KÖRFORGALOM.
Jó ütemben halad a
körforgalom építése a
Szarvas utca–Arany János
utca keresztezõdésében,
ahol helyszíni szemlét
tartott dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
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LÓG-ÓRA

VEZETÉSTECHNIKA.
Tavasszal egyre több a
motoros az utakon, és
ezzel megnõ a motoros
balesetek száma. Fontos a
motor mûszaki állapota, a
védõfelszerelés és a
vezetéstechnika.
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RENDSZERES MOZGÁS

14
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PÖTTYÖS PANNI.
Nemcsak a gyermekeknek, de a felnõtteknek is
varázslatos élményt ígér a
Szepes Mária
mesekönyvsorozata
alapján írt Pöttyös Panni
címû darab.

A RÁJÁTSZÁS A CÉL

KÉSZÜL A SZABADPIAC BURKOLATA
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a vásárlókat és
árusokat, hogy a Búza téri szabadpiac rekonstrukciós
munkálatai április 13-ától (hétfõ) a terület térburkolásával folytatódnak. A munkálatok során a 2550 négyzetméteres külsõ elárusítóhely esztétikus, könnyen
takarítható és jól javítható térkõ burkolatot kap. A helyreállítás ideje alatt a piac – a tavalyihoz hasonló módon – a csarnok elõtti területen mûködik majd, a virágárusítás pedig a Búza téri parkolóban folyik. A helyreállítás elõreláthatóan május 31-ére fejezõdik be.
Részletek a jövõ heti számunkban.
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VIRÁGOS VÁROS

Fotó: Kohut Árpád

A fotó nem versenyre készült,
egyszerû pillanatkép,
noha többször nyertünk
már országos pályázatokon
nyíló növények által díszített belvárosi miliõnkkel. A tulipánok a tavaszt
hirdetik a Hõsök terén, a sétáló hölgyek ruházata azonban még nem szellõs a szeszélyes áprilisban... Nekik is szól két hét múlva, remélhetõleg a „szokásos” jó idõben a „Helló Nyíregyháza!” nagyrendezvény,
városunk központjában. (11. oldal)

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

FOKOZOTTABB RENDÕRI JELENLÉT, TÖBB KAMERA
Számos híradásban olvashattuk, hogy a hét végén rongálókat értek tetten a Sóstógyógyfürdõn szolgálatot
teljesítõ rendõrök. Sajnos, ez nem az elsõ ilyen eset
volt. De úgy tûnik, a városvezetés szándékának és az
illetékes szervek összefogásának köszönhetõen, egyre kevesebb az esélyük a vandáloknak.
Szerzõ: Sipos Marianna
Hétvégenként többször okoztak már károkat a sajátos
módon „szórakozni” vágyó fiatalok Sóstón és városszerte
is. A rongálás a sokszor jelentõs anyagi kár mellett a lakosok és a turisták nyugalmát is zavarja. Nyíregyházán már
eddig is számos lépést tettek a közbiztonság javításának
érdekében, melyek eredményei kézzel foghatóak, ahogy
ezt a hét végi tetten érés is bizonyítja. Az eset kapcsán dr.
Kovács Ferenc polgármester szerkesztõségünknek elmondta: Nyíregyházán, a digitális város program keretében is,
a közbiztonság további javítása kiemelt helyen szerepel.

A rendõrségi szakértõkkel, a Telekommal és a kormányzattal együttmûködve arra törekednek, hogy az elmúlt két
évben megkezdett kamerarendszer-építési program folytatódjon, a megelõzést és hatékony felderítést szolgálva.

EGYRE TÖBB TÉRFIGYELÕ
Nyíregyházán tavaly 53 új térfigyelõ kamerát telepítettek, ezek az Érkertben, a Huszártelepen és Örökösföldön
vigyázzák a rendet, így összesen 94 kamera pásztázta a
várost – eddig. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk,
36 térfigyelõt Sóstón is kihelyeznek, melyek már mûködnek is. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója lapunknak elmondta: a kamerák kihelyezése a Sóstó fejlesztését célzó több mint kétmilliárd forintos pályázat részeként valósult meg. A berendezések már
továbbítják a látottakat az Élményfürdõben és a Fürdõházban lévõ monitorokra, így bármilyen rendkívüli eset is
történjen Sóstón, azonnal tudják riasztani az érintett hatóságokat. Azt is megtudtuk, hogy a jövõ tervei között sze-

repel a térfigyelõk által továbbított képet, közvetlenül a
rendõrségre eljuttatni.

MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLAT
Dr. Kovács Ferenc polgármester arra is rávilágított, hogy
a rendõrséggel kötött korábbi megállapodás értelmében,
több rendõr járõrözik a kiemelt turisztikai központokban,
és Nyíregyháza belvárosában is. Szintén megerõsített a
rendõri szolgálat hétvégenként, az úgynevezett „buli napokon”, ahol a rendvédelmi szerv munkatársai a lakók
nyugalma érdekében szûrik ki a rendbontókat.
A hét végén történt eset kapcsán, Fülöp Gergely, a megyei rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje arra is rávilágított, hogy a most fülön csípett rendbontók nem elõször
garázdálkodtak. Az eljárás adatai szerint az egyik most
meggyanúsított fiú korábban is követett el hasonló bûncselekményt, õ egy hónappal korábban az egyik sóstói
parkban lerúgott egy köztéri lámpát és ezzel okozott rongálási kárt.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

ÁPRILIS 3., PÉNTEK

ÁPRILIS 3., PÉNTEK

SIKERES VIZSGÁT TETTEK

„KÖZTERESEKET” OKTATTAK

Nyíregyházán indult az önkormányzati és létesítményi tûzoltók részére 418
órás tanfolyam. A hallgatók 12 hét alatt
elméleti és gyakorlati szakmai képzésben részesültek. A megyei igazgatóság
állományából kerültek ki az oktatók, akik
hozzájárultak a képzés sikeréhez.

A megyei rendõr-fõkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztálya közterület-felügyelõknek tartott elméleti és szakmai
képzést. A rendõrök a kibõvült rendészeti tevékenységük szakszerû végrehajtására és a kényszerítõ eszközök alkalmazására készítik fel õket.

VAD-DÚL AZ UTAKON
A jó idõ beköszöntével hamarosan rügyet bontanak a fák, lombba borulnak
az ágak és zölden virul a természet. Tavasszal az erdõ képe teljesen megváltozik, és így új helyet keresnek a szabadban élõ állatok, amivel párhuzamosan
emelkedik a balesetek száma is.
Szerzõ: Bruszel Dóra

ÁPRILIS 3., PÉNTEK
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VIETNAM VOLT A TÉMA

ELTÁVOLÍTOTTÁK A KIDÕLT FÁT

Folytatódott a Mustárház kapacitásfejlesztõ projektje. Ezúttal egy ifjúságszakmai képzésen vettek részt a nyíregyházi
és romániai fiatalok, ahol az elõadások
Vietnam történelmérõl és aktualitásairól
szóltak. Szó esett a politikai rendszerükrõl, gazdasági helyzetükrõl.

A hét második felében ismételten jelentõs károkat okozott a vihar Nyíregyházán, a Huszártelepen. Egy fehér törzsû nyárfa több ága tört le az iskola udvarán, a balesetveszélyes ágakat a
NYÍRVV szakemberei emelõkosaras
autó segítségével eltávolították.

ÁPRILIS 4., SZOMBAT

ÁPRILIS 4., SZOMBAT

JUTALOM JÁRT

MEGBABONÁZTÁK A KÖZÖNSÉGET

A rendõrség Nyíregyházán is készült
az ünnepekre: húsvéti tojás és láthatósági mellény járt azoknak, akik betartották
a közlekedési szabályokat. A megyei baleset-megelõzési bizottság a Kótaji út és
a Westsik Vilmos utca keresztezõdésében ellenõrizte a közlekedõket.

Nagyszombaton adott nagy sikerû
koncertet Nyíregyházán a Mystery
Gang. A trió minden megmozdulása
élõ, ami szinte ritkaságszámba megy a
diszkó mûfaj megjelenése óta. A srácok
olyan hangulatot teremtettek, hogy szinte megbabonázták a publikumot.

ÁPRILIS 7., KEDD

ÁPRILIS 7., KEDD

ÚJRA ÚTON A CANTEMUS

SZEMETET SZEDNEK

A Nyíregyházi Cantemus Kórus két
együttese április 7-én indult útnak
Montreux-ba és Veronába. A Cantemus
Gyermekkar és a Cantemus Ifjúsági
Vegyeskar énekesei színesnek és izgalmasnak ígérkezõ programoknak néznek
elébe.

Megkezdte a 4. számú fõút melletti
terület megtisztítását a Magyar Közút.
A cég közfoglalkoztatottakkal végzi a
munkát. A munkálatok során összeszedik a szemetet a 4. számú fõút szélén
lévõ útpadkán és árokparton a lakott
területen belül és kívül is.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Plavecz János, megyei fõvadász érdeklõdésünkre elmondta, évente két idõszak
van, amikor különösen nagy veszélyt jelentenek a vadak az autósokra. Július végétõl
augusztus közepéig tart az õzek párzási idõszaka, ilyenkor az õzbak ûzi a sutát és fejvesztett szaladgálás közben az állatok a legváratlanabb pillanatban keresztezhetik az
úttestet. Nyáron ott is óvatosan kell közlekedni, ahol erre külön „vadveszély” jelzõ
tábla nem figyelmeztet.

FÕ AZ ÓVATOSSÁG
A másik ilyen idõszak tavasszal van,
amikor megváltozik az erdõ képe és a va-

dak új helyet keresnek. A szakember kiemelte, mivel a Sóstói-erdõt középen közút
szeli át, így ott állandóan figyelmesen kell
vezetni. A vadak nem tudják, hogy hol
mehetnek át, az autós pedig egy hirtelen
elé ugró vaddal szemben rendszerint tehetetlen. Az erdõ állatai különösen éjszaka vannak mozgásban, ezért arra figyelmezteti a sofõröket, hogy ha vezetés közben, köldökmagasságban világító szempárt
pillantanak meg az utak mentén, akkor
lépjenek a fékre és a legnagyobb óvatossággal közelítsék meg a területet.
Dr. Vajtó Levente rendõr százados, a
megyei fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõ-helyettese hozzátette,
a vadállatok életmódbeli sajátosságai alapján a közlekedési balesetek jellemzõen tavasszal és õsszel következnek be, többnyire az esti, éjszakai órákban.
A statisztikai adatok szerint 2014. évben a fenti okból 117 balesetben intézkedtek, melybõl 2 eset végzõdött súlyos kimenetellel. Kérik a közlekedõket, legyenek figyelemmel a vadveszélyt jelzõ közúti jelzésekre.

NÉPSZERÛ A PEDAGÓGUSKÉPZÉS
A tavalyihoz hasonlóan alakult a jelentkezések száma a Nyíregyházi Fõiskolán. A legfrissebb adatok szerint
összesen 1647 elsõ helyes jelentkezést
tudhat magáénak az intézmény.
Az elsõ helyen jelentkezõk több mint
fele (854 fõ) valamelyik pedagógusképzésre jelentkezett. A fõiskola öt legnépszerûbb
szakja közül négy errõl a területrõl kerül
ki. Ezek a szakok: tanári MA szak – 487

elsõ helyes jelentkezõ, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ – 141, tanító – 135, gazdálkodási és menedzsment – 94, osztatlan
tanári szak – 91. A képzési területek rangsorában a pedagógusképzést a gazdaságtudományi (173), sporttudományi (129),
agrár (124) és mûszaki (115) terület követi. Az elsõ helyes jelentkezõk 56 százaléka levelezõ munkarendre szeretne bejutni, s szinte kivétel nélkül állami ösztöndíjas képzésre (92 százalék).

