu) letölthetõ
adatlapon, amit a marketing@nyirvv.hu-ra,
vagy postai úton a NYÍRVV címére kell
elküldeni: 4401 Nyíregyháza, Tüzér utca
2–4. A pályázatokon fel kell tüntetni, hogy

FEBRUÁR 14., SZOMBAT

FEBRUÁR 16., HÉTFÕ

AHOL MEGSZAKAD

ÚJRA ELSÕ A VASVÁRI

Závada Péter: Ahol megszakad címû
verseskötete alapján született, azonos
címû elõadását mutatta be nagy sikerrel
a Móricz Zsigmond Színház három ifjú
mûvésze szombaton az RS9 Színházban,
a Vallai Péter Kortárs Elõadómûvészeti
Fesztivál versenyprogramjában.

9. alkalommal nyerte meg a középiskolák versenyét a Vasvári Pál Gimnázium az
országos diákolimpiai döntõk eredménye
alapján. A Diáksport Szövetség „legeredményesebb felkészítõ testnevelõ tanárává”
Végvári Ferencet választotta. (Képünkön
Kovács Ágnes igazgató mellett.)
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Nyíregyháza szállodáinak mutatói is
hasonlóan pozitív irányú változást mutatnak. A szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma 13,2 százalékkal növekedett, a
külföldi vendégéjszakák számát tekintve
mintegy 31,5 százalékos emelkedés volt
tapasztalható a szállodai férõhelyeken.

EREDMÉNYES TOURINFORM
IRODA
A Magyar Turizmus Zrt. 2014-ben az
ország valamennyi Tourinform irodáját
érintõ átfogó ellenõrzést tartott. A szakmai
ellenõrzés során a Tourinform hálózat 125
irodája közül a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. által mûködtetett sóstógyógyfürdõi Tourinform iroda 100 százalékos eredményt ért el – az irodák átlaga
országos szinten 85 százalék – tájékoztatott Furkóné Szabó Mariann, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

KÖVETENDÕ FÜVEZÉS
Fûmagot és komposztos termõföldet
igényelhetnek idén is azok a kerttulajdonosok, akik közterületen lévõ zöldfelületükkel szeretnének a városszépítõ akcióhoz csatlakozni.

FEBRUÁR 13., PÉNTEK

NÕTT A SZÁLLODÁK
FORGALMA IS

a jelöltek a füvesítési akcióban kívánnak
részt venni.
Keczkó János, a városüzemeltetõ cég
közterület-fenntartási irodavezetõje a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt mondta, a lakosságot szeretnék megmozgatni
annak érdekében, hogy még zöldebb, élhetõbb legyen Nyíregyháza. Az eddig beérkezett nagy számú nevezésbõl is látni,
sokan szeretnének részt venni és az a céljuk, hogy a saját zöldfelületük még szebb,
még üdébb, még zöldebb legyen.

DÍJAK, ELISMERÉSEK
Az igényléseket beérkezési sorrendben
bírálják el a városüzemeltetõ cég munkatársai. Siker esetén értesítik a pályázókat,
mikor vehetik át a termõföldet és a fûmagot a NYÍRVV Tüzér utcai telephelyén. A
városszépítõ akciónak is köszönhetõ, hogy
Nyíregyháza nem csupán az itt élõknek,
hanem az ide látogató turistáknak és a
szakmának is tetszik. Már több alkalommal szerepelt sikeresen a város a Virágos
Magyarországért környezetszépítõ versenyen, 2012-ben Nyíregyháza Arany Rózsadíjban részesült.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A FOGYASZTÓK TÖBBSÉGE PÉNZT KAP VISSZA
revételüket. 8–10 nap leteltével a Nyírtávhõ elkészíti a
számlát, amely tartalmazza, hogy a fogyasztónak tartozása vagy túlfizetése van.

Már készíti és postázza a fogyasztóknak az elmúlt évi
elszámolást a Nyírtávhõ. A szabolcsi megyeszékhelyen
mintegy 15 ezren vesznek igénybe távhõszolgáltatást,
és 80–90 százalékuk fogyasztásarányos elszámolás
alapján fizet, kevesebb mint 10 százalékuknál nincs
költségmegosztó. A szolgáltató adatai azt mutatják: a
nyíregyházi fogyasztók kétharmada visszatérítést kap.
A Nyírtávhõ az év során a számlázásnál az elõzõ évi fogyasztást veszi alapul, hacsak a lakástulajdonosok ezt másképp nem kérik. A lakók 10–20 százaléka alacsonyabb vagy
éppen magasabb havi díj megállapítását kéri a szolgáltatótól,
hogy ne legyen nagy a különbözet az éves elszámolásnál.

MÁR NEM KELL VÁRNI A LEOLVASÓT
A mért távhõ leolvasásához 2014. második félévétõl
már nem kell bemenni a lakásokba, a távleolvasás rá-

KÉTSZER ANNYI A VISSZATÉRÍTÉS

dióhullámon keresztül mûködik. A Nyírtávhõ folyamatosan készíti az elszámolásokat. Ez két ütemben történik. A távhõszolgáltatást igénybe vevõk elõször kapnak
a fogyasztásukról egy részletes kimutatást, amellyel kapcsolatban 8 nap áll rendelkezésükre, hogy jelezzék ész-

KORSZERÛBB JÁRMÛVEK,
VERSENYKÉPESEBB SZOLGÁLTATÁS

A CÉL: 10 ÉV ALATTI JÁRMÛÉLETKOR
A Közlekedési Központ jármûállományának átlagéletkora 14 év. A korábbi leánytársaságok 2010 és 2014

FELNÕTTKÉPZÉSI
KONFERENCIA
Gondolkodjunk együtt a felnõttképzésrõl címmel rendezett konferenciát a minõségigényes andragógusok,
felnõttoktatók és a képzésben tevékenykedõ szakemberek számára a Váci Mihály Kulturális Központ. A cél
az volt, hogy a felnõttképzéssel foglalkozó szakemberek Nyíregyházán is naprakész információkkal rendelkezzenek a szakterületük aktualitásairól.

A Volánok regionális átalakítása idén januárra az országban mindenütt lezárult, a 24 korábbi cég helyett 7 vállalat
jött létre. Az átszervezés célja az volt, hogy méretgazdaságossági szempontból megfelelõ társaságok kialakításával biztosítsa a költséghatékony mûködés feltételeit, növelje a szolgáltatók és szolgáltatásaik versenyképességét.
Tasó László, közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár a
társaság vezetésével folytatott konzultáción jelezte, a kormányzat a jövõben is nagymértékben támaszkodni kíván
az állami tulajdonú autóbuszos szolgáltatók tevékenységére. A legsürgetõbb teendõk közül kiemelte a menetrendek
igényorientált kialakításával és a minõségi szint emelésével kapcsolatos feladatokat. Elmondta, a 2017. évi piaci liberalizációra történõ felkészülés érdekében egy széles körû
jármûkorszerûsítési program elõkészítése van folyamatban.

A szolgáltató adatai azt mutatják: a nyíregyházi fogyasztók csupán egyharmadának kell pénzt befizetnie, kétharmaduk visszatérítést kap.
Baji László, a Nyírtávhõ Kft. osztályvezetõje elmondta: a pénzösszeg befizetését, illetve visszautalását törvény szabályozza. Akinek a fogyasztása alapján a
távhõszolgáltató tartozást állapít meg, annak a hónap
végéig kell a pénzösszeget befizetnie. Túlfizetés esetén 8 napon belül visszajuttatják a pénzt. Annak, aki
év közben folyószámláról utal, a szolgáltató a pénzt
átutalja, a csekken fizetõknek pedig postai úton kézbesítik azt.

Dr. Drabancz M. Róbert fõiskolai docens elõadásán elhangzott, hazánkban az Európai Unió direktívái szerint zajlik
a felnõttképzés. Jelentõsen eltér a közoktatástól, kissé a felsõoktatástól is, és a helyi sajátosságoknak nincs komolyabb
szerepük. Az európai út szerint a felsõoktatásban fontos az
esélykiegyenlítõ szerep, az egyenlõségi elv alkalmazása, a
modern tudás és a nyelvi képzés megjelenése.
között 118 autóbuszt szereztek be, összesen 4,8 milliárd forint értékben, döntõ részben saját forrásból. A következõ egy-két évben további mintegy 200 busz cseréjére, pótlására lenne szükség ahhoz, hogy a helyközi
forgalomban használt jármûvek átlagéletkora 10 évre
csökkenjen.

NYÍREGYHÁZI GIMNÁZIUMOK AZ ÉLVONALBAN
Ismét elkészítette a legjobb középiskolák listáját a HVG.
A 2015-ös középiskolai rangsor összeállításakor a diákok
2013-as tanulmányi és felvételi eredményeit, a különbözõ
versenyeken elért helyezéseket, illetve egyéb adatokat vettek figyelembe. A legjobb vidéki gimnáziumok rangsorá-

ban a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium a 2. helyen áll.
A 2013. májusi-júniusi történelem érettségin elért eredmény
alapján összeállított rangsorban pedig két nyíregyházi gimnázium is az élen végzett, a Kölcsey Ferenc Gimnázium az
1. helyen, a Krúdy Gyula Gimnázium pedig a 6. helyen.

A konferencián a résztvevõk elõadásokat hallhattak a társadalmi kirekesztettség jelenkori történeti dimenzióiról, az
andragógiai módszerek hatásvizsgálatáról, a Jósa András
Múzeum lehetõségeirõl a felnõttképzés színterein, valamint
az idõskorúak képzésének andragógiai szempontjairól is.

ULTRAMODERN
FITNESZKÖZPONT
Átadták Nyíregyháza legnagyobb fitneszközpontját. Az egykori
Damjanich laktanya területén épült meg és 3500 négyzetméter
alapterületû. Nemzetközi mérkõzésekre is alkalmas squash-pályák, crossfit, valamint vadonatúj gépekkel felszerelt testépítõterem, masszázs- és szoláriumszobák, jakuzzi, frissítõmedence,
valamint egy gyermek-játszóház is a vendégek kényelmét szolgálják. A többszintes fitneszközpontban egyszerre, egy idõben
több százan is sportolhatnak. A D-Fitness központot ünnepélyes
keretek között adták át. Az üzemeltetõ Horváth Ágnes elmondta,
hogy az új létesítmény a Damjanich lakópark fejlesztésének legutóbbi ütemében valósult meg és a mellette lévõ szárnyban található lakásokkal együtt összesen 900 millió forintba került. (x)
2015. FEBRUÁR 20.
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A VÁROSGONDNOK JELENTI:
JOGKÖVETÉS CSAK ELMÉLETBEN
Szemét a régiségpiacon? Törött üvegek a virágágyásokban? Lehullott falevelek a lakóépületek közelében?
Bordás Bélát, a folyamatosan mozgásban lévõ városgondnokot állítottuk meg pár percre, hogy számoljon
be nekünk a nyíregyháziakat érintõ legfontosabb történésekrõl és lakossági bejelentésekrõl.

ÜVEGEK A VIRÁGOK KÖZÖTT

Most indult, naponta 19.25-kor és
21.25-kor látható, Rita kérdez mûsorunkban arra is kíváncsiak voltunk, hogy:

ÖN BEOLTATTA-E MAGÁT INFLUENZA ELLEN?
„Mi beoltattuk magunkat, fontosnak tartom
minden esetben a védettséget.”
Oláh Nóra Titanilla

– A fiatalok a Váci Mihály-szobor közelében például
gyakorta leülnek a padokra, valamint a térkõre és ott fo„Mióta van lehetõség az influenza elleni végyasztják el az alkoholt. A poharat kihozzák a szórakozó- dõoltásra, még a gyermekeimet is beoltattam,
helyekrõl, és miután megitták belõle az italt, eldobják, és mert azelõtt sokszor szenvedtünk az influenza
az így a fû, illetve a virágágyások közé kerül. Ez nagyon szövõdményeitõl a gyerekeimmel együtt.”
veszélyes lesz, fõleg akkor, amikor tavasszal elkezdik majd
Bajusz László Ferenc
nyírni a füvet. A fûnyíró tárcsája felszedheti a szilánkokat
és az sérülést okozhat – tette hozzá.
„Nem oltatom be magam, mert nem tart egy

KUTYÁK A JÁTSZÓTEREKEN
Bordás Béla szerint a fiatalok még mindig nem akarják
elfogadni, hogy tilos közterületen alkoholt fogyasztani. Az
üvegeket rendszeresen összetörik a parkokban és ezért
minden szombat reggel kerülgetni kell a szilánkokat. Ráadásul a közterületen eldobált üvegek és maradványaik a
gépkocsik gumiabroncsait is megsértik, arról nem is beszélve, hogy testi sérülést is tudnak okozni. Hozzátette, a
legtöbb ilyen probléma a Bethlen Gábor utca, a Bessenyei
tér, a Színház utca, a Víz utca és az Új utca környékén
jelentkezik.

