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ARADI VÉRTANÚK

NYITOTT VÁROSHÁZA
A Nyitott Városháza programban dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ kalauzolják az érdeklõdõket október 17-én (szombaton) az alábbi idõpontokban: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra. A tárlatvezetéseken elõzetes regisztráció alapján lehet részt venni.
Akiket érdekel, hogy például hogyan szavaznak az önkormányzati képviselõk, vagy milyen a polgármester irodája,
jelentkezhet a regisztracio@nyiregyhaza.hu e-mail címen,
vagy munkaidõben a 42/524-507 telefonszámon. Ezen a
napon a levéltár és a múzeum közös kiállítását is láthatják,
amely a korabeli városházát, a városházi életet mutatja be.
További információ: www.nyiregyhaza.hu.
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DOLLÁRPAPA DEBÜTÁLT

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

WIZZ AIR-KÉPZÉS NYÍREGYHÁZÁN
A szabolcsi megyeszékhelyen képzi majd repülõgép-pilótáit a Wizz Air. A légitársaság két holland cég és a Tréner
Kft. alkotta konzorciumot bízta meg, hogy a kadétok elméleti és gyakorlati oktatását elvégezze. Az elsõ évfolyamra
200-an jelentkeztek, közülük választják majd ki azokat,
akikbõl késõbb repülõgép-pilóták lesznek. A képzés önköltséges és túlnyomó részben Nyíregyházán zajlik.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Két holland cég mellett a Tréner Kft. végezheti a leendõ
Wizz Air-pilóták képzését, a kadétok elméleti oktatása

pedig a Nyíregyházi Fõiskolán történik majd – errõl tájékoztatta a sajtó képviselõit hétfõ délután Horváth Péter. A
cég ügyvezetõje elmondta, a légitársaság 15 cég közül
választotta ki a nyíregyházi képzõhelyet, mert megfelelõnek találták a helyi mûszaki és az oktatói bázist. A sajtótájékoztatón az is kiderült, a kétéves tanfolyamra 200-an
jelentkeztek. Közülük 12 fõt válogatnak ki. A kadétok az
intézmény területén található Sandra Hotelban laknak
majd és a fõiskolán szerzik meg elméleti ismereteket.
Gépbe is a helyi reptéren ülhetnek elõször, hiszen az egyik
holland partner ide hozza oktatórepülõit. A hallgatóknak
csak a szimulátoros ismeretek elsajátításra kell néhány
hétre Amszterdamba utazniuk. (Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Trifonov Éva

S a zenés komédiával egyben útjára indult a Móricz Zsigmond
Színház friss évada is, új tagokkal. Az elsõ bemutató címszerepében a
kép közepén látható Jászai-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjével kitüntetett Józsa Imrének tapsolhatunk, jobbján
Vaszkó Bence és Puskás Tivadar, balján Dézsi Darinka és a
Jászai-díjas Pregitzer Fruzsina nevettetik a nézõket. (6. oldal)

JÁRDAÉPÍTÕ PROGRAM
Felújítottak közel egy kilométer gyalogutat a Család
utcán, ami több mint 120 millió forintba került. Ezt
szerda délután szalagátvágással adták át a járókelõknek. A város, folytatva az elmúlt 2 év munkáját, idén
összesen 754 millió forintot fordít önerõbõl, hitelfelvétel nélkül a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
– hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepségen, aki a körzet képviselõjével, Halkóné dr.
Rudolf Évával adta át rendeltetésének a megújult szakaszt. Hozzátette, az út- és járdaépítés több évtizede
nem abban az ütemben történt, ahogy kellett volna és
már harmadik éve dolgozzák le ezt az elmaradást.
(Folytatás a 4. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

SZEPTEMBER 30., SZERDA

OKTÓBER 2., PÉNTEK

AUTÓCSODÁK

ÚJABB MESTEREK

Különleges autócsodák koptatták az
aszfaltot Nyíregyházán. Az olasz ipar
büszkeségének számító jármûvek egy
kereskedelmi reklám részeként érkeztek városunkba. A hihetetlen lóerõket
produkáló motorok jellegzetes hangjai
a legszebb dallamokként szolgáltak.

173-an vettek át mesterlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától. A projekt során a
hallgatók olyan pedagógiai és vállalkozási ismeretekre tehettek szert, amelyek
lehetõvé teszik, hogy részt vegyenek a
következõ generáció nevelésében.

OKTÓBER 2., PÉNTEK

OKTÓBER 2., PÉNTEK

ATOMFIZIKUSRA EMLÉKEZTEK

KÖNYVTÁR AZ ÉJSZAKÁBAN

Koszorúzással egybekötött tudományos konferenciával emlékeztek Szalay
Sándor atomfizikusra a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Az eseményen a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-díjas tudósai
tartottak elõadásokat.

A Nyírség Könyvtár Alapítvány idén is
megszervezte a „Könyvtár az éjszakában”
elnevezésû rendezvényét. A kicsiket motoros találkozóval várták, a felnõtteknek
pedig könyvbemutatóval, valamint citeraelõadással kedveskedtek. A beiratkozás
ingyenes volt a jeles nap alkalmából.

ELHUNYT GÖNCZ ÁRPÁD
Áder János nyilatkozata Göncz Árpád köztársasági elnökre emlékezve.
Az aradi vértanúk nemzeti gyásznapján, 93 esztendõs korában eltávozott az élõk
sorából Göncz Árpád, az 1990-ben ismét szabaddá és függetlenné vált Magyarország elsõ köztársasági elnöke. Személyében olyan honfitársunkat veszítettük el, aki
a hazafiság, a demokrácia és az emberiesség európai értékrendjéhez volt hû egész
életében. Jogászként az igazságot, hazafiként a szabadság ügyét, íróként a kimondott szó felelõsségét, politikusként és államfõként az emberi tisztességet képviselte.
Amikor az elsõ szabadon választott országgyûlés köztársasági elnökké választotta, államfõi krédójaként már elsõ beszédében elmondta, hogy nem fél a vitáktól, és nem fogja véka alá rejteni a véleményét, mert bízik az igazság erejében.
Göncz Árpád történelmi idõkben lett államfõvé, és illõ, hogy emléke történelmi
személyiségként maradjon meg emlékezetünkben.
Politikai nemzetünk az 1990-ben újjászületett demokratikus Magyarország elsõ
köztársasági elnökét tiszteli és gyászolja Göncz Árpád elnök úr személyében.
Áder János (MTI)

MEGÚJULT AZ IGRICE SÉTÁNY

Hosszú éveken keresztül futni szeretõk
sokasága rótta a kilométereket a sóstói Igrice-patak mentén. A mozgásformát ked-

a komfortosabb körülményekrõl és sportolásról, legyen szó akár kerékpározásról,
futásról vagy sétáról. A gyönyörû környezetben végzett mozgás pedig nemcsak testi
erõnlétünkre, de pszichénkre is jótékonyan
hat – tette hozzá a kabinetvezetõ.
– A „Fenntartható és komplex szolgáltatásfejlesztés Sóstófürdõn” elnevezésû
projekt részeként most már térkövezett járdával forr egybe a Blaha Lujza sétány és
az Igrice – hangsúlyozta dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

velõk rendszeres jelenléte ösvényként hagyott nyomot a Sóstói-erdõ fái között.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

KOMFORTOSABB KÖRÜLMÉNYEK

A megújult sétányt akár éjszaka is nyugodtan használhatják a városlakók, hiszen
világítás gondoskodik a biztonságos használatról.
Sóstó fejlesztése ezzel a projekttel nem
ér véget, a tervek szerint a jövõben – figyelembe véve a pályázati lehetõségeket
is – újabb közterület-szépítõ beruházásokra számíthatunk.

Megújult az Igrice sétány és új burkolatot kapott a futópálya is. Az Európai Unió által is támogatott beruházás
eredményeképpen térkövezett járdán,
kulturált környezetben juthatunk el a
Blaha Lujza sétányról az Igrice sétányig.
Szerzõ: Piszár Tünde

OKTÓBER 3., SZOMBAT

OKTÓBER 3., SZOMBAT

SZÍVHEZ SZÓLÓ FELIRAT

OROSI ÕSZKÖSZÖNTÕ

A nyíregyházi városi rendõrkapitányság és a megyei fõkapitányság épülete
elõtt szívhez szóló feliratokkal szembesülhettek az arra járók szombaton reggel. A köszönet azoknak a nyíregyházi
és megyei rendõröknek szól, akik a déli
határ mentén teljesítenek szolgálatot.