SÁTORBONTÁS A FÜRDÕBEN
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatja
Tisztelt Vendégeit, hogy a sóstói Parkfürdõ 50 méteres medencéje sátorfedésének
bontása miatt, a medencét rövid idõre üzemen kívül helyezik. A bontás megkezdésének idõpontja: április 13., hétfõ. A medence újbóli üzembe helyezésének tervezett idõpontja: május 1., péntek. Ez idõ
alatt megtörténik a medence leengedése,
a sátor, valamint az összekötõ folyosó bontása, tér- és csempeburkolatok helyreállítása, egyben az éves kötelezõ vízcsere, a
medencetöltés és vízforgatás. Amennyiben
a medence használatára esetlegesen korábbi lehetõség nyílik, úgy arról külön értesítik a Vendégeket és együttmûködõ Partnereket. A munkálatok elvégzésének ide-

je alatt az Aquarius Élményfürdõ zavartalanul üzemel. Ez idõ alatt a Vendégek úszás
céljából a Júlia fürdõ 25 méteres medencéjét tudják igénybe venni.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS A VÍZTORONYNÁL
Jó ütemben halad a körforgalom építése a Szarvas
utca–Arany János utca keresztezõdésében. A munkálatoknál helyszíni szemlét tartott dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
A Szarvas utca–Arany János utca–Kígyó utca keresztezõdését teljesen átépítik, egy 30 méter átmérõjû körforgalmat alakítanak ki. A forgalmas csomópontban január
közepén kezdõdtek a munkálatok. A Kígyó utcán megtörtént a közmûvek, a UPC és a Magyar Telekom kábelek,
valamint az E.ON közvilágítás kiváltása, a Szarvas utcán
a csapadékvíz-elvezetés. Kijelölték a körforgalom helyét,
illetve elkészült a Kígyó utcai és az Arany János utcai sziget. Az Arany János utcán a szegélyezési munkák már befejezõdtek, és a jövõ héten marják fel az aszfaltot.

tosítják, és a kerékpárutat elviszik a Vécsey közig. Buszöblök épülnek az Arany János és a Szarvas utcán, valamint 17 új parkoló is létesül, illetve a meglévõ 22 parkoló
helyett az Arany János utca két oldalán 31 parkolóállás
lesz, a Szarvas utcán 14 parkolóhely épül, amelybõl nyolc
lesz új. Az Arany János utcát pedig teljes hosszában felújítják, hiszen nagyon ráfért már.

565 MILLIÓ FORINTOS PROJEKT
A beruházás része a „Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” címû projektnek,
amely mintegy 395 millió forintos támogatásban része-

ÉVTIZEDES PROBLÉMA VOLT
A körforgalom építése tehát jó ütemben halad, most 50
százalékos a készültség, a beruházással a tervek szerint
június közepére készülnek el. Addig forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az arra közlekedõknek. Az építkezésnél helyszíni szemlét tartott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Mint elmondta, évtizedes problémát oldanak meg, hiszen ebben a csomópontban nagyon sok súlyos kimenetelû és halálos baleset is történt. A
körforgalom építésével biztonságossá teszik a közlekedést,
a gyalogosforgalmat az eddigi kettõ helyett négy ágon biz-

Az építkezésnél helyszíni szemlét tartott
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere

sült, és ehhez az önkormányzat további 43 milliós önerõ
támogatást nyert. A közel 565 millió forintos bruttó összköltségû projekt keretében újult meg tavaly szeptemberben a Csaló köz és a Garibaldi utca is.

ASZFALTMARÁS AZ ARANYON
Április 13-án megkezdõdik az Arany János utcában
a meglévõ régi aszfaltburkolat marása, majd a kiegyenlítõ réteg felhordása és a fedlapok szintbe emelése,
majd ezt követõen az aszfaltozás. A munkákat a bal
pályán (páros házszámozású oldalon) kezdik. A munkálatok idejére a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend
nem változik meg, továbbra is érvényben marad az
útszakaszra vonatkozó korábban bevezetett „megállni tilos, elõzni tilos, 30 km/h” tilalom. Az aszfaltmarás idõszakában a közlekedõkre veszélyes gépmozgások esetén, rövid idõre a gépjármûforgalmat jelzõõrök fogják irányítani. A munkák idõtartama: idõjárástól függõen 3-4 hét. A páros házszámozású oldal
befejezése után kerül sor a páratlan számozású oldal
felújítására. Az úton folyó munkálatokkal párhuzamosan a járdákon is folynak a marási, kiegyenlítési munkák, a fedlapok szintbe helyezése és természetesen
az aszfaltozás. Kérik a jármûvezetõket és a gyalogosokat, hogy az érintett útszakaszon körültekintõen közlekedjenek!

UTAZÁS ELÕTT FIGYELJÜNK AZ OKMÁNYOKRA!
Nagyon sokan már év elején pontosan tudják, hogy
hová és mikor mennek nyaralni. Alaposan elõkészítik az üdüléseket, de sajnos az okmányokra csak az
utolsó pillanatban gondolnak. Pedig, ha idõben készíttetnek például útlevelet, lényegesen olcsóbb lesz,
mintha soron kívüli, sürgõsségi vagy azonnali módon
igénylik, sokszoros illetékkel terhelve.
Szerzõ: Sipos Marianna
Európa számos országába nem kell már útlevél, az uniós tagállamok mellett több országba is elég, ha csak személyi igazolványt visznek magukkal az utasok. De azt sem
árt a nyaralás elõtt ellenõrizni, hogy ne érje meglepetés
az utazót. Igen kellemetlen, ha egy ellenõrzés folyamán
derül ki, hogy érvénytelen a személyi igazolvány. Oda az
utazásnak, hiszen vissza kell fordulnia a határról a gondatlan turistának. Aki az unión kívül szeretné tölteni a szabadságát, az mindenképpen figyeljen oda útlevele érvényességére. De nem ám csak a lejárat dátumára, hiszen
számos országban kritérium, hogy a hazautat követõen is

még egy ideig érvényesnek kell lennie az okmánynak.
Érdemes ezekrõl is tájékozódni a szervezõktõl, vagy a világhálóról.

AKÁR EGY NAP ALATT IS
Az útlevéligényléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Márton Ferenc, a Megyei Kormányhivatal Okmányirodai osztályvezetõje tájékoztatta lapunkat, aki azzal kezdte, hogy a rendes eljárásban igényelt útlevélhez idõpont szükséges, melyet vagy személyesen, vagy telefonon a 06-42/
508-407 telefonszámon, vagy pedig a www.magyarorszag.hu
[1] honlapon igényelhetnek az ügyfelek. A soron kívüli, sürgõsségi és azonnali eljárásban igényelt úti okmányokhoz nem
szükséges idõpont. A magánútleveleknél ugyanis lehetõség
van arra is, hogy 7 vagy 3 napon belül elkészüljön az okmány, de a fõvárosi központi okmányirodában az is megoldható, hogy az ügyfél 24 órán belül átvehesse útlevelét. Ez
azonban jelentõs többletköltséggel jár – tette hozzá az irodavezetõ. Ahhoz, hogy az útlevél elkészülhessen, fontos, hogy
legyen nálunk személyazonosításra alkalmas, érvényes igazolvány. Ez lehet: személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetõi engedély, lakcímigazolvány stb. Fontos tud-

ni, hogy kiskorú útlevéligénylésénél a szülõ vagy gondviselõ
hozzájárulása is szükséges. Azt is megtudtuk, hogy vannak
rendkívüli esetek, amikor az ügyfél nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas érvényes okmánnyal, vagy egészségi állapota nem teszi lehetõvé a személyes ügyintézést,
rájuk sajátos szabályok vonatkoznak, melyekrõl az
okmanyiroda.hu oldalon tájékozódhatnak az érintettek.

HA RÖGTÖN KELL, DRÁGÁBB
Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmezõ részére kiállított magánútlevél esetén az eljárási illeték 5 évig érvényes magánútlevélnél 7500
forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint, 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz
ujjnyomatot) 2500 forint, 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútleve 2500 forint. Pótdíjak: soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19 000 forint, sürgõsségi (3
napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja
29 000 forint, azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39 000 forint. 6 év alatt: 3
évig érvényes magánútlevél 2500 forint, 6–12 éves
korig: 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint, 12–
18 éves korig: 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint. A további lehetõségekrõl bõvebb információt találhatnak az érdeklõdõk az okmanyiroda.hu oldalon.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NEM SZABAD A PÁLYA A VIZSGÁZÓKNAK?
Egy, a neve elhallgatását kérõ fiatal tanuló vezetõ
olvasói levélben kérte a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét, hogy segítsünk neki választ kapni problémájára. Elmondása szerint Nyíregyházán jelenleg nem
lehet forgalmi vizsgára jelentkezni, ugyanis leállították azok kiírását. Nem megerõsített információk szerint úgy tudja, esetleg csak júniusban indulhat be a vizsgáztatás.
Szerzõ: Bruszel Dóra

Kedves Napló!
Egy fiatal tanuló vezetõ vagyok, aki felháborodásában már az Önök szerkesztõségéhez fordul, mert egyszerûen értetlenül állok a történtek felett: Hogyan fordulhat elõ az, hogy a tanulóvezetõk Nyíregyházán nem
tudnak forgalmi vizsgára jelentkezni? Nagyon szerettem volna, ha a nyárra már meglenne a jogosítványom,
de egyelõre erre semmilyen esélyt sem látok. A közelmúltban volt a forgalmi vizsgám, de sajnos nem sikerült, amibe nagyban közrejátszott az is, hogy elsõ vizsgázóként nagyon stresszes voltam és idegesen nem lehet vezetni. Úgy döntöttem, hogy a sikertelenségen
hamar túl kell lépnem és megbeszéltem az oktatómmal, hogy rögtön jelentkezünk egy újabb forgalmi vizsgára. A vizsgaközpontban azonban nagy meglepetés
ért minket, ugyanis azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
Nyíregyházán jelen állás szerint nem lehet vizsgára jelentkezni, ugyanis leállították azok kiírását. Egymás között azt beszélik, hogy esetleg júniusban indulhat újra
a vizsgáztatás. Kérdem én, hogy történhet ilyen? Bizonytalanságban hagyják a tanulókat, ráadásul a két hónap
nagyon hosszú idõ, addig vegyünk plusz órákat? Mi
lehet a háttérben, hogy lehet az, hogy más megyében
lenne vizsgaidõpont? Nagyon kérem Önöket, segítsenek nekem választ találni.
Köszönettel: Egy olvasó
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JOBBAN MEGY, TÖBB A VIZSGA
Az olvasó panaszával megkerestük a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõségét. Kuncsik László, a Jármûvezetõ Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály osztályvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, az olvasó által említett probléma országos jelenség, ami azért következett be, mert az utóbbi idõszakban
nagy mértékben megnövekedett a vizsgaesemények száma. Kifejtette, ennek hátterében demográfiai kérdés is állhat, aminek hatása most hirtelen jelentkezett.

telhetõt megtesz, hogy megoldja a problémát, ezt azonban úgy szeretnék megvalósítani, hogy az demokratikus
legyen minden képzõszerv szakoktatója számára – hangsúlyozta.

LESZNEK KÖZELEBBI IDÕPONTOK?
– Április 17-ére összehívok egy iskolavezetõi értekezletet, amelyen minden autósiskola vezetõje jelen lesz és
ott egyértelmû tájékoztatást fogok adni, hogy mely idõpontok azok, amelyekre meg lehet kezdeni a vizsgakiírásokat, de úgy, hogy ez mindenki számára egyformán
elérhetõ legyen. A szervezeten belüli átszervezéseknek
és a megbízásos jogviszonyú vizsgabiztosok foglalkoztatásának köszönhetõen rövid idõn belül újabb vizsgaidõpontok lesznek elérhetõek, még április és május hónapban is.

