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ÚJABB KONDIPARK.
Új kondipark épült Oroson,
az Élet utcán. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. a tavalyi
évben állította helyre a
területen a játszóteret és a
sportpályát, idén pedig 12
kondieszközt építettek fel.

ÓVODAI PROGRAM.
„A közös keresztény,
nemzeti értékeink és
kultúránk megismerése és
megõrzése” címmel
határon átívelõ programot
szerveztek a Szent Imre
Katolikus Óvodában.

TIRPÁK FESZTIVÁL

8

6

ÁRPÁD-KORI IDÕUTAZÁS

10
ÉGEN, FÖLDÖN SIKERES.
„Vagy jót csináljak, vagy
hozzá se kezdjek!” – ez a
hitvallása Nyíregyháza új
díszpolgárának. A repülés
szerelmese, Dávida István
augusztus 20-án vette át
az elismerést.

12
HULLADÉKKEZELÉS.
A környezettudatosság
jegyében rendezték meg
idén a Szelektív Szombatot. Az eseményen játékos
vetélkedõkkel és színvonalas kulturális programokkal
várták a családokat.

MOST IS PROGRAMDÖMPING

Fotó: Kohut Árpád

Ez a hét vége is bõvelkedik programokban Nyíregyházán, melyek közül mindenki találhat kedvére valót. Az idén is megtelik
a Kossuth tér, hiszen újra megtartják a Tirpák Fesztivált, ahol
gasztronómia, népi kultúra várja a városlakókat szombaton. Elsõ
alkalommal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz a Jósa András Múzeum, szeptember 19-én és 20án, melynek részeként kamarakiállítás, pódiumbeszélgetés, városi séta és koncert is várja az érdeklõdõket. A komolyzene szerelmesei szeptember 19-én, a Szentek legyetek! mottó alatt megrendezett Ars Sacra Fesztiválon csemegézhetnek. Az Állatbarát
Alapítvány idén õsszel is vidám családi rendezvényre várja az
állatok szerelmeseit vasárnap, s aki úgy dönt, hogy autó nélkül
érkezik a rendezvényekre, az az Európai Autómentes Naphoz
is csatlakozik. Részletek az újság hasábjain.
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SZELEKTÍV
SZOMBAT
További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

A TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. hagyományos rendezvényén nemcsak hulladékkal
kapcsolatos ismereteket
szerezhettek a nyíregyháziak,
hanem élményeket is gyûjthettek. A kép az esti Edda Mûvek
koncerten készült, amikor
szinte talpalatnyi szabad hely
sem volt a fõtéren, de egész
nap nagy volt az érdeklõdés a
programok iránt. (12. oldal)

ÚTFELÚJÍTÁS AZ ÉRKERTBEN
Megújult két útszakasz az Érkertben. A Toldi és a
Vécsey utca megszépült hídja közötti utak friss útalapot és aszfaltréteget kaptak, az Érkerti lakótelep rehabilitációs projektje keretében, a takarékos gazdálkodás által megmaradt forrásokból.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Mint az átadáson dr. Kovács Ferenc polgármester emlékeztetett: 2012. november végén kezdõdött „Az érkerti
városrész nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása” címû projekt Nyíregyházán. A másfél milliárd forintos program során a lakótelepen megújult 10 panelház,
elvégezték három óvoda és az iskola rekonstrukcióját,
megszépültek a parkok, sétányok, zöldfelületek, emellett
járdákat, új parkolóhelyeket, két új játszóteret és sportpályákat építettek. – A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeként megmaradt pénzösszegbõl a közbiztonság javítását szolgáló térfigyelõ kamerarendszert 16 kamerával bõvítettük, és intézményi infrastruktúrafejlesztés

is megvalósulhatott, ennek keretében óvodák és iskolák
korszerûsítését végeztük el. A projekt maradványértékének terhére az Érkertben közel 14 millió forintból újítottuk fel a most átadott két útszakaszt – emelte ki a polgármester.

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁSBÓL
– Ez volt az Arany János és Móricz Zsigmond utca között lévõ terület legrosszabb része – mondta Tormássi Géza,
a terület önkormányzati képviselõje. – Amikor szépült az
Érkerti lakótelep, ennek az útnak az állapota tovább romlott a megnövekedett forgalom miatt. Miután sikerült úgy
gazdálkodni a költségekkel, hogy maradt pénzösszeg, lehetõség nyílt az Ér-patak két oldalán ezt a két útszakaszt
rendbe tenni.
– Az Érkerti lakótelep felújításának lezárult projektjével
szebbé és komfortosabbá vált a városrész – tette hozzá dr.
Kovács Ferenc polgármester az útavatón. – Az elmúlt egy
évben mindenkitõl azt lehetett hallani, hogy szinte rá sem
lehet ismerni a lakótelepre.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Tormássi Géza önkormányzati képviselõ szalagátvágással adta át a közlekedõk
által frissen birtokba vett, megújult útszakaszokat

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

KÉZJEGY 70

JÁRDAFELÚJÍTÁS

Z. Erdei Anna és Zagyva László munkáiból rendeztek kiállítást Nyíregyházán.
A közös tárlaton a mûvészházaspár grafikái, valamint kisplasztikái, érméi láthatók. Az alkotások október 10-éig tekinthetõek meg a Városi Galériában, illetve
a Pál Gyula Terem kiállítótermeiben.

Munkálatok zajlanak a Katona utcán,
a Kígyó utca és Katona köz közötti járdaszakaszon. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a
Család utcán a Szegfû és Szalag utca között, valamint az Árpád utcán a Széchenyi és Kiss Ernõ utca között is hasonló felújításokat végez szeptember végéig.

EZ A MI NAPUNK!
Ezzel a címmel rendezett egészségnapot az ÉFOÉSZ helyi szervezete a
megyében élõ fogyatékos embereknek
a Nyíregyházi Állatparkban. A sérült
fiatalokat a séta mellett színes, szórakoztató programok várták.
Szerzõ: Mikita Eszter

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

DOBOGÓS TÛZOLTÓK

ELHÚZTA A CSÍKOT

Húsz csapat részvételével zajlott
nemrégiben a tûzoltók nemzetközi lépcsõfutó versenye, melyen a nyíregyházi lánglovagokat Borkó József és Baka
Csaba képviselte Szatmárnémetiben,
akik a harmadik helyen végeztek. A díjazottaknak Toldi András, a nyíregyházi tûzoltóparancsnok gratulált elsõként.

Csaknem egy tonna üzemanyaggal a
tartályában szállt fel nyíregyházi látogatását követõen egy kétüléses oktatógép, majd vette az irányt honállomása,
a tököli repülõtér irányába. A repülés
szerelmesei körében igazi kuriózumszámba megy a hattonnás gép, melybõl már nem sok köröz a légtérben.

A hagyományõrzõ programot több mint
10 éve tartják azért, hogy a megyében mássággal élõknek közös kikapcsolódási lehetõséget biztosítsanak.
Dr. Szabó Béláné, az ÉFOÉSZ SZSZBM
Egyesület elnöke a rendezvényen azt
mondta, ez a nap a kikapcsolódásban segít a fogyatékossággal élõknek, hiszen ezek
a családok nagyon nehezen mozdulnak ki
a gyermekekkel.

A Sérült Emberek Napján a családokat
sporttal kapcsolatos tevékenységek, egészséges ételek bemutatója és kóstolója, valamint táncos programok várták.

A VÁROS TÁMOGATÁSÁVAL
Rákóczi Ildikó, a
nyíregyházi közgyûlés tagja, a Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági bizottság elnöke
a rendezvény megnyitóján arról beszélt, Nyíregyháza
önkormányzata naRákóczi Ildikó
gyon fontosnak tartja, hogy támogassa az ÉFOÉSZ munkáját,
hiszen munkatársaik olyan tevékenységet
vállalnak fel, amelyre mind a városban,
mind a megyében szükség van. A képviselõ hozzátette, azokat a gyermekeket,
családokat támogatják, akik csak bizonyos
nehézségek árán tudnak eljutni egy-egy
szolgáltatáshoz. Rákóczi Ildikó kifejtette,
az önkormányzat feladatellátási tevékenység keretein belül együttmûködik és támogatja az ÉFOÉSZ munkáját.
A programnak otthont adó Nyíregyházi
Állatpark minden évben fogadja a megyében élõ több mint 2000 fogyatékkal élõ
vendéget.
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark
igazgatója szívesen támogatja a rászorulókat, ezért lehetõségeikhez mérten a Nyíregyházi Állatparkban egy évben két olyan napot is szerveznek, amikor segíteni tudnak.

AKADÉMIÁN AZ IDÕSEK
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

LÓERÕS ESKÜVÕ

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

Péter és Sarolta lakodalmának sajátos hátterét a mobilitás adta, hiszen nagy
napjukat lépten-nyomon kerekeken guruló közlekedési eszközök határozták
meg és tették emlékezetessé. A menyasszonyt kamion szállította, melyet kétkerekûek kísértek végig a városon.

Czuczor Gergely bencés szerzetes
emlékére avattak márványtáblát a Nyíregyházi Mentõállomáson. A költõ,
nyelvtudós alacsony sorból emelkedett
a 19. századi magyar irodalom egyik
legjelentõsebb alakjává. A magyar népies költészet egyik elõfutára volt.

Az õsz beköszöntével nemcsak a diákoknak, de az idõseknek is véget ért a
nyári szünet, hiszen a néhány hónapos
pihenõ után, ismét kezdetét vette a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának programsorozata. Az elsõ találkozót szerdán tartották a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol prof.
dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának dékánja beszélt
az öregedés mûvészetérõl.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármestere tavaly tavasszal
jelentette be a Nyugdíjas Ki mit tud?-on,
hogy elindítják a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiáját, amit az önkormányzat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával közösen szervez. Az elsõ félévben hat elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk, a nyári szünet után pedig most
újabb hat vár rájuk.

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

MOTOROS VÉRADÁS

ULTI BAJNOKSÁG

Az Óriáskerék Motoros Egyesület véradást szervezett a Tiszavasvári úti Esélycentrumba. Szép számmal érkeztek a jelentkezõk a megye és a szomszédos megyék területérõl. A véradás mellett a Vezetéstechnikai Centrum által kijelölt pályán is gyakorolhattak a motorosok.

A Nemzeti Ulti Bajnokság országos
elõdöntõjét tartották Nyíregyházán, a
hét végén. A kétnapos sporteseményen
az ország 54 legjobb ultisa mérte össze
tudását. Az egyik legrégebbi magyar
kártyajáték döntõjére két hét múlva,
Debrecenben kerül sor.

„NEM TUDTAM KIHAGYNI”
Pásztor Józsefné az elõzõ félévben is
rendszeres látogatója volt az elõadásoknak, azt mondta, bár nagyon sok dolga
van, nem tudta kihagyni a mostanit sem.
– Nagyon érdekesek voltak az eddigi
elõadások, hasznos témákkal vártak minket. Az egyiken arról volt szó, hogy ha nem
foglaljuk le magunkat kellõképpen, akkor
könnyen depresszióssá válhatunk. Ezzel
nagyon egyetértek, én is nyolc egyesületbe járok, mindig úton vagyok. Ezt tanácsolom a többi idõsnek is: jöjjenek el az elõadásokra, mert ez egy tökéletes kikapcsolódási lehetõség és még tanulhatnak is.

