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KÁRMENTESÍTÉS

4
NYITOTT VÁROSHÁZA.
Október 17-én ismét
megnyílnak a Városháza
kapui a nagyközönség elõtt,
a Krúdy Napok rendezvénysorozat részeként várja az
érdeklõdõket a „Nyitott
Városháza” program.

6
KÖZGYÛLÉS.
Megtartotta szeptemberi
ülését a nyíregyházi
közgyûlés. A képviselõk
többek között döntöttek
közterületek elnevezésérõl, valamint ingatlan
bérbeadásáról is.
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SZÉPKORÚAK FÕZÕVERSENYE
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ÚJ IRÁNYÍTÓ.
Új irányítója van a
Nyíregyházi KC férfi
kézilabda-együttesnek.
Mekaru Atsushi Japánból
érkezett. Hobbijáról és
itteni élményeirõl beszélgettünk vele.

NYÍRI FOLKMARATON

EGYETEMMEL GAZDAGODHAT NYÍREGYHÁZA
Januártól alkalmazott tudományok egyetemeként mûködik tovább az eddigi Nyíregyházi Fõiskola, de más
felsõfokú intézményeket is érint a változás – többek
között ezt tartalmazza az oktatási törvényeket módosító csomag, amelyet a kormany.hu oldalon tettek közzé. Az október 1-jéig véleményezhetõ tervezet rögzíti,
hogy a Budapesti Gazdasági Fõiskola 2016. január 1jétõl Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Fõiskola Dunaújvárosi Egyetem, a Nyíregyházi Fõiskola
pedig Nyíregyházi Egyetem lesz. A témában lapunk
megjelenésével egyidõben terveztek sajtótájékoztatót.
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HETEDHÉT
ORSZÁGOT
BEJÁRTAK

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

EURÓPA LEGJOBB ÁLLATKERTJE A NYÍREGYHÁZI!
Európa legjobbja lett az 500 ezer látogatószám alatti
állatkertek kategóriájában a Nyíregyházi Állatpark,
amelyet a több mint 100 másikhoz hasonlóan, negyven szempont alapján minõsítettek.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Anthony Sheridan, független angol állatkerti elemzõ alapítványa idén is közzétette állatkerti minõsítési rangsorát.
Európa több mint 100 ilyen létesítményét három csoportba, az 500 ezer látogatószám alatti, az 500 ezer feletti és
az 1 millió látogató feletti kategóriákba sorolva 40 szempont alapján minõsítette.
A pontozásnál figyelembe vették többek között az állatkertek tisztaságát, azt, hogy az intézmények mekkora

gyûjteménnyel és milyen különleges állatokkal rendelkeznek, milyenek a tájékoztató táblák, az oktatói program és
a marketingmunka, de kérdõívekkel a látogatókat is megkérdezték, mennyire elégedettek. A minõsítés alapján a
Nyíregyházi Állatpark kategóriájában két dán állatkerttel,
az Aalborg és az Odense Zoo-val együtt az elsõ helyen
végzett. Nyíregyháza polgármestere azt mondta: a minõsítés az állatpark és a város számára is nagy sikert jelent.
– Ez egy óriási elismerés, amit a következõ idõszakban
a turisztikai marketingünkbe be kell építeni. Már azt nagy
eredménynek tartom, ha egy állatkertet minõsítenek, hiszen ez azt jelenti, hogy színvonalas a létesítmény. Az
pedig, hogy két dán állatkerttel együtt a legjobb európai
állatkert a mi állatparkunk, óriási eredmény – fogalmazott
dr. Kovács Ferenc. (Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Trifonov Éva

Sõt, eljutottak az üveghegyen
túlra, meg oda, ahol a kurta
farkú malac túr azok az
óvodások-iskolások, akik
részt vettek a Népmese
Napja valamelyik nyíregyházi rendezvényén.
Képünk a Jósa András
Múzeumban készült, de a
Kállay Gyûjteményben, a
múzeumfaluban és a
könyvtárban is színes
programokkal várták a
kicsiket, különbözõ
formában: elõadással,
diavetítéssel,
kiállítással,
középpontban
a – fõleg
magyar –
népmesével.
Aki nem
hiszi,
jövõre
járjon
utána!
(10.
oldal)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

SZEPTEMBER 23., SZERDA

SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK

MAJOM IKREK

MOSOLYT FORMÁLTAK

Császárbajszú tamarin ikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A bajszos majmocskák igazi családként viselkednek, mindannyian részt is vesznek a kölykök nevelésében. A kicsik
most még édesanyjuk hátán töltik el
mindennapjaikat.

A nyelvek európai napját ünnepelték
a Bem József Általános Iskolában, ami
az Európa Tanács által meghirdetett programsorozat része volt. Az iskolában kiállítás hívta fel a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, s a diákok egy élõképet
is megalkottak. Mosolyt formáltak meg.

„CSUPA NAGYI” AZ OMÉK-ON
„Csupa Nagyi”, „Csupa család” és
„Csupa Nyírség”. Ilyen õszi-téli csomagajánlatokkal jelent meg a nyíregyházi TDM Magyarország legnagyobb,
legrégebbi és nagy tradíciókkal rendelkezõ agrárgazdasági rendezvényén, az
OMÉK-on, Budapesten.
Szerzõ: Bruszel Dóra

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK

RÁMPA- ÉS LÉPCSÕFELÚJÍTÁS

TÛZOLTÓK A TÖRVÉNYSZÉKEN

Felújítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. a Fazekas János tér 9., illetve a 18-19. számú házak lépcsõjét és rámpáját, valamint
javítják a házak elõtti járdaszakaszokat.
A tervek szerint az elkövetkezendõ években is folytatódik a tönkrement feljárók
és járdaszakaszok felújítása.

A Nyíregyházi Törvényszéken tartott
szituációs gyakorlatot a Nyíregyházi Hivatásos és az Ibrányi Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnokság, akik megtekintették az oltáshoz rendelkezésre álló forrásokat és a védelem miatt nehezen
megközelíthetõ helyiségeket is.

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT

CSALÁDI NAP

SZÜRETI VIGASSÁG

Színes programokkal, többek között
közlekedésbiztonsági bemutatóval és fõzõversennyel is várták az érdeklõdõket a
sóstóhegyi családi napra. Az eseményen
a településrész önkormányzati képviselõje, Ágoston Ildikó, valamint Petneházy Attila országgyûlési képviselõ is részt vett.

Szüreti vigasságot tartottak a Borbányai Mûvelõdési Házban. A kenyérlángos- és a fröccskóstolás mellett volt
motorkiállítás, a színpadon pedig fellépett többek között a Nap Együttes. A rendezvényen köszöntõt mondott Bajnay
Kornél önkormányzati képviselõ.

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT

SZEPTEMBER 28., HÉTFÕ

TOROS NAP

FEDIK A MEDENCÉT

A hétvégén rendezték meg a hagyományosnak számító Toros Napokat
Felsõsimán. A fõszervezõ, Vassné Harmann Gyöngyi önkormányzati képviselõ tájékoztatása szerint a toros finomságok mellett színpadi produkciók várták a vendégeket.

A Parkfürdõ 50 méteres versenymedencéje téli üzemelésre áll át, így a sátorfedés felépítése miatt hétfõtõl nem
üzemel. A medencét elõreláthatólag október 12-étõl vehetik majd igénybe a látogatók. A mûanyag fedés duplafalú és a
teteje fényáteresztõ anyagból készült.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Múlt héten szerdától vasárnapig tartott
a 77. Országos Mezõgazdasági Kiállítás a
Hungexpo Vásárközpontban. A rendezvény
különlegességét az is adta, hogy ezúttal a
magyar mezõgazdaság és élelmiszeripar remekein túl a hazai turizmus gazdag kínálatát is megismerhették a látogatók.
A nyíregyházi TDM õszi-téli csomagajánlatokat kínált az érdeklõdõknek „Csupa Nagyi”, „Csupa család” és „Csupa
Nyírség” névvel. Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke arról
tájékoztatta szerkesztõségünket, fontosnak
tartották azt, hogy több korosztálynak szóló turisztikai ajánlatokkal jelenjenek meg
a kiállításon. A „Csupa Nagyi” csomag

például a nagymamákat és unokáikat szólítja meg, hogy együtt látogassanak el a
szabolcsi megyeszékhelyre.
– Emellett szerettük volna bemutatni a
környék turistacsalogató ízeit, ételeit is.
A helyi TDM, mivel igyekszik minden
kiállításon új termékkapcsolással megjelenni, ezért nagy örömmel társult a
NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel, a nyíregyházi
termelõi piac üzemeltetõjével. Kovalecz
Róbert, a társaság Piac- és Vásártér Üzemeltetési Irodájának vezetõje elmondta, a
Búza téri piaccsarnok rendszeres árusaival jelentek meg, akik tehén- és kecskesajtot, szörpöket, valamint többek között
mangalicatermékeket árusítottak.
– Kedvelt volt a levendulás, rebarbarás
és a zsályaszörp, de vitték szép számban
az õstermelõk füstölt termékeit is. A visszajelzések nagyon pozitívak, a piaccsarnok
árusai számára ez egy jó marketing volt,
ráadásul kiépíthették kapcsolatrendszerüket is. Tudunk olyan õstermelõrõl például,
akinek sikerült egyességre jutnia egy
webáruházzal, aki rendszeres vásárlója
lesz a jövõben.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ CSÓNAKHÁZ
A 2,1 milliárd forintos Sóstó-fejlesztési projekt részeként tovább folytatódtak azok a kiegészítõ beruházások, amelyek az elmaradt fesztiválkatlan-építés
forrásának terhére valósulhatnak meg.
Ennek köszönhetõen bontották el a régi
csónakházat és helyére a mûemlék jellegû
környezethez illeszkedõ, két elembõl álló
házat építettek fel. A tó jármûparkja is bõvül, a következõ szezonban öt elektromos
motorcsónak is várja majd a vendégeket.
A lakossági jelzésekben is szerepelt már
a csónakház megújításának igénye. Az elhanyagolt konténerépület nem illett a

környezetbe, és a stég is nagyon rossz állapotban volt. A tervezésnél egyébként
visszanyúltak a múltba, hiszen az 1930-as
években már volt a tó partján csónakház,
két kis épületbõl állt, ezek között lehetett
lemenni az akkori stégre.
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, a ház építésénél funkciójában maradtak a korhû megoldásnál, az új stég két
oldalára kerültek a kis épületek, amelyekben a mentõmellények és más technikai
eszközök kapnak helyet. Éjszaka különleges látványosság lesz a csónakház, hiszen
a járófelületbõl spotlámpák világítják meg
és egy LED-csíkot is elhelyeztek a futópálya széléig.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

KÁRMENTESÍTETTÉK AZ EGYKORI HULLADÉKLERAKÓT
Befejezõdött a borbányai hulladéklerakó kármentesítése. Az önkormányzat a területet pályázati forrásból,
összesen 1,6 milliárd forintból tisztította meg. Erre
azért volt szükség, mert a talajba jutott káros anyagok
már a város ivóvízbázisát is veszélyeztették. A projektzárón kiderült, a kármentesítés jól halad és öt év
után a terület akár értékesíthetõvé is válhat.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Az 1960-as évektõl 1985-ig hulladéklerakóként üzemelt
a Kállói út és Csárda utca közötti terület – errõl beszélt szerdán délelõtt Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc
hozzátette: – Kommunális hulladéktól kezdve veszélyesnek
számító anyagokig mindenféle szemetet hordtak ide a teherautók. Egykor az Ököri-tó pompázott itt, de a víz eltûnt, mert
25 éven át hordatta ide a korabeli tanács a város és cégei
szemetét. A szakemberek a rendszerváltás óta jelezték, biológiai bomba alakult ki a város határában és csak idõ kérdése, hogy mikor fertõzi meg az értékes ivóvízbázist.

SIKERES PÁLYÁZAT
Pénzhiány miatt azonban korábban nem sikerült felszámolni a sorsára hagyott szeméttelepet. 2010-ben az új városvezetés – miután megvásárolta a korábbi tulajdonostól a
területet – egy sikeres, 100 százalékban támogatott beruházás segítségével elkezdte a rehabilitációt. 1,6 milliárd forintot nyert az önkormányzat a szeméttelep felszámolására.