KERESIK A MEGOLDÁST

– Két-három évvel ezelõtt az autóvezetõi képzésbõl kimaradt egy olyan réteg, akik különféle családi problémák
miatt nem tudtak jelentkezni tanfolyamra. Most, a gazdaság élénkülésével õk megjelentek a vizsgaközpontokban,
azonban nagyobb számban, mint ami a korábbi évekre
jellemzõ volt, és ez jelent nagy torlódást a vizsgaidõpontok tekintetében. A Közlekedési Felügyelõség minden tõle

Hozzátette, a 2 évvel ezelõtti adatokat figyelembe véve,
2014-ben 11 százalékkal növekedett meg az elméleti vizsgák száma, míg a gyakorlati vizsgáké 12 százalékkal. Ez
mindenhol létszámproblémát jelent. A probléma megoldásán az adott jogszabályi kereteken belül folyamatosan
dolgozunk. A vizsgakiírás felfüggesztése a vizsgázók érdekében történik, hogy a vizsgakiírás a jelentkezéstõl számítva ne legyen túl hosszú. Rövid távon belül a jelen szervezeti létszámmal nem lehet az említett vizsgázói létszám
ingadozását kezelni. Ennek megoldása hosszú távú humánerõforrás stratégiát igényel.
– A vizsgakiírás is körülbelül minden megyében itt tart,
csak aki nyilván érintett a dologban, az sérelmezi. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy orvosoljuk ezt a
problémát úgy, hogy az demokratikus legyen és mindenki
számára megfelelõ.
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HÍREK

HA LÓG-ÓRA VESZIK A FIGURÁT
Vannak fiatalok, akik nehezen viselik a közösségi szabályokat, és a felelések, a dolgozatok, illetve az órákon át tartó iskolai tanulás helyett inkább a kötöttségek nélküli sétálást vagy a barátokkal történõ trécselést választják. A csellengésnek azonban következményei is vannak, hiszen a rendõrség folyamatosan ellenõrzi a tanítási idõben lógó diákokat, túlzott mértékû
hiányzás esetén pedig a Magyar Államkincstár területi
szerve az iskoláztatási támogatás szüneteltetését is elrendelheti.

Amennyiben a gyermek 16 éven aluli, akkor megkeresik
a gyermekjóléti szolgálatot, hogy vegye fel a családdal a
kapcsolatot és nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás ismételt folyósításához szükséges feltételekrõl.
A hivatalvezetõ elmondta, második alkalommal akkor
ad jelzést az igazgató, ha az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások száma – az adott tanítási évben – eléri az ötven órát. Ekkor a gyámhivatal kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ
eljárás megindítását és a védelembe vételi eljárást, vagy

Szerzõ: Bruszel Dóra

CSELLENGÕ-AKCIÓK

Czikóné Ling Mária, a Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatalának vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmény igazgatója két alkalommal jelzi a gyámhivatal felé, ha egy gyermek
igazolatlanul hiányzik a kötelezõ tanórai foglalkozásról.

ELSÕ LÉPÉSBEN TÁJÉKOZTATNAK
Elsõ alkalommal akkor ad jelzést az igazgató a gyámhivatal felé, ha egy gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma – az adott tanítási
évben – elérte a tíz órát. Ekkor a gyámhivatal levélben
tájékoztatja a szülõt vagy a gondozót, hogy amennyiben
a gyermeke igazolatlan hiányzásainak száma az adott tanítási évben eléri az ötvenet, akkor a gyámhivatal kezdeményezi a Magyar Államkincstár területi szervénél az iskoláztatási támogatás szünetelését elrendelõ eljárás megindítását, valamint a 16. életévet be nem töltött gyermek
esetében megindítják az eljárást a védelembe vétel iránt.

hatása van. A Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala illetékességi területén – 15 település vonatkozásában –
2014. évben 319 gyermek esetében küldték ki az iskoláztatási támogatás jogosultja részére a tájékoztatást. 114 gyermek esetében történt meg csak az 50 órás jelzés is, aminek
következtében kezdeményezte a gyámhivatal az iskoláztatási támogatás szüneteltetése iránti eljárást a Magyar Államkincstár területi szervénél – tájékoztatott Czikóné Ling
Mária, aki hozzátette, az igazolatlanul mulasztó gyermekek több mint a fele a 16. életévét betöltötte, majdnem egyharmada pedig 14 és 16 életév közötti. Hangsúlyozta: a
szüneteltetések száma a 2013. évi adathoz képest kismértékû javulást mutat.

www.police.hu
megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot. A szüneteltetést elrendelõ döntést követõen a gyámhivatal a szüneteltetés
szükségességét 3 tanítási hónapot magába foglaló idõszakonként és a tanítási év lezárását követõ 15 napon belül
felülvizsgálja. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálati idõszakban a gyermek 5-nél több kötelezõ
tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott, a szüneteltetés nem szüntethetõ meg, ha nem mulasztott, kezdeményezik a kincstárnál annak visszavonását. A 10 órás igazolatlan mulasztásokat követõ tájékoztatásoknak jelentõs

Dr. Pál Gyula rendõr alezredes, a fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, havonta legalább két alkalommal szerveznek csellengõ-akciót, de amennyiben egyéb feladataik engedik, akár
többször is ellenõrzik a diákokat a tanítási napokon.
Az akciókra a fiatalok által gyakran látogatott helyeken, elsõsorban a belvárosban kerül sor. Az osztályvezetõ
arról is tájékoztatott, az igazoltatás során a megyei rendõr-fõkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül felveszik a kapcsolatot az oktatási intézmény vezetõjével, és a tanulót az iskolába kísérik, ahol átadják õt
az igazgatónak, vagy az intézmény képviselõjének. Kifejtette, az ellenõrzésekbe a legtöbb esetben bevonják a gyermekjóléti szolgálat munkatársait is, amelynek során pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek, a program kezdete óta
hónapról hónapra egyre kevesebb csellengõ fiatallal szemben kell intézkedniük.
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ÉLETUTAKAT BEFOLYÁSOLÓ MÉDIANAPOK
A Város-Kép Nonprofit Kft. mindhárom médiuma
gyakorlati képzõhelyként is rendszeresen segíti a médiaoktatást. A közelmúltban a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói látogattak el hozzánk,
hogy kipróbálhassák magukat bemondóként, megtanulják az újságszerkesztés alapjait és belelássanak a
nyiregyhaza.hu adminisztrációs felületébe. A következõkben az õ élménybeszámolójukat közöljük.
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium médiamûhelyének néhány hónapja minden szerda délután
volt egy találkozója. Itt a nyíregyházi médiumok kerültek
a középpontba, ezeket elemeztük felépítésük, tartalmuk,
megjelenésük alapján. Az elméletet megtanultuk, de mindez csupán a felszín volt ahhoz az információ- és tudásanyaghoz képest, amit három nap alatt szívtunk magunkba Nyíregyházán, a Város-Kép Kft.-nél.

napunkat egy híradófelvétel megtekintésével zártuk a színfalak mögül.

ÍGY KÉSZÜL A HÍRADÓ
Elfáradtunk, de megújuló erõvel és kíváncsian vártuk
kirándulásunk fénypontját, a szerdai napot. Kettes-hármas
csoportokban egy szerkesztõ és operatõr kollegával karöltve híreket gyûjtöttünk különbözõ helyszíneken, szóba
jöhetett itt az állatpark, egy óvoda, vagy akár a Szparistadion. S bizony, ez a hír még aznap lemegy a Híradóban! Saját szemünkkel láthattuk, hogy a hírbeszerzés, forgatás után az anyagot megírja a szerkesztõ, ami már kerül

„TISZTA TERMEK, MODERN TECHNIKA”
A MATEHETSZ alapítvány jóvoltából a nyíregyházi Médiacentrumban tehettünk többnapos látogatást. Ez nem
csupán egy közönséges „látogatás”, sokkal több volt annál. Megvizsgálhattuk mind a három szakterületnek, a televíziónak, a hetilapnak és a weboldalnak a mûködését.
Rögtön a találkozáskor egyedi kártyákat kaptunk a beléptetéshez, ettõl különlegesnek és nem mindennaposnak
éreztük ezt a világot. Az ügyvezetõ tájékoztatója után
bejárhattuk az épületet. Tiszta termek, modern technika.
De mit érne mindez, ha nem kezelné õket megfelelõ szakember? Ebben sincs hiány Nyíregyházán, meglátjátok. Elsõ

Miló Mihály vezetõ operatõr is ellátta tanácsokkal
a fiatalokat
egybõl a vágóhoz. Az egész folyamat rengeteg kisebb részegységbõl épül össze, melyek közösen alkotnak egy „nagyot”’, nevezetesen a Híradót. Ezután mi magunk bújhattunk be a hírmondók szerepébe, s érezhettük magunkat
Szellõ Istvánnak vagy Erõs Antóniának. Délután megéltük

INDUL A MOTOROS SZEZON
A jó idõ beköszöntével egyre több a motoros az utakon, s a tavaszi hónapokban megnõ a motoros balesetek száma. A balesetek elkerüléséért érdemes odafigyelni a motor mûszaki állapotára, a védõfelszerelésekre és a vezetéstechnikára is.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Itt a tavasz, kezdõdik a motoros szezon. Egyre többen
vágynak arra, hogy garázsban hagyják az autójukat és két
keréken közlekedjenek, vagy akár egy-egy hosszabb, hétvégi túrának is nekivágjanak. A tavasz kezdetekor persze
nem elég csupán felpattanni a motorra, a közlekedés elõtt
meg kell gyõzõdni arról, hogy a jármû megfelelõ mûszaki
állapotban van-e, elõ kell venni a védõfelszereléseket és
nem árt gyakorolni a vezetéstechnikát.

akkumulátor állapotára és a fékek mûködõképességére. Ezek
a biztonságos motorozás elengedhetetlen feltételei.

FONTOS A VÉDÕFELSZERELÉS
Bár Magyarországon csupán a bukósisak a motorosok
számára kötelezõen elõírt felszerelés, a szakemberek
egyéb védõeszközök használatát is javasolják. A motoros
biztonságát szolgálja a protektoros védõruha, a csizma, a
kesztyû és egy jól zárt bukósisak. A tavasz kezdetekor

ÁT KELL VIZSGÁLNI A MOTORT

a hetilap lapzártáját is, melyben minden másodpercben
120 százalékot nyújtottak a szerkesztõk. Csütörtökön a
honlap adminisztrációs felületével ismerkedtünk. Itt megjelennek a televíziós és naplós hírek webes formához igazítva. Célzott közönséghez juttatják el a tartalmakat, figyelve, elemezve a kattintások számát. Ez már a közeljövõ útja, ahogy az online marketing szakembertõl megtudtuk. A kiránduláson a szállást és az étkezést a MATEHETSZ
biztosította pénzügyileg, így nagyon keveset költöttünk
szerencsére.

„KÖSZÖNJÜK, NYÍREGYHÁZA”
Mindenképp szólnunk kell pár szót az ott dolgozó kollégákról. A fogadtatás, melyben részesültünk, páratlannak
bizonyult, roppant közvetlenül viszonyultak hozzánk. Teljesen természetesen végezték a dolgukat, egyáltalán nem
jelentettünk akadályt. Sõt, munkájuk alatt párhuzamosan
válaszoltak kérdéseinkre, s még barátias beszélgetéseket
is ejthettünk. Nemegyszer került szóba az elõzõ esti focivagy kosármeccsek végeredménye. Beszéltek nekünk
õszintén, tabuk nélkül, pedig mi csak egy Hajdúböszörménybõl érkezõ vadidegen diákcsoportnak tûntünk. Õk
mégis megadták azt a bizalmat, amivel máris egyszerûbbnek tûnt kérdezni, s tapasztalatot gyûjteni. Ugyanis ez
nemcsak egy szimpla tanulmányi kirándulás volt számunkra, hanem sokkal több. Ezzel a tudással felvértezve jobban meghatározhatjuk továbbtanulásunk sorsát, akár életutakat is befolyásolhat ez a három nap. Köszönjük
MATEHETSZ, köszönjük Nyíregyháza!
Nagy Gergõ Norbert

PÉNZ, DE HONNAN?
Pénz, de honnan? címmel rendezett konferenciát
Nyíregyházán a Piac és Profit magazin. A megyei kereskedelmi és iparkamarában tartott elõadássorozaton
az uniós támogatási forrásokról, a kedvezményes hitellehetõségekrõl, valamint a versenyképesség lehetõségének erõsítésérõl is szóltak.
Szerzõ: Erdõs József
A rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az eddigi városfejlesztésrõl és az önkormányzati költségvetés terhére felhasználható forrásról beszélt,
amely az elmúlt években mindig 1 milliárd feletti összeg
volt. Kiemelte, hogy az elmúlt négy esztendõben a már
meglévõ és az újonnan betelepülõ cégekkel több mint ötezer új munkahelyet teremtettek. A munkanélküliség 6 százalék körüli számra mérséklõdött, a befolyó adóbevétel
pedig folyamatosan növekszik.