A GONDOLATOKNAK EREJE VAN
Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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ban jól csinálják, hosszú és egészséges életet élhetnek. Szerinte fontos szem elõtt tartani azt a szempontot, hogy az embernek
arra van ideje, amire szeretné, hiszen minden az egyéntõl függ. A gondolatoknak
pedig hatalmas ereje van.

Dr. Semsei Imre azzal kezdte, kevesen
tudnak helyesen megöregedni. Ha azon-

– Ha jó dolgokra gondolunk, jó is lesz a
vége. Fontos, hogy az ember mindig arra
koncentráljon, amije van és soha sem arra,
amije nincs. Nemcsak a genetika befolyásolja azt, hogy meddig élünk. Sokkal inkább a helyes életmód, a táplálkozás, a fizikai és szellemi aktivitás, a helyes gondolkodásmód és a közösségi élet. Ha ezekre odafigyelünk, akkor hosszú és tartalmas
élet várhat ránk – hangsúlyozta.
A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája további 5 alkalommal, szerdai
napokon 15.00 órától várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban.

II. FÉLÉVI PROGRAM
Szeptember 30. Dr. Máthé Endre – A
szépkorúak egészséges táplálkozása
Október 14. Dr. Szegedi János – Gyakori betegségek és gyógyításuk idõskorban
Október 28. Prof. dr. Nógrádi György
November 11. Prof. dr. Fekete Károly
November 25. Dr. Szepessy Béla – Kései szüret

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

TÖBBFUNKCIÓS, MODERN CSARNOK LESZ
Megkezdõdtek a BUSZACSA belsõ átalakításának munkálatai. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szerda délután helyszíni szemlén tekintette meg a
beruházás jelenlegi állapotát. A város vezetõje a bejárás során hangsúlyozta, nemcsak modern, de a nemzetközi elõírásoknak is megfelelõ többfunkciós csarnok születik, a tervek szerint tavaszra.
Közel 2,1 milliárd forintos állami forrásból kívül-belül
megújul az ország egyik legnagyobb sportcsarnoka, a

sportkomplexum. Idén augusztustól azonban már megkezdõdtek az épület belsõ munkálatai is, melynek eredményeképpen a fejlesztés 2. és 3. ütemében átalakul a csarnok teljes belsõ szerkezete, megvalósul a létesítmény teljes akadálymentesítése és megszépül az épület külsõ környezete.

21. SZÁZADI ELVÁRÁSOK
Nemcsak új termeket alakítanak ki, hanem az épület
gépészeti, elektronikai rendszerei is teljesen megújulnak.
Ennek köszönhetõen hûthetõ lesz a nézõtér, és egy mo-

HELYI VÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁVAL
Dr. Kovács Ferenc polgármester a bejáráson elmondta,
a beruházás során a város igyekszik helyi vállalkozókat is
bevonni. A várhatóan 2016 tavaszán befejezõdõ fejlesztésnek köszönhetõen pedig a hazai sportesemények mellett regionális jelentõségû rendezvények, koncertek megtartására és nemzetközi mérkõzések megrendezésére is
alkalmassá válik a BUSZACSA.

400 FÕT BEFOGADÓ MOBIL NÉZÕTÉR

Vincze Beáta kivitelezési projektvezetõ, dr. Kovács Ferenc
polgármester és Hajnal Gusztáv, BUSZACSA-igazgató
BUSZACSA. 2014 szeptemberében fejezõdött be a fejlesztés elsõ üteme, melynek részeként kívülrõl szépült meg a

Megújul a teljes nézõtér, új ülõrendszert alakítanak ki
háttámlás, számozott székekkel és VIP-box rendszerrel. A
400 fõt befogadó mobil nézõtér elhelyezésével pedig 2500
fõre bõvül majd a küzdõtér befogadóképessége. Nemzetközi elõírásoknak megfelelõ lesz a beléptetõrendszer, a
vendégszurkolói és VIP szektor, új orvosi-egészségügyi
szobát is létrehoznak. A projekt kivitelezése során teljes
körûen megújulnak a kiszolgálóegységek, az öltözõk, irodák, raktárak, a vizesblokkok, valamint a közlekedõterek
és az elõtér. Új bemelegítõ- és kondicionálótermeket, valamint sportolásra kiválóan alkalmas, kisebb méretû termeket is kialakítanak, így a jövõben egy idõben több sportfoglalkozás helyszíne is lehet a csarnok.

KONDIPARK OROSON IS

Az építési terület tavaszra modern csarnokbelsõvé válik
dern automata tûzoltórendszert is kiépítenek. A látogatókat korszerû audiovizuális információs rendszer segíti
majd, mely minden tekintetben megfelel a 21. századi
elvárásoknak.

ÚJ PARKOLÓHELYEK
A belsõ átalakításokat követõen megújul a csarnok közvetlen környezete is. Új parkolóhelyek létesülnek, a kerítés elbontásával pedig nyitottá válik a létesítmény.

MEGÚJULT A SZIGET
Újabb állomásához érkezett a 2,1 milliárd forintos,
Sóstó fejlesztését célzó projekt, melynek köszönhetõen
már a megújult hídon érhetjük el a megszépült szigetet.

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Új kondipark épült Oroson, az Élet utcán. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. a tavalyi évben állította helyre a területen
a játszóteret és a sportpályát, idén pedig 12 kondieszközt
épített fel a társaság. A nettó 6 millió forint értékû beruházás eredményeként gyermekek és felnõttek számára
egyaránt használható sporteszközöket helyeztek el.
A nyújtó létrás függeszkedõ és fekvõtámasz csillagok alá
csaknem 50 négyzetméter gumi ütéscsillapítót fektettek le.
A statikus eszközök mellett szabadtéri kondigépeket: eve-

zõpadot, gyaloglókat, forgó fitneszkarikákat, láblengetõt,
lépegetõt és lábhintát is felállítottak. A gyermekek számára
láblengetõ, gyalogló- és lovaglóeszközt helyeztek ki.
Oros mellett a Bujtosi Városligetben korábban felállított három kondieszközt további 10 szabadtéri,
vandálbiztos edzõgéppel bõvítették. A sporteszközök minden izomcsoport erõsítésére és nyújtására alkalmasak, lehetõvé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Az erõsítõ és
függeszkedõ elemek alá 50 négyzetméter gumitégla burkolatot építettek.

Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, befejezõdött a sziget rekonstrukciója, mely a hidat is érinti. A palló teljes egészében megújult, az elkorhadt deszkák helyére szibériai vörösfenyõ elemek kerültek, és
a stégeken is kicserélték a faburkolatot. A szigetre érve
láthatjuk a megszépült sétányokat. A szobor környékén futó belsõ kört továbbra is gyöngykavics borítja,
melyet újraszegélyeztek. Körben pedig térburkoló kövekkel fedték le a sétányt. Helyére kerültek az új utcabútorok, az esti kivilágítást biztosító kandeláberek
és a hulladékgyûjtõ szelencék is.

IDÕSEKNEK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK
Kialakítottak a mozgáskorlátozott emberek számára egy
testépítõ gépet, és felállítottak egy sakkasztalt is. A berendezések prevenciós és rehabilitációs célokra egyaránt
használhatók, így az idõsebb generáció számára is ajánlhatók. A kondiparkokban elhelyezett információs tábláknak köszönhetõen mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelõbbet. A bujtosi kondipark építése ugyancsak nettó
6 millió forintba került.
Fotók: Kohut Árpád
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SZOMBATON TIRPÁK FESZTIVÁL
Tirpák hagyományok, kulturális értékközvetítés és
gasztronómia – ennek jegyében szerveznek szombaton Tirpák Fesztivált és Hungarikumok Találkozóját a
Kossuth téren. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, több mint 45-féle tirpák finomság és
hungarikumétel, valamint kulturális programkavalkád
várja majd az érdeklõdõket.

Elsõ alkalommal csatlakozik a Kulturális Örökség
Napjai programsorozathoz a Jósa András Múzeum.
Szeptember 19-én és 20-án Nyíregyházán, a kulturális létesítményben kamarakiállítás, pódiumbeszélgetés, városi séta és koncert várja az érdeklõdõket.

Szerzõ: Piszár Tünde
– A Rákóczi-szabadságharcot követõen Nyíregyháza népessége erõteljesen megcsappant, így a város birtokosa,
gróf Károlyi Ferenc szlovák telepeseket hívott a földterületre. A tirpákok nemcsak vallásukat, szokásaikat hozták

KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAPJAI

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Dr. Ulrich Attila alpolgármester ismertette az újabb
szombati program részleteit
tirpák és hungarikumételt kóstolhatnak majd meg – emelte ki Tóthné Medved Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és Környéke Regionális
Szervezetének elnöke.

A Kulturális Örökség Napjai ma már mozgalom, helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai és civil szervezetek vesznek részt benne, hogy bemutassák épített
örökségüket, s a látogatók megismerhessék a helyi ér-

HUNGARIKUMOK
A hungarikumok közül az akácméz, a csabai és a gyulai kolbász, a szikvíz, a tokaji bor, a kalocsai és a matyó
népmûvészet, valamint három eredetvédett pálinka is bemutatkozik.

PROGRAMKAVALKÁD
Az Ízkirályok ínycsiklandó kóstolója a sajtótájékoztatón
magukkal, hanem gasztronómiájukat is. Ételeik nagy részét sokan ma is szívesen készítik és fogyasztják. A fesztivál középpontjában éppen ezért a tirpák hagyományok
megõrzése és továbbörökítése áll – emelte ki keddi sajtótájékoztatóján dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.
– Az eseményre fõzõversenyt is hirdettünk. 22 csapat,
profi, amatõr és szakiskolai kategóriákban méri majd össze
tudását. A kulináris élményekre vágyók több mint 45-féle

A szervezõk a gyermekekre is gondoltak, az egész napos program során megismerkedhetnek a tirpák népi fajátékokkal, az íjászattal, valamint önvédelmi technikákkal is.
13 órától pedig kezdetét veszi a családi marcipánkészítõ
verseny is, amelynek keretében jeles cukrászok mutatják
majd meg a figurakészítés titkait. A gasztronómiai kalandozás mellett a nap folyamán táncegyüttesek produkciói szórakoztatják majd a látogatókat. Este 8 órakor pedig Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba adnak koncertet. A napot
Retro disco zárja. (Programok a 12. oldalon.)

tékeket. Az idei év központi témája a „Földbe zárt örökségünk”. A múzeum elsõ alkalommal csatlakozik a
Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz. Dr. Bene
János, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta:
egyrészt azért döntöttek úgy, hogy csatlakoznak a programsorozathoz, mert egy régészeti kincsekkel is rendelkezõ múzeumhoz közel áll az ez évi programsorozat témája, másrészt pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéhez, Nyíregyházához és a múzeumhoz is kötõdnek azok a személyek, akikrõl az idei rendezvénysorozaton megemlékeznek. A részletes programok megtekinthetõk a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