Õszköszöntõ várta az orosiakat a
Herman Ottó Tagiskola udvarán. A rendezvény szüreti felvonulással és mazsorettbemutatóval vette kezdetét, de
volt ugrálóvár, és az érdeklõdõk megtekinthették a Szabolcs Néptáncegyüttes
fellépését is.

OKTÓBER 4., VASÁRNAP

OKTÓBER 6., KEDD

ÁLLATI NAP

NEVELÉSI ÉRTEKEZLET

A Sóstó Zoo-ban is megemlékeztek az
állatok világnapjáról, látványetetéssel és
állati show-mûsorokkal is várták a látogatókat. A szakemberek arra is felhívták
a figyelmet, hogy az emberi tevékenység következtében nagy mértékben csökken egyes állatfajok egyedszáma.

Nevelési értekezletet tartottak a Búzaszem Nyugati Óvodában. Az óvodapedagógusoknak budapesti vendégelõadó tartott beszámolót az új pedagógus
önértékelési rendszerrõl és feladatairól,
amelyek segítik majd munkájukat a jövõben.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Batizi Tamás kabinetvezetõ rendszeresen fut. Elmondása szerint már nagyon
várta, hogy kipróbálhassa az új rekortánpályát, amely a tavat körülölelõ futópályához viszonyítva kicsit puhább, de jobb
minõségû lett. – A térburkolat mellett, utcabútorok, valamint füvesítés gondoskodik

TANULÁS A „ZÖLD SZIGETEN”
Az Erdei Tornapályán tartotta meg hagyományos õszi programját a Nyírerdõ
Zrt. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják az elvárosiasodott emberek figyelmét az õket körülvevõ természet szépségeire és a benne rejlõ lehetõségekre.
Futóverseny, tájfutó bemutató, madárgyûrûzés, szerencsekerék, kvíz, állatbemutató és kézmûves foglalkozás is várta
az érdeklõdõket.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

JANUÁRTÓL EGYETEMMÉ VÁLHAT A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
Ha az õsz folyamán a kormány és a parlament is
igent mond az átalakításra, január elsejétõl az alkalmazott tudományegyetemi címmel büszkélkedhet a
Nyíregyházi Fõiskola. A Sóstói úton azt remélik, ezzel
még népszerûbb lesz a diákok között az intézmény.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Január elsejétõl lehet egyetem a Nyíregyházi Fõiskolából. Ezt jelentette be az intézmény általános rektorhelyettese sajtótájékoztatón. Dr. Kiss Ferenc elmondta, 50
év kellett ahhoz, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen egyetem mûködhessen. Ehhez szükség volt a mezõgazdasági
és a tanárképzõ fõiskola egyesülésére 15 évvel ezelõtt,
jelenleg pedig számos jogszabályban elõírt feltételnek kell
megfelelni.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

A REKTORJELÖLTEK

– Terveink között szerepel, hogy olyan kapcsolatokat
építsünk ki – a médiában már megjelent, hogy sok szerzõdést írtunk alá –, ami arra törekszik, hogy az itt felhalmozott tudás, a mûszerek, a laboratóriumok olyan irányban legyenek felhasználva, hogy az végül a gazdaság számára is használható legyen – mondta a rektorhelyettes.
– Egyre nyitottabb és egyre több kapcsolatot létesít a
Nyíregyházi Fõiskola a városban és a térségben mûködõ

Bemutatkoztak a Nyíregyházi Fõiskola rektorjelöltjei. Kedd délután a Bessenyei aulában dr. Onder
Csaba, dr. Pethõ József és dr. Sikolya László ismertették választási programjukat a fõiskola dolgozói,
alkalmazottai és hallgatói elõtt. Csak a gyülekezõ
volt sajtónyilvános, a meghallgatásuk zárt ajtók
mögött zajlott.
Idén már másodjára futnak neki a rektorválasztásnak
a fõiskolán. Tavasszal ugyanis nem sikerült Jánosi Zoltán helyére új intézményvezetõt találni. A három jelölt
közül a jövõ héten dönti el elõreláthatólag a fõiskola
szenátusa, hogy ki lesz az új rektor.

KOMOLY MINÕSÍTÉSEK ÉS EREDMÉNYEK
Az iskola vezetõje hangsúlyozta, egy felsõoktatási intézmény többek között akkor lehet egyetem, ha az ott alkalmazott oktatók legalább 45 százaléka rendelkezik tudományos minõsítéssel, ez Nyíregyházán jelenleg 69 százalék. Egy másik elõírás alapján egy egyetemnek minimálisan 4 alapszakot és 2 mesterszakot kell indítani. A Sóstói
úton most 30 alapszakra és 4 mesterképzésre iratkozhat-

nak be a hallgatók. Az itt tanulók tudományos munkája is
segíthet az egyetemi cím elnyerésében: 10 tudományos
diákkör mûködik és tavaly 52 diák jutott be országos szintû versenyre. A fõiskolán azt remélik, az egyetemi cím
megszerzése után még népszerûbb lesz az intézmény a
diákok körében.

gazdasági társaságokkal – ezt már a polgármester hangsúlyozta. Megemlítette, hogy az intézmény nemrég kötött
megállapodást a Nyírségvízzel egy közös tudományos
munkát illetõen. Dr. Kovács Ferenc szerint ezen az úton
kell tovább haladni, folyamatosan fejleszteni az intézményt
és az itt folyó képzést.
– A cél az, hogy az alkalmazott tudományok egyetem
cím mellett a színvonal is egyetemi szintû legyen az oktatásban, és az itt végzett hallgatók olyan diplomát kapjanak, amivel el tudnak helyezkedni, és lehetõleg minél többen Nyíregyházán – tette hozzá.
Hogy egyetem legyen a Nyíregyházi Fõiskolából, ahhoz elsõ körben a kormány, majd pedig az országgyûlés
döntése szükséges. A szaktárca alapján az intézmény alkalmas a cím elnyerésére. Ha mindenütt zöld utat kap a
fejlesztés, akkor 2016. január elsejétõl a Nyíregyházi Fõiskola alkalmazott tudományegyetemi státuszt kaphat.

Dr. Onder Csaba: – Nagy dolog, hogy egyetem lehet
az intézmény, büszkék vagyunk erre, ugyanakkor a ránk
váró feladatok, az itt lévõ problémák megoldásra, ellátásra várnak. Az elképzeléseim között elsõ helyen szerepel, hogy ezt a státuszt meg kell becsülnünk és meg
kell õriznünk visszavonhatatlan módon.
Dr. Pethõ József: – Nagyon fontos, hogy a pedagógusképzésben és a mûszaki képzésben olyan magasan
kvalifikált szakembereket képezzünk, akik el tudják látni
a régióban a feladatokat. Úgy gondolom, hogy ezt a
feladatot nagyon magas színvonalon oldottuk meg eddig és ez után is el tudjuk majd végezni.
Dr. Sikolya László: – Nagyon fontos, hogy függetlenek maradtunk és az alkalmazott tudományok egyeteme leszünk. Ez, úgy gondolom, mindenkinek megdobogtatja a szívét, és tettre készséget biztosít a kollégák
számára.

NÁLUNK KÉPZIK MOSTANTÓL A WIZZ AIR PILÓTÁIT
(Folytatás az 1. oldalról.) A tenderre több mint 15,
világszerte ismert pilótaakadémiát hívtak meg, Magyarországon egyedül a Tréner Kft. kapott meghívást. A cég
egyébként a Nyíregyházi Fõiskolával együttmûködve,
1992 óta képez hivatásos pilótákat. Azonban a nyíregyházi pilótaképzés hagyományai egészen 1968-ig
nyúlnak vissza, azóta napjainkig több mint 650 szakembert képeztek ki a Nyíregyházi Repülõtéren.
A pilótaképzés – mint a legtöbb iparág – rendkívül tõkeigényes, ennek következtében a Tréner Kft. másik két
céggel konzorciumban indult a tender 2. fordulóján és
velük jutott be a legjobb öt cég közé. A két holland céggel

erõforrásaikat egyesítve – egy új cégbe szervezve – végzi
majd a kadétok képzését a Wizz Air légitársaság számára,
és valóban egyedi lehetõséget biztosítanak a jövõ pilótáinak a közép-európai régióban.