KÁROSANYAGMENTES
A feladat elvégzésére konzorcium alakult és mintegy
500 ezer köbméter talajt szabadítottak meg a különbözõ
káros anyagoktól. A szennyezõdések eltávolítására többféle módszert is alkalmaztak és alkalmaznak jelenleg is.
Például felszínre szivattyúzzák az itt keletkezõ talajvizet,
amit a szeméthegyek helyére ültetett növények tisztítanak
meg. – A területen található közel 320 ezer tõ növény
segít ebben, megszûrik majd a gyökereikhez a csepegtetõrendszeren juttatott vizet – mondta Petró Árpád, a Zöld
Sziget Konzorcium ügyvezetõje.

SZAKMAI ELISMERÉS
A terület tisztítása jelenleg is folyik és még legalább 5
évig mûködik majd az itt lévõ talajvízszivattyú, és addig a
speciális növények folyamatosan besegítenek a káros anyagok mentesítésében. A projekt ugyanakkor szerdán hivatalosan lezárult, ezt szalagátvágással ünnepelték meg. A
borbányai hulladéklerakó kármentesítését a szakemberek
is elismerik. Az itt alkalmazott zöldtechnológia az egyik
legrangosabb szakmai elismerést is megkapta: úgynevezett Greennovációs díjjal jutalmazták.

IVÓVÍZMEGÓVÁS ÉS...
– Ezzel lezárult egy hosszú folyamat és egy új korszak
kezdõdik – tette hozzá dr. Kovács Ferenc. Az ivóvízbázis
megóvása volt a borbányai hulladéklerakó felszámolásának a legfontosabb célja. Nyíregyháza polgármestere azonban hozzáfûzte, 16,5 hektár értékes terület keletkezett itt,
amit idõvel akár hasznosítani is lehet.

NEVES ÁLLATKERTEK ELÕTT
(Folytatás az 1. oldalról.) A Nyíregyházi Állatparkban évente átlagosan 450 ezer látogató
fordul meg. 250 ezer vendég belföldi, 200 ezren pedig külföldrõl érkeznek, elsõsorban
Szlovákiából, de jönnek turisták Romániából, Ukrajnából és Lengyelországból is.
A most nyilvánosságra hozott minõsítés alapján a sóstói kert maga mögé utasította
többek között a pilseni, a belfasti, az athéni, a dortmundi, a salzburgi, a zágrábi és a
krakkói állatkertet, a magyar intézmények közül pedig a szegedit, amely a kategória 26.
helyére került, és a veszprémit, amely a csoportban a 33. helyen végzett.

SZÍVÜGYÜK A MUNKÁJUK
A Nyíregyházi Állatpark igazgatója szerint az állatkert sikere egyrészt abban rejlik,
hogy minden dolgozó nemcsak munkájának, hanem szívügyének is tekinti azt, hogy
eredményes legyen a létesítmény, másrészt abban, hogy csodálatos a park miliõje.
– Sóstó maga egy ékszerdoboz, egy csoda, és azon belül mi egy különleges, élõ erdõben vagyunk. Nagyon szeretjük természetes közegében megmutatni az állatokat, egyre
inkább kinyitjuk a rácsokat. Az új állatbemutatónk, a tavaszra elkészülõ Andok világa is
éppen ezt célozza: a fákon kifeszített függõhidakon lehet majd nézni az állatokat, hogy
ne egy zárt térben, hanem mindenki szabadon érezze magát – mondta Gajdos László.

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
A Nyíregyházi Állatparkban további fejlesztéseket terveznek. Az elképzelések között
szerepel egy olyan látványosság létrehozása, amely Európában egyedülálló.
– Mint minden cégvezetõtõl, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójától is kértem erre a ciklusra
is egy fejlesztési elképzelést, abban szerepel egy olyan attrakció, ami még sehol nincs Európában – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. – Ez egy elég költséges beruházást igényel, de
remélem, hogy meg tudjuk majd valósítani. Rövidesen kiderül, hogy a következõ öt évben
kivitelezhetõ-e. A Nyíregyházi Állatpark az Anthony Sheridan alapítványa által kiadott elismerésrõl szóló oklevelet az Andok világa ünnepélyes avatásán, 2016 tavaszán veheti át.
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Képviselõi arcképcsarnok: Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. számú választókörzet)

FÕORVOSKÉNT, POLGÁRÕR VEZETÕKÉNT A JÓSAVÁROSÉRT
Második ciklusát tölti a közgyûlésben dr. Horváthné
dr. Veisz Katalin. Jósaváros FIDESZ-KDNP-s képviselõje hivatásának múltját viszont már évtizedekben mérheti: 1983 óta praktizál orvosként. S mivel ebbõl a nyíregyházi alapellátásban több mint húsz évet töltött el,
címzetes fõorvosnak mondhatja magát, ám címek helyett inkább az emberek bajai, problémái érdeklik.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Dr. Veisz Katalin kisgyermekkorától Nyíregyházán él, s
az egyetem után a Jósa András Kórházban kezdte pályáját
elsõ szakvizsgájának megfelelõen üzemorvosként. A foglalkozás-egészségügyben férjével, dr. Horváth Péterrel a
'90-es évek közepétõl az általuk létrehozott Mini Klinika
keretében dolgoznak. 1992-ben háziorvosi praxist is kapott, így már 23 éve gyógyít az alapellátásban, a Sóstói út
1. szám alatti rendelõben. Külön öröm számára, hogy lesz
kinek átadni a stafétát: a tavaszi, háziorvosi szakvizsgája
elõtt álló lányuk már besegít nekik.

CSALÁDI TÁMOGATÁSSAL
Mint emlékszik: õt is meglepte 2010-ben az akkor még
polgármesterjelölt, dr. Kovács Ferenc felkérése a képviselõi munkára, s rengeteg teendõje miatt erõsen hezitált, ám
férje is biztosította a család támogatásáról. „Azóta is mindenben segít nekem, ha a képviselõi hivatás elszólít, plusz
munkát is vállalva helyettem” – jelzi hálásan.

sikerült felújíttatni a 3. számú nyugdíjasklub étkezõjét,
klubszobáját – meséli, és sokat dolgozott azért, hogy az
Ungvár sétányon lévõ mûvelõdési színtér is méltóképpen
modernizálódjon. Persze nemcsak õ: ezekben mind jelentõs társadalmi munka is van, és az önkormányzat mellett cégek segítsége.

MEGÚJULT RENDELÕK, INTÉZMÉNYEK
S ha már a felújításoknál tartunk: – A városi program
részeként az Ungvár sétányon 3-3 felnõtt- és gyermekorvosi rendelõ újult meg nemrég. De büszkék lehetünk oktatási intézményeinkre is, az Arany János iskola (melynek
konyhája, uszodája szintén felfrissült) elõtt végre térburkolat díszeleg, ez is hosszú folyamat eredménye – von
gyorsmérleget. (Részletek a keretes írásban.)

SZEBB UTAK, JÁRDÁK
Ami az infrastruktúrát illeti, ettõl jóval hosszabb a sor,
hiszen az önkormányzat egyik jelentõs útfejlesztése éppen a körzet két szélén valósult meg: a Csaló köz és a
Garibaldi utca (egyben járda) teljes felújításával. A járdák
több helyen is járhatóbbak lettek, s kerékpárutakat is kijelöltek. Dr. Veisz Katalin persze tudja: „rengeteg a tennivalónk a négy és fél évtizedes lakótelepen, ahol a komfortra is igyekszünk figyelni”. Ennek jegyében került a
Robinson dombra egy népszerûvé vált kondipark, és sok-

JÓL MÛKÖDÕ POLGÁRÕRSÉG
Dolga ugyanis több lett a körzetben, mint azt sejthette
volna. 2011-ben jelentõs lépésként megszervezte a
Jósavárosi Polgárõrséget. Nagyon büszke a nagyjából harmincfõs polgárõrcsapatra, melynek majdnem minden tagját õ hozza, ma már tiszteletbeli elnökként. A tisztelet szerinte azonban nekik jár, akik társadalmi munkában, elkötelezetten, juttatások nélkül járõröznek a városrészben, az
Ungvár sétány 25. alatti központjukból indulva. Örömmel teszi hozzá, hogy a megyében elsõként náluk indult
ifjú polgárõr képzés. „12 középiskola fiataljai részben
nálunk teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatot, s közülük már több állandó tagunk is lett” – mondja a képviselõ,
aki apróbb figyelmességgel: színházjegyekkel, fürdõbelépõvel, karácsonyi és egyéb rendezvények szervezésével
igyekszik kifejezni a közösség háláját. A közbiztonság javítását ma már közösségi rendõr is segíti az Ungvár sétány 1. alatt, dr. Kovács Ferenc polgármester szorgalmazására, a rendõrség partnerségével.
A közösségépítésben a nyugdíjas korosztályban is részt
vesz, gyakorta látni az idõsek rendezvényein, például a
Tavaszköszöntõ Nyugdíjas Találkozón. – Külön öröm, hogy

ORVOSLÁS MINDEN TÉREN
A doktornõ saját bevallása szerint képviselõként is maximalista: az elõzõ ciklusban a szociális és gazdasági bizottság tagja volt, melynek üléseire mindig felkészülve érkezett, most a pénzügyi bizottságban dolgozik. Az elõzõ
idõszak nagy eredményének tartja az országosan is párját
ritkító 24 órás orvosi ügyeleti szolgálat bevezetését, melyet dr. Adorján Gusztáv képviselõtársával és Csikós Péter
alapellátási igazgatóval közösen szorgalmazott. „Sokat tettünk érte” – mondja, csakúgy, mint azért, hogy az alapellátás gyermek- és háziorvosainak könnyebb legyen a parkolás, a címzetes fõorvosi rang bevezetését is õ javasolta.
A képviselõ szívesen vesz részt szervezõként a Jósavárosi
Napok hagyományos rendezvényein, de praxisában is gyakorta megtalálják a városrész lakói, hogy egészségük mellett egyéb problémáikat is orvosolja.

ÖNKORMÁNYZATI ODAFIGYELÉS
Számos olyan projekt valósult meg az utóbbi idõben
ebben a választókörzetben, amelyre az önkormányzat
pályázott, és ezáltal biztosította rá a keretet, vagy önerõbõl, esetleg TAO-forrásból oldotta meg a finanszírozást – jelezte kérdésünkre a Városháza sajtószolgálata.
Például megújult a Tas utcán, az Eszterlánc Északi Óvoda székhelye, a Bóbita Bölcsõdével és a Gyermekjóléti
Központtal együtt, valamint a Krúdy Gyula utcai tagóvoda, a Babaház Bölcsõde és a Zelk Zoltán Általános
Iskola is megszépült az önkormányzat közremûködésével. Jelenleg a Kerekerdõ Óvoda felújítása van folyamatban pályázati forrásból. Két új ovi-foci pályát is találunk már ezen a területen. A Garibaldi utcát és a Csaló közt a járdákkal egyetemben teljesen sikerült felújítani, újabb kerékpárutakkal is gazdagodott a városrész.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense, Szabó Edina hozzátette: a Városüzemeltetés is folyamatosan szépít-fejleszt a Jósavárosban. – A városi projektek mellett
a Stadion utcán nagy felületû útfelújítás történt, a közel
másfél kilométernyi járdaépítés mellett. A számos játszótérfejlesztés mellett a Korányi közi többfunkciós játéktornyot kapott, és több helyen új padok, szemetesszelencék szolgálják a komfortot.

kal élhetõbb, szebb lett a piac környéke, mindebben rengeteg segítséget kap a NYÍRVV Nonprofit Kft.-tõl (a Városüzemeltetéstõl), a problémák felderítésében, megoldásában pedig a gondnoki szolgálattól. – S az egyre vonzóbb Erdei Tornapályáról és környékérõl se feledkezzünk
meg – teszi hozzá. Még ebben az évben átadnak egy
kutyafuttatót a Robinson dombon, amely szintén régi igénye a jósavárosi kutyatulajdonosoknak.