Még teljes volt lapzártakor a látogatási tilalom a Jósa
András Oktatókórházban. Ahogy azt korábbi lapszámunkban írtuk, látogatni csak különleges engedéllyel lehet. A
szakemberek azt mondják, hogy csak nagyon kevesen
vették fel az ingyenes influenza elleni védõoltást, s jelentõs eltérés van a tavalyi és az idei megbetegedések aránya
között, hiszen jóval több az influenzás idén, mint egy évvel korábban.

RITA KÉRDEZ

Szerzõ: Bruszel Dóra
– Az utóbbi idõben több lakossági jelzést is kaptam a
Nyíregyháza, Május 1. térrõl, illetve a Korányi Frigyes utcáról: a piacokon az árusok nem minden esetben takarítanak el maguk után, nagy mennyiségû szemetet hagynak
ott, ez pedig nem kis feladatot ad a városüzemeltetésnek –
kezdte a tájékoztatást a városgondnok. – Gyakori jelenség, hogy ételmaradékokat és papírhulladékot hagynak ott
az árusok, és mivel huzatos területen helyezkedik el a piac,
a szél könnyen felkapja a szemetet és ez a temetõ látogatói részérõl is nagy felháborodást kelt. A lakosok kérik,
hogy a piacon árusítók vegyék kötelességüknek: tegyenek
rendet maguk után.

MÉG TOMBOL AZ INFLUENZA

hétig sem az influenza. Amikor járvány van,
mindig elkapom.” Balogh Barbara

Bordás Béla kitért arra is, hogy több bejelentés is érke„Mindenképpen azért jó, hogy ne legyen ferzett hozzá Örökösföldrõl, ahol az ott lakók arra panasz- tõzésveszély, hogy ne okozzanak nagyobb ferkodnak, hogy noha elkészült a kutyafuttató, a gazdik még tõzést, mint amit az influenza tud okozni. Minmindig a játszótereket veszik igénybe az ebek sétáltatásá- denképpen hasznos lenne, ha mindenki beolhoz. Több anyuka is elmondta, hogy a gyerekek nem tudtatná magát, én nem szoktam.” Nagy András
nak játszani, mert kutyaürülék van a homokozóban. A városgondnok továbbra is arra biztatja a városlakókat, hogy
„Nem, nem tartom fontosnak, sok gyümölbátran jelezzék észrevételeiket, és megpróbál minden felcsöt eszünk, úgyhogy kivédjük, erõs az immerülõ problémára megoldást keresni.
munrendszerünk.” Novák Istvánné

Víz Világnap
2015
A múlt évek hagyományainak megfelelõen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2015. évben ismét
kiemelt figyelmet fordít a március 22-én ünnepelendõ Víz Világnapra, ezért

Víz világnapi bemutatónapokat
szervez általános és középiskolai, valamint fõiskolai csoportok részére az
I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1.
és Hárfa utca). A helyszínen kollégáink bemutatják, hogyan történik
a beérkezõ szennyvíz fogadása, tisztítása, majd a már megtisztított
szennyvíz visszajuttatása a természetbe.
Ugyancsak a Víz Világnapja alkalmából, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 1 napra ismét
megnyitja a Víztorony kapuit Nyíregyházán, az Arany János utcán.
Március 20-án 09.00 és 13.00 óra között a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság munkatársai várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat
és az érdeklõdõ felnõtteket egy pohár tiszta vízre!
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek kísérõvel sem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot kísérõ
pedagógus és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!
Az elõzetes jelentkezéseket mindkét helyszín esetében a pr@mail.nyirsegviz.hu
e-mail címre, vagy a 42/523-600/1200-as mellékre kérjük jelezni.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából 2015. évben újból meghirdeti
rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ
tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.
A 2015. évi Víz Világnap, és egyben a pályázatok témája:

„VÍZ ÉS FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak a www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.
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A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

CSALÁDI PROGRAM IS A „MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!”
ennek tudják hasznát venni a gyerekek és a felnõttek. Arra
is kitért, hogy szeptember óta tíz olyan kis tanítványa is
van, akik úgy döntöttek, emellett a sport mellett teszik le a
voksukat és heti több alkalommal, már a Kert közben edzenek, hogy elsajátítsák a sportág versenyzéshez szükséges
fogásait és technikáit is. Már a nyelvemen van a kérdés,
hogyan tartja kordában a csintalan gyerekeket, mikor elérkezettnek látja az idõt, hogy elkezdje a foglalkozást.
Megáll a tatami közepén, kettõt tapsol, és ebben a pillanatban csend lesz. Szülõk és gyerekek némán állnak egymás mellett a szõnyegszélen, felveszik az alapállást és
kezdetét veszi a bemelegítés...

A „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat népszerûsége már több mint egy év távlatából is töretlen. Az
ingyenes sportolási lehetõségek nemcsak Nyíregyháza önkormányzatának azon törekvését valósították
meg, hogy a városlakók a hét minden napján különbözõ mozgásformákat végezhessenek térítésmentesen,
hanem ettõl sokkal többet tett...
Szerzõ: Sipos Marianna
Január végétõl április 5-éig a nyíregyháziakat újból várják a „Mozdulj Nyíregyháza!” ingyenes mozgásprogramjai. Egy-egy mozgásformával mindig a hét azonos napján
várják az érdeklõdõket. Tavaly szeptember végétõl új programelemekkel is gazdagodott a népszerû tömegsport-lehetõségek sora.
A közösségi oldalon hétrõl hétre megjelennek azok a
fényképek, ahol már az látható, hogy igazi közösséggé
kovácsolódott társaságok járnak egy-egy mozgásformára.
Õk már nemcsak sportolás alkalmával vannak együtt, hanem baráti összejöveteleket szerveznek, ami a „Mozdulj
Nyíregyházának” köszönhetõ. De nemcsak szerelmek és
barátságok szövõdtek a találkozók alkalmával, hanem arra
is számos példa van, hogy a „mozduljnyíregyházásból”
lett aktív sportolóvá a városlakó.

JÓL JÖN AZ ÖNVÉDELEM
Így van ez a szeptemberben indult apa-fia judo esetében is. A névvel ellentétben, nem csak a pasik ismerkednek a küzdõsporttal hétfõnként.
Már hat óra elõtt szép számmal érkeznek felnõttek és

APA-FIÚ ÉS ANYA-LÁNYA
gyerekek a Kodály Zoltán Általános Iskolában zajló programra, ami az apa-lánya és anya-lánya judo megnevezést
is felvehetné. Megérkezésemkor Stamusz Péter még civilben pakolgatja a szõnyeget a tornaterem padlójára, majd
a legnagyobb tisztelettel magára ölti a ruháját. Gyakorlott
mozdulattal tekeri körül a derekán a közel háromméteres
fekete övet, melyen egy piros csík jelzi, hogy egydanos
mesterrel van dolgunk. Péter büszkén meséli, hogy egyre
többen járnak a foglalkozásokra. Míg az elsõ turnusban
csupán néhányan jártak ide hétfõnként, de mára lassan
kevés a rendelkezésre álló tatami a csoportnak. Míg beszélgetünk, a gyerekek lépten-nyomon gyúrják egymást,
nagy hangzavarral, az egyébként is visszhangos teremben. Szüleik türelmesen figyelik õket a szó szerinti kis
padról.
Stamusz Péter azt is elmondja, hogy a foglalkozásokon
elsõsorban az önvédelemre helyezik a hangsúlyt, hiszen

A csoport létszámát 20–25-re saccolom, és meglep, hogy
nemcsak apa és fia, de kislányok és anyuka is van az edzésen. Bár a jelenlévõk nem kívántak élni a rájuk szakadó
népszerûség lehetõségével, de mûsoron kívül elmondták:
nincs jobb alkalom ezeknél a foglalkozásoknál, hogy az
eleven gyermekek szabad vegyértékeit lekössék. Ezek az
összejövetelek családi programnak is kiválóak, hiszen együtt
van szülõ és gyerek, és nem mellékes a közös élmény sem,
sõt apura is ráfér némi mozgás az egész napos meló után –
hallatszik egy megjegyzés a tornasorból. Azt is megtudtam,
hogy a résztvevõk egy része nemcsak a judóra jár, hanem
kipróbáltak már számos mozgásformát is, és legalább kettõre minden héten elmennek. Arra a kérdésre, hogy miért
kedveltek a „Mozdulj Nyíregyháza!” programjai, a legtöbben az ingyenességre voksolnak.
„MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!” PROGRAMOK
A 9. OLDALON.
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HÍREK

KATASZTRÓFA NINCS, VÉDELEM VAN
2716 segélyhívás, 1088 mûszaki mentés és többek
között 177 közúti ellenõrzés. A tavalyi évhez képest
harmadával csökkent a megyében a katasztrófavédelmi igazgatóság vonulásainak száma – így fogalmazott
Csepely Zsigmond tûzoltó dandártábornok a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományértékelõ értekezletén. Hozzátette, minden veszélyben kiállta a próbákat a megye.

felkészülni. A dandártábornok arról is beszélt, hogy a hatósági ellenõrzések következtében az állampolgárok jogkövetõ magatartása is változott, méghozzá pozitív értelemben. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a veszélyes anyag
szállítmányozása kapcsán sok ellenõrzést hajtottak végre
és ezek során viszonylag kisszámú szabálytalanságot találtak.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Nyugalmas 2014-es esztendõt tudhat maga mögött a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hiszen sem veszélyhelyzet, sem katasztrófaveszély idõszakához közeli események nem történtek a
megyében. Csepely Zsigmond, megyei igazgató, tûzoltó
dandártábornok érdeklõdésünkre elmondta, hogy a 2012es évet tekintik bázisévnek, hiszen hasonló idõjárási körülmények voltak, mint 2014-ben. Ennek ellenére elmondható, hogy tavaly például a szabadtéri tûzesetek száma
közel 50 százalékkal csökkent, és jelentõs pozitív változás volt megfigyelhetõ a mûszaki mentések számának esetében is.