HIÁNY VAN A PILÓTÁKBÓL
– Az egy éve indított tenderben 15 pilótaképzéssel foglalkozó cég közül a CEFA-ra esett a választás. Köszönhetõ
ez egyrészt annak, hogy a Nyíregyházi Repülõtér a képzéshez igen jó adottságokkal bír, és persze a Nyíregyházi
Fõiskola is, hiszen mindig nagyon jó alapokkal és magas
szintû tudással bocsátottuk ki a képzés után a pilótákat –
tette hozzá Horváth Péter.
A nyíregyházi képzéssel az utánpótlást kívánja megoldani a Wizz Air, mert Európában hiány van pilótákból. A
tanfolyam önköltséges: 120 ezer euróba, azaz 38 millió
forintba kerül. A befektetés azonban viszonylag hamar
megtérülhet, mivel a légitársaság a sikeresen vizsgázóknak azonnal állást ajánl és a kezdõk fizetése havonta 3
ezer euró körül alakul. A képzést az önkormányzat is üdvözölte.

mondta dr. Kovács Ferenc. A polgármester hozzáfûzte, a
pilótaképzés a Nyíregyházi Fõiskolának is jót tesz majd
és irányt mutat, hogyan kellene átalakítani a képzési arculatot. A Nyíregyházi Fõiskola ugyanakkor továbbra is
az egyetlen olyan magyar felsõoktatási intézmény, ahol
légi-közlekedési hajózó szakirányon folytathatnak tanulmányokat a közlekedésmérnök hallgatók.
A program azért egyedülálló, mert sikeres teljesítés esetén a jelentkezõk a Wizz Airnél azonnal elsõtisztként kezdhetnek dolgozni. Többfordulós felvételi eljárás során választják ki azt a tizenkét jelöltet, akik a képzés elvégzése
után az õ pilótáikká válnak. A tanfolyam nyíregyházi bázissal, 2015. november elsõ felében indul. Emellett a Nyíregyházi Repülõtéren a Tréner Kft. és a Nyíregyházi Fõiskola a továbbiakban is folytatja a kereskedelmi pilóták kiképzését.

NEMZETKÖZI KÉPZÕHELY

alapítottak egy közös vállalatot, a késõbbi gyõztest, a
Central European Flight Academyt (CEFA). A három cég

– Elismerésre méltó, hogy szoros nemzetközi versenyben egy nyíregyházi cég, a Tréner Kft. nyert két, holland
konzorciumi partnerével a Wizz Air tenderén. Ez amellett, hogy minõséget garantál, egy óriási lehetõség a jövõre nézve is mind a pilótaképzés tekintetében, mind a fõiskola és az önkormányzat együttmûködését illetõen –
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AKTUÁLIS

AZ UTAKRA IS JUT FÉLMILLIÁRD FORINT
(Folytatás az 1. oldalról.) 2015-ben a járdaépítési és
-helyreállítási munkálatok 10 helyszínt, belvárosi, érkerti és örökösföldi szakaszokat érintenek. Szerdán dr.
Kovács Ferenc polgármester és Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ a Család utca 809 méter
hosszan, 1,5 méter szélességben megújult járdaszakaszát adták át jelképesen a gyalogosoknak.
A Család utcai járda az örökösföldi lakótelep elsõ házaival együtt épült, azóta elhasználódott, tönkrement, ezért
szükségessé vált a felújítása.
– Meg vagyunk elégedve nagyon a járdával! – mondta
mosolyogva Bojtos Mátyás, aki évtizedek óta lakik az utcában. – Rücskös volt már az egész. Itt, a végén meg beton kockákkal volt lerakva. Besüppedt az ember, ha biciklivel is ment, szinte összetört a kerékpár alattunk. Most
nagyon szépen meg van csinálva. A városrész önkormányzati képviselõje, Halkóné dr. Rudolf Éva hangsúlyozta, a
környékbeliek már az önkormányzati választások elõtt is
arra kérték, ha lehet, a város újítsa fel ezt a járdát.

NYÍRVV saját kivitelezésében is megvalósulnak járdafelújítások. A teljes járda-helyreállítási program elõreláthatóan október végére befejezõdik, és bruttó 120,5 millió
forint önkormányzati forrásból valósul meg.

lítás bruttó 546,6 millió forintba kerül, és önkormányzati
forrásból valósul meg.

UTAK A KÜLTERÜLETEKEN IS

Több útszakaszon (Bazsalikom u., Harangozó u., Kincs
u., Tulipán u., Rozsrétbokori út, Tujafa u., Zivatar u., Bogyó u.) és az Univerzum mögötti parkolóban már elkezdõdtek a munkálatok, jelenleg az elõkészítõ munkák folynak: szikkasztókutak, csapadékcsatornák és szegélyek
építése, a meglévõ alap fellazítása. A Deák Ferenc utcán
már befejezõdött az aszfalt felmarása, jelenleg az
aknafedlapok szintbe helyezése és a szegélyezés folyik.

A jelenleg 19 utcát érintõ munkálatok során 16 útszakaszon új út épül, két helyszínen (Keskeny köz és Deák
Ferenc utca) a már meglévõ utak felújítása történik meg, a

A JÁRDAÉPÍTÉSI PROGRAM
TOVÁBBI HELYSZÍNEI

ÚJ JÁRDA IS ÉPÜL
Tavaly egy 333 méteres szakasz helyreállítása történt
meg, idén a Szegfû utcától a Szalag utcáig tartó szakasz
újult meg. A jelenleg folyamatban lévõ járdaépítési és
-helyreállítási munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A 4-es Huszárok útja 571 méteres szakaszán új járda
épül, további közel 3100 méteren a meglévõ, tönkrement
burkolatot újítják fel. 2015-ben további 40 helyszínen a

TÖBB ÜTEMBEN

Rozsrétbokori úton pedig útalap készül. Az építések elsõsorban a külterületi városrészeket érintik, melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést
biztosítanak az itt élõk számára. Az útépítés és -helyreál-

Árpád u. (Széchenyi u.–Kiss Ernõ u.) 289 m
Móricz Zs. u. 161 m
Rákóczi u. (Búza tér–Vasvári P. u. között) 207 m
Széna tér 150 m
Katona u. 163 m
Inczédy sor 210 m
Kert u. (Szent István u. és Maláta u. között) 751 m
Virág u. 322 m
Négyes huszárok útja 571 m
A november végéig befejezõdõ útépítés és -felújítás,
valamint a járdafelújítási munkálatok teljes listáját megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

GENERALI:
ORSZÁGSZERTE SZEMÉLYESEN
ÚJ KÉPVISELETI PONT NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN
Az ország legkiterjedtebb tanácsadói és
képviseleti hálózatának bõvítésével Nyíregyháza lakói mostantól még könnyebben
tájékozódhatnak a személyre szabott igényeket kielégítõ biztosítási és megtakarítási lehetõségekrõl, a Generali Biztosító
ugyanis megnyitotta legújabb képviseletét
a településen. A társaság célja, hogy az
ország valamennyi járásában jelen legyen,
hiszen a személyes tanácsadást semmi sem
pótolhatja a cég filozófiája szerint.
A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen jelenlétének köszönhetõen, piacait megismerve az ország
minél több településén a helyi igényeknek
megfelelõ biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élõ embereket és a helyi intézményeket fenyegetõ kockázatokat
kezelje és csökkentse. A Generali több mint
3100 településen biztosítja ügyfeleit; több
mint 210 képviseleti pontból álló értékesítési hálózatának további bõvítése és minõségi fejlesztése pedig egyértelmû prioritás a cég számára 2015-ben.