ÚJRA LEHET BARANGOLNI A NYITOTT VÁROSHÁZÁN
Október 17-én ismét megnyílnak a Városháza kapui
a nagyközönség elõtt. Idén a Krúdy Napok rendezvénysorozat részeként várja majd az érdeklõdõket a „Nyitott Városháza” program.

Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának és a Jósa András Múzeumnak köszönhetõen – csak
ezen a napon olyan dokumentumokat és tárgyakat tekinthetnek meg a Bencs-teremben, amelyeket ritkán láthat a

nagyközönség. Ilyen például a Városháza alaprajza, az
örökváltság oklevelei, vagy az egykori hivatali életet dokumentáló pecsétek és hozzájuk tartozó privilégiumlevelek.

REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

A Nyitott Városháza programban dr. Kovács Ferenc
polgármester, Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ ingyenes tárlatvezetéssel várják az érdeklõdõket az alábbi idõpontokban: október 17. (szombat): 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra.

Talán sokaknak vonzó lehet, hogy a látogatók a díszteremben beülhetnek a képviselõk székeibe és próbaszavazáson vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében – ahová hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a vendégek léphetnek be – helyet foglalhatnak a polgármesteri székben.
Egy igazi kuriózummal is készülnek a szervezõk, hiszen a „Régi városházi élet” címû tárlaton – a Magyar

A tárlatvezetéseken elõzetes regisztráció alapján lehet
részt venni. Jelentkezés a regisztracio@nyiregyhaza.hu email címen, vagy munkaidõben a 42/524-507 telefonszámon lehetséges. Az egyes csoportok maximalizált létszáma 25 fõ. Nagy érdeklõdés esetén további idõpontokban
is indul tárlatvezetés. Helyszíni regisztráció a Városháza
fõbejáratánál október 17-én (szombaton) 9.00 órától lehetséges.

Ennek célja, hogy a nyíregyháziak ingyenes tárlatvezetéssel megismerjék a Városháza történetét, a Polgármesteri Hivatal impozáns épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés során nem juthatnak be.
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HÍREK

KATASZTRÓFAVÉDELEM: RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ
Sokrétûbb feladat, nagyobb személyi állomány, ismerõs terep és dupla háztartás – ez vár most Varga
Béla tûzoltó ezredesre, aki három év elteltével visszatért Nyíregyházára és szeptember 15-étõl a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói posztját tölti be.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A közelmúltban már beszámoltunk arról, hogy beiktatták a Szabolcs megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új
vezetõjét. Varga Béla tûzoltó ezredes Csepely Zsigmond
tûzoltó dandártábornokot követi, aki júniusban bekövetkezett haláláig szolgálta a szervezetet. Az új igazgatónak
nem ismeretlen sem a beosztás, sem a terep, hiszen pont
15 évvel ezelõtt került elõször a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Kezdetben fõelõadói beosztást töltött be, de mint elmondta, itt sikerült
végigjárnia a ranglétrát.
– Voltam kiemelt fõelõadó, majd kiemelt fõreferens, ezt
követõen osztályvezetõ, felügyelõ, fõfelügyelõ és végül a
nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltséget vezettem.

„OTTHAGYTAM A SZÍVEM EGY DARABJÁT”
A sors azonban hamar máshová szólította, hiszen 2012.
december elsejével dr. Bakondi György tûzoltó altábornagy javaslatára, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére nevezték ki. Ott három évet
töltött el, de most újra visszatért Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe.
– Csepely Zsigmond igazgató urat mindig barátomként
tiszteltem. Jó volt a kapcsolatunk. Folyamatosan beszélgettünk nemcsak szakmai, hanem magánéleti dolgokról
is. Az elkövetkezõ 10 évemet úgy terveztem, hogy JászNagykun-Szolnok megyében fogok szolgálni, de az élet
másként hozta. A tragikus esemény miatt dr. Tollár Tibor
tûzoltó vezérõrnagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató felajánlotta nekem, hogy legyek a szabolcsi katasztrófavédelmi igazgatóság vezetõje, én pedig örömmel jöttem. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy Szolnokon hagytam a szívem egy darabját, hiszen sok mindent ott tanultam meg. Azt, hogy hogyan kell vezetõként mûködni, hogyan kell egy megyei szervezetet menedzselni. Jász-Nagykun-Szolnok megyének nagy hálával tartozom, mert be-

fogadtak, és minden tevékenységemet támogatták. Akármilyen segítséget kértem, mindig mellettem álltak. Nem
volt könnyû döntés, hogy otthagyjam.

POZITÍV PÉLDA
Az új igazgató elmondta, noha a két megyének nagyon
hasonló a veszélyeztetettsége, itt mégis sokrétûbb feladatra
és több eseményre számít, hiszen Szabolcsban magasabb
a lakosság létszáma, több üzem található, van autópálya
és a személyi állomány is nagyobb.
– Jász-Nagykun-Szolnok megyében is az ár- és a belvíz jelenti a fõ veszélyforrást, de ott sokkal több idõ van
a felkészülésre. Szabolcsban 5-6 óra leforgása alatt árvízi helyzet tud kialakulni, ami nagyon komoly problémákat okozhat. Ráadásul itt már országhatárokkal is számolni kell. Szeretnék a román és az ukrán katasztrófavédelmi szervekkel nagyon komoly szakmai kapcsolatot kialakítani, hiszen fontos az információáramlás, de úgy
gondolom, hogy baráti kapcsolatokra is szükség van, mert
ezeken sokszor nagyon sok minden múlik. Az itteni szervezeti állapot rendben van, jó csapatot kaptam. Ez az
igazgatóság az elmúlt 15 évben mindig az élen volt. Bízom benne, hogy a jövõben is sikerül ezt megtartanunk.

DUPLA HÁZTARTÁS
Varga Béla elmondta, a családja maximálisan támogatja és a döntését is elfogadták, amelynek értelmében, szeptembertõl, újra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek.
– A lányom Budapesten, a Corvinus egyetemen végzõs hallgató, a fiam pedig a mûszaki egyetemre jár, jelenleg pedig Amerikában tölt el egy teljes évet. Míg Szolnokon éltünk, könnyebb volt hazaszaladniuk egy kis töltött káposztára, de most már egészen Nyírpazonyig kell
utazniuk, hiszen a kinevezésemmel az 1997-ben felépített családi házunkba költöztünk vissza. A feleségem a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, itt folytatja
majd a munkáját. Bármennyire is mulatságos, de a költözésünkkel most már mindenbõl kettõ van nekünk: konyhai eszközökbõl, ágyból, szekrénybõl. Szerencsések vagyunk, hiszen dupla háztartásunk lett.

KÖZÖS IRÁNYÍTÁS
A veszélyhelyzetekre történõ gyorsabb reagálás érdekében mûködik együtt a jövõben a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság és Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

GYORSABB REAGÁLÁS
A megállapodást a két szerv vezetõje, Farkas József
r. dandártábornok és Varga Béla tû. ezredes hétfõn, Nyíregyházán írta alá. Ennek értelmében a katasztrófavédelmi igazgatóság mûveletirányító ügyelete rövidesen
a fõkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába költözik, ahol már megteremtették a hatékonyabb munkavégzés mûszaki feltételeit. A közös központból irányított rendõri, katasztrófavédelmi vagy tûzoltó egységek
veszélyhelyzet esetén így gyorsabban tudnak reagálni,
és hamarabb érnek oda, ahol a megye lakosságának
szüksége van rájuk.
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KÖZGYÛLÉS

KÖZTERÜLETEK NEVÉRÕL IS DÖNTÖTTEK
Megtartotta szeptemberi ülését a nyíregyházi közgyûlés. A képviselõk többek között döntöttek a Nyíregyházi Kosárlabda Klub pályázatának támogatásáról,
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer meghirdetésérõl, közterületek elnevezésérõl, valamint ingatlan bérbeadásáról is.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A napirendek tárgyalása elõtt Vassné Harmann Gyöngyi képviselõ megköszönte az Electrolux Nyíregyházi
Gyárának támogatását, melynek során mintegy 400 hûtõszekrényt kaptak a város közintézményei. A két közgyûlés közötti történésekhez kapcsolódó napirend során feltett kérdések között szerepelt a Sóstói úti telizöldes közlekedési csomópont jövõje, hiszen évek óta sok baleset történik ott. Dr. Kovács Ferenc elmondta, az általa létrehívott Közlekedésbiztonsági Kerekasztal tanácskozik majd
a helyzet megoldásáról, a javaslat pedig októberben a közgyûlés elé kerül. Egy internetes újság írása kapcsán felvetõdött, hogy milyen jogosítványokkal mûködtet 36 darab
térfigyelõ kamerát a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. Dr. Podlovics
Roland vezérigazgató válaszában hangsúlyozta, a pályázati pénzbõl vásárolt kamerák tesztüzemben mûködtek, a
Közterület-felügyelet üzemeltetésébe kerülnek, és a Digitális Nyíregyháza Program fejlesztései során ezeket bekötik a rendõrséghez. Hozzáfûzte, Sóstón a köz- és vagyonbiztonság szempontjából szükség van a térfigyelõ kamerákra.

MI LEHET A KISVASÚTTAL?
Képviselõi kérdésre újra felvetõdött a Nyírvidéki Kisvasút jövõje. Válaszában dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az önkormányzat a nagykörút tervezett,
teljes megépítésével sem szeretne olyan helyzetet teremteni, amellyel veszélyeztetnék a kisvasút esetleges
újraindítását, aminek meg kell vizsgálni a lehetõségét.
Mint kiemelte: a felújított vagonok sorsa kizárólag a MÁV
ügye. Úgy látja: a város szempontjából az elsõdleges
kérdés, hogy érdemes-e a kisvasutat újraindítani, egyben emlékeztetett, hogy 2009-es döntés nyomán szûnt
meg rajta a forgalom. Mint mondta: már akkor több mint
100 millió forint lett volna az infrastruktúra modernizációja, ami vélhetõen most még magasabb összeget tenne ki. S vajon megéri-e a városnak havonta több milliót
fizetni – a korábbi tapasztalatok szerint – nagyjából 20–
25 százalék közötti kihasználtsággal mûködõ kisvasút
üzemeltetéséért.

ÚJ UTCANEVEK

INGÓSÁGOK TÉRÍTÉSMENTESEN

A közgyûlés tanácskozott közterületek elnevezésérõl
is, amit a város újabb területeinek beépítése indokolt.
Az elõterjesztõk arra törekedtek, hogy lehetõség szerint
a környéken már meglévõ utcanevekhez, illetve az adott
városrészhez illeszkedõ új elnevezéseket kapjanak a közterületek. A postai irányítószámok megállapítása 2015.
január 1-jétõl az egyetemes postai szolgáltató kompetenciája.

A közgyûlés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ, a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ, Berenát u. 7. szám
alatti ingatlanon található ingóságok Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére történõ térítésmentes
tulajdonba adását. A korábban már önkormányzati tulajdonba került területen a tárgyi ingóságok a jelenlegi bérlõ
által mûködtetett Ökojátszóházat segítik.
A nyíregyházi képviselõ-testület alapítói jogkörében
eljárva megszüntette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közoktatási Közalapítványt és az Ép Testben Ép Lélek Alapítványt.

ÚJ ELNEVEZÉSEK
Árnika utca lett a 0392/257 hrsz.-ú terület. A Westsik
Vilmos utcából nyugati irányba nyílik, a Pipitér utcával
párhuzamosan.
Vonat utca lett a Császárszállási vasútállomás felé vezetõ, eddig névtelen utca.
Állomás utca lett a Kemecsei útból keleti irányba nyíló
utca.
Bárány utca lett a Kemecsei út és a Záhony felé vezetõ vasútvonal közötti terület, a Cserép utca keleti
végénél kezdõdõ, déli irányba haladó, majd nyugat felé
ívben kanyarodó utca.
Ringló utca, Besztercei utca, valamint Gömöri utca
lett a Szilvavölgy lakóparkban található három utca elnevezése.
Tiszalöki út lett a Simai-fõfolyástól Vargabokorig tartó szakasz elnevezése.
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A képviselõk döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016-os fordulójához. A
korábbi évek tapasztalata alapján átlagosan 250–300
fõ, szociálisan hátrányos helyzetû, állandó nyíregyházi
lakhellyel rendelkezõ, felsõoktatásban tanuló vagy tanulni szándékozó hallgatót tud támogatni az idei évben a 7 millió forint biztosításával. A pályázatok kiírásának határideje 2015. október 5-e, a pályázatok benyújtásának határideje 2015. november 9-e. Errõl a témáról kérdeztük a pártok képviselõit.