MEGÚJUL A NYÍREGYHÁZI
OTP BANK FIÓK
A legnagyobb nyíregyházi OTP Bank
fiók mûemlék jellegû pénztártermének rekonstrukcióját 2011-ben fejezték be, idén õsszel pedig további helyiségekben folytatódnak az átalakítási munkálatok, így év végéig teljesen megújul majd ez a népszerû fiók.
A tervekrõl dr. Kokas Attiláné igazgatónõt kérdeztük.
Miért van szükség az átalakításra?
Nyíregyháza városában összesen két
OTP Bank fiókot üzemeltetünk, a Takarékpalota épületében, valamint a Nyíregyházi Fõiskola területén. Ezekben összesen 1200 ügyfél fordul meg naponta. Az
országos hálózatunkat folyamatosan fejlesztjük, korszerûsítjük. Örömünkre szolgál, hogy ismét Nyíregyházán szépül meg
az egyik fiókunk. A Kossuth tér felõli jobb
oldali pénztárterem felújítási munkálatai
hamarosan befejezõdnek és szeptember
25-én a Korzó sétálóutca felõli rész felújítása kezdõdik el. Ezen a napon az érintett pénztárterem 12.00 órakor bezár. A
felújítást úgy szervezzük, hogy az minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon ügyfeleinknek.
Hogyan érinti az átalakítás az ügyfeleket?
A Dózsa György utcai pénztárhelyiség
emeletén ideiglenesen mûködõ bank-

4

2015. SZEPTEMBER 18.

számla osztály véglegesen visszaköltözik
eredeti helyére, a Kossuth tér felõli bejáratnál található jobb oldali helyiségbe. A
Kossuth tér felõli bejárat bal oldali helyiségébe pedig a lakáshitel osztály költözik
be a felújítás idejére. Az ATM-ek továbbra is elérhetõek maradnak a Kossuth téren található konténernél, illetve a fiók Rákóczi utcai bejáratánál. Az átalakítási
munkálatok a tervek szerint ez év végéig
befejezõdnek majd. A felújítás miatt áthelyezett részlegek megtalálását ügyfeleink számára tájékoztató táblák kihelyezésével segítjük.
Mi változik majd a fiókban, sok újítás
lesz?
Az átalakítások során igazán modern
eszközökkel szereljük fel a fiókot. Szórakoztató és ismeretterjesztõ mûsort bemutató, nagy képernyõs LCD monitorokat állítunk be az ügyféltérbe. A fiókban új
böngészõeszközt is kihelyezünk, valamint
wifi-elérhetõséget biztosítunk majd ügyfeleink számára. Színesedik a gyereksarok, új tanácsadói pultokat és ügyféltárgyalókat alakítunk ki. A felújítás teljes
befejezését követõen a Kossuth tér jobb
oldali és a Korzó sétány felõli pénztártermeket átjárhatóvá tesszük, így ügyfeleink
egy épületen belül el tudnak intézni mindent anélkül, hogy ki kellene lépniük az
utcára. Bízunk benne, hogy felújított fiókunk elnyeri majd ügyfeleink tetszését.

A HÉT TÉMÁJA

ÚJ IGAZGATÓ A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉLÉN
Varga Béla tûzoltó ezredes irányítja a jövõben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akit a Megyeháza Dísztermében iktattak be
szerdán. Az új vezetõ az idén júniusban elhunyt Csepely
Zsigmond dandártábornok helyébe lépett.
Szerzõ: Mikita Eszter
Varga Bélát nevezte ki dr. Tollár Tibor tûzoltó vezérõrnagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató szeptember
15-ével a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság

gítõ egységek tagjainak a vészhelyzetek mellett fiatalon
elhunyt bajtársuk elvesztésével is meg kellett küzdeni.
Csepely Zsigmond tûzoltó dandártábornok, a megyei igazgatóság korábbi vezetõje idén júniusban bekövetkezett
haláláig szolgálta a szervezetet, terveit azonban már nem
tudta maradéktalanul véghezvinni.

GYAKORLOTT ÉS ELHIVATOTT

HÍREK

A RENDÕR SEGÍTETT
Szerdán délelõtt hagyta el a Jósa András Oktatókórház krónikus belgyógyászati osztályát az a beteg, középkorú hajléktalan férfi, akit az egyik nyíregyházi közösségi rendõr közbenjárására helyeztek el egy otthonban.
Bordás Béla városgondnok arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a hajléktalan férfi a kezdetektõl hajlandó volt együttmûködni a rendõrséggel, akik segíteni akartak neki. Mivel betegségre utaló jeleket vettek rajta észre,

A beiktatási ünnepségen elhangzott, a megyei kirendeltség élére olyan vezetõt kellett találni, aki megfelelõ
végzettséggel, szakmai gyakorlattal és elhivatottsággal
rendelkezik. Mindezek mellett fontos volt, hogy személyisége és emberi tartása garancia legyen arra, hogy az itt
megkezdett úton vezetni tudja beosztottjait, és hogy közösen váltsák valóra a korábban megálmodott terveket.

LEGYEN PÉLDAKÉP A MEGYE

élére, akinek kinevezési parancsát Bittmann Tibor tûzoltó
dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság humánszolgálatának vezetõje
ismertetett. Az új megyei igazgató korábban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetet irányította.
Az elmúlt fél év rendhagyó volt a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Katasztrófavédelem életében, hiszen a se-

Varga Béla tû. ezredes, kinevezését követõen azt mondta, igyekszik minél hamarabb megismerkedni a helyi viszonyokkal, és a megyében történt változásokkal. Hozzátette, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmet az elmúlt 15 évben folyamatosan a legjobb teljesítményt produkáló igazgatóságok között tartották számon
az országban, ezért az elvárása az, hogy ezt a színvonalat
továbbra is fenn tudják tartani.
Az új vezetõ ünnepi beszédében elmondta, ismerõs terepre tért vissza, hiszen 2012-ben egy éven át irányította
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. Kiemelte, bízik a megyei igazgatóság teljes személyi állományában, és azt reméli, a közös munka során, együttes erõfeszítéssel tovább javíthatják a megye biztonságát.

ezért kórházba szállíttatták és a krónikus belgyógyászati
osztályon két hetet töltött el. Mindeközben Molnár János
r. törzsõrmester gondoskodott arról, hogy a hajléktalant –
kórházból történõ kiengedését követõen – egy otthon fogadja. Erre az Oltalom Szeretetszolgálat fogadókészséget
is mutatott. Szabó Gergõ Sóstó-gondnok pedig saját gépkocsijával elszállította oda a hajléktalant, aki köszönetét
fejezte ki a közbenjáróknak. Elmondta, nagyon hálás, hogy
még a tél beállta elõtt hajlékot biztosítanak neki, hiszen
ez nemcsak egy menedék lehet számára, hanem egy esély
arra, hogy egészségi állapota is javulni kezdjen.
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HÍREK

MEGSZÉPÜLT A GÖRÖGKATOLIKUS ISKOLA
Megújult a görögkatolikus általános iskola régi épülete. Az intézmény szeptembertõl gimnáziumként mûködik.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Hétfõn átadták és megáldották az egykori görögkatolikus
általános iskola felújított épületét, amely a rekonstrukciót

követõen most már új funkciót kapott: szeptembertõl gimnáziumként mûködik. 4 osztályban 67 diák költözhetett
be a helyiségekbe.
A rekonstrukció során megszépült az épület külsõ homlokzata, a földszinten felújítottak 5 tantermet, az irodákat
és az étkezõt, a termek új padlóburkolatot és világítótes-

teket kaptak, a számítástechnika-termet új gépekkel szerelték fel, s többek között végrehajtották az energetikai
korszerûsítést is.

ÚJ FUNKCIÓ
– Az épület felújításához a Nyíregyházi Görögkatolikus
Egyházmegye saját forrása mellett 85 millió forint európai
uniós forrást is felhasználtak – tájékoztatott Szabó Bernát
Sándorné, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Az ünnepélyes átadáson részt vett Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere is, aki azt mondta: az önkormányzat számára
öröm, hogy a város egy régi épülete megszépült és új funkciót kapott.
– Tetszetõs, impozáns látványt nyújt a megújult gimnázium. Örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy Nyíregyházán egy iskola újra fejlõdik, és egy gimnázium megfelelõ és méltó körülmények között várhatja a diákokat.
Nyíregyháza színes oktatási kínálatának ez egy gyöngyszeme.
Az épületben a régi tornaterem helyén kondicionálótermet alakítottak ki, testnevelésórára viszont a gimnazistáknak át kell járniuk az általános iskola tornatermébe. Az
oktatási intézmény tervei közt szerepel még az udvar megújítása, illetve az emeleti és tetõtéri rész rekonstrukciója is.

TESTVÉRVÁROSI ÓVODAI PROGRAM
„A közös keresztény, nemzeti értékeink és kultúránk megismerése és megõrzése” címmel határon átívelõ programot szerveztek a Szent Imre Katolikus
Óvodában. A testvérvárosi gyermeknevelési intézménybõl érkezõ óvodapedagógusok magyarországi
kollégáikkal közösen erõsítették magyarságtudatukat
annak érdekében, hogy azt a mindennapi nevelés során a kicsiknek is átadják.
Szerzõ: Mikita Eszter
Dalokkal és versekkel köszöntötték a Szent Imre Katolikus Óvoda gyermekei a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum dolgozóit, akik a 2014/15-ös nevelési évtõl állnak kapcsolatban nyíregyházi kollégáikkal. A közös

nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásra is szert tesznek, amelyeket beépítenek a mindennapi nevelõmunkába. A „Határtalanul” munkaközösség keretein belül mûködõ lehetõségbõl sokat profitálnak az egyházi fenntartású nyíregyházi óvoda pedagógusai.

EGYHÁZI ÉRTÉKEK TANULÁSA
Imre Lászlóné, a Szent Imre Katolikus Óvoda vezetõje
azt mondta, sokat tanulnak a testvéróvoda pedagógusaitól, többek között az egyházi értékek közvetítését, azt, hogy
õk hogyan tartják a lelki perceket, milyen imákat, hálaadó imákat, milyen énekeket énekelnek a gyerekekkel.
A közös szakmai munka változatossá teszi a Szatmárnémetiben lévõ óvoda, valamint a nyíregyházi intézmény
57 kisgyermekének mindennapjait.

FONTOS A TAPASZTALATCSERE

projekt során egymás módszereit elsajátítva fejlesztik tudásukat annak érdekében, hogy színesítsék munkavégzésüket. A találkozások alkalmával az óvodapedagógusok

Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere arról beszélt, mennyire fontos a köznevelésnek az elsõ lépcsõfoka, az óvodai nevelés, ahol a gyermekek intézményesített formában készülnek fel a „nagybetûs” életre. Hozzátette, a pedagógusok számára fontos
a tapasztalatcsere, hiszen más-más módszerek, eltérõ törvénykezések lehetnek a különbözõ országokban.
A szakmai programokon kívül a pedagógusok óvodalátogatáson is részt vesznek, hogy a gyakorlatból is lássák
azt, hol, milyen eszközökkel, módszerekkel dolgoznak
kollégáik. A projekt folytatásaként a nyíregyházi óvónõk
utaznak majd Szatmárnémetibe, hogy ott szerezzenek tapasztalatokat.