GENERALI BIZTOSÍTÓ –
NYÍREGYHÁZA
Bár a biztosító korábban is jelen volt a
településen, az új képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító még inkább
jelen lehet a település életében. Megismerheti a helyi igényeket, élethelyzeteket, és ezekre személyre szabott megoldásokat tud ajánlani.
• Több mint 2500 lakást biztosít a városban és környékén, és az elmúlt idõszakban több nagy kártérítést is fizetett. A legnagyobbak között szerepelt
egy tûzesetbõl eredõ kár, melyre közel 5 millió forintot térített a biztosító.
4
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Szepesvölgyi Nóra képviseletvezetõ az
Ady Endre u. 2. szám alatt várja új és
meglevõ ügyfeleit
• Nagyságrendileg 7000 gépjármûvet is
biztosít a Generali a térségben: 2014ben kgfb és casco keretében közel 105
millió forintot térített a biztosító.
• A Generali nagyságrendileg 3500
életbiztosítást nyújt a környék lakosainak. E biztosítások körében tavaly
300 esetben összesen több mint 131
millió forintot szolgáltatott.
A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági biztosításai mellett a
Generali Nyugdíjpénztár, a Generali
Egészségpénztár, az Európai Utazási Biztosító és Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetõek.
(x)
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ELISMERÉS A SZOLGÁLATÉRT
Az állatparkba szóló családi belépõvel köszöni meg
a déli határon szolgálatot teljesítõ rendõrök, katonák,
valamint törvénykezési és közigazgatási dolgozók áldozatos munkáját a nyíregyházi önkormányzat. Az
elismerést dr. Kovács Ferenc polgármester jelképesen adta át Farkas József megyei rendõrfõkapitánynak szerdán.

Farkas József r. dandártábornok kiemelte, a rendõri hivatás része, hogy nem munkába, hanem szolgálatba járnak. Most az ország déli határán van szükség az állomány
egy részének szolgálatára, a megyében maradtak pedig átszervezéssel gondoskodnak a helyi biztonságról. Az elvezényeltek családjainak most nehezebb az életük, ezt pótolhatja majd a családfõvel közösen eltöltött állatparki séta.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A hazánkba érkezõ menekültáradat kezelése a déli határra szólította a megyénkben szolgálatot teljesítõ rendõröket, katonákat, valamint törvénykezési és közigazgatási dolgozókat is. A rotációban több hetet a családjuktól
távol töltõk áldozatos munkáját a nyíregyházi önkormányzat is megköszöni és elismeri.

ÁLLATPARKI SÉTA A CSALÁDDAL
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, minden érintettnek egy családi állatparki belépõt juttatnak el, amelyet
a jövõ év március végéig használhatnak fel. Nyíregyháza
polgármestere az elismerést jelképesen adta át a megyei
rendõrfõkapitánynak.

A sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármester
hangsúlyozta, az elismeréssel a kormányzati törekvésekhez csatlakoznak, ezzel is segítve a bevándorlókkal kapcsolatos feladatok ellátását.

LEZÁRTÁK A PARKOLÓT
Hétfõn elkezdõdött az Univerzum Üzletház mögött
található 1395 négyzetméteres parkoló és kapcsolódó
55 méteres útszakasz, illetve a Keskeny utca és Keskeny
köz építése. A munkálatok idejére – elõreláthatóan no-

HÍREK

ELHUNYT
DOHANICS LÁSZLÓ
Õ volt az az ember, aki tudásával és felkészültségével csendben, de nagy odaadással és szakmai tudással
végezte munkáját, több mint 40 éven keresztül. A Budapesti Mûszaki Egyetem elvégzése után két évet dolgozott a HÕTERV Vállalatnál, mint tervezõmérnök. Ezt
követõen neve összeforrt a Tiszántúli Áramszolgáltató
Vállalat nyíregyházi erõmûvével és annak jogutódjával, a Nyíregyházi Erõmû Kft.-vel. Munkássága alatt
számtalan újítás fûzõdött nevéhez. Mindig az a cél lebegett a szeme elõtt, hogyan lehet hatékonyan, de gazdaságosan mûködtetni az erõmûvet és ezzel minél jobb
szolgáltatást nyújtani a fogyasztók felé. Eredményes
munkáját miniszteri kitüntetése mellett számos alkotói
díjjal ismerték el. Több szakmai, társadalmi szervezetben töltött be fontos pozíciót. Nagy figyelmet szentelt a
határon túli magyarság helyzetére. Vezetõ tisztséget vállalt a Rákóczi Szövetségben. Nyugdíjba vonulása után
még inkább a családjával, unokáival való törõdés és
gondoskodás töltötte ki az életét. Segítõkészsége, mások felé irányuló figyelmessége példaértékû, mely egész
életét végig kísérte. Dohanics László hitében kitartó,
tudásában, szakmai felkészültségében, emberségében
maradandót alkotó és mutató ember volt.
Emléke legyen örök, nyugodjon békében.

vember 20-áig – lezárják a parkolót, ezért kérik a Tisztelt Jármûvezetõket, hogy más megállási lehetõséget keressenek. Az üzletház mélygarázsának megközelítését a
beruházás nem akadályozza.
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NAPRÓL NAPRA

KULTÚRA

NEMES CÉLT SZOLGÁLT A LILI BÁRÓNÕ
Nyíregyházára érkeztek a Budapesti Operettszínház mûvészei és színpadra vitték szombaton Huszka Jenõ nagysikerû operettjét, a Lili bárónõt. Az elõadást a Rotary Club
Nyíregyháza szervezte segítõ szándékkal, hiszen a teljes
bevételt jótékony célra fordítják.
Szerzõ: Mikita Eszter
A Cigaretta-keringõ ismert dallamai is felcsendültek a Lili
bárónõ elõadásán. A színházi produkciót a Rotary Club Nyíregyháza hozta el a városba. A társadalmi szervezet életében
nagy szerepet tölt be a jótékonykodás. Augusztusban egy újraélesztõ készüléket adományoztak a Búza téri piaccsarnoknak, a szombat délutáni és esti elõadás bevételébõl pedig ismét segíteni szeretnének. Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke azt mondta, ebbõl fogyatékkal élõ gyerekek játszóterét szeretnék megépíteni. Az elnök hozzátette, Nyíregyházán jönne létre elõször ilyen park, ahol a beteg fiatalok játszhatnának biztonságos keretek között.
A Rotary Club Nyíregyháza jelentõs szerepet vállalt a

szervezet „Tapintható – Láthatatlan” projektjében is, amelynek során nyíregyházi ismert épületek kicsinyített másait

érinthetik meg azok, akik valamilyen látási problémával
élnek együtt. A Lili bárónõ elõadásai elõtt azoknak a támogatóknak, akik ebben a programban jelentõs szerepet töltöttek be, emléklapot adományoztak. Nyíregyháza polgármestere is országos elismerésben részesült.
A városvezetõ hivatalból is és civilként is lényegesnek
tartja a jótékonykodást. Dr. Kovács Ferenc azt mondta,
Nyíregyházára és a nyíregyháziakra nagyon jellemzõ az
odafigyelés. A polgármester hozzátette, egész évben és
számos esetben tapasztalhatjuk a segítõ szándékot a városban, amelyre nagy szükség van.
A Budapesti Operett Színház mûvészei is szívesen álltak a kezdeményezés mellé. A megyébõl származó Dolhai
Attila színmûvész kiemelte, aki mûvész, az általában érzékenyebb, és pozitívan áll a hasonló problémákhoz. Úgy
véli, kötelessége a mûvészvilágnak, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a jótékonykodás fontos, ezzel pedig élni
kell, és segíteni azokon, akiknek erre szükségük van.
Az elõadások bevételébõl megvalósuló speciális játszótér
a tervek szerint a Szabadság téren fogadná a gyerekeket.

DOLLÁRPAPA: A PÉNZ KOMÉDIÁJA
Szombaton tartották a Dollárpapa címû komédia bemutató elõadását a Móricz Zsigmond Színházban. Gábor Andor vígjátéka azt mutatja meg, mekkora úr a
pénz. Az elõadás címszerepét Józsa Imre játssza, a
rendezõ Lendvai Zoltán.