UNIÓS PROGRAMOK

– Mindenképpen meg kell vizsgálni, milyen állapotban
vannak a gumik, de nem elég a kopást ellenõrizni, meg kell
nézni a nyomást is – mondta Szász Károly, a Nyíregyházi
Óriáskerék Motoros Egyesület elnöke. – Fontos, hogy a teleszkópokból ne szivárogjon az olaj, oda kell figyelni az

Hozzátette, ebben az évben várhatóan jelentõs összegû EU-s programok nyílnak a kis- és középvállalkozások,
valamint a regionális szereplõk számára. Újdonságokat a
Vidékfejlesztési Program is tartalmazni fog.
Fotó: illusztráció
nemcsak a motoros több az utakon, megszaporodik a
motoros balesetek száma is. Ezek többsége kanyarodáskor következik be, illetve akkor, amikor a motoros egy
másik jármûvet ki akar kerülni. A szakemberek szerint a
baleseteket a megfelelõ védõfelszerelésekkel és a jó
vezetéstechikával el lehet kerülni.

VEZETÉSTECHNIKAI KÉPZÉS INDUL
– Nyíregyházán lehetõség nyílik vezetéstechnikai képzésre – mondta Szász Károly. – Ehhez az önkormányzat
biztosítja a pályát, a képzést a Tiszavasvári úton, az Esély
Centrum területén tartják meg. Az oktatáshoz 11 motor
áll rendelkezésre. A képzést azért tartjuk fontosnak, mert
azt tapasztaljuk, hogy ott, ahol erre lehetõség nyílik, 30–
35 százalékkal csökkent a motoros balesetek száma. A
vezetéstechnikai képzésre a Nyíregyházi Óriáskerék Motoros Egyesületnél jelentkezhetnek az érdeklõdõk.
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Dr. Kovács Ferenc polgármester nyitotta meg a rendezvényt
Nyíregyházán, a közelmúltban fogadta el a közgyûlés
a város gazdasági programját. Ebben célként jelölik meg
további tõkeerõs befektetõi kör idevonzását, a város lakosságmegtartó erejének megerõsítését, valamint kiemelt
területként a turizmus fejlesztését. Ehhez kapcsolódóan
terveik szerint az idegenforgalmi adóból származó bevételeket a ciklus valamennyi évében továbbra is visszafordítják az ágazatba.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT)
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

intézményvezetô (magasabb vezetô) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A vezetôi megbízás idôtartama: a vezetôi megbízás határozott idôre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29–35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, munkamegosztási megállapodásokban, és a mûködést meghatározó
jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerû, jogszerû és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenôrzése, szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézmények gazdálkodási feladatait ellátó szerv irányítása, vezetése. (Az intézmény közfeladata: szociális és gyermekjóléti költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsôfokú képesítés, felsôoktatásban szerzett végzettség – állami felsôoktatási intézmény gazdasági vezetôjének a felsôoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség – és emellett a)
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelôi szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából
ezzel egyenértékû szakképesítés, vagy b) gazdasági vezetôi, belsô ellenôri, érvényesítôi, pénzügyi ellenjegyzôi – 2012.
január 1. elôtt az Áht. szerinti ellenjegyzôi –, vagy a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. §
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelôi szakképesítés vagy a felsôoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § szerinti szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elôélet,
– betöltött tizennyolcadik életév,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státus.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetôi tapasztalat,
– alapszintû számítástechnikai ismeretek,
– vezetôi engedély.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történô létesítése esetén büntetlen elôéletet igazoló, kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggô
kezeléséhez hozzájárul,
– ha a pályázó a vezetôi megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó
kifejezett nyilatkozatát,
– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat a Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, valamint e testület döntéshozatali eljárásában közremûködô személyek, és a pályázók meghallgatását végzô bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik,
– hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
A beosztás betölthetôségének idôpontja: a beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) címére történô megküldésével (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosítószámot: SZOC/
8418-7/2015, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetô.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a benyújtási határidô után a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott bizottság
– a jogszabályokban elôírt határidôk betartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az
elbírálás határidejéig meghozza a döntését. A benyújtott pályázatok érvényességét a Társulási Tanács az általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegeléssel hozza meg. A pályázattal kapcsolatos további információ
a Társulási Tanács elnökének címezve, írásban kérhetô, legkésôbb a beadási határidôt megelôzô tíz nappal.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.nyitot.hu – 2015. április 3.
– Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben szokásos módon – 2015. április 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
1./ A pályázatot papír alapon, zárt borítékban, „Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait
Ellátó Központ intézményvezetôi pályázat, SZOC/8418-7/2015” megjelöléssel, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának elnöke, Jászai Menyhért részére címezve kell benyújtani, a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. számra postai úton, tértivevényes küldeményként, elsôbbségi különszolgáltatással, legkésôbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. 2./ Az intézményvezetô (magasabb vezetô) által betöltendô munkakör: ügyintézô. 3./
Intézményvezetôi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô. 4./ A felhívás valamennyi felületen 2015. 04. 03-án kerül közzétételre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: 2015. 04. 03.
A pályázati kiírás közzétevôje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

LIKE – MEGMUTATJÁK, MIT TUDNAK
Elõdöntõn mutatták meg tehetségüket azok a fiatalok, akik beneveztek a Váci Mihály Kulturális Központ
LIKE, avagy Te mit tudsz? címmel megrendezett versenyére.

a bennük lakozó tehetség a felszínre törjön, hiszen ha valakiben bennmarad ez az adottság, akkor az olyan, mintha nem is létezne. Dr. Ulrich Attila hozzátette, a városnak
is büszkeség az, ha sok tehetséges fiatallal büszkélkedhet.

Több mint 120 nevezés és több mint 200 versenyzõ
érkezett arra a tehetségkutatóra, amelyet Nyíregyháza
önkormányzata, a Váci Mihály Kulturális Központ, és a
Nyírség Turizmusáért Egyesület közösen hirdetett meg 13
és 25 év közötti fiatalok részére. A megmérettetésre 4 kategóriában várták a nyíregyházi, vagy a városban tanuló
tehetséges fiatalokat. Hangszeres zene, ének, próza és vers,
valamint tánc osztályokban indultak a résztvevõk.

ESÉLY A KIBONTAKOZÁSRA
Nyíregyháza ezzel a versennyel is a helyi tehetségeknek biztosított teret annak érdekében, hogy tudásukat a
felszínre hozzák.
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere jó lehetõségnek ítélte meg a versenyt, amely
a tehetségeknek biztosít bemutatkozási esélyt. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a fiatalokat segíteni kell, hogy

A LIKE április 18-án a nyilvános középdöntõvel folytatódik, a végsõ, szintén mindenki elõtt nyitott megmérettetésre pedig május 9-én kerül sor. A döntõbe jutott tehetséges fiatalok értékes ajándékokkal és utazási lehetõséggel
gazdagodnak.

MAGASVÉRNYOMÁS: FÕ A RENDSZERES TESTMOZGÁS
A napokban dr. Kovács Ferenc polgármester a közösségi oldalán jelentette be, a nyári szünetig változatlan tartalommal és helyszínen folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza! A fiatalokat és idõsebbeket összefogó, illetve megmozgató szabadidõs és sportprogram,
melynek része a „Fitt Nyíregyháza”, hétrõl hétre százakat vonz, akik egészségtudatosan akarnak élni. Ehhez mi is szeretnénk hozzájárulni, ezért szakembereket kérünk meg arra, hogy osszák meg tanácsaikat az
olvasókkal.
Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved magasvérnyomás-betegségben. A betegség a fiatalokat, középkorúakat és idõseket egyaránt érinti. Statisztikáink szerint 100
emberbõl 20-an szenvednek a betegségben, akik közül 4en nem is tudnak róla, 16 beteg közül 3-an nem szedik a
gyógyszereket és 3-an nem megfelelõen mûködnek együtt
e kezeléssel. A betegek 50 százaléka van jól kezelve. A
cél, hogy mindenki 140/90 Hgmm vérnyomás alatti értéken éljen.
Normálisnak tartjuk a 135/85 Hgmm értéket és optimálisnak tekintjük azonban a 120/80 Hgmm alatti vérnyomást. Akinek vérnyomásértéke a 140/90 Hgmm felett van,
keresse fel háziorvosát.
A betegség megelõzésére már gyermekkorban gondolni kell.

HELYES TÁPLÁLKOZÁS
A helyes táplálkozás és rendszeres testmozgás elengedhetetlen. Optimálisnak tartjuk a mediterrán konyha szerinti étkezést. Ajánljuk az olívaolaj, fehér hús, tengeri hal,

zöldség, gyümölcs, tejtermék, teljes kiõrlésû gabonából
készült termékek fogyasztását. Kerülni kellene az alkohol,
kávé, energiaitalok bevitelét! A betegség fõ kockázati tényezõi: a dohányzás, a zsíros, fûszeres, sós ételek, a túlsúly. Kockázati tényezõ a magas vérzsírszint és cukorbetegség.
A testmozgás diétával együtt megelõzi a túlsúly kialakulását. Testmozgásként javasoljuk az alacsony pulzusszámmal történõ tevékenységeket, mint a lassú futás, kerékpározás, úszás. A rendszeres séta ajánlott a testi és a
lelki egészség megõrzése érdekében. A mozgás során
olyan vegyületek szabadulnak föl a testben, melyek „a
stresszhelyzetet oldják”.

Ha már kialakult a betegség, tanácsos kerülni a hirtelen
nyomásfokozódással járó sportokat, mint például a súlyemelést. A gyógyszerek rendszeres, pontos szedése megelõzheti a szövõdmények kialakulását. A súlyos szövõdmények: szívelégtelenség, szívinfarktus, agyvérzés, vesebetegség elõfordulásának lehetõsége statisztikailag 50 százalékkal csökken, amennyiben a 140/90 Hgmm-es cél vérnyomásértéket elérjük.
Dr. Valent Mihály
fõorvos

AJÁNLÁSOK AZ ÖREGEDÉS
MÛVÉSZETE CÍMÛ RENDEZVÉNYHEZ:
Az idõsödés olyan folyamat, amely minden egyes embert érint. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a
városban élõ idõs emberekre, a szociális támogatásukra,
az idõsek biztonságának és emberi méltóságának megõrzését támogató gazdasági és társadalmi környezet kialakítására. Azonban a kiegyensúlyozott idõskorhoz nem csak
a fizikális, de a lelki és mentális erõnlét is elengedhetetlen.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és Nyíregyháza MJV Önkormányzata ezzel az ingyenes elõadássorozattal kíván segítséget nyújtani az aktív és sikeres idõskor megvalósításához. Kérem, éljenek a lehetõséggel.
Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza MJV polgármestere
A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája egy már
évtizedek óta meglévõ hagyományon alapszik, ahol idõseknek elõadásokat tartanak, hogy olyan ismeretekre tegyenek szert, mellyel egészségesek és hosszú életûek lehessenek, valamint hogy lépést tudjanak tartani a modern korral.
Egy éven keresztül két évadban (tavaszi és õszi) 6-6 elõadást hallgathatnak meg az öregedéshez legjobban értõ
szakemberektõl, a helyes életmódról, táplálkozásról, szellemi és fizikai aktivitás jelentõségérõl, de más, õket érintõ
témákról – legyen az akár a divat – is.
A következõ évben az elõadássorozat folytatása mellett további kurzusok is indulnak, ahol az 50 év felettiek
újabb ismereteket sajátíthatnak el.
Prof. dr. Semsei Imre
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