KÉMÉNYSEPRÉSI KÖZBESZERZÉS
A nyíregyházi önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást ír ki Közszolgáltatási szerzõdés alapján kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátására Szabolcs-SzatmárBereg megye közigazgatási területén. A 2006-ban megkötött közszolgáltatási szerzõdés 2015. december 31.

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):

POZITÍV HÍR
„Pozitív hír, hogy újra lehet pályázniuk a rászoruló
hallgatóknak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Remélem,
hogy hasznos és jó helyre fognak kerülni ezek az összegek, amelyet a város forráskiegészítéssel biztosít.”
Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-EGYÜTT-DK):

HALLGATÓK SEGÍTÉSE

A KOSÁRLABDÁZÁS JÖVÕJÉÉRT
Napirendre került a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola tornatermének pályázati forrásból megvalósult fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadása. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub pályázatot nyújtott
be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé a
látványsportágak TAO fejlesztési program keretében, a
Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. sz. alatt található, az
önkormányzat tulajdonában lévõ, Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola tornatermének korszerûsítésére. Az NYKK a 2014/15. évi pályázati forrásból el is végezte az iskola tornatermének korszerûsítési és rekonstrukciós munkálatait, melynek keretében a tornaterem parkettázása, a tetõszerkezet javítása, az öltözõk felújítása,
valamint olyan eszközök beszerzése és beépítése történt
meg, amelyek a tornacsarnokot alkalmassá teszik utánpótlás korosztályú játékosok korszerû képzésére és az utánpótláscsapatok mérkõzéseinek lebonyolítására. A közgyûlés a pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadásával
egyetértett, a jelzálogjog költségei a kosárlabdaklubot terhelik, a projektelemek a beruházás befejezését követõen
ingyenes átadás keretében az önkormányzat tulajdonába
kerülnek.

TÁMOGATÁS A RÁSZORULÓ HALLGATÓKNAK

napjával lejár, ezért szükséges a közbeszerzési eljárás
megindítása.

„Az önkormányzat évtizedek óta, amióta lehetõsége van ennek a pályázati forrásnak az elnyerésére, mindig beszáll a forrásnak a kiegészítésébe, és az állammal együtt olyan hátrányos helyzetben lévõ, lehetõleg
nyíregyházi diákokat támogat, akik a felsõoktatásban
kívánnak továbbtanulni.”
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (Jobbik):

SEGÍTSÉG A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ

A JÖVÕBEN IS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen átadja a Görög Katolikus Egyház részére 5
éves idõtartamra a huszártelepi Kapuház nevû ingatlant.
Az épület szinte már használatra alkalmatlan állapotban
van, de egy felújítást követõen igen fontos szerepet tölthet
be az ott élõk kulturális életében, felzárkóztatásukban. Az
említett célok megvalósítása érdekében a Görög Katolikus Egyházközség rendkívüli támogatást, mintegy 8 millió forintot nyert az épület felújítására. Az egyház kérése
az volt, hogy az önkormányzat és az egyházközség közötti szerzõdés alapján megkapják ingyenes használatra,
melynek értelmében az adott épületet az elkövetkezõ 5
évben az egyházközség használhatja, és ennek fejében
az általuk kapott támogatási összeget annak felújítására
fordítják.

„A Bursa Hungarica ösztöndíjhoz már sokadik éve
csatlakozik Nyíregyháza. Gyakorlatilag a felsõoktatásban tanuló és rászoruló hallgatókat kívánja ezzel segíteni. Természetesen mi is támogatjuk, s a továbbiakban
is reméljük, hogy a város hasonlóképp áll majd hozzá
az itt tanuló és rászoruló hallgatók képzéséhez.”

HÍREK

ISERLOHNI DIÁKOK NYÍREGYHÁZÁN
Iserlohni diákok érkeztek Nyíregyházára. A középiskolások a Kölcsey Ferenc Gimnázium vendégeként
egy hetet töltenek el a szabolcsi megyeszékhelyen. A
külföldi tanulókat hétfõn, dr. Ulrich Attila alpolgármester fogadta a városházán.
1995 óta ápol testvériskolai kapcsolatot a Kölcsey Ferenc Gimnázium az iserlohni Märkisches Gimnáziummal.
A két középiskola kétévente rendszeres diákcsere programot valósít meg. Idén június elején a nyíregyházi diákok

utaztak Iserlohnba, most a német tanulók viszonozták a
látogatást.
– Nyíregyházát nagyon szépnek tartom. Németországot is, de azt mondhatom, hogy Nyíregyháza a kedvencem – mesélte Simon Lemke, a Märkisches Gimnázium
tanulója, aki már nem elõször jár a városban. – Azt pedig
nagyon érdekesnek tartom, hogy míg mi Iserlohnban egy
modern iskolaépületben tanulunk, a Kölcsey gimnázium
diákjai egy szép, régi épületbe járnak.

IDEGENNYELV-TANULÁS
A testvériskolai kapcsolat lehetõvé teszi, hogy a magyar diákok anyanyelvi környezetben gyakorolhassák a
német nyelvet, tökéletesíthessék az idegen nyelvû kommunikációs készségüket, bõvítsék kulturális ismereteiket.
– A magyar diákoknak mindenféleképpen jó, ha más
nyelvvel és olyan más gondolkodásmóddal találkoznak,
amely nálunk szokatlan. Nem utolsósorban pedig a cserediák programmal a magyar és a német középiskola hozzájárul Nyíregyháza és Iserlohn 25 éves testvérvárosi kapcsolatának erõsítéséhez – mondta dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.
(F. A.)

VÁLTOZNAK A NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK?
Szeptember 26-án konferenciát tartottak a Nyíregyházi
Fõiskolán az ECL Nyelvvizsgaközpont, illetve a Szabó
Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. szervezésében. A több mint
hatvan résztvevõ – magyarországi és határon túli nyelvtanárok – megismerkedhetett azokkal az új elvárásokkal,
melyeknek a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgáknak meg kell felelniük. A legfontosabbak: minden szóbeli
vizsgáról hangfelvételt kell készíteni, minden nyelvi készséget legalább két feladattal kell mérni (két fogalmazást
kell írni, két szöveget kell meghallgatni, illetve elolvasni),
a vizsgaanyagokat – beleértve a szóbeli tételeket is – csak
a vizsga napján kaphatják meg a vizsgahelyek. A konferencia során a tanárok megismerkedhettek az ECL nyelvvizsga felépítésével, feladattípusaival, betekintést nyertek
az írásbeli és a szóbeli teljesítmények értékelésébe. A négy
szinten, 15 nyelvbõl letehetõ ECL nyelvvizsgarendszer már
most is eleget tesz a fenti elvárásoknak. A délelõtti elõ-

adásokat mûhelymunka és kötetlen beszélgetés követte,
ahol a tesztfejlesztõk konzultációt folytattak az érdeklõdõkkel. Lehetõség nyílt arra is, hogy a Szabó Nyelviskola
és Fordítóiroda Kft. 16-féle nyelvvizsga-felkészítõ könyveibõl vásároljanak a nyelvtanárok.

HIRDETÉS

„FÉLREMAGYARÁZOTT
ÉS ELHALLGATOTT IGAZSÁG!
EGY ALJAS KOR ALJAS TITKAI.”
ORSZÁGOS PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Nagykõrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra, akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért,
de egy vészterhes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kellett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet középiskolás diákok részére, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen vagy családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására. A pályázat fõvédnöke dr. Kövér László, a Magyar
Országgyûlés elnöke.
Sajnálatos módon egyre kevesebben élnek már azok
az emberek, akik élõ, hiteles kortanúkként mondhatják
el a kuláküldözés és a téeszesítés valós folyamatait. A
pályázattal a középiskolás diákok egy-egy ilyen, a környezetükben élõ személy felkutatásával, emlékeinek
megörökítésével mutathatják be, milyen is volt az egyén,
egy család számára kulákká válni, megbélyegzettként
élni, illetve milyen eszközökkel kényszerítették az embereket egykoron a téeszekbe.
A pályázat ösztönözni kívánja a diákokat a korszak
mélyebb megismerésére. A szervezõk szeretnék, ha a középiskolások a történelemtanáraik bevonásával egy igényes dolgozatban megörökítenék, kontextusba helyeznék
az interjúalany, interjúalanyok által elmondottakat, és digitálisan vagy eredeti formában összegyûjtenék azokat a
tárgyi emlékeket (fotókat, leveleket, dokumentumok stb.),
melyek a pályázat szöveges részében rögzített események szemléltetését segíthetik. Fontos szempont, hogy a
benyújtott pályamûvek összessége késõbb korkutatók, tanárok, diákok, a korszak iránt érdeklõdõk számára segítséget nyújthasson, feltáruljanak az eddig elhallgatott igazságok és minél tisztább képet kaphassunk, milyen is volt
valójában a kuláküldözés, téeszesítés.
A pályázat két témában nyújtható be: az 1950-es évek
kuláküldözése; az 1959–1961 közötti kollektivizálás. Beadási határidõ: 2016. március 15.
A beérkezett pályamûveket a Magyar Nemzeti Levéltár és a Veritas Történetkutató Intézet levéltárosaiból és
történészeibõl álló szakmai zsûri értékeli.
További információ: http://www.nagykoros.hu/cikkek/
20150915/Multfeltaras-_Orszagos_palyazat.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozta „Nyíregyháza Város Kultúrájáért” „Katona Béla-díj” kitüntetés adományozásának
rendjét.
A kitüntetés a városban hosszabb idõn át a közmûvelõdés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház területén eredményesen dolgozó szakembernek
adományozható.
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor kétévente. Az
elismerést egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes és
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét és az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2015. október 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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AKTUÁLIS

A 14-ES HUSZÁROK NYOMÁBAN
A közelmúltban a Holdfény Nyugdíjas Egyesület és néhány meghívott társklub tag egy jól sikerült programsorozaton vett részt.
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõhöz benyújtott és
megnyert pályázatunk lehetõvé tette, hogy Erdélyben kövessük a II. Bécsi döntés után a huszárok, illetve a 3.
magyar hadsereg bevonulásának útvonalát. Ennek kapcsán
jártunk Szatmárnémetiben, Máramarosszigeten, Nagybányán, Kolozsváron, Tordán, Torockón, Nagyenyeden, Gyulafehérváron és Nagyváradon.
Nagybányán a Teleki Magyar Házban, újságban elõre
meghirdetett idõpontban találkoztunk a helyiekkel, és megemlékeztünk a II. Bécsi döntés 75. évfordulójáról. Jól sikerült történelemórát tartottunk, bevezetõként egyesületünk
titkára foglalta össze az akkor történteket, majd egy helyi
nyugdíjas matematikatanár, illetve egy mérnök mondta el
az általuk átélt élményeket.
A csodálatos Erdélyországban rengeteg látni- és csodálnivaló van, csak egyet-kettõt emelek ki. Tisztelegtünk a Házsongárdi temetõben több híresség síremlé-

kénél, de felkerestük Mátyás és Bocskai szülõházát, illetve megálltunk Vass Albert táblaképe elõtt is. Felemelõ érzés volt Gyulafehérváron járni, ahol nem kisebb
elõdeink születtek, mint I. Rákóczi Ferenc, II. Apafi
Mihály.
Agura Péterné

TÖRTÉNELMI TRAUMÁK
22. alkalommal rendezték meg múlt hét csütörtökön
és pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napokat Nyíregyházán. Az esemény
elsõ napján 20. századi történelmi traumák címmel
tartottak szakmai konferenciát, pénteken pedig a város és a megye vezetõi a Szolyvai Emlékparkban avattak táblát a málenkij robot áldozatainak emlékére.
Szerzõ: Piszár Tünde
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár több mint
két évtizede életre hívott eseményének célja, hogy – a
régió történetének minél alaposabb feltárása érdekében
– a szakma megismerhesse a hazai és a határon túli írásos dokumentumokat, emlékeket, kutatási eredményeket. A megyeháza dísztermében tartott eseményen a hagyománynak megfelelõen idén is Pro-Archivo-emléklapokat adtak át azoknak, akik értékes iratokat, családi
okleveleket adományoztak a levéltárnak. – Az idei esztendõ legértékesebb dokumentuma egy 1626-os címeres nemeslevél volt – emelte ki Kujbusné dr. Mecsei Éva,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója.