éreztük, nem baj, ha keresünk melléjük olyan slágereket,
amelyek a korból származnak, nagyon jó dalok, és témájukban, hangulatukban közel állnak a történethez – mesélte Lendvai Zoltán rendezõ. – A szerzõnek van egy különös, kabarisztikus világa, ezt próbáltuk beemelni az elõadásba.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Volt egy vidéki, rusnya kisváros, amibõl virágzó nagyváros lett. S mindez csupán annak köszönhetõ, hogy megjelent ott a Dollárpapa. A történetbeli Koltay család a városban szinte mindenkinek tartozik, a cselédnek, a fûszeresnek, a suszternek és még a zongoratanárnak is. A középiskolai tanár családja adósságot adósságra halmoz a
nagy örökség reményében. Kanadában él ugyanis rokonuk, aki milliomos. Legalábbis azt gondolják róla. Egészen addig, amíg az idõs úr meg nem érkezik, és ki nem
derül, hogy egy vasa sincs. A történetbeli Dollárpapát, mint
egy bábot, úgy mozgatják a pénzéhes rokonok, valamint
a pozíciókban és hatalmon lévõ városlakók. A vígjátékban sok a furfang, az átverés, azért, hogy mindenki elérje
azt, amit akar. Gábor Andor vígjátékában jól ismert, népszerû slágerek csendülnek fel. A közönség úgy érezheti
magát, mint egy igazi lokálban.
– Az eredeti elképzelések szerint az elõadásban csak
Gábor Andor-dalok és -kuplék lettek volna, de aztán úgy

A Dollárpapa címû vígjátékban többek között Józsa
Imrét, Puskás Tivadart, Pregitzer Fruzsinát, Jenei Juditot,
Horváth Rékát, Dézsi Darinkát, Vaszkó Bencét, Bárány
Frigyest és Tóth Károlyt láthatja a közönség.

KOPPÉLIA ÉLETRE KEL A MÛVÉSZ STÚDIÓBAN
Másfél évtizede az Anconai szerelmesek koreográfusaként ismerhették meg a helyi színházbarátok
Krámer Györgyöt, a Koppélia címû, holnap közönség
elé kerülõ tánc-mese-játék rendezõjét.

egy betû erejéig megváltoztattuk a Coppélia címet. A zenei anyagból kiválasztottuk a közismert dallamokat, s
megspékeltük csodálatos melódiákkal.

A SZERETET JÓVÁ TESZI A GONOSZT

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
– Életem egyik legmulatságosabb, legjobb ízû munkája
volt, amint az Anconai szerelmesek premierjére készültünk
az itteni társulattal – emlékszik vissza az azóta is táblás
házak elõtt játszott darab próbaidõszakára. – Miközben
megidéztük a ’60-as évek olasz slágereinek világát, igyekeztünk igényesen szórakoztatni. Bár más színház repertoárján is szerepelt korábban a mû, úgy érzem, jobb produkciót sikerült létrehoznunk. Akkor jártam életemben elõször
Nyíregyházán, s hogy remekül éreztem itt magam, ahhoz
nagymértékben hozzájárult a társulat kiváló szellemisége.
Krámer Györgyöt nemcsak koreográfusként és rendezõként, de színészként is megismerhették a nyíregyházi nézõk.
Teátrumunk négy éve indította útjára Krámer György közremûködésével gyermekeknek szóló táncjáték-sorozatát. Nagyon örült, hogy a teátrum új igazgatója, Schlanger András
minden támogatást megadott a folytatáshoz. Holnap 11-tõl
mutatják be a Koppéliát a MÛvész Stúdióban.
– Ez a mû eredeti formájában nem bemutatható színházunkban, ezért Kardos Tünde segítségével készítettünk egy
teljesen új történetet, az eredetibõl csak egy pici, finom
szálat meghagyva. Az eltérést azzal is érzékeltetjük, hogy
6
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A történet az író Hoffmann és felesége, Misa vándorszínházának bemutatásával indul. Az árnyakból és bábokból álló társulat arra készül, hogy bemutassa a legszebb
mesét, amit valaha a lélek erejérõl írtak. Megtudjuk egyebek mellett, hogy Koppéliát, a csodaszép bábot megalkotó Koppéliusz azért gonosz, mert nem tud aludni. Misa a
történet végén kiveszi a szemébõl a homokot, így végre
álomra hajthatja a fejét. A történet happy enddel végzõdik: a szeretet képes jóvá tenni a gonoszt. Az elõadás szokatlan epizódja, hogy az egyik táncos jelbeszédre fordítja, amit Koppélia a történet vége felé énekel. Ezzel egyben arra is szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a
tánc, a zene és a beszéd mellett milyen sokféleképpen
lehet kommunikálni, s vannak, akik csak így tudnak. A
fõbb szerepeket Kuthy Patrícia, Fellinger Domonkos, Lakatos Máté és Vámosi Judit alakítják.

KÖZÉLET

KÖZÉLET

NYUGDÍJASOK

NYUGDÍJASOK

SZÁMUKRA ÉSZREVÉTLENÜL REPÜL AZ IDÕ
ÖLELJÉTEK MEG AZ IDÕSEKET!

JUBILEUM – EMLÉKNAP
Kettõs eseményt ünnepeltek múlt hét pénteken a megye nyugdíjasai a Váci Mihály Kulturális Központban. A városi ünnepség után (ld. 9. oldal) egy nappal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulójáról is megemlékeztek az Idõsek Világnapján.
Szerzõ: Mikita Eszter
1995 szeptemberében 10 nyugdíjas egyesület társulásával jött létre a Megyei Nyugdíjas Szövetség, azzal a
céllal, hogy az idõsek érdekeit képviseljék. Az alapítók
arra törekedtek, hogy a már nem aktív korban lévõk ne
magányosan, otthon, a négy fal között töltsék mindennapjaikat, hanem társaságban. Román Demeterné, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke azt mondta, ezekben olyan
dolgokat próbálhatnak ki az idõsek, amelyekre fiatalon
a család és a munkahely mellett nem volt lehetõségük.

HETVENHAT NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Az elmúlt két évtized alatt a tíz alapítószervezethez
további 66 csatlakozott, így mára 76 nyugdíjas egyesület több mint 2600 tagja érdekeit képviselik a szövetségben. A 20 éves évforduló mellett az Idõsek Világnapjáról is megemlékeztek a nyugdíjasok.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Sül a hús, zavarba jön a kalács és forró jakuzziban puhul a csigatészta. Nagyanyám megölel, magához szorít,
megpuszil. Ahogy behajtjuk az ajtót, a világ kint marad.
Az összes gondjával-bajával együtt. A vályogtéglák, mint
valami szeretetbõl és cinkos szövetségbõl rakott várfalak
óvnak, védenek. Nincs mitõl félni, nincs mitõl tartani. Mint
egy bõségszaruból, úgy hull ki a mamaféle manna. Beszéltet, kérdez egyfolytában, miközben egyik kezével megküzd a habosodó napraforgóolajjal, a másikkal meg villámgyorsan panírozza a húsokat. Megnyugszom, itthon
vagyok. Valami édeni otthonosság telepszik rám. Egymás
szavába vágva beszélünk, de mindenki érti a másikat;
munkáról, a bolond világról és idõjárásról szól a fáma. Na
meg persze a szerelemrõl... Ebéd után egymás mellé ülünk,
és egyszerûen örülünk, hogy együtt vagyunk.
Gyerekként egész hétvégéket töltöttünk nagymamáéknál, Apagyon. Az alig 25 kilométert busszal és vonattal
kellett leküzdeni Bátorból. Az állomásra mama biciklivel
jött elénk. Engem felültettek a csomagtartóra – Rakd szét

jól a lábad, be ne kapja a küllõ! – parancsolt rám. És mentünk bele a csendes éjszakába, már várt a Béke utca. Tavasszal nagyapám sipkájából „górtam” a vetõkrumplit, nyáron szelíden bólogató meggyfákon ültem, a kárpótlásban
visszaperelt földbõl meg akkora krumplikat szedtünk fel,
hogy egyetlen kapavágással megtelt a horganyzott „vedér”.
Õsszel menetrendszerûen jött az abáltszalonna-ízû tengeritörés. Az évet – az élet állandó körforgását – disznóvágással zártuk.
Mindent, amit a munkáról érdemes tudnom, az apagyi
nagymamámtól és nagyapámtól kaptam. Félig tót szorgalommal, de egészen magyar virtussal vetették bele magukat a munkába. Ha otthon már nem volt mit tenni, nagyanyám csomózni járt a szomszédba, nagyapám meg a
szomszéd lovait rendezte. Felöltõje, nadrágja mindig istállószagú volt, nagyanyám otthonkáját meg átjárta a szá-