INNOVÁCIÓS- ÉS ÁLLÁSBÖRZE A FÕISKOLÁN INTOLERANCIAVIZSGÁLAT
A Nyíregyházi Fõiskola április 14-én, tizedik alkalommal rendezi meg Innovációs- és Állásbörzéjét, ahová a városból, a megyébõl és a régióból egyaránt várnak kiállítókat. Az ’A’ épület Bessenyei Aulájában tartandó jubileumi rendezvényre több mint húsz cég jelezte részvételét, melyek számos állásajánlattal érkeznek többek között a mûszaki, a pénzügyi és az informatikai területeket képviselve.
A kiállítás vendégei karrier- és mentálhigiénés tanácsadást is kaphatnak, sõt próbainterjún is részt vehetnek. A
rendezvényt a tervek szerint dr. Palkovics László, felsõoktatásért felelõs államtitkár nyitja meg. Nem véletlenül rendezik meg minden év tavaszán a börzét, hiszen júniusban
közel ezer pályakezdõ diplomás kezdi meg életútját a
munkaerõpiac világában. A kiállítók és a hallgatók igényeihez igazodva a fõiskola idén is sokszínû munkaerõpiaci kavalkádot szeretne teremteni, közel hozva egymáshoz az álláskeresõket és a munkaadókat. Bár az érdeklõ8
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dõk között mindig többségben vannak a Nyíregyházi Fõiskola hallgatói, valamint öregdiákjai, idén is számítanak
a középiskolai tanulmányaikat hamarosan befejezõ korosztályra is, hiszen a jelen lévõ cégek állásajánlatain túl
diákmunkát, szakmai gyakorlati helyet is találhatnak a kiállítást felkeresõk. Az állásbörze tematikája öt évvel ezelõtt megújult, s azóta az innováció megjelenítését is tartalmazza. Ennek jegyében tavaly Nyíregyháza város innovációit és folyamatban lévõ fejlesztéseit mutatta be a
városi turisztikai iroda munkatársai által összeállított kiállítás, idén pedig az informatika hazai és nemzetközi eredményeivel ismerkedhetnek meg a látogatók a program
innovációs standjain, s ki is próbálhatják a smart-típusú
fejlesztések legújabb eszközeit.
A megyei jogú város mint kiállító ebben az évben sem
marad távol, a rendezvény jól prezentálja a fõiskola, valamint a város és a régió közötti sikeres együttmûködést.
A délelõtt 10 és délután 3 óra között ingyenesen látogatható programra minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Részletekért keresse a http://karrier.nyf.hu/ weboldalt.

Májustól Nyíregyházán is lehetõség nyílik táplálékintolerancia-vizsgálatra. A diagnosztikai eljárást a Most
Élsz Egyesület kezdeményezte, de mindenki számára
elérhetõ.
A táplálékintolerancia-vizsgálatról tartottak elõadásokat szakemberek a Váci Mihály Kulturális Központban. A
rendezvényt a Most Élsz Egyesület szervezte. Ez a diagnosztikai eljárás ugyanis nélkülözhetetlen az autisták és
sok egyéb betegséggel szenvedõk körében. Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke azt mondta: számukra
fontos ez a vizsgálat, hiszen az autisták többsége emésztési problémával küzd. Ennek felismerésével az életminõségük javulhat. A táplálékintolerancia-vizsgálat május 4étõl mindenki számára elérhetõ lesz Nyíregyházán. Az
autizmussal élõk a vizsgálatra a www.mostelsz.hu
weboldalon jelentkezhetnek. A teszt elvégzéséhez az önkormányzat támogatást nyújt. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta: a vizsgálat elvégzéséhez
rendelõt és a szükséges személyi feltételeket biztosítja az
önkormányzat a Szent István utca 14. szám alatt.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

FÕISKOLAI PROGRAMOK
Fejlesztõ biblioterápia. Április 14-én 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári teadélutánján dr. Vaczóné Antal Erika, a Móricz Zsigmond Könyvtár könyvtárosa, biblioterapeuta
tart elõadást „Hátrányos helyzetûek fejlesztõ biblioterápiája” címmel. Helye: a fõiskola Központi Könyvtárának rendezvényterme (megközelíthetõ a „B” épület Mozaikterme felõl).
Kiállítás és kötetbemutató. A Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra Intézete és a Spanyolnátha mûvészeti folyóirat várja az érdeklõdõket április 15-én 15.00 órára a fõiskola Könyvtár
Galériájába, ahol Vass Tibor, József Attila-díjas költõ, képzõmûvész kiállításának megnyitójára és „A Nagy Bibin” címû kötetének bemutatójára kerül sor. A kiállítást megnyitja dr.
Jánosi Zoltán rektor, köszöntõt mond Szepessy Béla DLA intézetigazgató és performansszal
közremûködik Orosz Csaba és a VINYL csoport.

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:
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 24.
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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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

FALUSI HÚSVÉT A MÚZEUMFALUBAN
Fotó:
Kohut Árpád

Igazi különlegességek várták hétfõn a múzeumfaluba látogató érdeklõdõket. A szeles idõ ellenére több
tucatnyian töltötték húsvét második napját a skanzenben, ahol az érdeklõdõk többek között kipróbálhatták
a hagyományos tojásfestést és megtekinthették a Nyírség Néptáncegyüttes húsvéti játékát is.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Sóstói Múzeumfaluban már évek óta hagyomány a
Falusi Húsvét, ami idén is húsvéti locsolkodással vette
kezdetét. A nap folyamán a skanzenben felelevenítették a
régi falusi népszokásokat a tojásfestéstõl kezdve a lakomán át egészen az ünnephez kapcsolódó babonákig, de a
látogatók megismerhették a hagyományos húsvéti tojások
díszítõtechnikáit is, mint a berzselést, a karcolást, sõt a
beregi aranytojás készítését is.

NYÁRI ÜZEMMÓDBAN
A skanzen színes programsorozata a húsvéti nagyrendezvénnyel nem ér véget. Nagyné Bõsze Katalin, a múzeumfalu megbízott igazgatója érdeklõdésünkre elmondta,
az országos viszonylatban is igazi különlegességnek számító Árpád-kori falut ebben az évben szeretnék még kö-

zelebb hozni a közönséghez, és remélik, a nyíregyháziak
és a városunkba érkezõ vendégek emiatt is ellátogatnak
majd a nyíregyházi skanzenbe.
Április elsejétõl már a nyári nyitvatartási rend szerint

PÖTTYÖS PANNI A MÛVÉSZBEN
Nemcsak a gyermekeknek, de a felnõtteknek is varázslatos élményt ígér a Szepes Mária mesekönyvsorozata alapján írt Pöttyös Panni címû darab, melynek õsbemutatóját a hétvégén tekinthették meg az érdeklõdõk a MÛvész Stúdióban.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Amint a napokban annyi év után ismét kezembe vettem hajdani kedvenc könyvemet, még most is szinte minden mondatára emlékeztem, s ismét rácsodálkoztam, hogy
lehet egy mindennapi történet ennyire elbûvölõ. Milyen
furcsa, hogy a 18 darabból álló szériát az az egykori színésznõ vetette papírra, aki például A mindennapi élet
mágiáját, jó néhány Karády-dal szövegét avagy A Vörös
Oroszlán címû regényt írta, aminek dramatizált változatát olyan felejthetetlenül adja elõ évek óta Venczel Vera a
Vígszínházban. Azt gondolhatnánk, hogy a mesében unokáját nagyon bölcsen nevelgetõ nagymama bizonyára a
csaknem száz évet megélt szerzõ. Csakhogy az õ egyetlen fiúgyermeke hét hónaposan meghalt, így sosem tudhatta meg, milyen „bábuskának” lenni. A pszichológiát,
irodalomtörténetet és összehasonlító vallástörténetet is
tanult Szepes Mária szereplõjének lelkével azonosulva
azonban mégis átélte ezt. A most színre vitt darabban Széles Zita testesíti meg a jóságos nagyit.

Csaba által rendezett zenés mesejátékban, amit nagyon
szeretett, s bizonyára többen felfigyeltek tehetségére a Tetkó
címû „Vajdasági apokalipszis”-ben nyújtott alakítása révén is.
– Történetünkben Pöttyös Panni hamarosan iskolába
megy – meséli Kinga. – Ebben az idõszakban játszódnak
az események. Prózai az elõadás zöme, ám Kazár Pál szerzett hozzá két dalt, s itt-ott zenei aláfestés is szerepel.
Mészáros Márton lesz Péterke, Varga Balázs a Bárány,
Varga Csilla Az esernyõ szíve, Ükükapa pedig Kertész
Zsolt, aki egyben a koreográfusunk is. Pázmány Virág terveinek köszönhetõek a színes díszletek és jelmezek.

PÖTTYÖS PANNI ELJUT A HOLDRA
A történet azzal indul, hogy Pöttyös Panni bárányhimlõs lesz. Ahhoz, hogy meggyógyuljon, a darab szerint fel
kell jutnia a Holdra, ahol a Mágikus Holdpor eltünteti a
viszketõ pöttyöket. Ükükapa repülni tudó esernyõje segíthet a reménytelen vállalkozásban, ezt azonban csak az

ZITA JÓSÁGOS NAGYMAMA LESZ
– Amikor óvodás volt a most másodikos kislányom, Csenge, akkor gyakran olvastam neki Pöttyös Panni történeteit,
mert nagyon szerette. Bár korban nem járok ott, de színészként izgalmas dolog kipróbálni a nagymama szerepkört. A
gyermekek fantáziájának direkt jót tesz, ha egy fiatalabb
színész alakítja, hiszen játékból õk is bárkik lehetnek. Ideális nagymama jelenik meg a színen, aki jó kedélyû, jóindulatú, szeret játszani az unokájával. Több kötet felhasználásával készítette a szövegkönyvet Kardos Tünde dramaturg
és a rendezõ, Sipos Balázs egyetemi hallgató. A játék, az
álom és a valóság együtt van jelen benne.

SZÍNES LÁTVÁNYVILÁG
Bende Kinga játssza Pöttyös Pannit. Az elõzõ évben
szerepelt már a Tessék engem megmenteni címû, Tasnádi
10
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várja a látogatóit a Sóstói Múzeumfalu. A következõ nagyrendezvényük május elsején lesz, de színes programokkal készülnek pünkösdre, a múzeumi világnapra, és nem
maradhat majd el a szentiváni tûz lángra lobbantása sem.

SZALONMÛVÉSZET
Ma már egy lelkes csapatnak köszönhetõen mi is a
szalonok békés légkörében élvezhetjük a zene és a társasági élet örömeit a Brillante Stúdió jóvoltából.
Szerzõ: Sipos Marianna
Nemrégiben felkaptam a fejem egy meghívóra: a
Brillante Stúdió Lakáskoncertre invitált minden érdeklõdõt Nyíregyházán, a Deák Ferenc utca 4. szám alá. Hajtott a kíváncsiság, hiszen történelmi ismereteim során olvastam már a szelíd polgári miliõben tartott szalonmûvészetrõl, azok hangulatáról, kulturális jelentõségérõl. El sem
tudtam képzelni, hogyan valósítható ez meg napjainkban.
A polgári lakás ajtaján belépve mintha visszamentem volna az idõben. A szalon középpontjában egy zongora állt,
körülötte székek és több mint két tucat érdeklõdõ, akik
tátott szájjal hallgatták a Tavaszidézõ szóval és zenével
címet viselõ elõadást.

TELJES ERÕBEDOBÁSSAL
A versekkel tarkított kórusmuzsika belengte az ódon
falakat, ahogy a tavasz hírnökei bújnak a napvilágra, úgy
lett egyre dinamikusabb és vidámabb a dal. Majd olyan
fülbemászó dallamok következtek, mint Hajnal–Ulmann,
Lehet, hogy szép nem vagyok... kezdetû slágere, vagy
Fényes–Szász Fogj egy sétapálcát!-ja. De nemcsak a közönség volt ám elbûvölve, hanem a kórus tagjai is olyan
magával ragadóan adtak elõ, mintha egy sportcsarnok
többezres közönségének énekeltek volna. A közel egyórás koncert után, ráadást is követelt a maroknyi nézõsereg, amit örömmel meg is tett a tucatnyi kórustag, majd
vendégségbe invitálták a hallgatóságot. A lakás másik helyisége már hamisítatlan szalonhangulatban fogadta vendégeit. Sütemények, édességek, finomságok, frissítõk várták mindazokat, akik még egy kedélyes csevegésre maradni szerettek volna a koncert után.