FOLYAMATOS CSÖKKENÉS
A dandártábornok hangsúlyozta, ezeket a csökkenéseket elsõsorban az idõjárás mellett a megelõzési tevékenységnek köszönhetik, hiszen nagyon sok preventív feladattal foglalkoztak, mind a tûzesetek megelõzése vonatkozásában, mind pedig a polgári védelmi területen.
A prevenció meghozta az eredményét és most már
második éve folyamatos csökkenést tudunk elérni. Ehhez hozzá tartozik, hogy extrém idõjárás az elmúlt 12
hónapban nem volt a megyében.
– Új, tervszerû megelõzést vezettünk be – tette hozzá.
– Ez azt jelenti, hogy negyedévente úgynevezett prognózist, azaz elõzetes számítást készítünk, hiszen addigra már
ismerjük az idõjárási viszonyokat és az elmúlt évek tapasztalatával összevetve tudjuk, milyen tendenciák, milyen idõjárási hatások érték a megyét abban az idõszakban, így fel tudunk készülni az eshetõségekre. Miután eltelt a negyed év, értékeljük az elmúlt négy hónapot. Ha
extrém esemény történt, olyan, amilyet nem terveztünk,
akkor megvizsgáljuk azt is, hogy mitõl következett be és
az mennyire lesz rendszeres a jövõben, hogyan kell arra

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet felügyeletvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, a városlakók fokozott
ellenõrzéssel a lakótelepeken, játszótereken, pihenõparkokban, valamint a Sóstói-erdõ és a Sóstói-tó környékén
számíthattak. Az újabb akcióra azért került sor, mert lakossági bejelentések érkeztek hozzájuk.
Állományértékelõ értekezletet tartottak a megyeházán

SZABÁLYKÖVETÕ GAZDIK

SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSEK ELLEN

– 140 kutyasétáltatót ellenõriztünk, és az esetek többségében mindent rendben találtunk: a gazdiknál volt póráz, a kutyaürülék felszedéséhez szükséges eszköz, az állatban volt chip és nem vitték olyan helyre a kedvenceket, ahová nem lett volna szabad. Csak 12 esetben kellett
a legkisebb szankcióval élni, ahol a gazdiknál ugyan volt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az idei évben szeretné elérni, hogy az integrált hatósági szemlélet alapvetõen megszilárduljon, és terveik között szerepel, hogy tovább csökkentsék a tûzesetek, ezen belül is a kéménytüzek és a szén-monoxid-mérgezések számát. Bíznak benne, hogy a tavaly júniusban
bejelentett életpályamodellnek köszönhetõen olyan jogi
környezet válik elérhetõvé, amelyik tartósan a pályán tartja
a hivatásos állományt, jó munkára ösztönzi azokat, visszaadva a hivatás valós tartalmát – errõl már dr. Bakondi
György tûzoltó altábornagy beszélt.

BIZTOS A BÉRFEJLESZTÉS
Kifejtette, hogy a július elsejétõl hatályba lépõ rendszernek köszönhetõen 30 százalékos béremelés várható az alapfeladatot ellátó tisztek, tiszthelyettesek, zászlósok körében,
míg 25 százalékos a nem alapfeladatot ellátók és 15 százalékos a vezetõk esetében. Hozzátette, nagy várakozással
tekintenek erre, hiszen 2002 óta nem volt bérfejlesztés, és
elég nehéz helyzetbe került különösen a beosztott állomány.
Ami azonban bizonyos: minden veszélyhelyzetben kiállta
a próbákat megyénk és országos viszonylatban is pozitív
irányba változtak térségünk mutatói.

A Városok hálózata címû projekt nyitókonferenciáját rendezte meg a Mustárház Ifjúsági, Információs és
Tanácsadó Iroda Nyíregyházán. A 24 hónapos nemzetközi program során nyolc ország tizenegy városának civil szervezetei és az ifjúsággal foglalkozó szakemberei keresik a választ a fiatalok 21. századi problémáira.

A Városok hálózata címû projekt konferenciájának megnyitóján dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere
hangsúlyozta, a 13 és 30 év közötti korosztály szórakozási
kultúrája az utóbbi évtizedekben nagy mértékben átalakult. Sajnos a drog, a munkanélküliség, az elvándorlás egyaránt létezõ gondok, kihívások. Miután új a társadalmi igény,
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Póráz nélkül tilos kutyát sétáltatni!
póráz, de azt nem tették fel az állatra. Õk szóbeli figyelmeztetésben részesültek – tájékoztatta lapunkat a
felügyeletvezetõ. Hozzátette, helyszíni bírságot nem szabtak ki, ellenben a legtöbb kutyasétáltató mosolykártyát
kapott – ezzel köszönték meg a városlakóknak, hogy figyelnek a köztisztaság megóvására.

FOLYAMATOSAN ELLENÕRIZNEK

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

ÚJ TÁRSADALMI IGÉNYEK

Legutóbbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai február 9. és 13. között fokozott figyelemmel kísérték a
kutyák közterületen történõ sétáltatásával kapcsolatos szabályok betartását Nyíregyházán. Az akció során többek között ellenõrizték a póráz alkalmazását,
a kutyaürülék felszedéséhez szükséges eszközök meglétét és a játszótereken való kutyasétáltatás tilalmának betartását.
Szerzõ: Bruszel Dóra

ELSTARTOLT A VÁROSOK HÁLÓZATA

Dombóvári Gábor, a Mustárház Ifjúsági, Információs
és Tanácsadó Iroda szakmai vezetõje elmondta, olyan égetõ problémákra keresik a megfelelõ megoldást, mint a beés elvándorlás, inaktivitás, munkanélküliség. A munka
során feltérképezik a különbözõ városok ifjúságot érintõ
pozitívumait és negatívumait, illetve közösen keresik a jó
megoldásokat.

KUTYA-FUTTÁBAN

Dr. Ulrich Attila
gyorsak a változások, erre reagálni kell Nyíregyházának is.
Ezért a szakemberekkel közösen egy olyan ifjúsági programot szeretnének kialakítani, amely megpróbál választ adni
azokra a problémákra, amelyekkel a fiatalok szembenéznek.

ELÕADÁSOK A FIATALOK PROBLÉMÁIRÓL
A Városok hálózata nyíregyházi nyitókonferenciáján a
résztvevõk elõadásokat hallhattak a fiatalok mindennapi
problémáinak elemzésérõl, a magyarországi ifjúsági szolgáltatók munkájáról, a hazai be- és elvándorlás problémakörérõl, valamint a munkanélküliség alakulásáról.

A felügyeletvezetõ elmondta, noha most az esetek többségében szinte mindent rendben találtak, a társaságukhoz
beérkezõ bejelentések többsége még mindig arra irányul,
hogy nem eléggé gondosak a gazdik: nem szedik fel a
kutyaürüléket az utcáról és a játszóterek közelében sétáltatják kedvenceiket.
– A Közterület-felügyelet munkatársai sajnos nem tudnak ott lenni mindenhol, de az ilyen kiemelt akciókkal is
szeretnénk felhívni a kutyatartók figyelmét a szabálykövetésre. A gazdiknak természetesen nemcsak az akciók
során kell betartaniuk a szabályokat, hiszen minden szolgálat során figyelik õket – tette hozzá.

LESZNEK MÉG AKCIÓK
A tájékoztatás során azt is megtudtuk, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai a jövõre nézve azt tervezik, hogy
a parkolókban hagyott, szinte már hulladékká vált jármûveket ellenõrzik majd, de negyedévente várhatóak még
további akciók a kutyasétáltatás szabályainak betartására
vonatkozóan is. Addig is a városlakóktól érkezõ bejelentések alapján hajtanak végre nagyobb ellenõrzéseket.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÉNYLEG VADÁSZNAK A SÓSTÓI-ERDÕBEN?
Szerkesztõségünk Kovács Gábortól, a Tangazdasági
Vadásztársaság titkárától megtudta: az elmúlt hetekben a vadásztársaság és a Nyírerdõ Zrt. közösen felállított egy lest, aminek két célja van: egyrészt az oktatást, másrészt a vadgazdálkodást segíti.
A les a Nyírerdõ Zrt. tulajdonában van, a vadgazdálkodást pedig a Tangazdasági Vadásztársaság végzi egy félreesõ, behatárolt területen, amellyel embert nem veszélyeztetnek. Kovács Gábor elmondta: a Tangazdasági Vadásztársaság a vadgazdálkodást ütemterv szerint folytatja, amit
a hatóságok jóváhagytak. A tevékenységet nem öncélúan
végzik, figyelembe veszik a vadkárokat, azt, hogy mekkora
az adott terület vadeltartó képessége, és a hatóságilag elõírt
számú egyedet lövik ki. A vadásztársaság titkára hozzátette: a terület különleges helyzetben van, mert ott húzódik a
Sóstógyógyfürdõt Nyíregyházával összekötõ közút, ahol

egyrészt sebességkorlátozás van érvényben, másrészt
vadveszélyjelzõ tábla is figyelmezteti az autósokat, ennek
ellenére szinte hetente történnek, fõleg gyorshajtásból adódóan gépjármû–vad ütközések. Ha kevesebb a vad, akkor
ezek kisebb gyakorisággal fordulnak elõ.

SZIGORÚ SZABÁLYOZÁS
Kovács Gábor hangsúlyozta: ötven éve vadásznak a
sóstói erdõrészben, ahol ember csak akkor kerül veszélybe, ha saját butasága vagy önfejûsége révén olyan helyekre megy, ahol balesetet szenvedhet, de nem általuk,
hanem az erdõ gödrös részein. Akik a Sóstói-erdõben
futnak, kijelölt útszakaszon teszik azt. A vadászatra pedig szigorú szabályozás érvényes, a terület egy kerítéssel lezárt szakasz, és a lesrõl csak az elõírt lõszerrel és
irányba lõhet a vadász.

A vadászlest a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészete építette, három héttel ezelõtt helyezték el a Sóstói-erdõben. A létesítmény oktatási célból készült. A
Nyíregyházi Erdészet által mûködtetett Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola nagy számban fogad nyíregyházi
és környékbeli gyermekeket különféle foglalkozásokra. A vadászlest egy erdõsítés szélén állította fel az
erdészet: itt a gyerekek nemcsak természetismereti,
hanem vadgazdálkodási információkhoz is jutnak. Az
erdészet engedélyt adott a vadgazdálkodásra jogosult
szervezetnek, hogy feladatai ellátására használja a
vadászlest – maximálisan betartva a vadászat írott és
íratlan szabályait, valamint a parkerdõ jellegbõl adódó biztonsági követelményeket – tájékoztatott Tölgyfa Gábor, a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.

„SAKKPALOTA” A NYÍREGYHÁZI KAZINCZYBAN
A sakk logikai játék, amely megtornáztatja agyunkat, végtelen kombinációs lehetõséggel bír, fegyelemre és figyelemre nevel, fejleszti a kreativitást. Ebbõl
kiindulva dolgozta ki Polgár Judit, a világ legeredményesebb nõi sakkjátékosa a Sakkpalota képességfejlesztõ programot.
„A holnap gyõztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztõ sakk a jövõre készíti fel
a gyerekeket!” E gondolatok jegyében vezették be a Kazinczy Ferenc Tagintézményben a Sakkpalota képességfejlesztõ programot. Bár a program a sakk szabályrendszerének alapjaira épül, a sakkjáték elsajátítása azonban
nem cél, hanem eszköz. Nem azon van a hangsúly, hogy
a gyermekek minél jobb, eredményesebb sakkjátékosok
legyenek, hanem hogy a program segítségével a tanulás-

TEHETSÉGFEJLESZTÕ

ban és a mindennapi életben hatékonyabban, kreatívabban gondolkodó emberekké váljanak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a sakkozás nevelõ-fejlesztõ erejét, személyiségformáló hatását sem.

A tanulók szívesen sakkoznak, közben azt is megtanulják, hogy minden „lépésnek” következménye van, több
lépésben elõre gondolkodásra késztet. A tehetségfejlesztõ
sakk jelen van a szakköri órák mellett a magyar-, a matematika-, az ének- és a rajzórákon is. Maczinkóné Halász
Erika és Simonné Gincsai Rita tanítónõk bemutatóórákat
is tartottak szülõk, óvónõk és kollégák részére, ahol az
érdeklõdõk a sakk sokoldalú felhasználási lehetõségeivel
ismerkedtek meg. Mindezeket figyelembe véve döntött úgy
az intézmény nevelõtestülete, hogy a 2015/16-os tanévtõl elsõ osztályban bevezetik a Sakkpalota programot. Az
érdeklõdõ szülõk március 19-én 16.30-tól „Iskolába csalogató” foglalkozáson ismerkedhetnek meg a leendõ tanító nénikkel, illetve a Sakkpalota programmal.
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SÓSTÓN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI
A Nyíregyházi Állatpark háza tájáról napról napra
jelennek meg az érdekes hírek. Szinte nem múlik el
hét újdonság nélkül az állatkertben. Nemrégiben újabb
különleges antilopcsalád gyarapodott egy csöppséggel,
és egy különleges mûtét is bejárta az országos sajtót,
melyet itt végeztek el.

tes élõhelyén számtalan ragadozó leselkedik rá. Ez a kecses antilop Közép-Afrika mocsaras területein él. Mivel
élõhelye felaprózódott, több helyen már kipusztult. Félig
vízi életmódú, élete nagyobb részét vízben vagy annak
közelében tölti. Jól úszik és gyakran teljesen elmerül, ha
veszélyt érez vagy ha táplálkozik. A jelenleg alig egy kilo-

Szakemberek életmentõ mûtétet hajtottak végre Nelsonon, a császár csattogóhalon (Lutjanus sebae). A hal bal
szemén lévõ daganatos elváltozást, amelynek növekedése már az állat életét veszélyeztette, nem lehetett más
módon megszüntetni, csak a szem teljes eltávolításával.
A beavatkozás ideje alatt a hal mûtéti altatásban volt, ehhez medence vizébe kevert altatószert nyomásvezérelt
szondával áramoltatták a hal kopoltyúján át. A mûtét során eltávolították a daganatos szemet. Azóta Nelson egy
nyugodt, biztonságos medencében, békés haltársak között éli mindennapjait.