rított dohány Marlboroland illata.
Nagyapám „kutya ember volt”, csak így becézte magát. Ezzel valószínûleg csak azt akarta mondani a maga
nyakas, református módján, õ bizony a jég hátán is megél.
Szerette a jószágot. Mosolygó derûvel csutakolta a tehenet, vakargatta a hízók hátát és bazsalyogva nézte, ahogy
hetykén intézi a gömbölyûen jámbor tyúkokat a színes tollú
kakas. Amikor a tehén ellett, suttogva beszélt a fülébe, így
nyugtatta, és ha másképp nem ment, zsineget kötött a borjú lábára, úgy segítette a világra.
Nagyanyámtól azt tanultam meg, hogy a szeretet nem
fogy el. Olyan szépen beszélt anyámhoz. Hárman, két
ágyban, egymás mellett aludtunk el, és késõ éjjelig, a jótékony álom érkezéséig hallgattam, ahogy anyámat még felnõtt fejjel is a jámborságra inti. Nagyapámtól egy zöld,
mezõ illatú hátizsákot örököltem, tele emberséggel, élet-

igenléssel. Forró életszeretet, szilaj vágyak, végletekig feszített, míves érzések töltik meg ezt a hátizsákot.
Nagyanyám lassan egy éve, nagyapám meg 24 éve nincs
velünk. Mindkettejüket Miklós-napon temettük. Csak a testük... idézem az egyik gyakori sírfeliratot. Csak a testük
távozott, a szeretetük, a féltésük, a makulátlan lelkük itt
van velem most is...
Egy gyönge sóhaj szakad ki belõlem; öleljétek meg az
idõseket!

Szerzõ: Bruszel Dóra
Az elõadás elõtt fél órával szinte már alig lehetett szabad
helyet találni a kulturális központ második emeleti nagytermében, hiszen egymás után érkeztek a nyugdíjasok, akik
nagy izgalommal osztották meg társaikkal a legutóbbi találkozás óta meg- és átélt élményeket, de szóba kerültek a
klubok által szervezett kirándulások is. Szeptember elsõ felében, a Szépkorúak akadémiájának elsõ elõadásán prof.
dr. Semsei Imrének, a Debreceni Egyetem dékánjának elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk, aki az öregedés
mûvészetérõl beszélt. A professzor akkor azt mondta, kevesen tudnak helyesen megöregedni. Ha azonban 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. Most, a programsorozat második elõadásán pedig már az egészségtudatos táplálkozás került a középpontba.

TUDATOSAN KELL ÉTKEZNI
Dr. Máthé Endre, a Debreceni Egyetem Mezõgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának

Az Idõsek Világnapja alkalmából színvonalas kulturális programmal köszöntötte a nyugdíjasokat Nyíregyháza önkormányzata múlt hét csütörtökön a Váci Mihály Kulturális Központ hangversenytermében, ahol a
nézõtér zsúfolásig megtelt. Az ünnepségen elhangzott,
a jövõben hétfõnként a korábbi kedvezményeken túl
további árengedménnyel fürdõzhetnek a szépkorúak
a Júlia fürdõben és az Aquarius Élményfürdõben.
Szerzõ: Piszár Tünde
Elsõként Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila alpolgármesterek köszöntötték a jelenlévõket, akik beszédükben
elmondták, Nyíregyháza lakosságának közel 20 százaléka idõskorú. Az önkormányzat szociális téren megfelelõ
intézményi infrastruktúrával és szolgáltatásokkal figyel a
szépkorúakra, de a kötelezõk mellett számos önként vállalt feladattal igyekszik tartalmasabbá tenni a nyugdíjasok
mindennapjait. Az Idõsek Világnapjához kapcsolódó ünnepség így csak egy, azon támogatások sorában, amellyel
megbecsülésüket fejezik ki ezen korosztály számára.

ÁRENGEDMÉNYES FÜRDÕZÉS
Az eseményen részt vett dr. Podlovics Roland, a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója is, akinek egy régen várt
bejelentése ugyancsak a városi gondoskodás egyik formája: az idei esztendõ végéig a szokott kedvezményeken túl
további árengedménnyel fürdõzhetnek a nyíregyházi nyugdíjasok. Így a Júlia fürdõben 900, míg az Aquariusban 1200
forintot kell fizetni majd a belépõjegyekért.
Telepóczkyné Farkas Márta nyíregyházi nyugdíjas szívesen osztotta meg velünk a rendezvényen, hogy szeret Nyíregyházán élni, mert úgy érzi, az önkormányzat
odafigyel rájuk, rendezvényeket, programokat szervez,
de ami a legfontosabb, hogy nemcsak támogatja, de meg
is becsüli õket. A nyíregyházi önkormányzat által szervezett eseményen részt vevõ nyugdíjasok elõadást hallhattak a Sóstógyógyfürdõn elérhetõ gyógyászati ellátásokról. Forró hangulatot varázsolt a színpadra a Szabolcs DSE New Orleans címû produkciója, de felléptek
a Móricz Zsigmond Színház színmûvészei is.

„EGÉSZSÉGAKADÉMIÁN” A NYÍREGYHÁZI SZÉPKORÚAK
Az egészséges táplálkozás fontosságáról hallgathattak meg elõadást a nyugdíjasok múlt héten szerdán
délután a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol a
Szépkorúak akadémiájának második találkozójára
várták az érdeklõdõket.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
alpolgármestere a megemlékezés kapcsán üdvözölte,
hogy vannak olyan szervezetek, amelyeket a nyugdíjasok magukénak éreznek és hasznosan tölthetik a közösségben a szabadidejüket.

Már az udvaron kalácsillat száll. „Kõttes” kalács. A spórban készül. Életszínû. A sárga, barna és a piros szinte
beszélõ keveréke. Van túrós, mákos és, csak miattam, csokoládés. Az asztalon házi linzer. A gáztûzhelyen lassan
pötyögõ vízben egy fiatal jérce izzad. Ahogy kinyitod az ajtót, megcsap a gõz és a szeretet. Várnak minket.

ÚJABB KEDVEZMÉNY

professzora a szépkorúak egészséges táplálkozásáról osztotta meg gondolatait. Elõadása kezdetén örömét fejezte
ki, mert véleménye szerint a programsorozattal sikerült
megszólítani az idõseket, hiszen egyre többen akarnak az
„akadémián” tanulni. Beszédében kifejtette, tudatosan kell
étkezni idõs korban, hiszen az élelmiszerekkel energiát
tudunk bejuttatni a szervezetbe. A preventív, azaz a betegség megelõzését segítõ táplálkozással pedig elkerülhetjük akár a diabétesz kialakulását is.

BEFOLYÁSOLJA AZ ÉLETMÓDOT
– Az élelmiszereknek négy funkciója van: tápláló, energiaközvetítõ, egészségmegõrzõ és pszichés. Fontos, hogy
ezeket így, együttvéve tartsuk szem elõtt és ne feledjük,
hogy az egészségtudatos táplálkozás életmódot befolyásoló tényezõként jelenhet meg az életünkben.
Szerinte, bár a bennünk élõ gének határozzák meg életünket, a táplálékkal bevitt hatóanyagok befolyásolják ezek
mûködését, ezért is fontos, hogy rendszeresen és egészségesen étkezzünk.