1500 ÚJ HALLGATÓ
Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Nyíregyházi Fõiskolán. Idén közel 4400-an kezdhetik meg vagy folytathatják tanulmányaikat a felsõoktatási intézményben.
A szenátusi ülésen jubileumi díszokleveleket is átadtak.
Szerzõ: Piszár Tünde
Esküt tettek a Nyíregyházi Fõiskola új hallgatói szombaton az intézmény Kodály-termében. Számuk idén is eléri az 1500-at. Dr. Kiss Ferenc, az intézmény vezetõje

Az eskütétel ünnepélyes pillanata
ünnepi beszédében hangsúlyozta, a szorgalom mellett a
belsõ béke megtalálása a legfontosabb ahhoz, hogy egy
jobb társadalomban élhessünk.
Az eseményen a jelen és a jövõ hallgatói mellett a múlt
diákjai is képviseltették magukat. Közel 140-en kaptak
arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, valamint márványoklevelet. A tanévnyitón többen vehettek át köztársasági ösztöndíjat is.

ZACHER-INTELMEK
A drogmegelõzésrõl tartott rendkívüli osztályfõnöki órát dr. Zacher Gábor toxikológus a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban. Az elõadáson elhangzott, a prevenció alapja a megfelelõ kommunikáció, amelyben mind
az oktatási intézményeknek, mind a családnak nagy
szerepe van.
Szerzõ: Piszár Tünde
Dr. Zacher Gábor toxikológus fesztelen, humoros stílusával hamar elnyerte a hallgatóság szimpátiáját, pedig a
témaválasztás nagyon is komoly, sõt életbe vágó. A drogfogyasztásban leginkább a tizenéves korosztály veszélyeztetett.

AZ EGYÜTTÉLÉSÉRT DOLGOZNAK
„ Történelem, hagyomány, emlékezet” címmel rendezett a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat Tanévnyitó ünnepséget és Konferenciát Nyíregyházán.
A háromnapos eseményre az ország több pontjáról közel kétszázan érkeztek. Az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott, a szakkollégiumok alapvetõ feladatai közé tartozik a
szakmaiság erõsítése, a roma kultúra és öntudat ápolása,
a közösség, mint kohéziós erõ építése, valamint a keresztény értékek megtartása és képviselete. Mindezt Czibere
Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár mondta, aki ünnepi beszédében azt is
hangsúlyozta, hogy roma és migráns nem ugyanaz, a
magyar társadalom a szakkollégiumokkal karöltve pedig
az együttélésért és a közös jövõért dolgozik.
6
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– A Magyar Vöröskereszt és a Kölcsey gimnázium által
szervezett prevenciós nap célja az volt, hogy felhívják a
figyelmet a diákokra leselkedõ veszélyekre, különös tekintettel a kábítószer-fogyasztásra – hangsúlyozta Márk
Attila, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója.

MEGFELELÕ KOMMUNIKÁCIÓ
– Az egyórás interaktív elõadáson elhangzott, a drogfogyasztás megelõzése érdekében a legfontosabb a megfelelõ kommunikáció, de biztos eredményt ez sem hozhat –
emelte ki dr. Zacher Gábor toxikológus. Az elõadás mellett a Magyar Vöröskereszt munkájával is megismerkedhettek a gimnázium tanulói.
Fotók: Trifonov Éva és Kohut Árpád

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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AKTUÁLIS

ÁRPÁD-KORI IDÕUTAZÁS
Ízes kalandozás Nyires faluban címmel gasztronómiai idõutazásra invitálták az érdeklõdõket hétvégén
a Sóstói Múzeumfaluba. A látogatók nemcsak az Árpád-kori magyar társadalom mindennapjaiba pillanthattak be, de megízlelhették a középkor jellemzõ ételeit is.

INGYENES SPORTOLÁSI LEHETÕSÉGEK
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL
Délelõtti programok: „Aktív kor”

Szerzõ: Piszár Tünde
– Élettel telt meg a skanzen 1,5 hektáros Nyires faluja.
Az Árpád-kort bemutató épületeket ugyanis egy napra
megnyitották a nyilvánosság elõtt, így bárki betekinthetett
a kor magyarjainak mindennapjaiba – emelte ki dr. Szabó
Sarolta, a múzeumfalu igazgatója.

BODORKA ÉS ÉDES GÖDÖLYE
A gasztronómiai eseményen részt vevõk nem csak képletesen kóstolhattak bele a középkorba. Parázsfolyamon
úsztatott bodorka, serben dagonyázott emse, gyökérrel dúsított berbécslé, tûzön pironkodott édes gödölye és még
megannyi ízletes Árpád-kori ételt kínált az esemény királyi szakácsa.
Az egész napos ismeretterjesztõ, egyben kikapcsolódást
nyújtó eseményen a Keleti Gyepû hagyományõrzõi mel-

Gasztronómiai élményekben is részesülhettek az
érdeklõdõk
lett a Keleti Szövetség tagjai látványos bemutatóikkal igyekeztek megidézni a kor hangulatát.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Urmai Gábor pályáját a Thália Színházból és a Rock
Színházból alakult Arizona Színházban kezdte. Amikor
ebbõl a teátrumból Mûvész Színház lett, akkor Sopronba
került az önálló társulatot
kapott Petõfi Színház alapító tagjaként, s tíz évet játszott ott. Közben vendégként fellépett Tatabányán,
Székesfehérváron, a Madách Kamarában, a Katona
József Színház Kamrájában,
az Egyetemi Színpadon...
Urmai Gábor
Ezután a volt Vidám Színház Centrál Színház néven átalakult, s ahhoz kötötte szerzõdés öt évadon át, majd az otthona a Budaörsi Játékszín
lett, ami Latinovits Zoltán nevét vette fel.
– Mindig az új keresése mozgatott. Így van ez most is.
Schlanger Andrást, a Móricz Zsigmond Színház igazgatóját nagyon régóta ismerem, ahogyan a korosztályombeli

Az íj mellett a hajítófás vadászat menetébe is bepillanthattak azok, akik az ételek mellett a középkori harcosok
világára is kíváncsiak voltak. A sikeres rendezvényt a tervek szerint jövõre is megszervezik.

nyíregyházi színészeket is. Petneházy Attila gyermekkori
barátom. Egy gimnáziumba, egy színjátszó csoportba jártunk, így sok itteni elõadást láttam az õ ide szerzõdésétõl
kezdve. Schlanger Andrással nemrég a Centrál Színházban együtt dolgoztunk, s örültem, amikor meghívott a nyíregyházi társulatba. A VIDOR Fesztiválhoz is szép emlékek kötnek, két alkalommal is szerepeltem itt.

APA LESZ AZ APA
Urmai Gábor A mumus címû zenés mesejátékban mutatkozik be elõször a nyíregyházi közönségnek októberben az Apa szerepében. Mint elmondta, nagyon „helyes”
családi történet, melyet az anyukák is élvezni fognak. Utána egy Olt Tamás rendezte zenés darabban lép színre,
melynek címe a Taurin-forradalom. Izgalmasak lesznek a
következõ hónapok a számára azért is, mert most elõször
válnak el hosszabb idõre egymástól a 12 és 10 éves lányaitól. Szeretik az iskolájukat, osztálytársaikat, nem szabad õket onnan elhozni, ráadásul a felesége Pesten újságíró, õt oda köti a munkája. Szerencsére az M3-as bevezetõ szakaszánál laknak, s autópályán hamar hazaér hozzájuk, a technikai eszközök segítségével pedig bármikor szót
tudnak váltani egymással. A mumust bizonyára a leánykák is megnézik Nyíregyházán, amiben apa lesz az Apa.

A MALENKIJ ROBOTRA EMLÉKEZTEK
A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70.
évfordulója emlékére nyílt tárlat a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán. A kiállítás a
malenkij robot néven elhíresült kárpátaljai magyarság
elhurcolását dolgozza fel.
A Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kiadott 0060as számú parancsa, amely magyarok ezreinek sorsát pecsételte meg. A malenkij robot, magyarul kis munka ellentétben a megnevezéssel valójában kemény fizikai munkát jelentett, amelyre a fegyveres katonák néhány perces
igazoltatás hazugságával a nyílt utcáról gyûjtötték össze a
polgári lakosságot. 13-tól 62 éves korig minden fellelhetõ
férfit elvittek. A mai Magyarország területérõl mintegy 150–
170 ezer, a korabeli területekrõl pedig 250–270 ezer civil
polgári lakost hurcoltak a szolyvai gyûjtõtáborba.
A szomorú esemény kapcsán a beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola – az Európai Unió támogatásával – vándorkiállítással szeretné felhívni a kol8
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Hétfõ 9.00–10.00: Csontritkulás mozgásprogram a Városi Stadion teniszcsarnokában, nem csak idõseknek.
A mozgás fokozza a csonttermelést, erõsíti az izomzatot, ezáltal javítja a testtartást. Megfelelõ gyakorlatok
végzésével megelõzhetõ a csontritkulás kialakulása.
Szerda 9.00–10.00: Esésmegelõzés mozgásprogram a
Városi Stadion teniszcsarnokában.
Az egyensúly-, izomerõ-, reakcióidõ-javító gyakorlatokkal javítható az egyensúlyozási képesség, így csökkenthetõ az elesések gyakorisága és veszélyei.

SZÍNES PROGRAMOK

A MUMUSBAN LÉP ELÕSZÖR SZÍNRE
Új tagokkal bõvült az idei évadban a Móricz Zsigmond Színház társulata. Sorozatunkban õket mutatjuk be.

„MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA”

lektív emlékezet fontosságára a figyelmet. A tárlat szeptember 30-áig tekinthetõ meg.

Kocsis Fülöp metropolita (balra) és Orosz Atanáz püspök

Délutáni és hétvégi programok gyerekeknek, családoknak és felnõtteknek
Hétfõ 17.00–18.00 és szerda 17.00–18.00: Gerinctorna a Zrínyi gimnáziumban.
A megfelelõ életmód megválasztása mellett, a helyes
testmozgás, a gerinctorna segíthet abban, hogy a korral
járó gerincelváltozások ne jelentsenek életminõség-romlást.
Hétfõ 18.15–19.15: Flex-Aerobic a Kodályban.
Zenére végzett mozgásformákkal játékosan fejlõdik a
koordinációs és ritmusérzék.
Kedd 17.30–18.30: Alakformáló Aerobic a Kodályban.
Minden izomcsoportot megmozgató, helyes testtartást
elõtérbe helyezõ alakformáló torna.
Kedd 18.30–19.30: MediBall minden korosztálynak a
Kodályban. A MediBall egyensúlyt teremt a fizikai, érzelmi és mentális testben.
Szerda 17.00–18.00: Fitt-test Interval Edzése a Kodályban. Hatékony mozgásforma fogyókúrához, alakformáláshoz, erõnlétnöveléshez, energiaszint emeléséhez és
anyagcsere javításához.
Szerda 18.00–19.00: Lakossági zumba a Zrínyi gimnáziumban. A 2013. május óta tartó, nagy sikerrel zajló
zumbaórák folytatódnak.
Csütörtök 17.00–18.00: Gerinc-fitnesz Nagyoknak a
Kodályban. A 14–18 éves korosztály a jóga segítségével megtanulhatja a helyes testtartást, a helyes légzést
és a stresszoldás néhány formáját.
Csütörtök 18.00–19.00: Pilates torna a Kodályban. Egy
igazán kellemes és hatékony mozgásforma a jobb közérzethez, a koncentráció, a rugalmasság, az állóképesség és az egyensúly fejlesztéséhez.
Csütörtök 18.00–19.00: Családi asztalitenisz az evangélikus általános iskolában. Egy óra aktív kikapcsolódás a pingpongasztal mellett a család minden tagjának.
Péntek 17.00–18.00: Gyerek Zumba a Kodályban.
Zene, tánc és sok-sok nevetés 6 éves kortól.
Péntek 18.00–19.00: Funkcionális Edzés a Kodályban.
Saját testtel végzett mozgásforma, mely a mozgásminõség fejlesztésén alapulva a test természetes mozgásait és a test saját súlyát használja eszközként.
Szombat 9.00–10.30: Fitt Jóga a Zrínyi gimnáziumban.
A jógával növelhetõ az állóképesség, kitûnõen alkalmas alakformálásra, az izmok egyszerre hajlékonyak
és erõsek lesznek, valamint jótékonyan hat a belsõ szervekre, hormonrendszerre és a testi funkciókra.
Vasárnap 8.00–9.00: Nordic-walking az Erdei Tornapályánál. Húzd fel a legkényelmesebb tornacipõdet és
„botolj” egy órát a Sóstói-erdõben. Szakoktató irányításával ez nemcsak egy séta, hanem egy minden testrészt megmozgató aktív testmozgás.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Közös képviselõi fórumot
tartott a NYÍRTÁVHÕ Kft.
2015. szeptember 10-én
a NYÍRTÁVHÕ Kft. szervezésében megrendezésre került az idei év második közös képviselõi
fóruma.
A fórum fõ témái
voltak:
 Elszámolással és költségosztással kapcsolatos
tájékoztatás (a tapasztalatok alapján)