SZÉPKORÚAK FÕZÕVERSENYE
Az Idõsek Világnapja alkalmából fõzõversennyel és
szabadtéri kulturális programmal ünnepeltek szerdán
a szépkorúak az Erdei Tornapályán. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Civil alapjának támogatásával megvalósult eseményen több mint 250-en vettek részt.
Szerzõ: Piszár Tünde

„EMLÉKEZNI KELL”
A rendezvény megnyitóján részt vett dr. Ulrich Attila alpolgármester is, aki köszöntõbeszédében hangsúlyozta, a
20. század tragikus történései azt mutatják, hogy nem szabad elfelejteni a rosszat. Emlékezni kell az utókornak, hogy
hasonló események ne következhessenek be a jövõben.
A nemzetközi program résztvevõi Szabolcs-SzatmárBereg megye és Nyíregyháza önkormányzatainak támogatásával a szolyvai gyûjtõtáborban márványtáblát
állítottak fel, és fejet hajtottak a tragikus esemény valamennyi áldozata elõtt.

Az eseményen köszöntõt mondott dr. Ulrich Attila alpolgármester, aki hangsúlyozta, a város fontosnak tartja
a szépkorúak megbecsülését, ezt szolgálja a mostani rendezvény is. A találkozón idén hét városi nyugdíjascsapat
mérte össze fõzõtudását. A legügyesebbeket wokkal jutalmazták a szervezõk, a többi résztvevõ konyhai eszközökkel lett gazdagabb.

PROGRAMOK
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.
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.
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban mûködõ „Gyertyafény”
Nyugdíjas Egyesület várja új tagok jelentkezését. A klubfoglalkozásokat változatos programok és jó hangulat jellemzi,

KÉPERNYÕN A VÉRTANÚK
Október 6-a az Aradi Vértanúk Emléknapja, amely nemzeti
gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Nyíregyházán is minden esztendõben méltó fõhajtással emlékezünk rájuk (lásd a 3. oldalon lévõ plakáton a részleteket), ám nem lehet mindenki ott a rendezvényeken. Kedden a Nyíregyházi Televízió segítségével is megismerhetjük
az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc teremtette történelmi hátteret, valamint a hõs tábornokokat. Kéry Péter szerkesztõ-rendezõ „Az aradi vértanúk emléke” címû kisfilmje
valódi idõutazás egy órában, mely akár egy rendhagyó történelemórának is felfogható. Vetítések: kedd 20.00, szerda 8.30.
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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.
A Butykai Közösségi Házban az alábbi foglalkozásokra
lehet jelentkezni a megadott telefonszámon: kedd 19.00–
20.00 aerobik, csütörtök: 18.00–19.00 gerincjóga. Információ: 42/726-045.
A Kertvárosi Közösségi Házban (Prága u. 7.) mûködõ foglalkozások idõpontjai: páratlan héten hétfõn 18.00–19.00
néptánc-aerobik, kedd 18.00–19.00 zumba, csütörtök 18.00–
19.00 aerobik. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 42/342-213.
Torella Gyékényvilága. Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész válogatott dizájndarabjaiból nyílt kiállítás Gyékénybõl font történetek címmel a Sóstói Múzeumfaluban. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével,
10.00 és 18.00 óra között.
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj. Fazekas István, nádudvari fazekas munkáiból nyílt idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban, a múzeum Jármi kisnemesi házában. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével mindennap
10.00–18.00 óráig.
(Folytatás a 15. oldalon.)

A MEGYE SZÉPEI
Orémusz József munkáiból nyílt kiállítás kedden Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpont II. emeleti hídján. A tárlatot dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Orémusz József egy korábbi, Nyíregyháza középületeit bemutató sorozata szép elismerést hozott számára, ezért döntött
úgy, hogy „terjeszkedik”, és sorra veszi Szabolcs-SzatmárBereg megye szépségeit, amelyeket megörökít a vásznon.
Úgy gondolta, nem kis kihívás a megye látványosságait,
turistacsalogató helyeit számba venni, tárlatával mégis arra
vállalkozott, hogy megpróbálja csokorba szedni a „Megye
szépe” címért eséllyel induló helyeket. A kiállítás megnyitóján közremûködött Munkácsi Anita, a Móricz Zsigmond
Színház mûvésze és Koncsol Kamilla Flóra, aki fuvolán játszott. A tárlat október 29-éig tekinthetõ meg.
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HIRDETÉS

EGY NAGYON JAPÁN NYÍREGYHÁZI SPORTEMBER
A japánokról azt mondják, képesek az egész napjukat adott tevékenységük tökéletesítésének szentelni. Mindez maradéktalanul igaz a Nyíregyházi KC új
irányítójára, Mekaru Atsushira, aki minden figyelmét
és igyekezetét a kézilabdának szenteli. Az Okinaván
született sportoló, aki jól ismeri az NB I-et, a közelmúltban maga is gólt vitt be a Fradi és a Kecskemét
hálójába.
Szerzõ: Szabolcsi Richárd
– A csapat sikere minden esetben felül kell múlja az
egyes játékosok egyéni ambícióit – mondja a nyár óta Nyíregyházán élõ kézilabdás. – Számomra ez egy nagyon fontos elv, amely mindig is meghatározta a gondolkodásomat. Gyerekkorom óta élek-halok a sportágamért, tudom,
hogy ha nem hozom ki magamból a maximumot, hiába
áhítozom a sikerre.
A 30 éves sportoló elõször 2008-ban járt Magyarországon, akkor a japán U24-es válogatott tagjaként vett részt egy
balatonfüredi tornán. Tudta, ha komoly lépést akar tenni szeretett sportágában, a szakmai „ranglétrán”, az európai bajnokságban induló csapatok tagjaként kell bemutatkoznia. Alig
pár év múlva Kecskeméten öltötte magára a mezt, melyrõl
már elmaradtak a japán írásjelek. Nem mulasztja el megjegyezni, a magyar csapatoknál jellemzõ edzésmunka sokkal
komplexebb, mint a hazája edzõi által otthon dirigált tréningek. Egy markáns különbségre azonban már kezdetben felfigyelt... Úgy látja, Európában a trénereknek jobban nyomon
kell követniük játékosaik felkészülését, rendszeresen kontrollálni kell, hogy a sportolók valóban maradéktalanul elvégezték a feladatukat az edzésen.

– Hivatásom, mely mondhatni, az egyetlen hobbim, olyan
mértékben meghatározza a napjaimat, hogy szinte csak az
étkezésre és az alvásra jut idõm – folytatta a 43-as mez tulajdonosa. – Ha tehetem, egy kevés idõt mindennap szánok a
japán nyelvû kézilabdablogomnak, mellyel a célom, hogy a
sportág szigetországbéli szerelmeseit megismertessem az európai edzésmunkával, a felkészüléssel és a leírhatatlanul lelkes magyar közönséggel. Az utóbbi számomra hatalmas élményt nyújt, mivel hazámban nem tapasztalok olyan elemi
erõvel feltörõ, szenvedélyes szurkolást.

számol be arról, hatalmas megtiszteltetésnek vette, hogy
Balmazújvárosban naponta invitálták egy kézfogásra, közös fotóra a sportbarátok. Reméli, Nyíregyházán is hamarosan „ez vár majd rá”.

FEJET HAJT A SZURKOLÓK ELÕTT
A japán sportoló nem is mulasztja el, hogy a meccs
végén, otthoni szokás szerint, fejet hajtson a nyíregyházi
szurkolók elõtt. Ugyan a hatalmas távolság miatt jellemzõen évente csak ritkán tud hazalátogatni, az otthon töltött idõt is arra használja fel, hogy gyerekeket tanítson
kézizni. Bár ez a sportág közel sem tartozik a legnépszerûbbek közé Japánban, Mekaru Atsushi mégis tisztában
van vele, a lenyûgözõ szorgalmukról ismert ifjú honfitársai mind gazdagodnak az õ magyarországi tapasztalatai
révén. Álma, hogy a 2020-as olimpiai játékok során, melynek Tokió ad otthont, tagja lehessen a japán keretnek.

KÉSÕBB EDZÕ SZERETNE LENNI
Aktív játékos karrierjét követõen pedig nagyon szeretne edzõként dolgozni akár otthon, akár a komoly kézilabdás ambíciókat dédelgetõ Katarban. Szurkolói társaságát
a meccseket követõen is keresi, úgy az interneten, mint a
városban az edzésrõl jövet vagy menet sétálva. Büszkén

ALAKFORMÁLÁS FELSÕFOKON
A közelmúltban „Alakformálás
felsõfokon, testi és lelki szinten”
címmel a Nyírség Könyvtár Alapítvány vendégeként dr. Molnár Csaba orvostanár és természetgyógyász
elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. A könyvbemutatóval
egybekötött rendezvényen a helyes
táplálkozással kapcsolatos tanácsokkal is ellátták a közönséget. (x)

„MINDEN LEHETETLENNEK TÛNIK,
AMÍG MEG NEM VALÓSÍTJUK”
(NELSON MANDELA)
A címben idézett mondat 2015. szeptember 24-én, Ajakon hangzott el dr.
Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter projektzáró beszédében abból az alka-

lomból, hogy sor került a „Felsõ-Szabolcsi Szennyvízelhelyezési és Tisztítási projekt” részeként megvalósított „Ajak település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bõvítésének” ünnepélyes átadására. A több
mint 4 milliárd forintos összköltségû projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjának
társfinanszírozásával, és a Magyar Állam
segítségével valósult/valósul meg napjainkra a környék 5 településén: Dombrád, Ajak,
Gyulaháza, Anarcs és Nyírkarász. Az ünnepségen Miniszter Úron kívül köszöntõt

mondott még Kerekes Miklós, Ajak város
polgármestere, aki zárószavaiban a projekt
sikeressége érdekében végzett öt település közötti példás összefogást emelte ki,
Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B Megyei Közgyûlés elnöke, Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG
igazgatója, Bencze Antal, a „Ke-Víz 21”
vezérigazgatója és Szabó Istvánné, a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója. Vezérigazgató Asszony a számok tükrében elmondta: a szennyvíztisztító telep bõvítésével Ajakon már napi 370 köbméter
szennyvíz fogadására és tisztítására nyílt

lehetõség, mely a jövõre tekintve a környezetvédelem szempontjából is igen fontos
tényezõ.
(x)
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KULTÚRA

ÚJBÓL SZÓL A FIGEMADÁR
A hétvégén hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg az elsõ Nyíri Folkmaratont a Nyíregyházi Fõiskolán. Az esemény apropóját az adta, hogy 8 év után,
2015-tõl újra beindult a népzene- és népikultúra- tanári szak az intézményben.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Már öt éve, hogy elbúcsúztatták az akkori ének-zene-,
népzenetanár szakos hallgatók utolsó évfolyamát a Nyíregyházi Fõiskolán. 2010-ben, a diplomahangversenyükön
pedig egy ígéret is született Ferencziné dr. Ács Ildikó, a
zenei intézet intézetigazgatójának szájából: „Ha még egy-

latról. Az érdeklõdõk találkozhattak a régió és az ország
neves táncegyütteseivel, zenészeivel, és rophatták fél napon és fél éjszakán át. Múltról, jelenrõl és jövõrõl beszélgettem most az intézetigazgatóval, két héttel a népzene- és
népikultúra-tanári szak beindítását követõen.