OLVASÓI LEVÉL

EZ A MI NAPUNK!
Az Idõsek Világnapját ünnepeltük telt házzal a megszépült Váci Mihály Kulturális Központban október elsején.
Nemcsak a dátum, a rendezvény is elsõosztályú volt. Amikor megjelentek a színpadon a kék-fehér színû öltözékben
a Kerekerdõ Óvoda kisgyerekei, nyomban édesen borzongató érzéseket keltettek a közönségben. A szép népzene és
tánc kedves volt. A két alpolgármester és a mûsorvezetõ
elegáns öltözéke megtisztelõ volt és azt árasztotta az üzenete, amirõl beszéltek. A színházunk két fiatal mûvészének
elõadásában szép emlékeket idézõ dalokat hallottunk, dinamikus táncuk bámulatos volt. A városunknak, megyénknek, hazánknak hírnevet emelõ mûvészi táncprodukciókra
valahányan büszkék vagyunk, ez nyomban ki is derült a
véget nem érõ taps hallatán. Jó hírt hozott a fürdõzést kedvelõknek a gyógyfürdõk zrt. vezérigazgatójának bejelentése, ami a kedvezményes jegyárakról szólt. Jó volt látni a
„virágosan” fejlõdõ városunkról készült rövid filmvetítést.
A kedves nyíregyházi ajándék csészék emlékeztetnek majd
otthonunkban erre a szép délutánra. Köszönjük! Ez a nap
valóban a mi napunk volt.
Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, „egy idõsödõ”
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MESE NAP

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idõsek klubjában a hagyományokhoz híven szeptember végén idén is megrendezték a Benedek Elek nevéhez fûzõdõ „Mese” napot. A klubtagok nemcsak fabulákat olvastak, de nosztalgiáztak is azon, ahogyan nekik meséltek gyermekkorban, és ahogyan õk adták tovább ezt a
szokást gyermekeiknek, unokáiknak és dédunokáiknak.

HAGYOMÁNYÕRZÕ SZÜRETI FESZTIVÁL
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Konzervgyári Nyugdíjasok a „Bor ünnepét”, ahol részt vett meghívásukra a Városi Nyugdíjas Szövetség elnöke, Szabóné
dr. Csiszár Gabriella, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, Román Demeterné Magdika, Iván László fogyasztóvédelmi elõadó és baráti klubjaik: Alvégesi, Kisteleki,
Borbányai, Egyházi, a szervezõ Konzervgyáriak és a
Nagybányai Teleki Blanka Nyugdíjas Egyesület 19 tagja, akiknek háromnapos programot szerveztek Nyíregyházán.
Bemutatták a nyugdíjasok goblenjeit és subáit, melyeket a Jósavárosi Görög Katolikus Templomban csodálhatták meg az érdeklõdõk, de volt szüreti rendezvény és életmód elõadássorozat is. A programsorozat
utolsó napján szentmisén vettek részt, majd pedig az
Erdei Tornapályára indultak, ahol egy kisebb mulatság
várt rájuk.

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

A Generációk Egyesülete a napokban egy határon átnyúló meghívásnak tett eleget, amikor az énekkara a
Szilágyságban lévõ Varsolc község falunapján szerepelt
nagy sikerrel. A kórus tagjai meglátogatták a Csucsán
lévõ Boncza-kastélyt, ami Ady lakhelye volt Csinszkával
való házassága idején, és élvezetes órákat töltöttek a
tordai sóbányában is. A kiránduláson az általános iskolásoktól a nyugdíjasokig minden generáció képviseltette
magát. A jó hangulatról a harmonikás gondoskodott.
Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra. Fotó: Trifonov Éva.
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MEGEMLÉKEZÉS

HIRDETÉS

FEJET HAJTOTTAK A HÕSÖK TETTEI ELÕTT

azokról a hõsökrõl, akik Magyarországért önzetlenül harcoltak. A mûsort adó iskola életében is cél a tanulók identitástudatának kialakítása. Az Evangélikus Nagytemplomban tartott ünnepség után, délután Damjanich János honvéd vezérõrnagy szobránál folytatódott a megemlékezés.

A 13 aradi vértanú tiszteletére rendeztek megemlékezést az Evangélikus Nagytemplomban. A Nemzeti
Gyásznapon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
és a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület közös ünnepségén hajtottak fejet a 166 évvel ezelõtt mártírhalált halt
hõsök tettei elõtt. Az aradi eseményeket délután Damjanich János szobránál elevenítették fel.
Szerzõ: Mikita Eszter
Az 1848/49-es szabadságharc végén, 1849. augusztus
13-án, Világosnál a magyarok az oroszok elõtt fegyverletételre kényszerültek, majd október 6-án, a bécsi forradalom évfordulóján bekövetkezett a nemzeti tragédia: Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet.
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere az ünnepség elõtt azt mondta, a 13 aradi
vértanú nagy része nem magyar származású volt, hanem
idegen nemzetek fiai, akik a császári és királyi magyar
sereg tisztjeiként álltak át a szabadságharc oldalára, példát mutatva a magyaroknak, románoknak, ruszinoknak,

németeknek, lengyeleknek, akik mellettünk, értünk, egy
igaz ügyért harcoltak. Az alpolgármester hozzátette, azért
is példaértékû a viselkedésük, mert túlnõttek társadalmi
korlátokon, képesek voltak magukon felülemelkedni és
meghalni.
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulói mûsorral tisztelegtek a vértanúk emléke és a 166 évvel ezelõtt történtek elõtt.
A gyásznapi megemlékezésen a történelmi egyházak
képviselõi ökumenikus szolgálat során emlékeztek meg

RETRO HANGULAT

ELMENT EGY JÓ EMBER
Még a felhõk is siratták másnap, egész nap csak
esett és esett... Mindenre és mindenkire bánat telepedett, hiszen megszûnt dobogni az a szív, amely annyi
emberért, annyi betegért munkálkodott. Sokan ismerték, rengetegen szerették mosolygós, vidám, határozott természetét, megnyugtató hangját, pontos diagnózisát, szakszerû és sikerre vezetõ terápiáját. Azt,
hogy bármikor bizalommal fordulhatott hozzá az
ember. A rendelõben nemcsak a bõrt gyógyította, hanem a lelket is.
Feltárta a betegség okát és azon munkálkodott, hogy
ne csak a tüneteket kezelje. Több évtizeden keresztül
volt dr. Szõke Katalin, bõrgyógyász, kozmetológus fõorvos a bõrproblémákkal küzdõk megmentõje. Magánrendelésén teljesedett ki, hiszen azzal foglalkozhatott, amit igazán szeretett. Gyerekek viszketését csillapította, védte az anyajegyeket, gyógyította és ápolta
más védõköpenyét. Azt vallotta, minden mindennel

összefügg nem csupán a rendelõben, hanem az életben, az emberi szervezetben is. Sok csatát nyert, a
legfontosabbra azonban nem maradt ideje. Keményen
és pozitívan harcolt, nem hagyta el magát, ment, de
végig mások egészségéért fáradozott.
A kór azonban erõsebbnek bizonyult és nem engedte, hogy bebizonyítsa, Õ kerül ki gyõztesen a küzdelembõl... Most maradt utána csend, döbbenet és az
a sok-sok tanács, amit átadott betegeinek. Ég Veled
Fõorvos Asszony, nyugodj békében, Kati néni!
Mikita Eszter

SZENT IMRÉS NYÍLT NAP

CIVILEK ÉJSZAKÁJA

A Szent Imre Katolikus Gimnázium nyílt
napot tart október 20-án és november 17én nyolcadikos diákok és szüleik számára.
Várják azokat az érdeklõdõ diákokat, akik
olyan közösségben szeretnék végezni gimnáziumi tanulmányaikat, ahol egyaránt fontos a magas színvonalú szakmai munka és
a keresztény értékeken alapuló nevelés. A
nap során a tagozatok iránt érdeklõdõ diákok interaktív órákon vehetnek részt.

A Human-Net Alapítvány elsõ alkalommal csatlakozik a Civilek Éjszakája országos eseményhez, melynek kapcsán október 10-én 18.00 órától éjfélig várják az érdeklõdõket Örökösföldön, a Közösségi
Házban. Ízelítõ az ingyenes programokból:
zenés közösségi tér a jóízû beszélgetésekhez, interkulturális ételek kóstolója, zenesarok, EVS önkénteseik élménybeszámolói, társasjátékok, csillagvizsgáló.
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Emlékoszlopot adományozott az orosiaknak
Tirpák György, a településrész önkormányzati
képviselõje. A kopjafa az aradi tizenhármaknak állít
emléket.