Fûtési költségmegosztók átprogramozásával kapcsolatos tájékoztató



Tájékoztatás a beruházások alakulásáról



Fûtési szezon kezdetét érintõ teendõk, tanácsok



Egyéb aktualitások

A tájékoztató végén a megjelent szakemberek válaszoltak a közös képviselõk és megbízottak kérdéseire, melyek a legtöbb esetben az elszámolásról és a
fûtés-, illetve a melegvíz-szolgáltatás minõségérõl
szóltak.
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ÉRDEKESSÉGEK

INTERJÚ

ÉGEN, S FÖLDÖN EGYARÁNT SIKERES – DÁVIDA ISTVÁN DÍSZPOLGÁR
„ Vagy jót csináljak, vagy hozzá se kezdjek!” – ez a
hitvallása Nyíregyháza új díszpolgárának. A repülés
szerelmese, Dávida István az augusztus 20-ai, önkormányzati ünnepségen vette át az életmûvét betetõzõ
elismerést, öltönyben. Másnap pedig újra köpenyben
állt cége mûhelyében, 71 évesen...
Szerzõ: Tarczy Gyula
Az 1944-es születésû, még mindig korát meghazudtolóan aktív
mérnök a méltatás szerint a repülõtér megmentése érdekében végzett munkájáért (is) kapta a város
legmagasabb elismerését, ha õ
nem lenne, talán már gabonát termesztenének a helyén. Volt rá ötlet... A felhõk felé irányuló vágya
már kisgyermekkorából származik. A negyvenes évek második felében még engedélyezték a város
feletti repülést, s az Ószõlõ utcai
fiúcska egyfolytában az eget kémlelte, alig volt ötéves, mikor már
repült. Igaz, nem õ, hanem az elsõ
modellje.

még 14 mérnöki területen képezte tovább magát. Kedvelte a munkáját, ahol visszaemlékezése szerint több munkaruhát koptatott el, mint köpenyt. Mindig szeretett
„akcióközelben” lenni, s annak is örült, hogy a sok túlórája miatt nyaranta akár heteken át hódolhatott repülési
szenvedélyének.

HANGÁRMESTER, OKTATÓ, FÕMÉRNÖK

Elsõ gumimotoros
repülõmodelljével
1956 nyarán

Egy idõ után nem csupán pilótaként nézte a különbözõ
vitorlázó repülõk szárnyait, hanem a keze alatt több generáció bontogatta a szárnyait. Oktatóként még a két ûrrepülõ-jelöltünket is segítette az útján itt Nyíregyházán,
és Kiskunfélegyházán! Persze, motoros gépeken is gyakran ült, és még gyakrabban javította azokat. 1974-ben
ugyanis álmai helyére került: kezdetben fõmérnök-helyettesként szerelt és repült. A kiváló térlátással megáldott pilóta még a vasfüggönyön túlra is eljutott különbözõ repterekre és eseményekre (az NDK és Lengyelország, Csehszlovákia mellett Ausztriába), de legjobban a nyíregyházi
hangárban érezte jól magát. A sportrepülõknél gyakran
ténykedett hangármesterként. A Repülõgépes Szolgálat
kötelékében a budaörsi központ mellett õk voltak az egyik

Volt kitõl tanulnia: édesapja kádármester volt, de ácsot,
asztalost is lehetett találni a közeli rokonságban. Nem is
értették, hogy a gyermek miért kívánkozik mûszaki pályára, a gépek közelébe. Azt meg végképp nem, hogy repülni akar. Dávida István mosolyogva meséli: véletlenül kihallgatott egy családi beszélgetést, amiben egyszerûen
„dilinyósnak” tartották az ötletért...

„Sirály” típusú
mûrepülõ vitorlázógép makettje
1958 tavasza

Õ azonban a célt látta, s a modellezõi szakkör szomszédságában
mûködõ repülõklubban kereste a
kapcsolatokat, majd mosta, polírozta a vitorlázó és motoros gépeket.
S miután letette a típusismereti vizsgákat és megszerezte a szakszolgálati engedélyeket, 1958-ban kezdte el a gyakorlatban a vitorlázó repülést. Már egyedül repült, mikor
valaki észrevette, hogy papír szerint még túl fiatal hozzá, és a következõ fél évben újra csak oktatóval szárnyalhatott.

Üléspróba a krakkói múzeum Spitfire Mk XII típusú
angol vadászgépben, amivel a lengyelek is harcoltak a
szövetségesek oldalán a második világháborúban
legfontosabb bázis, s helikoptertõl a mezõgazdasági gépekig számos kedvencet tartottak karban, a külföldi cégekhez képest akár töredékidõ alatt elvégezve a nagyjavítási munkákat is!

REPÜLÕT ALKOTTAK
Mérnöki pályája egyik csúcsára dr. Keselyák Mihállyal,
az akkori „MG Fõiskola” kiváló repülõmérnök tanárával,
és egy repüléssel szintén megfertõzött barátjával, Hársfalvi Sándorral ért. Egy egyedülálló, újszerû aerodinamikai

MÉRNÖK ÉS PILÓTA
A hivatalos útja azonban elõször nem ide, hanem a
korabeli Mezõgép elõdjéhez, a Gépjavító Vállalathoz vezetett a debreceni Mechwart András Gépipari Technikum
elvégzése után. A szerszámgépgyártásban dolgozó ügyes
ifjú aztán hamarosan gyártástechnológus mérnök lett, elvégezve a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemet, majd

GMK-BÓL KFT.
1986-ban másik hobbijának, a szerszámkészítésnek hódolva vállalkozást alapított három másik családdal. Észrevették, hogy gumitömítések piacán hiány volt, amit sikeresen töltöttek be. Nem sokkal késõbb saját (családi)
vállalkozásává vált az elején még másodállású GMK, ami
azóta is mûködik, s gumi, valamint gumi-fém alkatrészek
gyártásával foglalkozik. Mikor az interjút készítettük, éppen a MÁV magas rangú vezetõitõl köszönt el, de a Plastik
Gumi Kft. beszállít nyomdáknak, a konzerviparnak, a gépipar különbözõ ágazatainak, és a hadseregnek is, közel
2000-féle alkatrészt létrehozva.

REPÜLÕTÉRMENTÉS
Azért a szerelmétõl, a repüléstõl nem szakadt el: a rendszerváltás idején õ volt az egyik, aki felemelte a szavát a
repülõtér megtartásáért. Szakmai tanácsadóként éveken
át lobbizott a reptér bezárása ellen, mely abban az idõben már éjszakai repülésre is alkalmas volt, két leszállópályával. Mint emlékszik, volt, aki már azt is kiszámolta,
mennyi gabonát lehetne termelni a területén, ha felszántanák! A Területfejlesztési Bizottság szakértõjeként így közvetve neki (is) köszönhetjük, hogy manapság népszerû repülõnapok lehetnek Nyíregyházán, s számos nagyvállalat
a repülõtér létét is fontos szempontként értékelte, mikor
városunkat választotta.

FA HELYETT FÉM

VITORLÁZÁS, FIATALON

megoldásokat tartalmazó, kísérleti vitorlázógépet alkottak hárman és a munkatársaikkal, hat év alatt. Három évig
mûködött is a prototípus a ’80-as években a vitorlázó repülõk örömére, ám sorozatgyártás nem lett belõle. Jellemzõ
módon egy kötelezõ évenkénti ellenõrzésnél egy „hivatalos személy tette tönkre”, ám munkájuk elismerése, hogy
máig látható a repülõmúzeumban.

Kedvenc repülõgéptípusa a ZLIN Tréner, iskolaés mûrepülõgép

KÖZÉLET ÉS CSALÁD
Dávida István mindemellett alapító tagja, majd alelnöke volt a helyi
Kereskedelmi és Iparkamarának, s
részt vett az ország elsõ vállalkozásfejlesztõ alapítványa, a PRIMOM létrehozásában is. Egyáltalán nem mellesleg pedig a Mezõgépnél megismert
feleségével felneveltek három gyermeket, két leányt és egy fiút. Ma már
három unokájával tervezi a péntek
délutáni pecázást és egyéb hétvégi
programokat, amelyeket szigorúan
Dávida István
felszabadított a munka alól. A negyeaz oklevéllel
dik sajnos ezeken nem vehet részt, õ
a BME mérnök-informatikus harmadéves hallgatója. Mert,
ha már Szakszolgálati Engedély és szabadidõ hiányában
repülõt nem vezethet, céget még igen. Úgy, hogy ott áll ma
is a gyártásban, miután a tervezõasztalon megálmodta a
kért alkatrészt. Hitvallással kezdtük, fejezzük is be azzal,
mert nagyon jellemzõ az új díszpolgár hozzáállására: „Ha
tudok segíteni, jobban örülök, mint ha kapok valamit”. A
mostani „ajándékot” azért kapta, mert már sokaknak segített. Tegye ezt még sokáig, jó egészségben!

KRIMI VÁLTJA A DRÁMÁT A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN
Bár az idei évad harmadik bemutató elõadása a
Hedda Gabler címû dráma lett volna, egy váratlan
esemény miatt azonban Az egérfogó címû nagysikerû krimi kerül a színpadra.
Szász János, a Hedda Gabler rendezõje még augusztusban megkezdte a darab olvasópróbáit a Móricz Zsigmond Színházban, viszont a napokban a retináját ért sérülés miatt mûtéti beavatkozáson esett át, melyet a közeljövõben még további operációk követnek.