Önkéntes napot tartott szombaton az Állatbarát
Alapítvány, ahol beszámoltak az elmúlt két év munkájáról, az önkéntesek élményeikrõl meséltek és
kutyasuli bemutatót is tartottak.
Kismacskák élete is múlt már az Állatbarát Alapítvány önkéntesein. A nyári szünidõben diákok látták el
a magára hagyott állatokat, akik gondoskodásuknak köszönhetõen nõhettek fel.
Jelenleg 30 önkéntes segíti az állatvédõk munkáját.
Amikor idejük engedi, akkor segítenek az állatotthonban, ahol a telepre befogadott kutyák és macskák ellátásában segédkeznek, részt vesznek az Állatbarát Alapítvány rendezvényein, sokan pedig az állatmentésekbe is besegítenek.

ÖNKÉNTES NAPRA VÁRTÁK A SEGÍTÕKET

SZITATUNGA BÉBI
Szintén újdonsága az elmúlt napoknak, hogy világra
jött a Nyíregyházi Állatpark legifjabb lakója. Az egyhetes
szitatunga (Tragelaphus spekei) 8 hónapnyi vemhesség
után, rendkívül fejletten született meg, szinte néhány pillanat alatt lábra állt. Erre szükség is van, hiszen természe-

ÁLLATOKAT MENTENEK

grammos kis nõsténnyel már tíz fõre növekedett a Nyíregyházi Állatpark szitatunga-állománya, aki tavasztól a
Tarzan ösvényén grevy zebrákkal, nyársas antilopokkal,
struccokkal, nagy kudukkal és rotchild zsiráfokkal él majd
egy különleges, fekete kontinens élõvilágát bemutató kifutórendszerben.

Az Állatbarát Alapítvány otthonában Önkéntes napot tartottak. A rendezvény egy, a Svájci Alap támogatásával megvalósuló, 24 hónapon át tartó program része. Pelyvás Csaba, a civil szervezet kommunikációs
koordinátora elmondta: a rendezvény célja az, hogy
az állatotthonban dolgozó önkéntesek szakszerûen tudják ellátni az állatokat.
A menhelyen továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését. Ezzel a munkával a középiskolákban elõírt közösségi szolgálat is teljesíthetõ.

KULISSZÁK MÖGÖTT: SZÍNÉSZBABA ÉS PÁRNAEMBER
Amikor Fridrik Noémi megkapta a Hairben a terhes
hippi leány, Jeanie szerepét, a Móricz Zsigmond Színházban még nem tudták, hogy a valóságban is kisbabát vár.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Így aztán természetes volt számára, hogy a szûk család
után Tasnádi Csaba igazgatóval és Ladányi Andrea rendezõvel osztotta meg elõször az örömhírt. Ahogy szakmai
berkekben az ilyen szituációra mondani szokták: „arcul
csapta a szerep”. A mindig mosolygós, életvidám színésznõnek várhatóan húsvétvasárnap a „nyuszi” hozza a kisbabáját. Nevet még nem adtak neki, majd bemutatkozik,
ha megszületett, mondja tréfásan, de több alternatívában
gondolkodnak tetoválómûvész férjével, aki most költözött
haza külföldrõl. Mivel Nyíregyházán élnek, természetesnek tekinti, hogy a pici itt lássa meg a napvilágot.
– Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy áldott
állapotom nem akadályozza a színházi fellépéseimet. Az
elsõ egy-két hónap volt nehezebb, de az éppen a nyári
szünidõre esett, így mire eljött az évadkezdés, már minden a legnagyobb rendben volt. Idõnként úgy érzem, ha
nem látnám, hogy nõ a pocakom, nem is gondolnám, hogy
gyermekem lesz. Legfeljebb a hetedik hónapban járva
hajolni kicsit nehezebb, másként étkezek, de túl sok változás nincs még az életemben. A korábbi években évadonként négy elõadásban szerepeltem, az ideiben – a jövendõ események ismeretében – csupán kettõben léptem
színre: a Hairben és Az ellopott futárban. A februári elõadásaimat még végigjátszom, a márciusi mûsortervet pedig már rám gondolva állították össze. Csak március végére terveztek két Hairt, amiben egyelõre nem tudom,
játszhatok-e még, vagy átveszi valaki a szerepkörömet.

TELJES ÁTÉLÉS
Mint lapunknak elmondta, nyilván változtatott szerepformálásán, hogy maga is babát vár, s szinte el sem tudja
képzelni, milyen lesz úgy kismamát játszani, hogy effektíve
nem lesz az. Nagyon jó volt a musicalben fellépõk számára a Hair próbafolyamata, és az elõadások is roppant
sikeresek. Vaszkó Bence kollégája úgy fogalmazott, hogy
„Meg van áldva ez az elõadás!”, s ez már csak a baba
érkezése miatt is így igaz. Általában azt tartják, egy szí8
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nésznõ akkor vállal babát, amikor kevésbé elfoglalt a színházában. Mint megtudtuk tõle, a mi teátrumunkban mindenki eléggé le van terhelve szerepekkel, így rá se lehet
mondani, hogy egy számára „csendesebb” idõszakban
érkezik a baba.
– Nem tudom, meddig maradok majd otthon a picivel,
hiszen egy új hivatással ismerkedek meg: az anyasággal,
ami mindennél fontosabb számomra. Addig kevéske szabadidõmben szívesen sétáltatom a kutyánkat, rendezgetem a babaszobát, s egyre izgatottabban várom a kis jövevény érkezését, aki az elmúlt hónapokban alaposan megismerte a Hairt. Már most is érezhetõen követi az elõadást,
hiszen vannak olyan számok, amire rendszeresen „táncol”, azaz az átlagosnál erõteljesebben mocorog, vagyis
társam a produkcióban.

Bal szélen Fridrik Noémi a Hair címû musicalben, a
terhes hippi lány szerepében
Hamarosan kiderül, tetszik-e a kis jövevénynek
MacDermot zenéje, s szívesen hallgatja-e majd a teátrum
falain kívül is az I Got Life, Mother…-t ('Van életem,
mama...').

ZÁRT KÖRBÕL A MÛVÉSZBE
Az elmúlt héten ugyanakkor már megszületett a kulisszák mögött egy remek produkció Martin McDonagh
Párnaember címû darabjából, melyet zárt körben mutatott be egy fiatal színészekbõl álló kis csapat. A nagy sikerre való tekintettel a teátrum befogadta az önálló kez-

deményezésre létrejött elõadást, amit márciusban két alkalommal bárki megtekinthet a MÛvész Stúdióban bérletszünetben. Mint az ötlet szellemi „atyjától”, Vaszkó
Bencétõl megtudtuk, egy bábos barátja, Varga Péter hívta fel a figyelmét jó két éve erre a kiváló mûre. Mikor az
idei évad elején Bence visszatért városunkba, kezdték
olvasgatni a színmûvet kollégáival, Rák Zoltánnal, Varga Balázzsal – akikkel egykor osztálytársak voltak a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Karán –, valamint jó barátjával, Nagyidai Gergõvel. A színdarabban megírt karakterek remek alakításokat kínáltak számukra. Kétség sem
fért hozzá, hogy saját erejükbõl próbálják színpadra állítani!

MAGÁT IS RENDEZTE
– Ahogy elmélyedtem az általam rendezett darabban,
rájöttem, mi minden van ebben a mûben: hogy mennyire
követik az utódok az elõdök rossz példáját, a szülõi felelõsség kérdése, sõt a mûvészet felelõssége a társadalomban. Ez a szerzõ írta a színházban nemrég bemutatott
Alhangyát is, de teljesen más ez az alkotása. A mûfaja
thriller, detektívtörténet, amiben két nyomozó szerepel és
egy testvérpár. Az író Katuriant (Rák Zoltán) és gyengeelméjû bátyját, Michalt, akit én játszok, gyilkossággal gyanúsítanak a rendõrök. A totális diktatúrában, rögtönítélõ
bírákként rettegésben tartják õket. Ez pörgõssé és élessé
teszi a szituációkat. Mûfaját tekintve fekete komédia, amin
lehet nevetni is.
A kihallgatóterem helyett egy óvoda lett a helyszín, hiszen ez is felerõsíti a Párnaember szimbólumrendszerét.
A mûben szereplõ novellákat balladákká írta át, s az elõadásban közremûködõ Olajos Gábor által szerzett muzsika is erõsíti a cselekmény drámai feszültségét.
Bár Nagykállóban diákelõadásokat rendezett már Bence, de ez az elsõ „felnõtt” munkája. Könnyítette a helyzetét, hogy barátaival hozták létre a produkciót, akiket jól
ismer, ezért nem kellett „felesleges köröket” tenniük: ismerkedni egymás képességeivel. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy nagyon jó hangulatban teltek a próbáik.
Nem volt egyszerû játszani és rendezni is egyszerre, de
Vaszkó Bence kiváló próbatételnek tekintette. Mindenkinek ajánlják az elõadást, aki szereti a krimit, az érdekes,
elgondolkodtató, ugyanakkor nemegyszer nevetésre késztetõ történeteket, amihez garantáltan nem kell párna.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYUGI, A NYÖGI-KOR NEM KÓR!
Balla M. Anna Nyugi-Nyögi Ko(ó)r címû kötetének
bemutatójára várták az érdeklõdõket a Bencs Villába.
A nyíregyházi születésû szakújságíró-író nyolcadik
könyvérõl tartott elõadást, és osztotta meg nézeteit
korosztályával. Legújabb alkotásában a nyugdíjasokat
veszi górcsõ alá és rávilágít arra, nem történik tragédia, ha valaki befejezi aktív, munkával töltött életét.

mélyes tragédiaként éljék meg az idõsebbek, hanem használják ki annak minden jó oldalát és tegyék hasznossá
magukat. A bajként értelmezett problémákat is más megvilágításba állítja, a fogsor elvesztését és annak pótlását
úgy fogja fel, mint egy állapotot, amikor az ember külön

az, hogy Balla M. Anna nem most mutatja be a Sóstói úti
villában elsõként alkotását. Az írónõt családi gyökerek
kötik ide édesapja és nagymamája révén, aki testvére volt
Bencs Kálmánnak, a városépítõ polgármesternek. A szemfüles látogató ezt a Bencs Terem falán elhelyezett családfán is láthatja. A kötetbemutatót követõen a Deja Vu Társulat idõsöknek szóló bohózatokkal örvendeztette meg a
Bencs Villába érkezett vendégeket, akik idén tavasszal ismét a Sóstói úti közönség elé lépnek.

Szerzõ: Mikita Eszter
A harmadik generációt, vagyis a nyugdíjas korosztályt
szólítja meg Balla M. Anna legújabb könyvével. A komoly
témájú, halállal, elmúlással és tisztességes elengedéssel
foglalkozó, szívet szorongató Szeretel után egy könnyedebb hangvételû olvasnivalóval állt a közönség elé. Az
interaktív bemutatót felolvasásokkal, élcelõdésekkel és
humoros történetekkel tette feledhetetlenné a Bencs Villa
közönségének. A Nyugi-Nyögi Ko(ó)rt a nyíregyházi születésû írónõ egyfajta tanácsként, használati útmutatóként
ajánlja azoknak, akik több évtized munkával töltött idõ
után nyugdíjba vonulnak. A kötet egyfajta keresztmetszetként szolgál Balla M. Anna életérõl, melynek elsõ harmada Nyíregyházához kötõdik.