A HELY ÉS A LELKESEDÉS ADOTT
Pöttyös Pannis pillanat
álmaiban találhatja meg Panni, ha sok kalandon megy sikeresen keresztül mesebeli és valódi barátai segítségével.
Vagyis köznyelvre lefordítva: a sok alvás jutalma a gyógyulás, de mennyivel költõibb, gyermeki nyelven fogalmazottabb ez a nagymama fantázia-teremtette világa szerint!
– Arra szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét – veszi
át a szót Zita –, hogy a betegségtõl nem kell megijedni,
hanem a képzelet segítségével szembe kell szállni a problémával. Játszani jó, a fantázia remek dolog, megszépíti
az életet!

Dobronyi Erzsébet karvezetõtõl megtudom, hogy két
éve énekel együtt a lelkes csapat. Egy részük más kórusoknak is tagjai, míg mások zenetanárok, de vannak itt
tanítványok is. A lakáskoncert ötlete úgy jött – mesélte a
karvezetõ –, hogy próbálni itt nála, ebben a tágas lakásban szoktak. Miután hely van bõven, lelkesedés meg még
több, így magától értetõdõ volt a lakáskoncert ötlete, melyet már a harmadik alkalommal szerveztek meg.
Ezt nagyon jól is teszik, hiszen ezen a csípõs, szeles
márciusi vasárnap estén valamennyi koncertlátogató igazi tavaszi, dudorászós hangulatban lépett ki a Deák Ferenc utcai lakás ajtaján, ahogy én is.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ELHUNYT ANTALL ISTVÁN
Életének 62. évében, szerdán, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Antall István kulturális újságíró, szerkesztõ-riporter, aki ezer szállal kötõdött Nyíregyházához – kaptuk a fájdalmas hírt lapzártánkkor.
Antall István Egerben született 1953-ban. A nyíregyházi Bessenyei György
Fõiskolán rajz–földrajz, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen néprajz
szakon diplomázott. 1979-tõl dolgozott a Magyar Rádió, majd az MTVA szerkesztõségeiben. 1979-tõl 1987-ig a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójának, egyben a város kulturális életének volt meghatározó alakja. Késõbb több lapot is
szerkesztett, majd a Magyar Rádió és a Magyar Televízió különbözõ szerkesztõségeiben dolgozott. Szerkesztõje volt a HANGSÚLY, hangos irodalmi és mûvészeti folyóiratnak, mely 1983. november 14-én, élõ rádiófelvétellel kezdte munkáját. Szerkesztõi voltak: Görömbei András irodalomtörténész, Nagy András
László színházi rendezõ és Ratkó József költõ. A kéthavonta jelentkezõ, közönség elõtti rádiófelvételük állandó helyszíne a nyíregyházi Váci Mihály Megyei és
Városi Mûvelõdési Központ kamaraterme volt, 1986-ig.

JUBILÁL AZ ÉVISZ
ÉVISZ Családi Nappal és Old Boys Kosárlabda Tornával ünnepli fennállásának
45. évfordulóját a Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola.
Az április 18-án zajló egész napos programra nemcsak a jelenlegi diákokat várják,
hanem azok családtagjait, hajdani diákokat
és korábban itt dolgozó pedagógusokat is.
A rendezvény fõvédnöke dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere.
Lakatos István és Gergely Tamás fõszervezõktõl megtudtuk, hogy a középiskola
neve, szorosan összefonódott a kosárlabdával, ezért nem véletlen, hogy a jubileumi
rendezvény egyik legfontosabb eleme lesz
az Old Boys Kosárlabda Torna. Erre a megmérettetésre folyamatosan jelentkezhetnek
mai és régi éviszes diákok is. A rendezvényt
fõzõverseny, kulturális és színpadi programok színesítik. Színpadra lép délután az
ANT-HILL Zenekar, mely az iskola elsõ
együttese volt. Frontembere Muri András, a

tehetségkutatókból ismert Muri Enikõ
édesapja. Aki ellátogat a rendezvényre,
személyesen is találkozhat az énekesnõvel.
De nemcsak õ lesz az egyetlen ismert ember a rendezvényen, hiszen az alma mater
falai közül számos, ismertté vált személyiség került ki. Itt lesz Nagy Antal 32-szeres
válogatott labdarúgó, Véber István, az RTL
Klub meteorológusa, Somogyi László és
Gyõrfi István, magyar válogatott kosárlabdázók, Veres Péter, magyar és világválogatott röplabdázó, Kerekes László, magyar
válogatott atléta, 1987 Országos Kosárlabda Diákolimpia Bajnokcsapata és dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
és Bálint Zoltán, a Giganet igazgatója is.
Családi nap lévén, természetesen a gyermekekre is gondoltak a szervezõk. Õket
LEGO-sarok, lufibohóc, trambulinszimulátor várja egész nap. A résztvevõk az élmények mellett értékes ajándékokkal is távozhatnak, hiszen több mint félmillió forint értékû tombolanyeremény várja az ide
érkezõket a helyi támogatók és Nyíregyháza önkormányzata jóvoltából.
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SZTORI

EGYMÁSTÓL ELSZAKADT CSALÁDTAGOK NYOMÁBAN
Kanada, Kamerun, Kambodzsa és Japán. Óceánon
innen és túl, szerte a világban élnek egymástól elszakadt családtagok. Több évtizeddel a háború, valamint
az 1956-os forradalom kitörése után, még mindig vannak bizonytalanságban élõ emberek, akik szeretnék
újra magukhoz ölelni régóta nem látott hozzátartozójukat, vagy egyszerûen csak tudni akarják, hol tért végsõ nyugalomra szerettük.

valami baj, vagy csak egy ártatlan dolog van a hallgatás
hátterében. Kifejtette, a keresési kérelmet személyesen,
postai úton vagy e-mailben is el lehet küldeni a Vöröskereszt bármely szervezetéhez. Az elsõ lépés mindig az, hogy
a keresõ személy kitölti az úgynevezett keresési kérdõívet, és ezt követõen a munkatársak mérlegelik az ügyet.
Pozitív elbírálás esetén a keresési ügyet megnyitó Vörös-

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS
Szarkáné Kövi Márta, a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója elmondta, gyakran keresik meg õket olyan
magyar szülõk is, akiknek gyermeke külföldre ment munkát vállalni, de nem veszi fel a mobiltelefonját és nem
tudnak róla semmit sem. A hozzátartozó ilyenkor tehetetlen és a Keresõszolgálathoz fordul. Mivel az egész világon mûködik a keresõszolgálat, ezért a hálózat segítségével kapcsolatba tudnak lépni az adott országban dolgozó
vöröskeresztes kollégákkal is, akik utánanéznek, van-e

KÖZÖSSÉGI OLDAL SEGÍTETT
„Egy szociális otthonban élõ férfi levele került sorra,
aki öt éve nem tud a fia hollétérõl. A régi lakcímére
hiába küld levelet, azt gyanítja, hogy külföldre ment. A
szokásos gyakorlat az, hogy mielõtt bármilyen ügyben
mozgósítanánk a Vöröskereszt Keresõszolgálatát, a helybõl elérhetõ adatbázisokban kutatunk. Egy ilyen a
Facebook, ahol találtunk egy olyan személyt, akire nagyon ráillettek az adatok. Gyorsan küldtünk neki egy
üzenetet. Alig 2 óra múlva megjött a válasz, megtaláltuk a keresett személyt.”

Szerzõ: Bruszel Dóra
A Magyar Vöröskereszt az I. világháború óta mûködteti
Keresõszolgálatát. A háború befejeztével azonban nem ért
véget az eltûntek sorsának kutatása, az egymástól elszakadt családtagok keresése. Még most is évente családok
tucatjai fordulnak a Magyar Vöröskereszt Keresõszolgálatához, a háború során eltûnt vagy tõle elszakadt családtagja sorsának kutatását kérve. A hálózat olyan helyzetben is segítséget nyújt, amikor a hozzátartozótól való elszakadás komoly érzelmi problémát jelent a segítséget kérõ
személy részére, és más módon nem tudja családtagját
megtalálni.

borús anyagok nagy része megsemmisült, és nem minden
országban mûködik még hatékony keresõszolgálat. A kutatást nehezíti az adatvédelemre vonatkozó törvény félreértelmezése, és egyes országokban a központi nyilvántartás hiánya.

MEGTALÁLT TESTVÉREK
Forrás: internet
kereszt szervezet továbbítja a keresést annak az országnak a Vöröskereszt szervezetéhez, ahol a keresett személy
feltehetõen tartózkodik, ahonnan utoljára hírt adott magáról. Ez utóbbi szervezet fogja a tényleges keresést bonyolítani az adott ország területén.
– A keresés gyakran olyan, mint Ariadné fonala, nagyon kusza és a kollégák szinte a lehetetlent próbálják
meg. Sokszor csak néhány információt kapnak a keresõ
személytõl, és ebbõl kell kiindulniuk. Ennek ellenére nagyon jók az eredményeink, a keresések nagy része pozitívan zárul és ez mindenkit jó érzéssel tölt el – tette hozzá.
Sajnos azonban nem mindenkit sikerül megtalálni, a há-

„Egy hatvanéves, állami gondozásban felnövõ férfi
levélben keresett meg minket. Szüleirõl szeretett volna
többet megtudni, de a hosszas kutatás eredményeképpen az derült ki, hogy van egy fiútestvére is, akinek a
létezésérõl nem is tudott. Mindkét fél részérõl nagy volt
az öröm. Egy korábbi keresési ügyünkben pedig a két
hónapos kora óta intézetben nevelkedett asszonyt azzal a jó és váratlan hírrel tudtuk meglepni, hogy édesanyjának rajta kívül még kilenc gyermeke született.
Valamennyi állami gondozásba került, de a testvérek
soha nem találkoztak. A kilenc testvér közül hetet sikerült megtalálnunk.”

EMLÉKEZÉS A NYÍREGYHÁZI ELHURCOLTAKRA
Mint ismert, a kormány – a Kárpát-medencében élõk
1944-45-ben kezdõdõ, a Szovjetunióba kényszermunkára történõ internálásának 70. évfordulójáról való
méltó megemlékezés céljából – a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. A témában korábban
könyvet is megjelentetõ dr. Fazekas Árpád ragadott
tollat, hogy emlékezzen, emlékeztessen.
Mottó: Életüket kioltotta a gyûlölet,
Emléküket megõrzi a szeretet!
A II. világháború harcainak elültével: a „béke” 3. napján: 1944. november 2-án volt a nyíregyházi szovjet elhurcolás. A 2300 civilbõl, hosszú évek múltán, csupán
kb. 5 százalék térhetett haza. Ez népirtás, genocídium volt,
nem pedig felszabadítás. Ezen magyarországi szovjet elhurcolásoknak különös jellegzetessége volt még, hogy az
igazság sok-sok esetben máig nem ismert! Hogyan lehetséges ez? A magyarázatot elõsegítik saját kutatási tapasztalataim. Ez évben ugyanis már 26 éve lesz annak, hogy
Nyíregyháza gyásznapja emlékezetére megjelent az Elhurcoltak címû kötetem: 171 oldalon, 17 képpel, 5000
példányban, országos terjesztéssel, a nyíregyházi HatárSzél Kft. kiadásában. A könyv lényege az a 80 oldal (69–
149. oldal), amely tartalmazza 1173 elhurcolt személy
névsorát. A könnyebb használhatóság és a jobb áttekinthetõség kedvéért, én az adatokat betûrendi sorrendben
közöltem. Elõzetesen nem foglalkoztam az elhurcoltakkal, s könyvemet pedig Burget Lajos újságíró, a Határ-Szél
c. hetilap fõszerkesztõjének a felkérésére írtam meg. Õ,
elõtte a Kelet-Magyarország újságírója volt és így jól ismerte helytörténeti munkásságomat, s szerzõdést kötött
velem a kézirat mielõbbi elkészítésére.