AZ ELSÕK KÖZÖTT
– Magát a képzést Magyarországon elõször a Nyíregyházi Fõiskola indította be. Mi alapítottuk az ének-zene-,
népzenetanári képzést 1991-ben. Egészen a bolognai folyamat elindulásáig ez csak nálunk mûködött – ismertette
az elõzményeket Ferencziné dr. Ács Ildikó, aki hozzátette, a kétszintû oktatási rendszerben azonban már nem tudtak tanári szakot indítani ilyen területen.
– Újbóli változás 2012-ben történt, amikor a tanárképzés szerkezetét felülvizsgálták és átalakították, így a tanárszakok jegyzékérõl szóló kormányrendeletben már ismételten megjelenhetett egy új szak, pontosabban a régi
átdolgozása, némiképp új tartalommal és elnevezéssel: ez
a népzene- és népikultúra-tanári. Most már túl vagyunk
két tanítási héten, osztatlan képzésben, szakpárban indultunk az ének-zenével, és nagy örömünkre, hosszú évek
után, újra vannak ilyen szakos hallgatóink.

HAGYOMÁNYTEREMTÕ SZÁNDÉKKAL

szer sikerül a Nyíregyházi Fõiskolán beindítani a népzenetanár képzést, azt meg fogjuk ünnepelni, és mindenki tudni
is fog róla, aki nagy eredményeket ért már el a szakmában.” A fogadalom pedig beteljesedett, hiszen a hétvégén
rendezték meg az elsõ Nyíri Folkmaratont, ahol három néptánc- és húsz népzenei együttes gondoskodott a jó hangu-

Az intézetigazgatótól megtudtam, az elsõ Nyíri
Folkmaratonnal szerették volna útjára indítani a képzést.
Az eseményt pedig hagyományteremtõ szándékkal szervezték meg. Mivel a népzene- és népikultúra-tanári szak
az egyik legnépesebb jelenleg az osztatlan tanári
szakpárok közül a Nyíregyházi Fõiskolán, ezért bíznak
benne, hogy a jövõben is egyre többen jelentkeznek majd
rá és gyarapodni fog azok sora, akik Csík Jánoshoz, Pál
István Szalonnához és Havasréti Pálhoz hasonlóan a Nyíregyházi Fõiskolán szereznek oklevelet.

ANITA ISMÉT MAGYARUL JÁTSZHAT
A Móricz Zsigmond Színház új társulati tagjait bemutató sorozatunkban ezúttal Szvrcsek Anitát ismerhetik meg olvasóink.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Bár Szvrcsek Anita remekül beszél szlovákul – apai
nagyapja szlovák –, mégis mindig úgy érezte, azon a nyelven játszani számára olyan, mintha ruhában zuhanyozna; igazán vérébõl jövõen produkálni csak az anyanyelvén, magyarul tud. A Pozsonyi Színmûvészeti Egyetemen
szerzett diplomát. Végzõs hallgatóként szerették volna
szerzõdtetni a szlovák Nemzeti Színházba, de mondván:
pici akcentusa van, mégsem kapott szerzõdést. Ezt a gondviselés akaratának tekintette. Olyan társulatokhoz szegõdött, amelyek magyarul is szólnak a közönséghez: a Ko-

SZÁZ EMBER SZERETETT VOLNA LENNI
– A civil életben nem vagyok szereplõs fajta, inkább
elbújós, magamnak való. Számomra a színészi lét is azt
jelenti, hogy elrejtõzhetek egy figura mögé. Mindig „száz
ember” szerettem volna lenni egyszerre, így a szakmámnak köszönhetõen megélhetek olyan sorsokat, amelyekre
a jelen életem értelemszerûen nem ad lehetõséget. Voltam például Velma Kelly a Chicago címû musicalben, Elisa
a My Fair Ladyben, címszereplõ a Csárdáskirálynõben,
Erzsébet királyné a III. Richárdban, Anna a Revizorban,
Katyerina a Karamazov testvérekben, Mása a Három nõvérben... Schlanger Andrással, a Móricz Zsigmond Színház igazgatójával tíz évvel ezelõtt a fõszereplõpárost alakítottuk Komáromban Lengyel Menyhért A waterloói csata címû darabjában, melyet András rendezett. Az elmúlt
évben mindketten a Karinthy Színházban szerepeltünk, itt
látott újra színpadon. Nagyon örültem, amikor meghívott,
legyek tagja a nyíregyházi teátrumnak.

NÉPMESE NAPJA
A Népmese Napja alkalmából várták érdekes programok az érdeklõdõket a Sóstói Múzeumfaluban, a Jósa
András Múzeumban, a Kállay Gyûjteményben és a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Benedek Elek születésnapján évek óta tartanak mesékkel kapcsolatos foglalkozásokat azért, hogy felhívják a figyelmet a fabulák jelentõségére.
A Sóstói Múzeumfaluban királylány, lovacska és sárkány fogadta azokat a gyerekeket, akik a Népmese Napjára érkeztek. Az égig érõ fa címû mesét jelmezbe öltözve
adták elõ a skanzen munkatársai az egyes portákon. A
népmesei fordulatnak megfelelõen „Három nap egy esztendõ” címmel hagyományápoló programok fogadták az
óvodásokat és a kisiskolásokat, hétfõtõl szerdáig.

Az ügyes kezû gyerekek a Jósa András Múzeumban mesebábot is készíthettek, amelyekkel késõbb bábjátékot is
elõadhatnak, vagy akár jelmezben állhattak a fényképész
gépe elé, valamint meseillusztrációkból és mesekerámiákból nyílt ott tárlat, de a régi idõk „házimoziját”, a diafilmes vetítést is megtekinthették a legkisebbek. A Kállay
Gyûjteményben is mesés programok várták a gyerekeket.
Itt Szent László legendájából kaptak ízelítõt a nagyobbak,
az óvodások pedig régi bakelit lemezrõl hallgatták a Vukot.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban egész
nap felolvasással várták a kicsiket. A gyerekek itt bábszínházi elõadást, valamint a Vikár Sándor Zeneiskola növendékeinek mûsorát is megtekinthették. Aki nem hiszi, járjon utána!

„TISZTÁN BESZÉLT ÉS LÁTOTT”
SOLTÉSZ ALBERT
FESTÕMÛVÉSZ
1926–2015
Fogyatkozó ereje csendet parancsolt körülötte.
Mostanában már csak gondolatban festett. A magyar
életet, a magyar karaktert tette méltó keretbe avatott
ecsetével. Tisztán szerette látni a színeket.

JÁTSZOTT A JÓBAN ROSSZBAN SOROZATBAN

máromi Jókai Színházhoz, a kassai Tháliához, de színre
lépett a pozsonyi Nemzetiben, a Városi Színházban, valamint a Stúdió 12 nevû alternatív színházban is. Leghosszabb ideig a Komáromi Jókai Színház társulatának volt
a tagja, majd a tavalyi évig szabadúszóként szerepelt többek közt a Budapesti Karinthy Színházban.
10
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A szép színésznõ Révkomáromban, Szlovákiában született, ott is él. Még az egyetemen jelölték az év színészfelfedezettjének, késõbb pedig több színházi fesztiválon
kapott díjat kiváló alakításáért. A Jókai Színház társulata
az évad legjobb színésznõjének járó Ferenczy Anna-díjjal, illetve a Lõrincz Margit Emlékgyûrûvel is megjutalmazta. Több filmben szerepelt, többek között A vádban, a
Raszputyinban, a Kegyetlen örömökben, továbbá a TV2
Mi kérünk elnézést címû mûsorában, valamint a Rendelõ
a Rózsakertben és a Jóban Rosszban sorozatokban. Szívesen lép színre sanzon- és musicalmûsorával, de jártas a
szalonzene világában is, hiszen egykor Svájcban és az
USA-ban is énekelt. Interjúnk idõszakában egy szlovák
sorozatot forgatott Pozsonyban. A színmûvészet mellett
az anyaság kivételesen nehéz mûvészetét gyakorolja, hiszen van egy 5 és fél éves kislánya, Lenocska.

Fehér papírra tett üveglapon keverte õket, merthogy a paletta más, nem fehér. Pedig volt neki, az
egyiket Z. Szalay Páltól kapta. De pasztellel, akvarellel ugyanilyen szívesen dolgozott. Képeinek atmoszférája messzire visz, magas horizontok felé, hajladozó parasztasszonyokkal, görbefalú házakkal,
mély barázdákkal. Befoglaló kontúrjai biztos rendet
teremtenek és vezetik a szemet. Tisztán szerette látni a színeket, mint ahogy beszélni is ekképp szeretett. Aki méltó volt rá, azt megdicsérte, amit õ tudott,
azt jó szívvel továbbadta, mint ahogy palettáját, festõállványát is. Így ment el, így õrizzük emlékét szeretettel és kegyelettel.
H. Németh Katalin

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
Költségmegosztó készülékek átprogramozásáról
A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy a 2016.
évtõl hatályos áfatörvény szabályozása értelmében – a korrekt, idõben történõ elszámolás érdekében –, a naptári éves elszámolásról a
fûtési szezon elszámolására történõ átállás szükséges.
Jelenleg a költségosztó készülékek az év végi adatokat tárolják,
azok kiolvasása biztosítja a költségosztáshoz szükséges adatokat.
A fûtési idõszak szeptember 15-étõl május 15-éig tart, így az elszámoláshoz a május 15-ei adatok szükségesek. Ahhoz, hogy ezeket az
adatokat ki tudjuk olvasni, úgy a távfûtéses lakások közel 55 000
darab költségosztójában a határnap, azaz a fordulónap átprogramozása szükséges.
Eddig a lakások több mint 90 százalékában sikerült elvégezni a
költségmegosztó készülékek átállítását. Az elmaradt lakásokba munkatársaink folyamatos kiértesítéssel próbálnak bejutni.
Ezúton is kérjük Fogyasztóink megértését, közremûködését. A lakásokba való bejutás után a fûtõtesteken lévõ költségosztókhoz a
hozzáférést biztosítani szíveskedjenek a NYÍRTÁVHÕ Kft. munkatársai részére.
Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét, hogy az átprogramozást végzõ
munkatársaink minden esetben megbízólevéllel, kitûzõvel rendelkeznek!
Együttmûködésüket és megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2015. OKTÓBER 2.
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EGÉSZSÉG

SZÍV VILÁGNAPJA A VÁROS SZÍVÉBEN

KÉZNÉL VAN A SEGÍTSÉG
A baj bárhol utolérhet minket – tartja a mondás.
De lehet szüksége azonnali életmentésre családtagjainknak, szeretteinknek, barátainknak is. Sokszor
pedig milyen jó lenne, ha legalább egy ember ott
tartózkodna adott idõben és helyen, aki tudná, mi a
teendõ. Aki nemcsak ismerné az újraélesztés lépéseit, hanem akarna is segíteni és lenne a közelében
készülék, amivel megtehetné mindezt.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Nyíregyházi Napló hasábjain rendszeresen olvashatnak arról, hogy újabb defibrillátorokkal bõvül a városunkban kihelyezett életmentõ készülékek száma. – A szabolcsi megyeszékhelyen jelenleg 22 ilyen eszköz van, amelyeket szerencsére eddig még nem vettek igénybe, de használatra készek – mondta el érdeklõdésünkre Csikós Péter,
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõje, aki hozzátette, mi sem lehet nagyobb bizonyíték arra, hogy ezek
a készülékek igenis hasznosak, minthogy egy héttel ezelõtt Budapesten, a Liszt Ferenc Repülõtéren használták a
kihelyezett defibrillátort és sikerült is megmenteni vele egy
ember életét.

NE FÉLJÜNK HASZNÁLNI

Idén is megrendezték a Szív Világnapját Nyíregyházán. Szeptember utolsó vasárnapján a prevenció,
azaz a megelõzés jegyében szakorvosi tanácsadással,
szûrésekkel, valamint sport- és kulturális programokkal várták a városlakókat a Kossuth térre.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója azt
mondta, a Szív Világnapja rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a megelõzésre, hiszen a szívprobléma néma
gyilkos tud lenni.
– Vannak jelek, vannak faktorok, amelyekre oda kell
figyelni. Ha idõben felfedezzük ezeket és elmegyünk egy
orvoshoz, elkezdjük kezeltetni magunkat, akkor tettünk
valamit magunkért, a családunkért, az országunkért.

a fejlett országokban szinte mindenhol, ezért fontos hangsúlyozni, hogy sokat tehetnénk a megelõzéssel.