AMIKOR A FOGAMTÓL KÜLÖN ALSZOK
Balla M. Anna író a könyvbemutatót követõen azt mondta, azért ennek a korosztálynak írt, mert belépett a nyugdíjas korba. Ahogy befejezte aktív életét, humorbombákat kezdett el gyûjteni, amelyeket felhasznált a könyvéhez. Az írónõ fontosnak tartja, hogy a nyugdíjazást ne sze-

ÚJRA REPÜL AZ IDÕ

Egy Bencs-utód a Bencsben

Megjavították a Szárnyaló idõt. A közterületi óra a Zrínyi Ilona utcán már egy ideje nem mûködött. A meghibásodást az okozta, hogy a díszburkolatban elhelyezett
világítótesteket vandálok megrongálták, összetörték, a befolyó esõ pedig zárlatot okozott és az órát a túlfeszültség
tönkretette. Az óra kezelését a NYÍRVV végzi. A hibát
hetekkel ezelõtt észlelték már, de az óra szerkezetét újra
kellett gyártani, ami idõigényes volt.

alszik a fogaitól. A kötet humorosan mutatja be a nyugdíjas éveket és hasznos tanácsként is szolgálhat, hiszen tartalmaz gyógynövény gyûjteményt, vagy olyan gyakorlati
tudnivalókat, amelyek az idõskorúakat érintik.

VISSZA A GYÖKEREKHEZ
A Nyugi-Nyögi Ko(ó)r nyíregyházi bemutatója Balla M.
Anna életében is különleges helyen történt.
Orémusz Maja, a Bencs Villa rendezvényszervezõje azt
mondta, külön öröm a Bencs Villának és a közönségnek
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RÁKOSI BÖRTÖNORSZÁGA A MÚZEUMBAN
– 1944 decemberétõl kiépültek azok az államhatalmi
intézmények, amelyek a lakosságot tartották sakkban, és
okkal, ok nélkül tömegesen hurcolták meg, vitték népbíróság elé, bélistázták, és börtönbüntetéssel sújtották –
mondta el a kiállítás megnyitóján dr. Takács Péter, nyugalmazott egyetemi tanár, aki hozzátette, hogy mindenkinek ajánlja a tárlatot, akiknek a szülei, nagyszülei éltek
ebben az idõben.
„Meg kell ismerni, hogy ezekre az emberekre milyen világ szakadt itt az orosz foglalással, a kommunizmussal, Rákosi aberrált személyiségével. Aki ezt megteszi, az megtudja majd, hogy mi a zsidó holokauszt és
mi a magyar holokauszt, mert a kettõ között csak annyi
különbség van, hogy az egyiket Rákosi és Sztálin csinálta, a másikat pedig Hitler és a nyilasok.”

A szegedi Csillagbörtönbõl származó bútorokkal berendezett cellabelsõ és a 20. század legsötétebb idõszakának mementóját idézõ eredeti bitófa is látható a
Jósa András Múzeumban, a Rákosi-diktatúra börtöneit
bemutató kiállításon, amelyet április 26-áig tekinthetnek meg az érdeklõdõk.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A 20. század legsötétebb idõszaka volt az az évtized,
amelyet Rákosi Mátyás neve fémjelez. Ekkor az ország
börtönei, valamint internáló- és kényszermunkatáborai

megteltek politikai foglyokkal. Rákosi idejében 1 milliónál több embert idéztek ügyészi vád alá, ebbõl közel 750
ezret ténylegesen börtönre is ítéltek.

DIKTATÚRA EMLÉKNAPJA
ZSÚFOLT BÖRTÖNÖK
A maximum 30 ezer fõ befogadására alkalmas börtönökben kellett összezsúfolni a foglyokat. A közelmúltban
nyílt idõszaki kiállítás azt szeretné tudatosítani a látogatókban, hogy az 1950-es évek Magyarországa önmagában is egyfajta börtön volt, ahol bárkit megfoszthattak személyes szabadságától.

MÁRAMAROSI TÁJAK, EMBEREK
Máramarosi tájak, emberek címmel Nagybányát és
térségét bemutató fotókiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában, mely február végéig látható.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

EGYÜTTMÛKÖDÉS
UNIÓS PROJEKTEKBEN IS
A kiállított képeket Catalin Chereches, Nagybánya polgármestere ajánlotta a látogatóknak, de hasonlóképpen

A vándorkiállítás Nyíregyháza és Nagybánya partnervárosi kapcsolata keretében érkezett városunkba.
Ludescher István, Nagybánya város alpolgármestere felajánlotta Nyíregyházának, mint partnervárosának, hogy
rendelkezésére bocsátja azt a Nagybányát és Máramaros
tájait, környezetét, valamint a vidék mindennapjait, népszokásait és hagyományait bemutató fotókiállítási anyagot, amelyet vándorkiállításként már három magyar testvérvárosában, Gyulán, Szolnokon és Hódmezõvásárhelyen bemutattak.

A Nagybányát és Máramaros tájait, környezetét,
valamint a vidék mindennapjait, népszokásait és hagyományait bemutató fotókiállítás február végéig
várja az érdeklõdõket.
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Dr. Bene János múzeumigazgató hozzátette, ezeket a
szörnyû éveket idézi fel és tárja a látogatók elé a Rákosi
börtönei címû kiállítás, amit a nagy diktatúra emléknapja
köré szerveztek. A kiállítás a hódmezõvásárhelyi Emlékpont vándorkiállítás anyaga, ez egyébként megfordult már
Szegeden, Vásárhelyen és többek között Szentesen is. A
kiállítás április 26-áig látható a Jósa András Múzeumban.

HÚSZÉVES A DIALÓG
EGYESÜLET
Ünnepi taggyûléssel emlékezett meg az elmúlt húsz
esztendõrõl a Dialóg Nyugdíjas Egyesület. A jelenleg
nyolcvan fõt számláló civil szervezet olyan idõs embereket tömörít már két évtizede, akik számára a köz
szolgálata volt fontos életük során.
Szerzõ: Sipos Marianna

PARTNERVÁROSOK
KÖZÖS GONDOLKODÁSA
A kiállítás megnyitóján dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntõjében elmondta, ez egy csodálatos képzõmûvészeti alkotás, ami kedvet csinál nekünk
egy újabb nagybányai kirándulásra. A két város kölcsönös alapon turisztikai cél is lehet. Persze emellett amikor
a két városvezetõ is találkozik, az együttmûködésrõl is szó
esik, és nagyon sok ötlet fogalmazódik meg, amelyeket
szeretnének megvalósítani.

Dr. Bene János és dr. Takács Péter

A kiállítás megnyitóján Catalin Chereches, Nagybánya
polgármestere és dr. Kovács Ferenc polgármester
hangsúlyozta, a fotókiállítás jó lehetõséget biztosít Nagybánya és Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatának megerõsítéséhez, a további együttmûködés fejlesztéséhez. Nagybányán egy nagyon erõs és nagyon régi magyar
közösség él, és fõleg 1989 után nagy lett az átjárás is a két
város között. A földrajzi közelség pedig azt is indokolja,
hogy partnerként közös projekteket valósítsanak meg az
uniós források elérésére. Szeretnék, ha Nagybánya a nyíregyháziak háza is lenne, valamint fordítva, így egy közös
gondolkodásban is hisznek.

1995. február 13-án, húsz évvel ezelõtt, a Zöld Irodaházban ült össze néhány nyugdíjas, Papp Gábor akkori
elnök vezetésével, hogy megalakítsa a Dialóg Nyugdíjas
Egyesületet, mely a mai napig is az értelmiségi idõs embereket tömöríti. A civil szervezet tagjai számára rendszeresen szerveznek az érdeklõdésükre számot tartó elõadásokat, közös kirándulásokon, rendezvényeken múlatják az idõt. A jubileum alkalmából szervezett ünnepi taggyûlés verssel és zenével vette kezdetét, majd a jelenlévõk megemlékeztek az elhunyt tagtársakról is.
Kardos Lászlóné Marika 2007 óta vezeti a civil szervezetet. Elmondta: bár sok minden megváltozott az elmúlt
években is, de az állandó, hogy az egyesület ma is értelmiségi klub, tagtársaikkal részt vesznek a város kulturális
életében, és segítenek egymásnak.
A szervezet tagjai eredményesen képviselik Nyíregyházát az országos versmondó versenyeken, de jeleskednek a mûveltségi vetélkedõkön is. Emellett részt vesznek
a megyeszékhely életében, többek között az Idõsügyi Tanács munkáját is segítik. Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ azt is megerõsítette, hogy a megyeszékhely vezetése is fontosnak tartja az idõs emberek támogatását, ugyanis minden magára valamit adó önkormányzatnak lényeges, hogy a társadalom idõs tagjait megbecsülje, hiszen ezzel tükröt tartunk magunk elé.
A napirendek után, kötetlen beszélgetésre invitálták a
szervezõk a meghívott vendégeket, ahol a jövõ feladatai
is napirendre kerültek.

KÖZLEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola várja
az érdeklõdõket február 27-én 17.00 órától a zeneiskola
hangversenytermében tartandó volt növendékek hangversenyére.
A Móricz Zsigmond Színház mûvésze, Kosik Anita
mutatja be jazz-estjét a Cafe Freiben február 27-én 17.00
órától. Zenésztársa, a zongorista Csernák Tibor.
Koncertsorozat a Gryllus Kiadó és az Evangélikus
Roma Szakkollégium szervezésében. Február 27-én
19.00 óra: Ferenczi György és a Rackajam. Vendégek:
Roby Lakatos, Farkas Mihály, Ökrös Károly, Gryllus Dániel; a koncert után táncház a Sugalló együttessel. Helyszín: Nyíregyházi Fõiskola B épület, nagyelõadó. A belépés díjtalan.
KRSZH Focikupa az Evangélikus Roma Szakkollégium
szervezésében február 28-án 9.00 órától. Helyszín: Filo
Sportcentrum, Lapály utca 2–6. Bõvebben: www.meersz.hu.

2015-ben a víz világnapjának (március 22.) kiemelt témája a „Víz és a fenntartható fejlõdés”. A FETIVIZIG a
világnap alkalmából változatos programokkal hívja fel a
figyelmet a víz fontosságára, illetve rajzpályázatot és a
középiskolások számára szakmai pályázatot is hirdetett.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu/hirek/programajanlo.
A Népmûvészeti Stúdió 40 éves Jubileumi rendezvénysorozata az „Aranykapu” Bemutató Teremben. Kiállítás a
Tisza-Vidéki keresztszemes és Tirpák keresztszemes alkotásokból. A Népmûvészeti Szabadiskola elõadássorozata, egyéni alkotók részére, kapcsolódva a kiállítás tematikus anyagához. Megtekinthetõ: március 25-éig a Vasutas Mûvelõdési Házban (Toldi u. 23.) hétfõtõl péntekig
9.00–18.00 óráig.
Harcosok – A remény arcai címû fotókiállítás a Korzó
Bevásárlóközpontban. Tizennyolc ember, akiknek közös
a sorsa, mert mindannyian megvívták harcukat a rákkal...
Megtekinthetõ: március 31-éig. A kiállítás anyagából fotóalbum készült, melynek megvásárlásával a Rákbetegek
Országos Szervezetét támogatják.
Rákosi börtönei címû kiállítás a Jósa András Múzeumban. Megtekinthetõ: április 26-áig.