KUTATÓI SZERENCSE
Eleinte, kb. 4 hónapig az ismert elhurcoltak hozzátartozóit kerestem fel, illetve a Hazafias Népfront fogadóóráin beszélgettem megmenekült elhurcoltakkal. Majd, 2
hónapon át naponta kutattam a helybeli Levéltár iratait.
Itt végül, hozzám szegõdött a „kutatói szerencse”! Ugyanis
már-már reménytelennek látszott a helyzet, hiszen a do12
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kumentumok õrzõi közül senki sem tudott – esetleg nem
mert – bõvebb felvilágosítással szolgálni. Egy véletlen folytán, az elhurcolt nyíregyházi vasutasok bérjegyzékében találtam egy kis papírszeletet, rajta kézírással: a névsor a 63.
számú dobozban található. Most már csak meg kellett írni!

PETROV-PARANCS
A nyíregyházi elhurcolás korai idõpontja (1944. november 2.!), az elhurcoltak magas aránya és a hosszú évek
után hazatérõk rendkívül csekély száma vonatkozásában
nem lehetett közömbös Petrov tábornok személyes nyíregyházi kötõdése! Ugyanis, városunk németek általi vissza-

EMLÉKMÛ IS SZÜLETETT
A kézirat elkészítése 4 hónapig, a kinyomtatása 2 hónapig (akkor ez nagyon rövid idõnek számított) tartott. A
kötetet dr. Katona Béla tanár, ’56-os sorstársam ismertette
„Egy megdöbbentõ könyv olvasása közben” cím alatt a
Szabolcs-Szatmári Szemle 1990. évi 1. számában. A könyv
igazi kisugárzása, sikere azonban csak 15 év múlva következett be, amikor az Északi temetõben létesített emlékmûre – hozzájárulásommal – felvésték a több mint ezer
nyíregyházi elhurcolt adatait. Azért nem 2300 név szerepelt, mert a szovjet katonai vezetés csakis az akkor még
élõk nevét fogadta el a névjegyzék összeállítóitól. A halottak nem számítottak! Eleinte a szovjet katonai szervek
és a magyar politikai vezetõk egyformán tagadták még az
elhurcolás tényét is. A névsor adataiból pedig kiderül, hogy
a nyíregyházi 2300 polgári személy elhurcolása még mintegy 1600 feleséget és 3900 gyermeket is érintett! Joggal
mondható tehát, hogy 1944. november 2-a Nyíregyháza
város gyásznapja. Szomorúan kell megállapítani, hogy a
hazatért elhurcoltak avagy a lágerekben elpusztultak családjai nem kaptak kártérítést. Sõt, ezt a magyar állam sem
igényelte.

FÉLTEK BESZÉLNI
Emlékhely a nyíregyházi Északi temetõben
foglalásakor, 1944. október 23–30. között Petrov ezredest
sikeresen rejtegették az itteni Magdaleneumban (Korányi
Frigyes utca 166. szám) apácaruhában az apácák és a
Dunántúlról ide menekült Békefi (Grunner) Benõ (1909–
1964) nyíregyházi ref. lelkész (majd KGB-ügynök is!).
Megjegyezzük, hogy Békefi Benõ volt az itteni elhurcolás
legfõbb irányítója, s 1981-ben készült emléktáblája máig
látható a zárda elõterében; a TIB 2014. május 4-ei tiltakozása ellenére. Az ilyen hagyományápolás: a történelmi
igazságtétel szégyene! Csak 1944. november 12-én ülésezett a Kárpátalját megszálló 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa I. E. Petrov, immár tábornok vezetésével és elfogadta a magyar és német nemzetiségi polgárok internálását tartalmazó, szigorúan titkos 0036. számú parancsot.

Mindezekrõl azért nem tudtunk tényszerûen, mert az
elhurcoltak közül hosszú évek múltán hazaengedett néhány
meggyötört foglyot szabadon bocsátásuk elõtt gondosan
eligazították, hogy: a lágerekben történtekrõl senkinek egy
szót sem szabad szólni! A megfélemlítés hatásos volt. Még
a feleségek sem tudtak sokat az egészrõl, örültek, hogy a
férj, illetve családapa hazatért. Sõt, a besúgás virágkorában, a Rákosi-rendszer elején még a vonaton is nyomban
lekapcsolták azt, aki utazás közben beszélni mert az elhurcolásról. Tudunk ilyen esetekrõl. A hagyományápolás szép
feladata, hogy ezen szinte hihetetlen tényeket a fiatalokkal
megismertesse, megõrizze az utókor számára. Teljesen
egyetértünk Babits Mihály 1924-ben írott Kanizsai Dorottya
c. versének gyönyörû soraival:
„nem feledésben van orvosság,
hanem éppen az emlékezésben.”

INTERJÚ

HIRDETÉS

ÜGYÉSZ, AKINEK NEM SZÁRAZ A JOG
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Sipos
László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyésze, megyei fõügyészhelyettes részére. Az indoklás szerint a
kitüntetést az ügyészi szervezetben eltöltött több mint
három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett,
magas színvonalú szakmai és vezetõi tevékenysége,
valamint tudományos munkája elismeréseként kapta.
Dr. Sipos Lászlóval az elmúlt három évtizedrõl és az
ügyészi pálya kihívásairól beszélgettünk.

VÁLTOZATOS MUNKA

Szerzõ: Sipos Marianna
A kezdetekrõl megtudtunk egy érdekességet: azt, hogy
bár édesapja filozófus, édesanyja pedig magyar–történelem szakos tanárnõ volt, mind az általános, mind a középiskolában matematika tagozatra járt és építészmérnök
szeretett volna lenni. Ez a vonzalom ugyan megmaradt,
hiszen magánemberként továbbra is érdeklõdik az építészet és a mûemlékvédelem iránt, de a középiskolai évek
alatt megerõsödött humán beállítottsága, és a jogi pálya
vonzásába került. Úgy gondolta, hogy a jog az a terület,
ahol leginkább ki tud teljesedni.

NYÍREGYHÁZÁT VÁLASZTOTTA
A Szegedi Egyetemre járt, amely egy rendkívül nyitott
intézmény volt – mesélte. Olyan professzorai voltak, aki-

Dr. Sipos László
ket ’56-os múltjuk miatt Budapestrõl számûztek, maga az
egyetem pedig Európa-központú, nagyon igényes és magas szintû oktatást nyújtott. Ekkor tudatosult benne, hogy
valójában az igazságszolgáltatás és azok részterületei foglalkoztatják. Bár kapott volna Szegeden tanársegédi állást, mégis Nyíregyházát választotta, amit soha nem bánt
meg. Ekkor már tudta, hogy az ügyészi pálya és a törvényességi felügyelet – amivel szinte a pályája kezdetétõl
foglalkozik – számára a hivatás. A tudományos munka
sem kerülte el, hét éve védte meg PhD-disszertációját,
2009 januárjától tagja a Magyar Tudományos Akadémia
Állam- és Jogtudományi Bizottságának.

Dr. Sipos László a fõügyészség közjogi szakágát vezeti,
mely izgalmas szakterület. Ide tartoznak a szabálysértési
ügyek, a büntetés-végrehajtás törvényessége, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelmi kérelmek, a tisztességtelen
szerzõdések, de foglalkoznak a családon belüli erõszakkal és a fiatalkorúak ellen indított eljárásokkal, valamint a
civil szervezetekkel, az alapítványokkal és az egyesületekkel is. Neki (is) köszönhetõen sokat olvashattunk, hallhattunk már a törvényességi felügyelet által föltárt jogsértésekrõl, mulasztásokról, hiszen a szakág vezetõjeként
mindig törekedett arra, hogy a közvélemény is belelásson
ebbe az ügyészi tevékenységbe. Sokszor szerepelt a helyi
és országos médiában egy-egy kiemelkedõ eset kapcsán.
Csak egy, a sok kiemelkedõ eset közül: olasz vendégvadászok fokozottan védett állatokat lõttek ki megyénkben,
ezért ellenük több tízmillió forintos kártérítést kezdeményeztek.

UTAZNI ÉS FÉNYKÉPEZNI SZERET
Ma már kevesen mondhatják el magukról, hogy jól körbe határolható hobbijuk van, dr. Sipos László közéjük tartozik. Számos fotóalbum mutatja be az utazásai során
készített fényképeit. Ország- és világszerte is ismertek
templom-, freskó- és kastélyfotói. Jelentõs szerepet vállalt
a mûemlékvédelem területén, számos publikációja jelent
meg ebben a témában is.

PREVENCIÓS RENDÕRSÉGI OLDAL
Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Élettörténetek Nyíregyházán!”
pályázat benyújtására

A legnépszerûbb közösségi oldalon hozott létre
profilt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság. Céljuk, hogy a legfiatalabbakhoz is eljussanak.

kossággal. Céljuk, hogy azokat is elérjék, akikhez más
kommunikációs csatornán keresztül nem tudják eljuttatni üzeneteiket. Itt megjelennek a rendõrség hivatalos
internetes portáljára kikerült megyei közlemények, és más
közérdeklõdésre számot tartó posztokat is megosztanak.
A március elején indult oldalon elsõsorban bûn- és bal- Az oldal az alábbi címen érhetõ el:
eset-megelõzési információkat kívánnak megosztani a lahttps://www.facebook.com/szszb.mrfk.prevencio.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Idôsügyi Tanács kezdeményezésére és együttmûködésével
„Élettörténetek Nyíregyházán!” címmel pályázatot hirdet nyíregyházi lakóhelyû, idôskorú természetes személyek számára.
A pályázat mottója: „egy jó története mindenkinek van:
az élete, vagy abból egy fejezet”.
Pályázat témája: az idôs ember életének vagy egy fontos
eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat
a felnövekvô nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez
kapcsolódnak.
Pályázati dokumentáció:
– pályázati anyag (maga az írásmû), maximum 10 oldal
terjedelemben, kézzel vagy gépírással, melyhez fotódokumentáció is mellékelhetô,
– hozzájáruló nyilatkozat – a pályázó hozzájárul, hogy írását megjelentethetjük,
– kérjük feltüntetni a történet címét és íróját, lakcímét,
elérhetôségét.
A pályázati anyagot 1 eredeti és 1 másolati példányban az
Idôsügyi Tanács címére (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.) postai úton kell benyújtani.
A benyújtás határideje: 2015. április 24. (péntek).
A benyújtott pályamûveket szakértô bizottság bírálja el.
Az I–III. helyezett díjazásban részesül.
Valamennyi pályázó elismerô oklevelet kap.
Jó munkát, sikeres alkotást kívánunk!
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ÚJ SZERKEZET A KOSARASOKNÁL
Új szakmai felállással vág neki a következõ szezonnak a Marso-NYKK. A nyíregyházi férfi kosárlabdacsapatot a jövõben Sitku Ernõ szakmai igazgatóként irányítja.
Sitku Ernõ 1,5 éve vette át az NB I „A” csoportjában szereplõ nyíregyházi férfi kosárlabdacsapat szakmai irányítását. A több mint százszoros válogatott játékos vezetésével
az együttes idén bennmaradt az élvonalban, és a következõ szezonban 15. idényét kezdheti a legjobbak között. Sitku
Ernõ viszont áprilistól már nem vezetõedzõként, hanem
szakmai igazgatóként áll munkában.
– Kevesebb edzésen veszek majd részt, de a mérkõzéseken továbbra is én irányítom a csapatot. Célom, hogy minél
több helyi, nyíregyházi fiatalt építsünk be az együttesbe. Már

tése is támogatja a fiú kosarasok részvételét, a város ötszázezer forintot utalt át az iskolai csapatnak.
– Számunkra óriási megtiszteltetés, hogy felkértek bennünket, hogy mi képviseljük Magyarországot a világbajnokságon. Mindenkinek köszönjük, aki segít abban, hogy ezek
a fiúk kijuthassanak Franciaországba, és megmérettethessék magukat. A kosaras társadalom összefogott, hogy ez
megvalósuljon, és a városban mûködõ jó szakmai munka
elismerése is az, hogy minket választottak – mondta Kovács Tibor, a Krúdy edzõje.
Utánpótlás területén jól áll a nyíregyházi kosárlabda. A
felnõttcsapatban most is több saját nevelésû játékos szerepel, a korosztályos együttesek pedig az utánpótlás bajnokságban állnak jól. Az NYKK U21-es együttese a hétvégén Debrecenben vesz részt a bajnokság nyolcas döntõjében.