„KÉRLEK, VÁRJATOK MEG!”
A Hedda Gabler címû elõadás azonban nem marad
el, még az idén próbálni kezdik a darabot, hogy a következõ évad elsõ bemutatója lehessen Ibsen drámája.
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Szász János a nyíregyházi közönségnek azt üzeni: „Borzasztóan bosszant és sajnálom, hogy most nem tudunk elmerülni, elutazni Hedda Gabler rejtélyes, szenvedélyes és
sötét világába. De – és itt jön Schlanger Andris fantasztikus
ajánlata – a jövõ évadban megcsinálhatjuk! Én azonnal igent
mondok. Boldog és hálás vagyok, hogy megmarad a lehetõség erre a felfedezésre. Nekem a nyíregyházi színház rengeteget jelent. Mindent. Kérlek, várjatok meg!”
A bérlettel rendelkezõknek azonban nem kell kétségbe esniük, hiszen október 17-én ennek ellenére is lesz
bemutató elõadás. Schlanger András igazgató úr rendezésében Agatha Christie regénye alapján színpadra álmodott Az egérfogó címû mûvet tekintheti majd meg a
közönség. „Nagyon sajnálom, hogy János kórházba került, ezúton is jobbulást kívánok neki. Természetesen
egybõl felajánlottam számára, hogy amint az egészsége

engedi, folytathatja az elkezdett próbákat, így bár kis késéssel, de bemutatjuk a Hedda Gabler címû elõadást.
Korábban már foglalkoztam Az egérfogó címû darabbal.
Azért döntöttünk e mû mellett, mert nem csupán egy izgalmas krimit, de mély emberi történetet is láthat a nézõ
a színpadon. A próbákat a héten már el is kezdtük” –
mondja Schlanger András, a Móricz Zsigmond Színház
igazgatója.
Többek között azért esett e darabra a választás, mert
ezzel is igyekszik a színház emléket állítani a krimi királynõjének, aki az idén lenne 125 éves. Az egérfogó
címû elõadás kiérdemelte a „Színháztörténelem leghosszabb ideje futó darabja” címet. A londoni West Enden 1952. november 25-e óta játsszák megszakítás nélkül.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KÉPERNYÕN A METAMORFÓZIS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehetõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Újraindul a Nyíregyházi Televízió népszerû átváltoztató mûsora, a Metamorfózis. A nyolc hónapos programban ez alkalommal is öt hölgy alakul át hónapról hónapra. A résztvevõk
csodálatos átváltozását szakmai stáb segíti. Személyi edzõ gondoskodik a fogyásról és testformálásról, pszichológus és életvezetési tanácsadó a lelki egészség megõrzésérõl, bõrgyógyász pedig a fiatalos és esztétikus
arcbõr specialistája. Az együtt töltött idõ alatt stíluskommunikátor vezetésével sajátítják el a
résztvevõk az esztétikus megjelenés
alapjait, de a megújuló új külsõn fáradozik az optikus, a fodrász, a kozmetikus és a manikûrös is. A nyolc
hónap azonban nem csak a kitartó
munkáról szól. A bátor hölgyek
ugyanis számos közös kulturális eseményen, vacsorákon, wellness-programokon, hangfürdõn pihenhetik ki
a változással járó fáradalmaikat. Az
elmúlt hat esztendõ alatt változtatni
vágyó nõk sokasága vehetett részt a
programban, mindannyian megújulva, elégedetten távoztak. BacsókaMajoros Eszter egyike azon szeren- Az elõzõ program során lelkileg és testileg átalacséseknek, akik részt vehettek a Me- kult, megújult hölgyek koszorúja a mûsorvezetõvel
tamorfózisban. Nyolc hónap alatt
életmódot váltott, 29 kilóval lett kevesebb, megtanulta, hogyan öltözzön az alkatának
megfelelõen. Két év elteltével is sikerült megõriznie új formáját és stílusát, azóta a szerelem is rátalált. Nyáron volt az esküvõje. Idén nyáron újabb ötfõs csapat vághatott neki
a kihívásokkal teli, de annál nagyobb örömet és izgalmat jelentõ Metamorfózisnak: Piricsi
Renáta, matematikatanár, Benke Valéria, orvosi asszisztens, Szemán Márta, adminisztrátor, Kovács Mária, bérszámfejtõ és Szovinszki Jánosné, nyugdíjas. Átalakulásaikat ez
alkalommal is hónapról hónapra a Nyíregyházi Televízió képernyõi elõtt kísérhetik
figyelemmel. Szerkesztõ-mûsorvezetõ: Piszár Tünde stíluskommunikátor. Adás: hétfõ
18.25, kedd 21.25, szerda 19.30.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl
szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2015. október 1-jével betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2015. szeptember 18.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap

2015. SZEPTEMBER 18.
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AKTUÁLIS

HIRDETÉS

KÖRNYEZETTUDATOS HULLADÉKKEZELÉS NYÍREGYHÁZÁN
EZREK A TÉREN

A környezettudatosság jegyében rendezték meg idén
is a Szelektív Szombatot. A társadalmi tudatformálást
célzó eseményen játékos vetélkedõkkel és színvonalas
kulturális programokkal igyekeztek a hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat könnyed formában átadni a családoknak.

Az egész napos vetélkedõsorozat mellett színvonalas kulturális programok színesítették az eseményt. A nap folyamán színpadra lépett többek között az Alma Együttes, Szandi, Torma Kata, a Karmapirin Zenekar. A napot az Edda
Mûvek élõ koncertje zárta, óriási érdeklõdés mellett.

Szerzõ: Piszár Tünde
Már a délelõtti órákban zsúfolásig megtelt Nyíregyháza fõtere, a szervezõk gyakorlatias, de mégis izgalmas játékokkal igyekeztek felhívni a szelektív hulladékgyûjtés
fontosságára a figyelmet. A változatos programok és játékok közben a tapasztalatok mellett értékes ajándékokkal
is gazdagodhattak a jelenlévõk. A legügyesebb család
wellness-hétvégét, a második helyezett notebookot, a harmadik pedig kerékpárutalványt vihetett haza.

CSALÁDI SZEMLÉLETFORMÁLÁS
A környezetvédelmi rendezvény nem véletlenül fókuszál évek óta a családokra, különös tekintettel a gyermekekre, hiszen a környezettudatosság kialakulásának legfontosabb színtere az otthon.
Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, az idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a szelektív hulladékgyûjtésre és annak helyes gyakorlatára buzdító rendezvényt. Az eseményt több portálon is meghirdették, melynek visszajelzéseibõl az látható, hogy a nyíregyháziak
nagyon fogékonyak a környezettudatosságra. A szolgál-
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Színes, „okosító” játékokkal várták az érdeklõdõket
tatónak idén nagyon sok olyan rendezvénye van,
amellyel szeretnének segíteni a lakosságnak a szelektív
hulladékgyûjtés elsajátításában, a Szelektív Szombat gyakorlatilag ennek a visszaigazolása, hiszen itt „számot
adhatnak” a városlakók arról, amit egész évben a témáról „tanultak”.

RUTIN LEGYEN A SZELEKTÍV GYÛJTÉS
A szombati eseménnyel a szervezõk célja az volt, hogy
a szelektív hulladékgyûjtés mindennapi rutinná váljon. A
környezetvédelmi rendezvényen részt vett Petneházy Attila országgyûlési képviselõ is, aki megnyitó beszédében
hangsúlyozta, Nyíregyháza elkötelezett a környezettudatos gondolkodás mellett.

Az Edda Mûvek is fellépett

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék nyilvánosan is köszönetet mondani a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. valamennyi dolgozójának, akik a Szelektív Szombat szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Köszönöm azoknak a környezettudatos városlakóknak,
akik családjukkal együtt kilátogattak hozzánk és versenybe szálltak, megdöntve ezzel minden eddigi látogatottsági rekordot. Köszönöm az érdeklõdést!
Tisztelettel: Petró Árpád, ügyvezetõ

ESEMÉNYEK

I. ROTARY GYERMEK SPORTVETÉLKEDÕ

PROGRAMOK

JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS
Egy integrált játszótér kialakítását tervezi a Rotary
Club Nyíregyháza belvárosában, ami lehetõséget nyújt
arra, hogy a fogyatékkal élõ és egészséges gyerekek
együtt játszhassanak.
Ennek megvalósítására számos adománygyûjtõ akciót
szerveznek, melynek részeként október 3-án az Operettszínház társulata vendégeskedik majd a Lili bárónõvel a
Váci Mihály Kulturális Központ színpadán. Pták István, a

Száz egészséges és fogyatékkal élõ gyerek tíz vegyes csapatban mérte össze ügyességét az I. Rotary
Gyermek Sportvetélkedõn a Városi Stadionban.

az elfogadás, az empátia, a gyengébb segítése már gyermekkorban természetessé váljon.

MINDENKI KAPOTT ÉRMET

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Az idén 11 éves Rotary Club Nyíregyháza a 2015-ös és
2016-os esztendõben a fogyatékkal élõk támogatását tûzte ki célul. Eddig még sportvetélkedõt nem rendeztek, így
jött a tagság közös ötlete, hogy száz egészséges és fogyatékkal élõ gyermek tíz vegyes csapatban mérje össze tudását, ügyességét és gyorsaságát egy versenyen.
Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke elmondta, a sportvetélkedõ megrendezésével az volt a céljuk, hogy

A Nyíregyházi Sportcentrum örömmel támogatta a sportverseny megvalósítását a Városi Stadion mûfüves pályáján. Dajka László irányításával a gyerekek több játékos
versenyszámban vehettek részt, majd a végsõ sorrendet a
kosárra dobás döntötte el.
Minden részt vevõ gyermek emlékérmet kapott, és kiosztották az elsõ három helyezett díjait is. A tárgyjutalmakat a LEGO nyíregyházi gyára ajánlotta fel a versenyen
kiemelkedõ eredményt elért csapatoknak.

Jelenet a Lili bárónõ címû darabból
Rotary Club Nyíregyháza soros elnöke elmondta: az elnöksége alatt elsõsorban a fogyatékkal élõ emberek, illetve gyerekek éve lesz az idei. Ebben a szemléletben szeretnék
megvalósítani a programokat, illetve az ezekbõl befolyt támogatásokból olyan célt szeretnének támogatni, ami talán
az országban is egyedülállónak számít. Az elnök azt is elmondta, hogy nagyon sok jóérzésû ember tett eddig is tanúbizonyságot segítõ szándékáról, hiszen a meghirdetett
Huszka Jenõ Lili bárónõjére csak korlátozott számban lehet jegyeket kapni, azt is a 15 órakor kezdõdõ elõadásra. A
19 óraira már minden jegy elkelt.