„Tavaszi hangulatban” – a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar különleges koncertje, nem csak komolyzenét kedvelõknek február 28-án 18.00 órától a Kodály Z. Általános Iskola hangversenytermében.
„A hit, az élet és az emlékezet terei” – Jürgen van Buer,
a berlini Humboldt Egyetem professzorának fotókiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti társalgójában.
Megtekinthetõ: február 28-áig.
Hajzer Gábor festménykiállítása a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermében. Megtekinthetõ: március 3-áig,
a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

BÁNKIS SIKER
A bánkis diákok a közelmúltban a Kutató Diákok
Országos Szövetsége szervezésében a Mûszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciáján vettek részt
Szekszárdon, ahol sikeresen szerepeltek.
A konferencián a bánkis delegáció jelent meg a legnépesebb csapattal, Zsigó tanár úr öt tanítványát (Nagy Enikõ, Tóth Richárd, Puluczkai Máté, Vas Bertalan, Sivák Levente) hívták ötletének bemutatására. A riválisok között
egyetemisták is szerepeltek, ezért jelent igazi sikert, hogy
a nyíregyházi csapat egyik tagja, a kilencedikes Nagy Enikõ Juole Thief (Joule-tolvaj) bemutatásával bejutott a miskolci döntõbe. Enikõ osztálytársai (Richárd – cipõtalpba
épített akkumulátortöltõ, Máté – Tesla Turbina, Bertalan –
kivezérlésjelzõ torony) is nagyszerû ötlettel indultak, de
az õ munkáikhoz további kidolgozás szükséges a zsûri
véleménye szerint. Sivák Levente, tizenegyedikes tanuló
már több alkalommal jelentkezett a konferenciára, az idei
ötletét (Hamis vagy nem hamis – Reklámfilmek trükkjeinek elemzése) nem juttatta döntõbe a zsûri.

HIRDETÉS

RAJZPÁLYÁZAT
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából „Álmaim erdeje” címmel
rajzpályázatot hirdet Nyíregyháza város alsó tagozatos tanulói számára két korcsoportban (1-2. és 34. osztály).
Készíthettek illusztrációt a vershez, vagy lerajzolhatjátok azt az álom-erdõt, melybe ébren is szívesen
ellátogatnátok. Az alkotások bármilyen technikával
készülhetnek, de ne legyenek nagyobbak A/4-es méretnél! 3 cm-es kerettel ellátva kérjük a pályamunkákat postán vagy személyesen eljuttatni erdei iskolánkba (4481 Nyíregyháza–Sóstóhegy, Igrice u. 3.)
Hátulján tüntessétek fel a következõket: készítõ
neve, osztálya; iskola neve; felkészítõ tanár vagy szülõ neve; elérhetõsége (lehetõleg mobilszám).
Határidõ: 2015. március 13. (péntek)
Osztályonként 5 mûvet tudunk elfogadni, Ti válasszátok ki a legjobbakat!
Mivel az Erdõk Nemzetközi Napja (március 21.)
szombatra esik, ünnepélyes eredményhirdetés az ezt
követõ hétfõn, március 23-án lesz. Korcsoportonként
a legszebb 3 alkotást jutalmazzuk, a díjazottakat külön értesítjük. Az eredményhirdetéssel egy idõben az
arra érdemes pályamunkákból kiállítás nyílik a Pál
Miklós Erdészeti Erdei Iskolában, s minden hétköznap 9–16 óra között megtekinthetõ lesz a Madarak és
Fák Napjáig (május közepéig).
A mûvükkel szereplõ gyermekek névsorát a Nyírerdõ honlapján olvashatjátok a megnyitót követõen.
További információ: 30/349-0839.

A JÁTÉK SZEREPE
Nagy sikerû szakmai napot tartottak a közelmúltban a Búzaszem Nyugati Óvoda székhelyintézményében. A szakmai nap elsõ részében a dajkák, majd az
óvodapedagógusok hallhattak színvonalas elõadást dr.
Pálfy Sándor fõiskolai tanártól, a „Dajkakompetenciák a gyermeki tevékenységekben” és „A játék szerepe az óvodai nevelésben” címmel.

Ezt követõen a tanfelügyeleti rendszer bevezetésérõl és a pedagógusminõsítésre való felkészítésrõl tájékoztatta a jelenlévõ pedagógusokat Kõhegyiné
Anderkó Csilla tanfelügyeleti szakértõ.
2015. FEBRUÁR 20.
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IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS: KÖZÖSEN, EGY CÉLÉRT
val megegyezõ donor adhat vért. Abban az esetben azonban, ha nem egyezik a vércsoport, egy másik betegen segíthetnek véradásukkal. A fõigazgató hozzátette, csak a
betegség konkrét ismeretében lehet megmondani, hogy
hány egység vérre van szüksége a betegnek, amelyet az
ellátó intézmény határoz meg és igényel meg az Országos Vérellátó Szolgálattól. Egy véradó egy egység vér, azaz
450 ml. Van olyan eset, amikor több mint 75 egység vérkészítményt kell beadni egy hematológián fekvõ betegnek. A fõigazgató hangsúlyozta, Nyíregyházán is minden
véradáson van lehetõség irányított véradásra.

Napjainkban egyre több felhívás kering fõként a közösségi oldalakon, amelyekben a családtagok hozzátartozójuk gyógyulásának elõsegítése érdekében vért
kérnek ismerõseiktõl. Példaértékû összefogás, történetek és sorsok: utánajártunk, hogy mit jelent pontosan
az irányított véradás, hogyan lehet elindítani a folyamatot, és megkérdeztünk olyan embereket is, akik részt
vettek már benne.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az irányított véradás egy olyan forma, amelynek során
a donorok megjelölhetik, hogy kinek a javára akarják adományozni a tõlük levett 450 ml vért, de csak akkor valósul meg, ha vércsoportjuk azonos a konkrét beteg vércsoportjával, ellenkezõ esetben egy ismeretlen betegen segítenek véradásukkal. Ezeket a vérkészítményeket az Országos Vérellátó Szolgálat nyilvántartja és – amennyiben
a szakmai szabályok lehetõvé teszik – azt a véradó által
megjelölt beteg kapja meg.

CSALÁDTAGOKKAL EGYÜTT
Dr. Jákó Kinga, az Országos Vérellátó Szolgálat fõigazgatója érdeklõdésünkre elmondta, az irányított véradás
egyszerûen mûködik: a folyamat elindításához a beteg és
az ellátó intézmény adataira van szükség, valamint ahhoz, hogy meginvitálják családtagjaikat, ismerõseiket egy
közös véradásra a legközelebbi vérellátó intézménybe
vagy kiszállásos helyszínre. Aki adni szeretne, annak a
jelentkezéskor (regisztrációkor) jeleznie kell, hogy irányított véradásra érkezett. Ki kell töltenie a betegre és a beteget ellátó intézményre vonatkozó nyomtatványokat. Ezt
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VÉRADÓS MOBILALKALMAZÁS
követõen már minden úgy mûködik, mint az általános véradáskor: személyi igazolványra, TAJ-, illetve lakcímkártyára van szükség.
Irányított véradás esetében csak a beteg vércsoportjá– Édesanyámnak augusztusban csípõprotézis-mûtéte volt. A beavatkozás elõtt mondták nekünk, hogy a
mûtéthez szükség lesz vérre, mert nyári hónap révén,
ilyenkor sokkal kevesebb a donor. Akkor kaptuk az
ötletet, hogy irányított véradással segíthetnénk. Betegségem miatt tõlem nem vehettek le vért, de megkértem a rokonainkat, a munkatársaimat, és õk segítettek. Volt olyan családtagunk, aki nagyon szeretett volna segíteni, de a testtömege 50 kilogramm alatt volt,
ezért tõle nem vették le a vért. Szerencsére elegendõ
mennyiségû vért sikerült összegyûjtenünk és az édesanyámnak is sikeres volt a mûtéte – mondta el Éva.

– Most már gyorsan és egyszerûen tájékozódhatunk
egy mobilalkalmazás segítségével a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások idõpontjáról és helyszínérõl – mondta el Szarkáné Kövi Márta, a Vöröskereszt
megyei vezetõje. – Ehhez nem kell mást tenni, csak az
applikációt letölteni az okostelefonra. Ezt követõen a
mobiltelefonon azonnal meg fog jelenni a hely, ahol
éppen tartózkodunk és piros vércseppek pedig azt fogják jelezni, hogy a környéken hol van véradás, így bárki könnyedén megtalálhatja a számára legmegfelelõbb
véradóhelyszínt. A vezetõ hozzátette, még mindig nagyon kevesen adnak vért, a lakónépesség alkalmas donorainak csak a 10 százaléka. Legfõbb céljuk ezért a
fiatalok megszólítása, hiszen a jelenlegi véradók többsége a 40 év feletti korosztályból tevõdik össze, akik
közül egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik
egészségi állapotuk romlása miatt nem lehetnek donorok. – Vérre pedig szükség van, hiszen életet menthet –
hangsúlyozta.

ÉRDEKESSÉGEK

MÁR A NYÍR-NÉL MEGDOBBAN A PÉCSI-SZÍV
A hagyományokhoz híven a Zrínyi Ilona Gimnázium idén is megrendezte jótékonysági bálját, melyre
ezúttal is nagyon sok öregdiák érkezett. A vendégek
között feltûnt Pécsi Ildikó, a Zrínyi Ilona Gimnázium
egykori diákja, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar
színmûvésznõ, rendezõ, érdemes és kiváló mûvész, a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Nyíregyháza díszpolgára.
Szerzõ: Dankó László
– 4 évvel ezelõtt jártam hivatalosan utoljára Nyíregyházán – kezdte az emlékek hatása alatt némileg elérzékenyülve a mûvésznõ. – Természetesen közben is jártam a
szabolcsi megyeszékhelyen, ha csak átutazóban is. Olyankor mindig találkozom a volt osztálytársammal, akivel
együtt jártunk általános iskolába, majd együtt érettségiztünk.

évben egyszer volt egy Zrínyi bál, és egyszer egy Kossuth.
Ezeket úgy vártuk, mint a Messiást!

SZAVALÓVERSENYTÕL A FÕISKOLÁIG
– Egy ilyen bál a hangulata, a könnyedsége miatt, talán
nem is alkalmas egy komoly visszaemlékezésre, de özv.
Fehér Gábornénak, az egyik osztályfõnökömnek nem lehetek elég hálás, amiért elsõben elindított egy szavalóversenyen, és onnantól kezdve sorra megnyertem az összes
ilyen versenyt. A fõiskolai felvételire, ahova 6 ezren jelentkeztek és felvettek huszonkettõt, én voltam az egyik,
aki sikerrel vette ezt az akadályt, szintén õ készített fel. Az
osztályfõnökömön kívül a többi tanárra is hálás szívvel
emlékszem vissza. Nagyon nagy öröm mindig, amikor itt
vagyok.
– Mondhatjuk úgy, hogy olyan alapokat adott az iskola, ami egy életre elkísérte?
– Hát hogyne! – válaszolta lelkendezve. – Alapokat,
magatartást és tartást – folytatta. – Akkoriban mi nem az
öltözködéssel rivalizáltunk. Az volt a fontos, hogy ki milyen kosárlabdázó, és szavalóversenyeket nyertünk. Szigorúak voltak a tanáraink, jól kellett tanulni, de jutott idõnk
például sportolásra is. Én úgy emlékszem vissza a tanáraimra, hogy szigorúak, de amellett érzõ szívû és segítõkész
emberek is voltak. Bevallom, akkoriban mi sem voltunk
teljesen tisztában, mi sem értékeltük igazából, milyen szerencsénk volt azzal, hogy a Zrínyibe járhattunk.