Sitku Ernõ ezentúl szakmai igazgatóként fog meccselni

idén is többen meghatározó taggá váltak, és ez a jövõben is
folytatódik – mondta Sitku Ernõ szakmai igazgató.
A játékosok felkészítését két edzõ irányítja majd, egyikük Siska János, a jelenlegi másodedzõ lesz, a másik posztra több jelölttel egyeztetnek. Bár az idei bajnokságból még
két mérkõzés hátravan, a klub vezetése már megkezdte a
tárgyalásokat a játékoskeret tagjaival is. A légiósok szívesen maradnának, így nagy mozgás nem várható az együttesnél. A cél a következõ szezonban és a kupában is a legjobb nyolc közé kerülés. Szerdán utolsó hazai meccsét vívta az idei bajnokságban a gárda a Jászberény ellen. A teljes
jegybevételt a klub felajánlotta a Krúdy Gyula Gimnázium
fiúcsapatának, mely a középiskolai VB-n vesz részt Franciaországban. Az utazás komoly anyagi áldozatokkal jár,
ebben próbált segíteni a Marso-NYKK. Nyíregyháza veze-

– Az elmúlt években nem volt meg a megfelelõ kapcsolat a felnõtt- és az utánpótlás-nevelés között. Egy hete a
labdarúgásban, most a kosárlabdában is olyan döntéseket
hoztunk, melyek segítik, hogy a fiatal tehetségek felnõttként is Nyíregyházán maradjanak, és itt érjenek el sikereket. Szeretnénk sportdiplomácia terén is erõsödni, Sitku
Ernõ személye garancia lehet arra, hogy ez megvalósul –
mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
A Marso-NYKK a bajnokságban – bár még egy mérkõzés
hátravan a Zalaegerszeg ellen – a 11. helyen végzett.

A RÁJÁTSZÁS A CÉL
A TIGERS SZÁMÁRA
Vereséggel kezdte a szezont a Nyíregyháza
Tigers. Az amerikai football csapat a Budapest
Wolves otthonában kapott ki. Az együttes amerikai légiósok segítségével szeretne a rájátszásba
kerülni.
Három amerikai játékossal és egy amerikai edzõvel vágott neki a kezdõdõ bajnoki szezonnak a Nyíregyháza Tigers amerikai football csapata. A légiósok
közül Harris a rajt elõtt érkezett, Brandon Brown és
Jamar Dials – becenevén Tank – viszont már két hete
Nyíregyházán van. Mindketten részt vettek több NFL
klubnál is próbajátékon, és egyetemi csapatokban szerepeltek.

Amerikai edzõ irányítja a Tigerst
– Azért jöttem Európába, hogy népszerûsítsem a
sportágat. Miután beszéltem Hebing edzõvel és a klub
elnökével, igent mondtam a megkeresésre, mert úgy
látom, Nyíregyházán egy komoly csapatot szeretnének építeni. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és remélem, bajnoki címhez segíthetem a Tigerst
– mondta BB, azaz Brandon Brown.
A csapat elnöke, dr. Szépe József szerint a tavalyi
légiósuk, Troy Rice olyan jó hírét vitte a csapatnak,
hogy nem kellett gyõzködni a játékosokat.
– Erõs keretünk van, de ne feledjük, idén a HFL-ben
indulunk, a legjobb magyar csapatok bajnokságában.
Elég csak legutóbbi ellenfelünket, az ötszörös bajnok
Budapest Wolvest említeni, ahol kétszáz fõs bázis van,
sok saját nevelésû fiatallal. Nekünk is ez a célunk,
ezért tartunk rendszeresen toborzókat is – mondta dr.
Szépe József, a Tigers elnöke.
A nyíregyháziak számára a cél a rájátszásba kerülés. A csapat legközelebb Pozsonyban játszik, az elsõ
hazai mérkõzést pedig a Gyõr ellen vívja.

SPORTPROGRAM
Április 11., szombat 18.00 BUSZACSA, Fatum-Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 12., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Gyõri ETO–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Április 13., hétfõ 19.30 Fatum-Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Néptáncgála fúvósokkal – a Nívó-díjas Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar és Majorette Csoport tavaszi koncertje április
10-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Történelmi elõadássorozat a Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület szervezésében. Április 16-án 17.00 óra:
Winston Churchill. Elõadó: dr. habil Barta Róbert, PhD tanszékvezetõ egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék.
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót szervez a DebrecenNyíregyházi egyházmegye Ifjúsági Irodája április 11-én, Nyírbátorban. A találkozó témája: Párkapcsolat, Szexualitás, Házasság. Bõvebben: ifjusagiiroda.webnode.hu.

„KVÍZERLÓN”
VÁLASZOLJON ÉS NYERJEN!
A nyíregyházi városnapokra, május elsõ hétvégéjére
vendégek érkeznek Iserlohnból, hogy együtt ünnepelhessük a most már 25 éves testvérvárosi kapcsolatot. A
jubileum alkalmából a nyíregyházi Német Fórum Egyesület Iserlohn Bizottsága kvízjátékot hirdet. Ha regisztrál erre és pontosan válaszol, belépõt nyerhet a Nyíregyházi Állatparkba vagy a nyíregyházi Aquarius Élményfürdõbe! A játék témája az országaink közötti kapcsolat, s további két történelmi évforduló is aktualitást
ad: negyedszázada egyesült újra Németország, 70 éve
ért véget a második világháború. Regisztráljon a kvízjátékra válaszaival a varosnap.kviz@freemail.hu címen
és négy héten keresztül válaszoljon három-három kérdésre a fenti témákban! A sikeres megfejtõk közül három nyertest sorsolnak ki, akik értékes nyereményeiket
az ünnepi gálamûsor keretében vehetik át. Regisztrálni
folyamatosan lehet a négy hét folyamán. A testvérvárosi kapcsolatra vonatkozó kérdések megválaszolásában segítséget nyújthat a Móricz Zsigmond könyvtárban megtalálható „Spuren – Lenyomatok” címû gyûjtemény is, amely a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából jelent meg. A játék kezdete: 2015. április 10., vége: 2015. május 6.
A kérdések minden héten pénteken jelennek meg a
nyiregyhaza.hu honlapon.

KÖLTÉSZET NAPI KÍNÁLAT
Két pódiumest a Költészet Napján, a Krúdy Kamaraszínpadon április 11-én 19.00 órától. Legyen világosság! – Pregitzer Fruzsina önálló estje, összeállítás Mécs
László mûveibõl. Závada Péter – Ahol megszakad, zenés lírai performansz. Részletek és további színházmûsor: nyiregyhaza.hu.
Közönségtalálkozó és felolvasó délután a Magyar
Költészet Napja alkalmából április 13-án 16.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Vendégek: Csuja Imre színmûvész, Kürti László költõ.

Családi közlekedésbiztonsági nap. Ingyenes gépjármû- és
kerékpár-átvizsgálás, színes programok, vetélkedõk és ajándékok várnak mindenkit április 11-én 10.00 órától a Nyír
Plaza parkolójában. Bõvebben: http://www.police.hu/hirekes-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/csaladikozlekedesbiztonsagi-nap-nyiregyhazan.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 11-én 11.00 óra:
Mese délelõtt, 16.00 óra: Bumfordi. Az áprilisban induló
szombat délelõtti programok magyar népmese felolvasást tartalmaznak. Árnyjátékos illusztrációval a mese után kézmûves foglalkozást tartanak. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Hogyan tovább magyarországi és nyíregyházi evangélikusok az 500 éves reformáció tükrében? címmel tart elõadást
Prõhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelõje, az EMMI nemzetközi és európai uniós ügyekért felelõs helyettes államtitkára április 11-én 17.00 órakor
az evangélikus általános iskola dísztermében (Luther u. 7.).
Az együttlét szeretetvendégséggel zárul.
A Rákóczi Szövetség és a Trianon Társaság Nyíregyházi
Szervezetei április 12-én 14.00 órától emlékeznek meg a
Felvidékrõl kitelepített magyarok emléknapjáról a Felvidékrõl kitelepítettek és gróf Esterházy János emléktáblájánál (Bethlen Gábor u. 1.).
A Reuma klub soron következõ rendezvénye április 13-án
14.00 órától. Kreatívkodás a tavasz jegyében. Bemutató foglalkozást tart: Fejesné Magdi. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.
Idõsek Akadémiája 2015. Április 14-én 14.00 órától A családorvoslás jellemzõi és komplexitása címmel dr. Madai Ildikó háziorvos, tüdõgyógyász, onkológus adjunktus tart elõadást.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.
Soma Mamagésa elõadása a Regionális Érdekvédelem
(RÉV) Alapítvány szervezésében április 15-én 17.00 órától a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár III. emeleti Kamaratermében. Címe: Az ÚJ NÕ lényegisége a XXI. század
elején. A belépés díjtalan.
Az ÉLETFA KP várja közönségtalálkozójára a Magnapress
használókat és az érdeklõdõket április 15-én 17.00 órára.
Díjmentesen próbálhat! Helyszín: Hotel Continent, Nyíregyháza, Sóstói út 52.
A Bencs Villa programja: április 17-én 17.00 órától trombitaest a Mûvészeti Középiskola diákjaival. Közremûködik
Madarassy Balázs trombitatanár, kamaramûvész. Információ:
42/402-004, 30/252-0666.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. április 13., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Mussó László (12. önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Semmelweis u. páratlan oldala, az
Orosi út és a Keleti M. utcák által határolt terület).
Idõpont: 2015. április 13., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2015. április 13., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Dr. Adorján Gusztáv (2. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. április 14., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Ágoston Ildikó (6. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. április 14., 18.00 óra.
Helyszín: Svájci Lak, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ,
Sóstói út 75.
2015. ÁPRILIS 10.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KOSSUTH EMLÉKE VÁROSUNKBAN 3.
A Kossuth nevét 1921-ben felvevõ Evangélikus Fõgimnázium számos emlékkel tiszteleg névadója elõtt. Alapítvány õrzi nevét és arcképe látható az iskola selyem díszzászlaján. 1956. május 26-án, a gimnázium alapításának
150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat
keretében leplezték le az épület homlokzatán a névadó
reliefjével díszített emléktáblát. A Berky Nándor által készített alkotáson egy Kossuthtól vett idézet olvasható abból a válaszlevélbõl, amelyben engedélyezte nevének felvételét az iskolai alapítvány számára. A teljes mondat így
hangzik: „Követésre méltó példát állítottak fel Önök, tisztelt Uraim, midõn a symbolikus értelemben felruházott
martius 15-két megünnepelve ama nagy idõk emléke iránt
táplált kegyeletüknek egy oly nemes alapítvány elhatározásával adtak kifejezést, mely arra van számítva, hogy
derék városukban nemzedékrõl nemzedékre buzdításul
szolgáljon a tanuló ifjúságnak honszeretetet és hazafiúi
kötelességérzetet meríteni a Haza történelmének ismeretébõl”.
Ünneplésre és megemlékezésre újabb alkalmat az alapítás 175. és a névadó születésének 180. évfordulója adott.
E jubileumi ünnepségsorozat keretében, 1982-ben leplezték le a gimnázium dísztermében Kossuth mellszobrát,
Borbás Tibor szobrászmûvész alkotását. Az iskolaalapítás
200. évfordulója sem múlhatott el emlékállítás nélkül. Ez
alkalomból, 2006. szeptember 1-jén az iskola történetét
összefoglaló emléktáblát lepleztek le a gimnázium épületének falán. A tantestület által állított táblán láthatóak a név-

adó és az iskola címerének plakettjei, Sebestyén Sándor
szobrászmûvész alkotásai.
Kossuth születésének 211. évfordulóján, 2013. szeptember 19-én egy újabb mellszoborral gazdagodott az iskola.
Az Ekker Róbert szobrászmûvész által készített alkotást (képünkön) a fõbejárattal szembeni lépcsõfeljáróban állították
fel. A gimnázium Kossuth-emlékei segíthetik e nagy múltú
oktatási intézmény hagyományápolását, és lehetõséget adnak arra, hogy a diákok leróhassák iskolanévadójuk iránti
tiszteletüket.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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