ÉLMÉNYVÁSÁRLÁS A TELEKOM
MEGÚJULT NYÍREGYHÁZI ÜZLETÉBEN
Szeptember 23-ától új üzletkoncepció
jegyében még izgalmasabb üzlettérrel, a
megszokott szakértõi támogatással és folyamatos akciókkal várja az érdeklõdõket a megújult Telekom üzlet Nyíregyházán.
A Nyíregyháza szívében, a Korzó Bevásárlóközpont földszintjén szeptember
23-án megnyíló Telekom üzlet több mint
egy hagyományos üzlet: látványvilágában
és kialakításában is egyedi megoldásokkal, ügyfélbarát módon, „kézzel fogható” közelségben mutatja be a Telekom
otthoni és mobil termékeit, valamint szolgáltatásait, a legújabb okostelefonokat,
tableteket – még több információt, plusz
tartalmakat nyújtva az érdeklõdõknek.
Az új üzletkoncepció jegyében megújult Telekom üzlet tervezésénél a legfõbb
szempont az ügyfelek mind jobb és kényelmesebb kiszolgálása volt; ezért az üzlet kialakítása modern, átlátható és letisztult. Az ügyfélszolgálati tér innovatív jellegét tovább erõsíti, hogy a megvalósítás

során nagy hangsúlyt helyeztek az ügyfelek minél szélesebb körû interaktív tájékoztatására. Az üzletben elhelyezett képernyõk és készülékek mellett igazi újdonság az üzlettér falán kialakított LED fal,
amely érdekesen és érthetõen mutatja be
a Telekom termékek és szolgáltatások értékeit, a legújabb ajánlatokat, ezzel is segítve az ügyfelek tájékozódását és döntését. Emellett tájékozódás, nézelõdés közben vagy akár a várakozás ideje alatt a
vásárlók az úgynevezett Mobiltudósokhoz
is fordulhatnak, akik az internettel, eszközökkel, szolgáltatásokkal, újdonságokkal kapcsolatos kérdésekre tudnak szakszerû választ adni. A kellemes és vonzó
környezetben az érdeklõdõk megtapasztalhatják többek között az interaktív TV –
a hagyományos tévézéshez képest – új élményét, valamint átélhetik a mobil
szélessáv nyújtotta elõnyöket.
A nyitás napján a Sunshine FM egész
napos helyszíni mûsorával, óránkénti nyereményjátékokkal, értékes fõnyereménnyel és sok-sok meglepetéssel várják
az érdeklõdõket az üzlet munkatársai. (x)
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SPORT

SERDÜLÕ-EZÜST

ERRE A GYÕZELEMRE LEHET ÉPÍTENI
Két, a bajnoki címre is esélyes csapat találkozott a
férfi kézilabda-bajnokság nyitányán. A Nyíregyházi KC
a Ferencvárost fogadta, és egy parádés elsõ félidõ után
le is gyõzte a fõvárosiakat.

Székesfehérváron versenyeztek a serdülõ atléták, és
a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói várakozáson felül
teljesítettek. A serdülõ fiú csapat ezüstérmet szerzett,
összesítésben pedig a hatodik helyen végzett. Leveleki
Bence nevét feltétlen ki kell emelni, aki nagyszerûen
teljesített távol- és ötösugrásban is.

KOSARAS SIKEREK
A Kiemelt Országos Kadett Bajnokság elsõ körében
szerepelt a Sportcentrum „A” kosárlabdacsapata. Magabiztosan, jó játékkal háromból három mérkõzést nyert
Sopronban a Boczkó Ádám és Pethõ Ákos által irányított gárda. Elõször a Soproni Sportiskolát gyõzte le 67–
47-re, majd Kaposvárt 74–41-re a Nyíregyházi Sportcentrum, végül pedig komoly vereséget mért a gyõri
kadett csapatra. Itt a végeredmény 112–27 lett. Rendkívül fontos volt az elõselejtezõ megnyerése, hiszen így
a következõ körben a 2., 3. és 4. helyezettekkel játszanak majd, október elsõ hétvégéjén.

ÉLEN A TÁMADÓK

A hetedik meccsen hetedszer volt eredményes
Pölöskey Péter és Zoran Kostic is. A két Szpari támadó
ezzel két cigándi riválisával együtt holtversenyben az
élen áll a góllövõlistán. De nem sokkal marad el tõlük
az öt találatot jegyzõ Rezes László sem. A Nyíregyháza
Spartacus szombaton azt a Putnokot látja vendégül,
melyet a Magyar Kupában õsszel már egy hosszabbításos meccsen legyõzött. – Úgy érzem, összeállt a csapatunk, de hasonló meccsre számítok, mint amilyen a
Magyar Kupában volt. Biztos, hogy ismét beáll majd
védekezni ellenfelünk, és amíg nem szerezzük meg a
vezetést, nehéz dolgunk lesz, de egyértelmûen gyõzelmet várok – mondta Mátyus János vezetõedzõ.

SPORTPROGRAM
Szeptember 19., szombat 16.00 óra Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–Putnok labdarúgó-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 20., vasárnap 18.00 óra Lelátó,
benne: Nyíregyháza Spartacus–Putnok labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
14
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Rég volt ekkora érdeklõdés Nyíregyházán kézilabdamérkõzés iránt. Telt ház elõtt játszhatott a csapat a rivális
Ferencváros ellen, ami még akkor is nagy dolog, ha a Bem
iskola tornatermét megtölteni nem akkora feladat, mint a
Bujtosi Szabadidõ Csarnokot. Aki a kezdés elõtt tíz perccel érkezett, annak bizony már csak állóhely jutott. Még
Japánból (!) is jött egy háromfõs tévés stáb, õk természetesen elsõsorban Mekaru Atsushi-ra voltak kíváncsiak. A
válogatott irányító nyáron igazolt a szabolcsi megyeszékhelyre, és bár fájt az oldala egy sérülés miatt, jelezte, szeretne pályára lépni. Csakhogy a posztján kezdõ Varga László nagyszerûen játszott az elsõ félidõben, és miután egymás után lõtte a gólokat és adta a gólpasszokat, amíg bírta
erõvel, pályán volt. Mekaru aztán a hajrában beállhatott,
és fontos gólt is lõtt. Hazájában igazi sztár, Nyíregyháza
honlapjára azóta Japánból is folyamatosan érkeznek a
kattintások a kézilabdahírekre...
De visszatérve a meccsre, több fõszereplõje is volt a
találkozónak. Kaplonyi Zoltán az utolsó másodpercekben
lõtt góllal biztosította be a kétgólos hazai sikert, Gubó Alex
és Pánczél Zoltán bombái rendre pontosak voltak, a kapuban pedig Nagy Levente mindent megfogott. Négy hetesbõl négyet az elsõ félidõben.
– Nem gondoltam, hogy ilyen szoros lesz a második félidõ, hiszen nyolc góllal is vezettünk már. Ezt magunknak
köszönhetjük, a védekezésünk kicsit gyengült, és ezt kihasználta a Ferencváros. De szerencsére az elõnybõl maradt annyi, hogy megnyerjük a meccset. Ami a kapusokat

illeti, úgy érzem, három jó hálóõre van most a Nyíregyházának, az edzõnknek lesz nehéz feladata, hogy eldöntse,
ki játszik éppen – mondta Nagy Levente a lefújás után.

Varga László gólerõsen játszott a Fradi ellen
Varga Zsolt szakmai igazgatót ezúttal nem hozták zavarba a kapusok. Amikor Nagy Leventét pihentette, a helyére érkezõ Oláh Zoltán is fontos labdákat fogott, így tudta
tartani elõnyét az NYKC. A jó rajt az egész szezont meghatározhatja.
– Tavaly épp a Fraditól kaptunk ki a bajnokság elején,
és úgy éreztem, ez megfogta a csapatot, és még két egygólos vereségbe szaladtunk bele. Most nagyon motiváltak
vagyunk, egységes a gárda, jól sikerült a felkészülés, és
mindig van olyan ember, aki nehéz helyzetben hozzá tud
tenni valami pluszt, ami átlendíti a hullámvölgyön a csapatot. Erre a gyõzelemre lehet építeni – mondta Varga Zsolt
szakmai igazgató.

BRONZ A CSAPATBAJNOKI DÖNTÕRÕL
Harmadik lett a Nyíregyházi Sportcentrum és a Debrecen közös gárdája a szezonzáró atlétikai versenyen.
A csapatbajnokság fináléjában több számot is a nyírségi sportolók nyertek.
Szeptember 12-13-án szezonzáró versenynek adott otthont Székesfehérvár, mégpedig a Magyar Atlétikai Csapatbajnokság döntõjének. A fináléra 89 csapat nevezett,
köztük a Nyíregyházi Sportcentrum a Debreceni Sportiskolával közösen alkotva egy csapatot. Az együttes 352
ponttal – a tavalyihoz hasonlóan – a 3. helyet szerezte
meg összesítésben a BHSE-UTE és a GEAC-BEAC-Ikarus
mögött. Pontszerzésben a nyíregyházi csapat erõsebbnek
bizonyult a debreceninél, mintegy 20 ponttal többel járult
hozzá a dobogós helyezéshez. A Sportcentrum legjobbjai
nem okoztak csalódást, Helebrandt Máté gyaloglásban,

A bronzérmes nyíregyházi csapat és edzõik
Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Bakosi Péter pedig
magasugrásban gyõzött magabiztosan, de nyert a súlylökõ Kerekes László, valamint a nõi 4x400-as váltó is.

MÁR RIÓRA KÉSZÜL AZ OLIMPIKON
Megkezdi a felkészülést a jövõ évi olimpiára Helebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló háta mögött sikeres esztendõ van, több versenyen is gyõzni tudott.
Teljesítette az olimpiai kiküldetési szintet, megnyerte a
magyar bajnokságot, legutóbb pedig gyõzelmével bronzéremhez segítette a Nyíregyházi Sportcentrumot a csapatbajnokság fináléjában Helebrandt Máté. A gyalogló számára befejezõdött az idény, és kezdõdik a felkészülés Rióra.
– Nagyon sikeres szezonon vagyok túl, minden versenyen elértük azt a célt, melyet edzõmmel, Pokrovenszki
Józseffel kitûztünk magunknak. A legnagyobb sikernek
mégis az Universiadét tartom idén – mondta Helebrandt
Máté atléta, Nyíregyházi Sportcentrum.
Az atléta felkészülését több támogató is segíti. Ezúttal
újabb szponzorral írtak alá megállapodást, az egyik autószalon is Máté mögé állt, és egy évig használhat a sportoló egy prémium kategóriás autót.
A támogatói szerzõdés aláírásán a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is részt vett. Gyulai Miklós egykoron nyíregyházi színekben is indult olimpián.
– 1997–2000 között a legeredményesebb éveimet töltöttem Nyíregyházán az NYVSC atlétájaként. Most a

szövetség elnökeként nagyon örülök Máté eredményeinek, és remélem, Szikszai Róbertnek és Bakosi Péternek
is sikerül jövõre kijutnia az olimpiára – mondta Gyulai
Miklós.
Helebrandt Máté a 20 kilométeres távon áll majd rajthoz Rióban, de az atléta kacérkodik a gondolattal, hogy a
jövõben a hosszabb, 50 kilométeres távot is kipróbálja.

Helebrandt Máté egy évig használhatja az autót
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NYÍRI FOLKMARATON

Révész koncert – „Rock and roll közlegények” szeptember 18-án 20.00 órától a Hotel Barbizon Szabadtéri Színpadán. Közremûködik: Horváth Ákos, Nagy Gergõ gitár, ének.
További programok: tombolasorsolás, Diamond akusztika,
Retro Disco.

A Nyíregyházi Fõiskola szeptember 26-án 14.00 órától éjfélig rendezi meg az elsõ Nyíri Folkmaraton címû
programját. A nagyszabású népi vigasságnak az intézmény Kodály Zoltán Kulturális Centruma ad helyszínt. A
fellépõ három néptánc- és húsz népzenei együttes gondoskodik majd a jó hangulatról, valamint lesz népviseletes babakiállítás, illetve közös játék és tánc kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, értékes nyereményekkel.
A belépés ingyenes, a részletes program a fõiskola
Zenei Intézetének honlapján is elérhetõ.