HAJNALI VONATOZÁS

Pécsi Ildikó Nyíregyházán
– Megdobban a szíve, amikor belép a Zrínyi Ilona Gimnáziumba, vagy meglátja a Nyíregyháza-táblát?
– Állandóan megdobban. Már csak akkor is, ha a Nyírnél tartanak. Én nagyon boldog és szerencsés életet éltem
ebben, az akkor még kisvárosban – szögezte le Pécsi Ildikó. Majd így folytatta: – Akkoriban nagyon erkölcsös volt
a világ, nem voltak vegyes gimnáziumok. A Zrínyi lánygimnázium volt, a Kossuth és a Vasvári pedig fiú. Nem
volt az az összevisszaság, ami ma van. Fegyelem volt. Egy

– Vidéki lányként nehéz volt megszokni a fõvárosi létet?
– Nagyon nehéz volt. A színmûvészeti elsõ félévi rostája után nem is bírtam tovább Pesten maradni. Felültem a
fekete vonatra és irány haza. Akkor még nem volt mobil,
hogy szóljak elõre a szüleimnek, hogy éjjel érkezem. Anyámék majd elájultak, amikor bekopogtam. Elmondtam nekik, hogy nem tudok a fõvárosban élni. Egész éjszaka fent
voltunk és beszélgettünk. Édesapa azt mondta: ,,A hajnali
vonattal visszamegyünk lányom, mert neked ez volt az
álmod, ez volt a vágyad. És ha eljutottál oda, nem kirúgtak, hanem sikeresen vizsgáztál, akkor vissza kell menned.” Visszafelé az elhivatottságról beszélgettünk a vonaton, aminek egyenes következménye volt, hogy a következõ évben már fõszerepet játszottam...

PORTRÉK

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

PAOLO ÉS AZ IGAZI
OLASZ PIZZA
Gyárigazgató, fodrász és étteremtulajdonos. Emberek, akik a világ különbözõ pontjairól érkeztek Nyíregyházára. Volt, akit a munka, míg másokat a szerelem vezérelt városunkba. Eltérõ terveik voltak, azonban most már közös bennük, hogy mindannyian a szabolcsi megyeszékhelyet tekintik otthonuknak. Így van
ez Paolóval is, aki 1994-ben érkezett elõször Magyarországra.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Paolo Liarbo egy belvárosi
pizzéria tulajdonosa, több mint két
évtizeddel ezelõtt döntött úgy, hogy
hátrahagyja Firenzét, a reneszánsz
bölcsõjét és Magyarországon folytatja az életét.
– Az akkori barátnõm nyíregyházi volt, ezért költöztem ide. Családi
okok miatt 2001-ben ugyan visszamentem Olaszországba, de már öt
éve, hogy újra itt vagyok és itt is maradok – kezdte a beszélgetést Paolo,
Paolo Liarbo
aki hozzátette, hogy kezdetben egyáltalán nem ismerte a magyar nyelvet, és ahogy õ mondja,
az utcán tanulta azt meg.
– Tudtam, hogy Nyíregyházán nem kapható igazi olasz
pizza, ezért mielõtt visszatértem volna ide, megtanultam
Olaszországban a mesterségét és itt nyitottam is egy
pizzériát – folytatta. – A tésztát mindig én nyújtom, formát
nem használok, csak a kezemmel alakítgatom. Hogy milyen az igazi olasz finomság? A tésztája vékony,
mozzarellát használok és nem sajtot, minden feltét friss és
a legfontosabb, hogy a hozzávalók eredeti olasz alapanyagok – tette hozzá.

„NYUGODTAN AKAROK ÉLNI”
Firenze szép város, de ott mindig rohanni kell. Ráadásul Olaszországban nincs szabad hely, minden be van
építve. Nyíregyházán sokkal nyugodtabb az élet, és én
ennek megfelelõen is akarok élni. Már itt van mindenem:
a lakásom, a barátnõm, a régi és az új barátaim. Olaszországban már csak a testvérem él, nincs, ami oda kötne.
Nekem itt van az otthonom – hangsúlyozta.

„AZ ÉV VISSZATÉRÕJE” JÁRT NYÍREGYHÁZÁN
Az elmúlt 10 évben volt már az év énekese, játszott
az év legjobb együttesében, szakmai és állami kitüntetéseket kapott, képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Lakása falát arany- és platinalemezek díszítik. Péter Szabó Szilvia itthon mindent elért, aztán 2011-ben külföldön is szerencsét próbált.
Két év után jött haza, újult erõvel, nagy tervekkel, Erdélyben ezért az „Év visszatérõje” díjat is megkapta.
Nyíregyházán is sokszor látott vendég: legutóbb az
Electrolux 10 éves születésnapi buliján meglepetésvendégként énekelt, de a Kossuth téren is varázslatos adventi hangulatot teremtett néhány hónapja. Olyan szívesen jön Nyíregyházára, mint ahogy exkluzív interjút
adott szerkesztõségünknek.

tem. Most, hogy hazajöttem, érzem igazán, hogy mennyire imádok itthon lenni. Nagyon felemelõ itthon lakni, élni.
A magyarságomat a gyökereimben hordozom és szerencsére annak idején találtam egy olyan csapatot, akik pontosan úgy képzelték el munkájukat, hogy benne van a
magyarság, a néptánc, a mi közös életérzésünk. Összefonódott az, amit én érzek és a munkánk. Ezt a jövõben is
meg kívánom õrizni.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
– Aki végigkövette a karriered, az rögtön észreveszi
minden produkciódban, hogy számodra kiemelkedõen
fontos a magyarságtudatod; zenében, táncban. Miért?
– Valóban, korábban néptáncoltam és nagyon szeretem a népzenét, a népzenei motívumokat, fõleg akkor,
amikor sír a hegedû, azt egyszerûen nem bírom megállni
könnyek nélkül. Bár viszonylag hosszú idõre számûzettem magam az országból, majdnem mindig könnybe lábadt szemmel szálltam le a géprõl, ez volt az én keresz-

Péter Szabó Szilvia az Electrolux 10 éves születésnapi
buliján, a Nyíregyházi Televízió kamerája elõtt
– Akik elhagyják az országot, gyakran küzdenek egy
kettõs érzéssel. Elmennek, mert úgy érzik, ott könnyebben boldogulnak majd, de kint meg alig várják, hogy hazajöjjenek. Te is így voltál ezzel?

– A szüleimtõl örököltem azt a tulajdonságot, hogy a
jég hátán is megélek, tehát azt nem mondhatom, hogy
nem bírtam külföldön. Azonban jött egy lehetõség és ezután megújulva, erõsebben tértem haza. Számomra nem
volt kérdés, hogy itthon folytassam-e vagy sem. Óvatosan, lépésrõl lépésre jöttem haza. Megteremtettem, hogy
legyen hová hazajönni. Ennek most már másfél éve. Úgy
gondolom, elég sokan ismerik azt az érzést, hogy milyen
hazatérni hosszabb külföldi tartózkodás után; beleszívni
a levegõbe, azt érezni, hogy itthon vagy, itt minden a tiéd,
ettõl nincs felemelõbb. Találkoztam külföldön olyan emberekkel, akik 40–50 éve nem jártak itthon. Le lehet így is
élni egy életet, azonban õk sem tudnak úgy beszélni Magyarországról, hogy ne lábadjon könnybe a szemük tõle.
– Szilvi! Ilyen komoly témák után engedj meg nekem
egy bonmot-ot. Soha nem gyûlt meg a bajod a magasságod miatt a pasiknál? Volt-e olyan, hogy egy nálad kisebb
férfi volt a párod?
– Ez egy aranyos kérdés! Bevallom, soha nem volt problémám a magasságommal. Azt azonban el kell mondanom, hogy soha nem volt kisebb barátom. Elnézést kell
kérnem az alacsonyabb pasiktól, de én a tõlem magasabb
férfiakat szeretem. Nekem a klasszikus pár kívülrõl úgy
néz ki, hogy a férfi magasabb a hölgynél. Vannak persze
kivételek is és én elfogadom ezt, azonban a mostani párom is magasabb tõlem. Még a legmagasabb tûsarkúmban sem tudok magasabb lenni, mint õ, így ezzel most
sincs probléma.
2015. FEBRUÁR 20.

13

EREDMÉNYEK

SPORT

A FÉSZERTÕL A VILÁGBAJNOKI CÍMIG
AUTÓFELNIKET EMELGETVE LETT A VILÁG LEGJOBBJA TÓTH ISTVÁN
Hátul, házának melléképületében készül, a saját
maga által készített súlyzókkal. 58 évesen 150 kilogrammot képes kinyomni fekvenyomásban, és több
mint tíz alkalommal lett a világ legjobbja kategóriájában. Pár tízezer forintból él, táplálékkiegészítõkre nem
telik, mégis eredményes. Tóth István nem adja fel, az
épek között is rendszeresen bizonyít.
– Csak az elmúlt évben négy világbajnoki címet szerzett fekvenyomásban, illetve testépítésben, különbözõ
szervezeteknél. Van még hely, ahová teheti a serlegeket?
– Egy ötpolcos szekrényen tárolom õket, 138 kupám
van. 1999-ben nyertem az elsõt Gyõrben, amikor miniszteri kitüntetést is átvehettem. Azóta sok nemzetközi versenyem volt különbözõ szervezeteknél, és büszke vagyok
rá, hogy világcsúcsokkal nyertem.
– 58 évesen is szálkás izomzattal rendelkezik. Honnan
jött a testépítés iránti szenvedély?
– A Piremon ülõröplabda-csapatában játszottam, és egy
pécsi mérkõzés közben szünet volt. Hallottam, hogy a
szomszédos teremben nagy a hangzavar, ezért átnéztem,
és egy fekvenyomóverseny volt. Gyorsan beneveztem, és
meg is nyertem a magyar bajnokságot.
– Igazi õserõnek bizonyult?
– Azért meg kellett dolgoznom érte. Eleinte nem akar-

Tóth István a közelmúltban Szekeres Pál miniszteri
biztostól (balról) vehetett át elismerést

INDUL A TAVASZI IDÉNY
A Paks elleni szombati találkozóval megkezdi az
idényt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapata. Ez
ugyan még egy õszrõl elmaradt mérkõzése a Szparinak,
de 2015-ben az elsõ tétmeccse. A Spartacus kerete
alaposan megváltozott a téli szünetben, nyolc új labdarúgó érkezett, akik a Honvéd ellen már játszhatnak.
Õket mutatjuk most be.
Bosnjak Predrag – Nem ismeretlen
a nyíregyházi szurkolóknak. Öt éve 25
bajnokit játszott a Szpariban, miután
Újvidékrõl szerzõdtette a Spartacus.
Gólt is szerzett az Újpest ellen, és a
Haladás játékosa lett. Olyan teljesítményt nyújtott, hogy az immár magyar
állampolgársággal rendelkezõ játékos
felhívta magára a Ferencváros, sõt Pintér Attila szövetségi kapitány figyelmét is. A zöld-fehérek
szerzõdtették, a válogatottban pedig 2014-ben Albánia
ellen mutatkozhatott be.

Igor Zofcák – 1,5 évre elkötelezte
magát a Spartacushoz. A szlovák középpályás 14 alkalommal léphetett pályára a válogatottban, 31 esztendõs.
2010-ben igazolt a Slovan Bratislavához, és 94 meccsen 13 gólt szerzett
a csapat színeiben. Õ is számos európai kupameccset játszott az elmúlt esztendõkben.

Deniss Ivanovs –
Lettországból érkezett. A 31 éves belsõ
védõt az Ajax is szerzõdtette, majd fiókcsapatának adta kölcsön. 2005 és
2013 között hatvan alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, ezeken két
gólt szerzett. 1,5 éves szerzõdést kötött
vele a Szpari.
Mihael Kovacevic – A középsõ védõ
horvát származású, de Svájcban született. 26 éves, 193 centiméter magas,
és korosztályos válogatott volt. Évekig
játszott a skót bajnokságban, a Dundee
United és a Ross Country csapataiban.
Elõbbi együttessel harmadik lett a skót
élvonalban, és megnyerte a skót kupát.

Juraj Halenár – 31 esztendõs, szlovák támadó. Az elmúlt hat évben a
Slovan Bratislava labdarúgója volt, és
150 élvonalbeli meccsen 55 gólt szerzett csapata színeiben. Számos Bajnokok Ligája és Európa-liga mérkõzést játszott, többek között a Napoli, a Sparta
Praha és a Ludogorec ellen, utóbbinak
két gólt is lõtt egy éve a selejtezõk során. Három alkalommal volt tagja a szlovák válogatottnak. A szlovák élvonal leggólerõsebb játékosa 2016. június 30-áig szóló szerzõdést kötött a Szparival.