HELYTELEN ÉLETMÓD

– Az újraélesztés sikerét nemcsak a haladéktalanul
rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti, hanem
legalább ennyire fontos a gyors felismerés és a hamar
megkezdett újraélesztés is, ezért elengedhetetlen, hogy
merjünk segíteni – folytatta az igazgató. Kifejtette, az

A betegségcsoport elsõsorban a helytelen életmód miatt alakul ki. Az okok között a rendszertelen táplálkozás,
a mozgásszegény életmód, az elhízás, a magas vérnyomás, a túlzott mértékû alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, a stressz, de örökletes tényezõk is felsorakoztathatók.
Nyíregyháza szívében, a Kossuth téren több mint 120,
az egészségügyben tevékenykedõ szakember nyújtott segítséget, információt és végzett szûréseket az egészségmegõrzés érdekében. A nap folyamán volt sportolási lehetõség, harcmûvészeti és MediBall bemutató is.

JAVULÁST MUTAT A TENDENCIA
Dr. Polgári Péter, kardiológus fõorvos arra hívta fel a
figyelmet, hogy bár a szív- és érrendszeri megbetegedések száma nagyon magas a megyében, mégis sokat javult
a tendencia azzal, hogy nyolc évvel ezelõtt egy úgynevezett invazív labor, katéteres labor kezdte meg a mûködését a Jósa András Oktatókórházban.
– Az osztályon évente több mint 1500 szívkatéteres vizsgálatot végzünk és 4–600 akut infarktusos beteget látunk
el. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy vezetõ haláloknak számítanak a szív- és érrendszeri megbetegedések

ALAPELLÁTÁSI KÖZGYÛLÉS
Nyíregyházán tartotta éves közgyûlését az Országos Alapellátási Szövetség. A tanácskozáson a szakmában alkalmazott módszerekrõl hallgathattak meg
elõadást az érdeklõdõk, majd az Alapellátási Törvény
paragrafusaival ismerkedtek meg.
Szerzõ: Mikita Eszter
2008-ban alakult meg az Országos Alapellátási Szövetség azért, hogy összefogja az alapellátási feladatokat az
egészségügy és a szociális ellátás területén. A szervezetet
az országban ezen a területen dolgozók hozták létre, mert
fontosnak találták, hogy egy kiterjedt hálózaton keresztül
osszák meg egymással tapasztalataikat, javaslataikat pedig közösen juttassák el a jogalkotók felé.

A LAKOSSÁG ÉRDEKÉBEN
Közgyûlésüket minden évben más helyszínen tartják,
idén Nyíregyháza adott otthont a rendezvénynek, ahol a
szakma képviselõi találkoztak és vitatták meg a legfontosabb kérdéseket.
12
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Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója azt mondta, fontos számukra a tapasztalatcsere és az, hogy a szakemberek találkozzanak egymással,
valamint megosszák véleményüket, hiszen közösen érhetnek el olyan célokat, amelyekbõl a lakosság profitálhat.

automata defibrillátorok használata egyszerû. Mindössze két-három nyomógombbal rendelkeznek, hangüzeneteik és a kijelzõn olvasható üzenetek támogatják
a biztonságos kezelésüket. A két öntapadó elektród is
könnyen és gyorsan felhelyezhetõ a beteg mellkasára.
Ezek a készülékek mind a segítségnyújtóra, mind a betegre nézve kockázatmentesen használhatóak, hiszen
a beépített biztonsági rendszer kizárja sokk véletlen vagy
indokolatlan leadását. A gép észleli, ha a beteg ritmusa
nem sokkolandó, így nem tölti fel a lapátokat. Tehát
nem árthatunk vele.

AZ ÚJRAÉLESZTÉS LÉPÉSEI
Ha a beteg megszólításra, rázásra nem reagál, ráadásul a 10 másodpercig tartott ellenõrzés során sem
találunk kielégítõ légzést, akkor hívjuk a mentõt és hozassuk oda a kihelyezett defibrillátort.
– Amíg a mentõk kiérnek, folytassuk az újraélesztést
– 30 mellkasi kompresszió, 2 lélegeztetés.
– Kapcsoljuk be a készüléket és csináljuk, amit mond.
– Helyezzük az elektródákat a beteg mellkasára. Ha
ketten vagyunk, felragasztás közben egy fõ végezze a
mellkaskompressziót.
– Végezzünk folyamatos újraélesztést mindaddig, míg
a gép újra nem kéri, hogy álljunk meg és ne érjünk a
beteghez. (A kihelyezett defibrillátorok listája a
www.eualapellatas.hu oldalon olvashatóak. A Nyíregyházi Televízió a közeljövõben kisfilmet is készít a használatukról.)
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében rendszeresen 2 órás újraélesztési tanfolyamot
tartanak az orvosi ügyelet épületében. Ezekre elõzetes telefonos bejelentkezés alapján várják az érdeklõdõket a 06-42/402-377-es telefonszámon.

ESEMÉNYEK

ÖRÖKBEFOGADÓ NAP
Az Állatok Világnapját világszerte minden évben október 4-én, Szent Ferenc – az állatok védõszentje –
halálának emléknapján ünneplik. Õ volt az, aki a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét és
beszélgetett is velük, de már a 13. század elején azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz
minket, legyen az élõ vagy élettelen.
A világnapon az állatvédõk minden jószág – vadon élõ
állatok, haszonállatok, kedvencként tartott állatok – védelmére felhívják a figyelmet. A haszonelvûségnek ugyanis
sokuk áldozatul esik és a kedvtelésbõl tartott állatokat sem
mindig gondozzák, tartják felelõsséggel. Magyarországon
például évente több százezer „kedvenc” válik kóborrá.

GAZDIKERESÕ
Csoki: Körülbelül 1 éves, ivartalanított, keverék szuka,
akit Nyírlugoson talált egy állatbarát fiatalember. A csodaszép színû, vidám, pusziosztós kutya imád mindent és
mindenkit.
Ditta: Körülbelül 5 éves, ivartalanított, kistermetû, keverék szuka kutya, aki az út szélén kóborolt Dombrád és
Újdombrád között. Nagyon bújós, barátságos természetû
kicsi lány, aki ideális társa lehet idõs embereknek.

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

TÖBB FIGYELEM
Az állatvédõk szeretnék, ha mindennap október negyedike lehetne és sokkal többet foglalkoznánk a jószágokkal, több figyelmet fordítanánk rájuk, mert a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevõ természetrõl, az élõlényekrõl.

PROGRAMOK

RENDÕR AZ OVIBAN
A hagyományokhoz híven, idén is megszervezték az
Õszi Hetet a Búzaszem Nyugati Óvodában, ahol változatos programokkal találkozhattak a kicsik. Hétfõn a mûvészetis diákokkal táncházba látogattak, kedden a Vidám
manók dalaira énekeltek, szerdán mentõautót tekintettek
meg, csütörtökön mustot készítettek, pénteken pedig a
rendõröktõl tanulhattak a közlekedés szabályairól.

170 KUTYA, 55 CICA
Az Állatbarát Alapítvány október 3-án, szombaton örökbefogadó napot tart 8 és 16 óra között a Csatorna u. 2.
szám alatti telephelyükön, ahol közel 170 kutya és 55 cica
várja, hogy igazán különleges ajándékot, egy családot
kapjon ezen a napon.

HASZNOS TANÁCSOK
Aki befogad egy állatot, az nemcsak ajándékcsomagot,
de sok-sok hasznos tanácsot is kap a kutya felnevelésével,
tartásával kapcsolatban. A kölyökállatok 2 oltás megléte
után, külsõ-belsõ parazita mentesen, mikrochippel ellátva fogadhatóak örökbe, míg a felnõtt társaik az aktuális
veszettségoltásukkal, mikrochippel és ivartalanítva várják
leendõ gazdijaikat. A kölyköket visszavárják kötelezõen
a késõbbiekben ivartalanításra, melyet német támogatóknak köszönhetõen térítésmentesen végeznek el. Az örökbefogadás díja kutyák esetében 5000 forint, cicák esetében 2500 forint.

TILOS A MEGÁLLÁS
Megváltozott a forgalmi rend Nyíregyházán, az Ibolya és
a Nefelejcs utcán. Az említett területen a keresztezõdéstõl
számított 20 méteren belül megállási tilalmat vezettek be,
amely az útpadkára is vonatkozik. Azért volt erre szükség,
mert a kanyarodásnál a szabad kilátás nem volt biztonságos.

A kutyák elõzetesen megtekinthetõek a www.allatbarat.com weboldalon.
Bõvebb információk: Állatbarát Alapítvány, 4400
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736. E-mail: allatbarat@allatbarat.com

KRESZ-FESZT A BIZTONSÁGÉRT
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága múlt héten pénteken
harmadik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a tanévkezdeti kampány záróeseményeként a KRESZ-FESZT
elnevezésû prevenciós programját, amit a megyei rendõrfõkapitány rendészeti helyettese, dr. Hudák Zsolt r. ezredes nyitott meg.
A közlekedésbiztonsági eseményre több mint 60 diák
látogatott el, akik kerékpáros ügyességi feladatokon vehettek részt, megismerkedhettek a közúti jelzõtáblákkal
és azok jelentéseivel, közlekedési témájú rajzokat színezhettek és kipróbálhatták a motorkerékpár-szimulátort.
A rendezvény fõ célja a gyermekek biztonságos és balesetmentes közlekedésre nevelése volt.

POLGÁRÕR SEGÍT
Szabó Lajos közlekedési polgárõr segíti hétfõn reggelente az evangélikus diákok biztonságos közlekedését. A templomba menet a hétvégi programok megbeszélése könnyen
elvonhatja a fiatalok figyelmét a közlekedõ autókról, ezért
számíthatnak a polgárõrök közremûködésére.
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SPORT

MAGYAR KUPA
Izgalmas hétvégét tudhat maga mögött a Flexi-Team
Aerobik Egyesület. Budapesten rendezték meg hétvégén az Aerobik Magyar Kupa 3. fordulóját, ahol a nyíregyháziak 1 ezüsttel, 5 bronzzal és 2 negyedik hellyel
zárták a napot. A három fordulón elért eredmények alapján – mint tavaly is – minden csapat újra döntõs. Két
hét múlva rendezik a finálét, Budaörsön.

40 ÉVES TAGOZAT
Negyvenéves a testnevelés tagozat a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban. Ennek apropóján jubileumi
sporttalálkozót rendeztek az intézményben, ahol egykori tanítványok is részt vettek, akik számos címet szereztek pályafutásuk során. „A Vasváritól a bajnoki címig” jelmondattal az egykori diákok és testnevelõk
múltidézõ beszélgetésen is részt vettek.

ELNÖKI SZURKOLÁS ANTWERPENBEN
Két hete választották meg a Magyar Röplabda Szövetség elnökének dr. Kovács Ferencet. Nyíregyháza
polgármestere szerint sok a teendõ, de sok a lehetõség
is a sportág körül. A szövetség új vezetõje személyesen nézte meg Antwerpenben a nõi válogatott meccseit, és már tárgyalt más országok elnökeivel.
– Még csak néhány napja irányítja a Magyar Röplabda
Szövetséget, de már a legjobb 12 közé jutott a nõi válogatott. Eddig nem rossz a statisztika...
– Ez az eredmény a szakembereknek köszönhetõ, nem
a szövetségnek, legkevésbé az elnöknek. De nagyon örülök, és adott is a feladat, hogy a szövetség munkáját erre a
színvonalra emeljük, ahol most a nõi csapat van. Fontos,
hogy úgy támogassuk a válogatottat, hogy ott is maradhasson ezen a szinten. Azért is mentem ki Antwerpenbe
az Európa-bajnokságra, hogy megismerkedjek a többi ország vezetõjével, októberben ugyanis az Európai Szövetségnél is elnököt választanak. Fontos a sportdiplomácia.
– Milyen volt az EB hangulata?
– Nagyszerû, fõleg, hogy 28 év után ott voltunk. És nem
is játszott rosszul a magyar válogatott. A belgák ellen ugyan
még érzõdött némi lámpaláz, de a törökök és fõleg Azerbajdzsán ellen fantasztikus teljesítményt nyújtottak a mieink.
– Meg lehet lovagolni a sportág jelenlegi népszerûségét?
– Igen, két irányba is. A nemzetközi szövetségek felé is
ez fontos, idehaza pedig utánpótlásvonalon kell kihasználnunk, hogy egyre több gyerek akar röplabdázni. Utóbbin már most dolgozunk, szeretnénk a sportágat még népszerûbbé tenni. Fontos a többi szakág erõsítése is, így a

férfiaknál és strandröplabdában is van bõven tennivaló.
Problémákkal is találkoztam már a napokban, nem véletlen, hogy az elmúlt tíz évben egy elnök sem töltötte ki a
mandátumát, remélem, hogy ennek a korszaknak vége.