Madárgyûrûzés Bálintbokorban és kerékpáros természetnézõ tanyajárat szeptember 19-én 8.00–17.30-ig az E-misszió
Egyesület szervezésében. A részvétel ingyenes! Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.

KÖNYVCSEREBERE
Egy mesekönyvért bármilyen másik két könyvet vihet, vagy pénzadománnyal segíthet. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány szervezésében
könyvcserebere október 15-éig, hétfõtõl péntekig 16.00–
18.00 óra között. Helyszín: Nyár utca 7. (cukrászda alatti mélygarázs).
A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 19-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Kincskeresõ manó;
20-án 10.00 óra (Kölyökvár épülete, Dózsa Gy. u. 25.): Surranó és Brekkenõ.
A II. világháború jubileumi megemlékezése – A zsidó
holokauszt áldozatai a II. világháborúban. A Magyar Romák
Társulási Egyesülete várja az érdeklõdõket szeptember 19-én
18.00 órától tartandó elõadására. Elõadó: Szabó József János
hadtörténész. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ, 225ös terem.

ban (21.00 óra: a Képmás zenekar Ilyen ez ... címet viselõ
könnyûzenei koncertje). A programok ingyenesek. Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.

Az „Elmetorna” elnevezésû program ismét várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Az ingyenes foglalkozások keddi napokon 17.00 órától kezdõdnek.
Információ: 42/411-822.

Fesztivál az Állatokért. Az Állatbarát Alapítvány idén õsszel
is vidám családi rendezvényre várja az állatok szerelmeseit,
hiszen ismét megrendezik a már hagyománynak számító
„Fesztivál az Állatokért” programot! Idõpont: szeptember 20.
Helyszín: Nyíregyháza, Bujtosi Városliget. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu

A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) az
alábbi foglalkozásokra várják az érdeklõdõket: aerobik (hétfõ, szerda 18.00), jóga (csütörtök 17.30), Pilates –
mélyizomtorna (kedd 17.00, péntek 18.00). Információ: 42/
491-295.

Jézus. Vele? Nélküle? Igehirdetés szeptember 21–24-éig
18.00 órától a református templomban (Kálvin tér 11.). Igehirdetõ: Meláth Attila, váci baptista lelkész. 21-én: Milyen
az élet Nélküle? Mindenki „halottnak” születik! 22-én: Milyen az élet „félig” Vele? A vallás még nem üdvözít! 23-án:
Milyen az életünk Vele? Küzdelmes és gyõztes! 24-én: Örökké Vele!

Ars Sacra Fesztivál szeptember 19-én a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban (19.00 óra: Kórusok egyházzenei áhítata, 20.00 óra: a társszékesegyház történeti és mûvészeti bemutatása) és az örökösföldi Irgalmasság Templom-

NAPKELTÉTÕL
NAPNYUGTÁIG
Népmese Napja – 2015. szeptember 30-án 9.00–
18.00 óráig mesemondó- és felolvasónapot rendez
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár magyar és más népek népmeséibõl.
Idén már tizenegyedik alkalommal szervezik meg
programjukat, melyre várnak minden mesélni szeretõ
gyereket, szülõt és nagyszülõt, óvodás és iskolás csoportot, fõiskolást, pedagógust, közéleti személyt, intézményvezetõt, mûvészt, sportolót; mindenkit, aki szívesen vállalkozik arra, hogy felolvassa vagy elmondja legkedvesebb népmeséjét.
A cél, hogy ezen a napon minél több népmesét mondjunk és hallgassunk!
A mesemondás vagy felolvasás idõtartama – egyéni
részvétel és csoportok esetén is – maximum 3 perc mesénként. A felolvasandó vagy elmondandó mesék a
magyar népmesekincsbõl és más népek népmeséibõl
választhatók!
Kísérõprogramként bemutatkozik a Görömbõ Kompánia, a Burattinó Bábszínház, valamint Hajdú Ágota
és növendékei. A legkisebbeket népi játszótér várja a
könyvtár elõtti téren.
A mesemondásra az elõzetes jelentkezéseket 2015.
szeptember 26-áig várják!
A felolvasás napján, a helyszínen is lehet jelentkezni
mesemondásra!
Cím: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára (Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-881).

Idõpont: 2015. szeptember 26-án 8.00-tól 16.00-ig.
Helye: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének udvara (Sóstóhegy, Igrice u. 6.). Résztvevõk: óvodások, iskolások, az érdeklõdõ lakosság és a meghívott
vendégek.
Program: Csapatversenyek: MINI-KRESZ (óvodások részére), kerékpáros ügyességi verseny (iskolások és családok részére), KRESZ-, drog-, egészséges életmód-, környezetvédelmi totó, családi ügyességi vetélkedõk, tûzoltó-, katasztrófavédelmi bemutató, motorkerékpár- és
ittassági szimulátor, környezettudatos játékok, véradás,
cukor-, testzsír-, testsúly-, testvíz-, vérnyomásmérés,
ugráló játékvár, arc- és hennafestés, kaktuszvásár-bemutató, kirakodóvásár, fõzõverseny.
Smart Brass Band és a Mazsik könnyûzenei mûsora,
Kommandós és kutyás bemutató, Csapatversenyek,
Ayala zenés mûsora, Óvodások mûsora, Sóstóhegyi
Nyugdíjasok vidám mûsora, Hang-Szín Tanoda, Szabolcs Néptáncegyüttes mûsora táncházzal egybekötve,
Eredményhirdetés és díjak átadása.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban mûködõ „Gyertyafény”
Nyugdíjas Egyesület várja új tagok jelentkezését. A klubfoglalkozásokat változatos programok és jó hangulat jellemzi,
amelyeket kedd délutánonként 2 és 4 óra között tartanak.
Ugyanitt, tánccsoportjuk is tagfelvételt hirdet táncolni szeretõ hölgyek és urak részére. Vezeti: Gyukáné Papp Éva.
A Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.) foglalkozásai: kímélõ torna: hétfõ, csütörtök 18.00–19.00 óra, kondicionáló torna: hétfõ, csütörtök 19.15–20.15 óra, aerobik:
szerda, péntek 17.30–19.00 óra, csontritkulás elleni gyógytorna: hétfõ, szerda, csütörtök 14.50–15.50 óra, egyiptomi
hastánc: kedd 18.00–19.00 óra, zongoraoktatás: hétfõ, szerda délután. Információ és jelentkezés a mûvelõdési házban
vagy a 42/448-005-ös telefonszámon.
Háziné Szikora Éva festményeibõl nyílt kiállítás a VMKK
emeleti galériájában, amely október 10-éig mindennap 8.00
és 20.00 óra között várja a látogatókat. Információ: 42/411822.

Teadélután a fõiskola könyvtárában. 2015 õszén újraindul a népszerû Könyvtári teadélután programsorozat a Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtárában. Az elsõ rendezvényen dr. Reszler Gábor, a Történettudományi és Filozófiai
Intézet oktatója a Diktátorok divatja avagy divatdiktátorok
címmel tart elõadást, szeptember 22-én 16.30 órától.
„Biztonságosan közlekedni egy életúton” – Országjáró
Közlekedésbiztonsági és Oktató Program szeptember 22–27éig a TESCO parkolójában. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Alkotó tagtársak
21. rendezvénye a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében szeptember 23-án 16.30-tól. Bemutatkozik: G. Földi Anna; Fogod a kezem címû verseskötetét Ladányi András író,
szerkesztõ mutatja be.
22. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok
szeptember 24-25-én. 24-én 9.30-tól Nyíregyházán, a Megyeháza Bessenyei Nagytermében. 25-én 11.00 órától (indulás 6.00 órakor Nyíregyházáról) Szolyván (Ukrajna), az
Emlékparkban.
Szabó Sándor gitármûvész Zenélõ õskelet címû kötetének
bemutatója szeptember 25-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti kamaratermében.
Szüreti vígasságot tartanak a Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) szeptember 26-án. A 16.00 órától
kezdõdõ rendezvény keretében helyi amatõr alkotók munkáiból nyílik kiállítás, majd ezt követõen Majláth Magdolna
verseskötetét mutatja be, Kindrusz Emese közremûködésével. Az udvaron kenyérlángossütés, fröccskóstoló és élõzene várja a helyszínre látogatókat. A belépés díjtalan! Információ: 42/491-295.
2015. SZEPTEMBER 18.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY ELFELEDETT VÁROSI FÕMÉRNÖK
EMLÉKÉRE 1.
Fazekas László a város fõmérnökeként hosszú évtizedeken át szolgálta Nyíregyházát. Mára azonban méltatlanul elfeledetté vált, így illõ, hogy felidézzük életét és munkásságát.
1903. január 3-án született Nyíregyházán, Fazekas János és Déry Erzsébet második gyermekeként. Édesapja az
evangélikus elemi iskola tanítója 1891-tõl, majd igazgatója 1922-tõl nyugdíjba vonulásáig, 1931-ig. Fazekas László a Kossuth Lajos Gimnáziumban kitûnõ eredménnyel
érettségizett, majd a budapesti Mûszaki Egyetem gépészés általános mérnöki szakjain diplomázott 1928-ban. Két
évig Budapesten szerzett szakmai tapasztalatokat, majd
Nyíregyháza város képviselõ-testülete 1930. június 5-én
„életfogytiglani hatállyal” városi mérnökké választotta
meg. 1945-tõl, mint a mûszaki hivatal fõmérnöke állt a
város alkalmazásában egészen 1960. január 1-jéig. Hivatali beosztása szerint feladata volt a város bel- és külterületén a gépészmérnöki teendõk ellátása, a közvilágítás, a
vízellátás, hidak és utak építése, valamint a vízvezetékhálózat fejlesztése.
Kiemelkedõ munkái közé tartozik, hogy 1940–45 között elkészítette a város 1:1000 arányú részletes felmérését 16 darab 5 milliméter vastag üvegszelvényre rakva.
Az üvegszelvényekrõl készült másolaton a város összes
jövõbeli közmûveit, csapadék-, ivóvíz- és szennyvízhálózatát betervezték. Ezt a kincset a Takarékpénztár trezorjá-
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ban õrizték, majd valamikor a II. világháború
után a városházára került, s reménység szerint
talán ma is ott rejtõzik
egy szekrény vagy doboz mélyén.
Megtervezte
az
1930-ban repülõtér céljaira átadott Szarvas-sziget késõbbi földmunkálatait és víztelenítését,
amelyet ínségmunkásokkal végeztettek. Hasonló munkaerõt vettek
Fazekas László
igénybe a sóstói Tófürdõ területén, amikor Fazekas vezetésével kiépítették a
szabadfürdõt. Szintén elsõ munkái közé tartozott az akkori Vay Ádám (ma Dózsa György) utca útburkolatának
korszerû átépítése és a föld alá fektetett közmûvekkel való
ellátása. Rendezte és víztelenítette a bokortanyák útjait,
lebonyolította a Friedmann-telep parcellázását. Nevéhez
fûzõdik továbbá a Volán-telep építése, a sokgyermekes
családok részére 54 lakóház építése a Család utcán. (Folytatjuk.)
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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