L'Imam Seydi –
2011-ben érkezett Magyarországra,
elõbb a Diósgyõr, majd a Debrecen
labdarúgója lett. Az õsszel még a DVSC
színeiben épp a Szpari ellen szerezte
egyik gólját. Összesen nyolc meccsen
lépett pályára az idei bajnokságban a
Debrecenben és két gólt lõtt, de játszott a nemzetközi kupameccseken is.
Magyarországi pályafutása során eddig
31 gólt szerzett tétmérkõzésen. 1+1 éves szerzõdést kötött a Nyíregyházával.

2015. FEBRUÁR 20.

KUPAGYÕZTES
A PIREMON!
Bajnoki címek, kupagyõzelmek és BEK döntõ. Az elmúlt évtizedekben számos hazai és nemzetközi sikert
aratott a Piremon SE ülõröplabda-csapata. A nyíregyháziak idén is bejutottak a Magyar Kupa döntõjébe, ahol
a szerb Kikinda volt a nyírségiek ellenfele, akik meg-

Zurabi Arziani – Grúziából érkezett,
27 esztendõs, korábban az Anzsi
Mahacskala és a Rubin Kazany labdarúgója is volt. 2016. június 30-áig szóló szerzõdést kötött a klub a középpályással.

Dato Dartsimelia – A fiatal labdarúgó Grúziából jött, hazája U17-es és
U19-es válogatottjának is tagja volt,
legutóbb az ukrán Szevasztopolban játszott. A támadó ügyesen mozgott a tréningeken, a szakmai stáb elégedett volt
teljesítményével, ezért egy hosszú távú,
2017. december 31-éig szóló szerzõdést kínáltak a játékosnak. 19 esztendõs, 182 centiméter magas, jobb lábas.
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tak elfogadni. Elõfordult, hogy egy konditermet ott kellett
hagynom, mert hiába kaptam ingyen bérletet, kinéztek.
Az egyik lábamra mozgássérült vagyok, és ez sokaknak
nem tetszett.
– Képzelem mennyire rosszul esett mindez. Nem fordult meg a fejében, hogy feladja?
– Nem. Készítettem saját súlyzókat például autófelnibõl,
és elkezdtem hátul, a széntároló helyiségben – ami a szabad ég alatt van – edzeni. Odafigyeltem az étkezésre is,
amennyire tudtam. Nekem nem telik fehérjeporokra, azt
eszem, amit a család többi tagja is, persze figyelve, mibõl
mennyit fogyasztok. De heti három alkalommal napi 22,5 órát edzek.
– Mire lenne képes táplálékkiegészítõkkel?
– Plusz 10–15 kilogrammal többet bírnék kinyomni, ami
már elég lenne az olimpiai kvalifikációhoz. Most 150 kilogramm a rekordom. Luxemburgban a súlycsoportomban nem volt ép versenyzõ, ezért a magyar válogatottba
is bekerültem, és megnyertem a versenyt. Ez óriási öröm
volt számomra. De voltam Európa-bajnok, világbajnok,
világkupa gyõztes az épek között is. Most Dubajba kaptam meghívást egy testépítõversenyre, de nem tudom kifizetni a 80 ezer forintos repülõjegy árát. Szerencsére jelentkezett az egyik utazási irodának a tulajdonosa, úgy
tûnik, õ segít, hogy ott lehessek a versenyen.

nyerték hazájuk bajnokságát, de a Magyar Kupában és
a magyar bajnoki küzdelmekben is részt vesznek. Ezúttal azonban kevés babér termett nekik. A nyíregyháziak az elsõ játszmát magabiztosan nyerték, és bár a
folytatásban kicsit szorosabb volt az állás, a második
szettet is hozták. A harmadikban akkora volt a nyírségiek fölénye, hogy valamennyi cserejátékos lehetõséget
kapott, de így is simán nyert a Piremon, így 2015-ben
elhódította a Magyar Kupát!

SPORTPROGRAM
Február 21., szombat 18.00 BUSZACSA, NYKC–
Törökszentmiklós férfi kézilabda-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 22., vasárnap 18.00 Fatum-Nyíregyháza–TF-Budapest nõi röplabdamérkõzés
közvetítése
Február 23., hétfõ 19.30 NYKC–Törökszentmiklós
férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: február 20-án 17.00 óra: Rovarok – a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó szakkörös diákjainak elõadása. 26-án 17.00 óra: a Kaland-Old-Rock
zenekar koncertje. (Mûsoron az Illés, Neoton, Fonográf,
Express, Republic, Magna Cum Laude, Bródy János és
Demjén Ferenc dalai.) Március elejéig tekinthetõek meg
Farkas László tarcali amatõr festõ képei, bodrogkeresztúri
ifjú fotósok alkotásai és Zentai Mihály rádiógyûjteménye.
Minden program ingyenes. Információ: 42/402-004, 30/
252-0666.

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 23., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.
Póka Imre (11. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 25., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u. 7.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 21-én 16.00
óra: Rejtély az erdõben, 22-én 10.00 óra: Ki altatta el a
tejet. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az olvasás szerelmeseit a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára február 23-án 16.00 órától. Téma: Bohumil Hrabal:
Sörgyári capriccio. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
Hungarikum koncert február 26-án 18.00 órától a Vikár
Sándor Zeneiskolában. Magyar muzsika 60 percben. Horváth Péter – tárogató, klarinét; Gincsai Beáta – zongora.

JÁTÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
Gyûjtsd össze rég nem használt, selejtezésre váró játékaidat és hozd el hozzánk, hogy mi továbbadhassuk
egy mosolyért az arra rászoruló gyerekeknek!
Hova vidd, ha összegyûjtötted? Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,
Nyíregyháza, Városmajor u. 2. Meddig tedd ezt? 2015.
február 26.
Lakatos Tibor olajfestményeinek kiállítása a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában. Megtekinthetõ:
február 27-éig.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium jótékonysági bált rendez 2015. február 21-én 19.00 órától az
Orosi úti Kemence Csárdában.
Márk Attila Olivér igazgató és a Kölcsey gimnázium
tantestülete szeretettel vár minden érdeklõdõ szülõt és
volt kölcseys diákot, akik egy kellemes zenés-táncos
estet kívánnak együtt eltölteni.
Balla M. Anna Nyugi-Nyögi Ko(ó)r címû legújabb kötetének bemutatója február 20-án 15.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtár kamaratermében.
Cicabiztos tövisodú-barkácsolás. Az E-misszió Egyesület február 21-én 9.30–12.00 óráig újabb önkéntes odúkészítési akcióra vár minden érdeklõdõt a Sóstói-erdõbe,
az Erdei Tornapályára. A barkácsolást követõen az odúk
kihelyezéséhez is csatlakozhatnak az érdeklõdõk. További információ: www.sostoierdo.hu; https://www.facebook.com/sostoierdo.

MOZAIKOK NYÍREGYHÁZA
XX. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉBÕL
A Periférián Alapítvány által szervezett
konferenciasorozat elsõ rendezvényére várják
az érdeklõdõket február 27-én 14.00 órától
a Jósa András Múzeum dísztermébe.
Házigazda: dr. Szilassy Géza,
a Periférián Alapítvány elnöke.
Megnyitó köszöntõ: Jászai Menyhért,
Nyíregyháza alpolgármestere.
Elõadások:
Dr. Bene János: Epizódok Nyíregyháza
második világháborús történetébõl.
Dr. Takács Péter Dsc: Vallásüldözés: Pócspetri–
Nyíregyháza gyûlölethadjárat Mindszenty ellen.
Dr. Lupkovics György: Kommunista bosszúhadjárat
Nyíregyházán az 1956-os forradalom eseményeit
követõen.

Az Sz-Sz-B Megyei Levéltár várja az érdeklõdõket az
Arcok és könyvek a történelemtudomány körébõl c. sorozatban február 27-én 15.00 órakor a kárpátaljai magyar
történetkutatást bemutató délutánjára. Vendégek: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola oktatói és a fõiskola Lehoczky Tivadar Intézetének kutatói. „Málenkij
robot”. Kiállítás a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 21., szombat 11.00 Sicc, Babszem Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica, Mikszáth
bérlet, Nagyszínpad
Február 23., hétfõ 10.00 Sicc, Aladdin bérlet, MÛvész
Stúdió
Február 24., kedd 10.00 Sicc, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
Február 25., szerda 10.00 Sicc, Csingiling bérlet,
MÛvész Stúdió
Február 26., csütörtök 10.00 Sicc, Csiribiri bérlet,
MÛvész Stúdió
Február 27., péntek 10.00 Sicc, Gumimacik bérlet,
MÛvész Stúdió

GAZDIKERESÕ
Lizi: Körülbelül 7 éves, ivartalanított beagle szuka. Barátságos, nyugodt természetû kutyus. Lakásba és
kertes házba egyaránt ajánljuk.
Pimpa: Körülbelül 10 éves basset
hound szuka kutya, aki kölykével együtt került az Állatotthonba. Jó kondícióban lévõ, érdeklõdõ kutyus, akár lakásban tartásra is ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. FEBRUÁR 20.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
„NYÍREGYHÁZA VÁROS LOBOGÓJA MEGHAJOLT A MAGYAR GÉNIUSZ
CSODÁLATOS INKARNÁCIÓJA, JÓKAI MÓR SZELLEME ELÕTT”
A sorozat egy korábbi írásában már
megjelent, hogy Jókai Mórról utcát, teret
és iskolát neveztek el városunkban. Most
születésének 190. évfordulója alkalmából
azt gyûjtjük csokorba, hogyan emlékezett
a város 90 évvel ezelõtt, 1925-ben, a nagy
mesemondó születésének 100. évfordulóján. E jeles évforduló alkalmából az ország iskolái, egyesületei és törvényhatóságai áldoztak Jókai emlékének. A nyíregyházi emlékezések sorát a zsidó hitközség nyitotta, amikor az izraelita elemi iskola dísztermében dr. Bernstein Béla fõrabbi Jókairól készített tanulmányát ismertette. Az Evangélikus Fõgimnázium ünnepségén Kállay Miklós fõispán, Geduly Henrik evangélikus püspök, dr. Bencs Kálmán
polgármester és Szohor Pál fõjegyzõ is
megjelent. A Felsõ-Kereskedelmi Iskola
ünnepségét az iskola cserkészzenekara
irredenta dalok elõadásával nyitotta meg.
A tanítóképzõ megemlékezésén Téger
Béla tanár elõadásában azt hangsúlyozta, hogy a dualizmus éveiben Benczúr, Munkácsy és Jókai voltak „a magyar nemzet igazi diplomatái, akik rést hasítottak, olvasztottak a külföldi közöny jegében a magyarság javára”. A
Polgári Fiúiskola a zsúfolásig megtelt Városi Színházban

16

2015. FEBRUÁR 20.

tartotta ünnepségét, amelynek egyik fénypontja Liszt Ferenc Jókainak A holt költõ
szerelme címû versére komponált melodrámájának elõadása volt. A melodráma
után az iskola diákjai Jókai Melyiket a kilenc közül címû novelláját is megjelenítették a színpadon. A város március 6-án díszközgyûlést tartott az évforduló alkalmából.
A városháza erkélyére a város díszlobogóját helyezték, míg a vendégeket díszruhás,
kardos hajdúk fogadták. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Jókai fogadott leánya, Feszty Árpádné Jókai Róza és annak
leánya, Feszty Masa is. A gyûlésen elhatározták, hogy beszerzik Jókai mûveit és a
rávonatkozó értekezéseket, a Polgári Fiúiskolát az íróról nevezik el, valamint 50-50
aranykoronás pályadíjat tûztek ki a város
középiskolásai részére az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán címû regények
szabolcsi és nyíregyházi vonatkozásainak
feldolgozására.
(Képünkön Jókai fából faragott szobra, Béres Rudolf
2006-ban készült alkotása látható. A szobrot a Jókai nevét
büszkén viselõ református általános iskola udvarán leplezték le.)
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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