– Akkor, ha öt év múlva értékelni kell majd a munkáját, mivel lenne elégedett?
– Azt remélem, hogy klub szinten is elõrébb lépünk a
nemzetközi porondon, fontos az utánpótlás, és minden
körülményt meg kell teremteni a felnõtt válogatottak színvonalas munkájához. A strandröplabda pedig óriási lehetõségekkel bír, nagyon látványos sportág. Ha ezeket sikerül megvalósítani, elégedett leszek.

EURÓPA LEGJOBBJA
KEZDÕDIK A BAJNOKSÁG
Szombaton megkezdõdik a bajnokság a Marso-Nyíregyháza számára. A férfi kosárlabdacsapat az elsõ fordulóban a MAFC-ot fogadja a Bem iskola tornacsarnokában. Hazai pálya elõnyérõl sokat nem beszélhetünk,
a környezet a nyíregyházi játékosoknak is új.
– Egy pálya nagyon sokat számít, de engem soha nem
zavart, mekkora légtér van mögötte. Sokkal inkább a
gyûrû, a palánk fontos. Sajnos most is van olyan palánk
az élvonalban, ami nagyon puha, és szinte mindig bepattan róla a labda. Ezek jelenthetnek elõnyt egy hazai
csapatnak, de meg kell szoknunk az új helyet is – mondta Sitku Ernõ szakmai igazgató.
A Nyíregyháza és a MAFC egy hete a Göcsej Kupán
találkozott egymással, akkor a fõvárosiak nyertek.
A Marso Nyíregyháza õszi hazai mérkõzései:
2015. 10. 03. 18.00 óra Marso Nyíregyháza–MAFC
2015. 10. 15. 16.30 óra Marso Nyíregyháza–Pécs
2015. 10. 24. 16.30 óra Marso Nyíregyháza–Falco
2015. 11. 15. 16.30 óra Marso Nyíregyháza–KTE
2015. 12. 04. 18.00 óra Marso Nyíregyháza–Sopron
2015. 12. 19. 18.00 óra Marso Nyíregyháza–Fehérvár

SPORTPROGRAM
Október 3., szombat 15.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Somos SE labdarúgó-mérkõzés
Október 3., szombat 18.00 Bem iskola, Marso-Nyíregyháza–MAFC kosárlabda-mérkõzés
Október 4., vasárnap 14.30 Bencs tornacsarnok, Kölcsey DSE–Létavértes kézilabda-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 4., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Marso-Nyíregyháza–MAFC kosárlabda-mérkõzés
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Fedettpályás Európa-bajnok, VB negyedik, országos
csúcstartó. Márton Anita mindent vitt idén nõi súlylökésben. Nagy része van abban, hogy a sportág népszerû lett Magyarországon, az atléta pedig a 6. Nyírség
Kupán is bizonyította, nincs nála jobb hazánkban.
– Gratulálok az elmúlt szezonhoz. Mondhatjuk, hogy
pályafutásod legeredményesebb idénye volt a mostani?
– Mindenképp, hiszen a legfontosabb versenyeken döntöttem meg az egyéni csúcsaimat, és ez országos rekordokat is jelentett. Azt szokták mondani, a munkának mindig megvan az eredménye, nálam is így lett. Egy hosszú
szezont tudhatok a hátam mögött.
– Ami sok utazással is járt...
– Így van, és nagyon elfáradtam. 15 országban voltam
idén versenyen, de még nincs vége, 2-3 viadal vár rám,
aztán pihenhetek októberben. Novembertõl viszont újra
felkészülés edzõtáborokkal, majd fedettpályás VB Amerikában, márciustól pedig már Rióra figyelünk.
– Nagy volt a teher a nyári VB elõtt? Mindenki várta a
jó eredményt.
– Nem éreztem tehernek, mert jó korban vagyok, most

Márton Anita is indult a Nyírség Kupán
kell a legjobb eredményeknek jönniük. Persze tudom, hogy
sokat várt tõlem a család, a szövetség, a szakma, de ez
nem nyomasztott. Jövõre olimpia, ahol szeretnék az elsõ
hatban végezni, az nagyon jó lenne. De azt szoktam mondani, ha az adott versenyen sikerül a legjobbat kihozni
magamból, azaz egyéni csúcsot dobok, akkor már boldog
leszek, függetlenül attól, ez milyen helyezést ér.

AZ ARANY ÉS A BETHLEN A LEGGYORSABB
Ismét megrendezték a hagyományos Városi Diáksport Napot, melyre Nyíregyháza általános és középiskoláiból érkeztek diákok.
A legfontosabb az volt, hogy mozogjanak a fiatalok,
Nyíregyháza pedig ehhez minden feltételt igyekszik megteremteni.
– Nyíregyháza egy sportos város, és ez nemcsak abban
nyilvánul meg, hogy felújítunk sportcsarnokokat, tornatermeket, hanem alkalmat is teremtünk a sportra. Ilyen a
Mozdulj Nyíregyháza!, vagy a mai diáksport nap, mely jó
lehetõség arra a fiataloknak, hogy értelmesen töltsék szabadidejüket – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.
A diáksport napon több sportágat is kipróbálhattak a
fiatalok, és az is kiderült, hogy a váltófutás után az általá-

nos iskolásoknál az Arany János iskola a leggyorsabb, míg
a középiskolások versenyét a Bethlen nyerte. A kötélhúzásban a Bem, illetve a Széchenyi nem talált legyõzõre.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

PROGRAMOK
A Reuma klub soron következõ rendezvényét október 5én 14.00 órától tartja. Mit üzen a betegséged? – interaktív
beszélgetés a témával kapcsolatosan. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Neves nyíregyházi Benczúrok (Miklós, János, Zsuzsanna)
emlékét megörökítõ, emléktábla-állító ünnepség, emlékezõ
koszorúzás október 6-án 14.00 órakor a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola épületének falánál.
A Bencs Villa programjai: október 6-án 15.30: A BFZ bekopog! A Budapesti Fesztiválzenekar kamarakoncertje. Közremûködik: Babicz Ábris, Babicz Ágoston, Orosz Róbert és
Szabó Ágoston (vers). 9-én 17.00: A vajai múzeum tárlatának megnyitó ünnepsége. Díszvendég: dr. Molnár Sándor,
az intézmény igazgatója. 17.30: Kiss Virág zongora- és Dezsõ Sándor gordonkamûvész koncertje.
Nito Jutsu edzés a Városmajori Mûvelõdési Házban október 6-ától minden kedden 18.30-tól, amelyre fiúk, lányok
jelentkezését várják 12 éves kortól. Információ: Sárga Richard
(06-70/338-8838) vagy 42/434-002.

Nincs gyógyíthatatlan betegség! Elõadás a Bruno Gröning
Baráti Kör szervezésében Nyíregyházán, a SZÜV Székházban (földszint 15-ös elõadóterem) október 10-én 10.00–12.00
óráig. Érdeklõdni: 42/314-398, 30/224-6935; www.brunogroening.org/magyar.
Információs gyógyítás Kolcov-lapokkal október 10-én
15.00–19.00 óráig. Helyszín: Nyíregyháza, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. Az elõadások ingyenesek, de minden esetben regisztráció szükséges! Regisztráció:

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 3., szombat 19.00 Dollárpapa, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Október 6., kedd 19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad
Október 7., szerda 19.00 Dollárpapa, Krúdy bérlet,
Nagyszínpad
Október 8., csütörtök 14.30 Dollárpapa, Kodály bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Dollárpapa, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
Október 9., péntek 19.00 Dollárpapa, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

Mussó László (12. sz. vk. 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 (Nagyvárad u.,
Semmelweis u. páratlan oldala és a Keleti Márton u.,
Orosi út, Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2015. október 5., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2015. október 5., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
kolcovinfo@gmail.com, http://www.kolcovlap.hu/eloadassorozat/.
Idõsek Akadémiája 2015 rendezvénysorozat október 20–
november 17-éig, keddi napokon a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyházban. Október 20-án 14.00 órától:
Megküzdési stratégiáink idõs korban. Elõadó: dr. Exterdéné
Zsurkai Ilona, okleveles mentálhigiénikus.

DOLLÁRPAPA DEBÜTÁL
A héten már premierrel jelentkezik a Móricz Zsigmond Színház társulata. A Dollárpapáról dióhéjban: a
két eladósorban lévõ lányt nevelõ, teljesen eladósodott
tanárról mindenki úgy tudja, hogy Kanadában élõ bácsikája milliomos. A nagybácsi váratlanul betoppan.
Koldusszegény, de ezt nincs ideje közölni, mert máris
új hitelezõk, támogatók és szerencselovagok rohanják
meg a házat... A címszerepben a Dumbo, a Hupikék
Törpikék és Nicolas Cage állandó magyar hangja, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetett, Jászai Mari-díjas Józsa Imre.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

180 ÉVE SZÜLETETT NYÍREGYHÁZA
ELSÕ TÛZOLTÓPARANCSNOKA
Sztárek Ferenc 1835. október 4-én, Szentmihályon (késõbb Bûdszentmihály, ma Tiszavasvári egyik városrésze)
látta meg a napvilágot. Édesanyja Mészáros Eleonóra, édesapja Sztárek Rezsõ uradalmi orvos. 1864-ben, mint ügyvéd telepedett le Nyíregyházán, ahol két évvel késõbb elsõ
tanácsnokká választották a városházán. 1868-ban gróf
Dessewffy Kálmán uradalmi ügyésznek és hitbizományi
jogtanácsosnak kérte fel, ezt a megbízatását húsz éven át
látta el.
Krasznay Gábor polgármester 1883-ban jelentette be,
hogy szervezett tûzoltóságot létesít. 1884. március 9-én
tartották a Nyíregyházi Önkéntes Tûzoltó Egylet alakuló
közgyûlését. Nagy reményekkel kezdte meg mûködését
az egylet, amelynek a fõparancsnoki tisztségét egészen
haláláig Sztárek Ferenc töltötte be. 1890-ben elkészítette
a város tûzoltói szabályrendeletét. Szorgalmas munkával
felvirágoztatta az egyletet, amely a budapesti millenáris
versenyen a II. díjat nyerte el.
Egy idõben a város mûkedvelõi társulatának az elnöki
tisztségét is ellátta, azt 1887-ben dr. Jósa Andrásnak adta
át. Egyik elnöke volt még a helyi Vöröskereszt Egyletnek
is, valamint 1891-ben Kállay András fõispán a város fõkapitányává nevezte ki.
1898. december 6-án hunyt el. „Egyike legjobbjainknak, aki lelkesedni és tenni tudott – önzetlenül”. A Kállói
utcai halottasházból a vasút melletti temetõben helyezték
örök nyugalomra. 1924 októberében, egy társadalmi össze-
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fogás eredményeként a sírját exhumálták és újratemették
az Északi temetõben, ahol a díszes síremléke ma is látható.
1997. május 28-án a nyíregyházi tûzoltólaktanya felvette a nevét és egy márvány dombormû leleplezésével
(Zagyva László alkotása) is tisztelegtek az emléke elõtt.
2003-tól a város kiváló tûzoltója már Sztárek Ferenc-díjat kapott, majd 2006-ban a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” alapított díjnak lett a névadója. A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében
hosszabb idõn át végzett áldozatkész és felelõsségteljes
hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri, közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység elismerésére adományozható.

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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