Nyíregyháza is csatlakozott az Országos Könyvtári
Napok programsorozatához. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban október 5-e és 11-e között
35 rendezvényt tartanak.
Október 9-én, pénteken író-olvasó találkozóra és kötetbemutatókra várják a látogatókat, és 2015. Nagy Olvasási Kihívásáról is tartanak beszélgetést. Október 10én, szombaton és 11-én, vasárnap meghosszabbított
nyitvatartással, reggel 9 és este 6 óra között fogadják a
könyvbarátokat. Szombat délelõtt a Csiriptanyára babákat, mamákat és családokat várnak, rendeznek
makettkiállítást, vasárnap pedig nonstop mesefelolvasás,
kézmûves foglalkozás, családi vetélkedõ és közönségtalálkozó lesz, az érdeklõdõk 15 órakor Lõrincz L. Lászlóval találkozhatnak. Október 5-e és 11-e között a könyvtárban ingyenes a beiratkozás és amnesztiahetet is tartanak. (Részletes beszámoló a következõ számunkban.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak részére történõ kézbesítésérõl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november
hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az Erzsébet-utalványok jogosultak részére történõ kézbesítését 2015. november hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2015. 11. 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítõt
hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen az át nem vett küldemények az
önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítõ levélben
tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügyfélfogadási idõrõl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2015. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2015. november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésõbb 2015. december 3. napjáig
jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 26-os ablaknál.
További információ a 42/524-524/353, 151, 163 és az 524-589-es telefonszámon kérhetõ.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Elkezdõdött a
fûtési szezon
A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési vezetékek és a hõközpontok állapotát, hogy a fûtési szezon indulására minden
üzemképes legyen.
A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdött, ettõl az idõponttól a lakóközösségek közös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását a társaságunk honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/
dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.
A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen
a szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen leadhatják ügyfélszolgálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6.
I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12. szám alatti irodaépületünkben.

A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni
kell a termosztatikus szelepek állapotát. Rendellenes mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére.

Hibabejelentés: 42/451-644
Fûtés indításakor vagy folyamatos üzemeltetés esetén a radiátor zajosan
mûködik vagy vízcsobogás hangot hall, az azt jelenti, hogy levegõ van a
rendszerben. Ennek következtében a sokakat zavaró hangokon túl az üzemeltetés sem lesz megfelelõ, mivel a radiátorok nem tudnak teljesen átmelegedni.
Kiküszöbölése légtelenítõ berendezés használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévõ
fûtõtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Amennyiben a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelõen, akkor valószínûsíthetõ, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdonában található fûtõtest. Ebben az esetben a megfelelõ és üzembiztos mûködés érdekében a karbantartásról, esetleges cserérõl a nyári idõszakban a
fogyasztóknak kell gondoskodniuk.
Abban az esetben, ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha a fûtõtest
nem teljes felületén meleg, akkor az semmilyen meghibásodást nem jelent. A megfelelõen mûködõ termosztatikus szelep csak annyi hõenergiát
enged leadni, amennyire beállították.

Számlázási információk
Azok a fogyasztók, akik nem kiegyenlített számlázással fizetnek, számláik a fûtési idõszak kezdetével már a fûtési részfizetéseket is tartalmazni fogják. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, egyúttal október
hónapban aktualizáljuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. Eltérõ visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt idõszak tényfelhasználásához igazított mértékû részszámlákat
készítünk.

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

AZ A FÕ, HOGY JÖHET A HÕ
A hét közepéig több mint 8300 lakásban és a közintézmények felében kérték a fûtést Nyíregyházán. A szolgáltatás biztosítását a távhõtörvény értelmében hivatalosan szeptember 15-én kezdte meg a Nyírtávhõ Kft.
– A közel 16 ezer távfûtéses lakásban
és a közintézmények felében kérték a fûtést Nyíregyházán. A megrendelések folyamatosan érkeznek a diszpécserszolgálatra. A fûtés beindítását írásban kell igényelni a Nyírtávhõ Kft. ügyfélszolgálatán
személyesen, e-mailben vagy telefaxon.
Az igénylést követõ 4 órán belül pedig már
érkezik is a meleg a lakásokba – tájékoztatta lapunkat Joó László, a Nyírtávhõ Kft.
ügyvezetõ igazgatója.

getlenül, komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerû használata, a
szabálytalan kivitelezés, illetve a mûszaki
felülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasztása. A szakemberek szerint még mindig nem
késõ a tüzelõ-fûtõberendezéseket és az
égéstermék-elvezetõ rendszereket ellenõriztetni. Ha valaki nem az elõírásoknak
megfelelõen alkalmazza ezeket, komoly
anyagi kárral és akár súlyos sérülésekkel
járó tûzeseteket idézhet elõ, de robbanás
is veszélyeztetheti az ott élõk testi épségét.
Dóka Imre, tûzoltó fõhadnagy azt tanácsolja, érdemes használni jelzõ szerkezeteket, hiszen életet menthetnek. Hozzátette, 2014-ben a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság területén 13 esetben riasztották a tûzoltókat szén-monoxid-mér-

KARBANTARTÁS, HIBAELHÁRÍTÁS
A Nyírtávhõ Kft. a nyári karbantartási
munkákat a megszokott ütemezésben elvégezte, a fejlesztési beruházásai pedig egy
nyertes pályázatnak köszönhetõen kibõvültek. Az Országzászló téren, valamint a
Kossuth utca és a Ferenc körút csomópontjában még most is folynak távhõvezetékrekonstrukciós munkálatok, amelyek során
az alapinfrastruktúrát cserélik ki. Ezek – egy
mûszaki kiváltásnak köszönhetõen – a környezõ épületekben a fûtés beindításának
lehetõségét nem befolyásolják. Az ügyfélszolgálaton is megnõtt a bejelentések száma: napi negyven-ötven alkalommal csörög a telefon, fõként a radiátorszelepek és
a légtelenítés kapcsán.

ÉRDEMES ELLENÕRIZTETNI
A hideg idõ beálltával egyre több egyéni megoldással rendelkezõ háztartásban is
melegíteni kezdenek. A technológiától füg-
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gezéshez. Ebben az esetben a legtöbb, amit
tehetnek a bent lévõk, ha még eszméletüknél vannak, hogy vagy ablakot nyitnak,
vagy egybõl a szabad levegõre távoznak.
A kéménytüzek a másik negatív velejárói
a fûtési szezonnak. Ezeket is megelõzhetjük, ha az ellenõrzésre érkezõ kéményseprõket beengedjük. A parancsnokság területének harmincegy településére kéménytûzhöz tizenkétszer riasztották tavaly a tûzoltókat. Ezekben az esetekben fõleg a vegyes tüzelésû kazánok okoztak problémát.
(Sz. T., M. E.)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók részére, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
– az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
– az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Elsõsorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban,
akiknek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft), méltányosság esetén annak
200 százalékát (57 000 Ft).
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül! A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati
felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalakról.
További információ a 42/524-524/170-es és 107-es mellék telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2015. október 5–2015. november 9.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

ESEMÉNYEK

ELISMERÉS A POLGÁRÕRÖKNEK
Elismerésben részesítették azokat a polgárõröket,
akik a 2015-ös turisztikai idényben rendszeres szolgálatot teljesítettek és kimagasló tevékenységet végeztek Nyíregyházán. Kiváló munkájukért 29-en kaptak elismerést a nyíregyházi önkormányzattól, a városi rendõrkapitányságtól és a megyei polgárõr szövetségtõl.

megpihennek a játszótereken, parkokban, a garázdaság
volt az elsõdleges, amelyeket sikerült megszûrni.
Az elismerések átadásakor Nyíregyháza polgármestere
elmondta: a polgárõrök meghatározó szerepet játszanak
a város közbiztonságának megóvásában.
– Sóstón három hónap alatt idén is több százezer ember

Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Május elsejétõl láttak el közös szolgálatot a rendõrök
és a polgárõrök Nyíregyházán. Az ötlet a Nyíregyházi
Rendõrkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr Szövetség és a nyíregyházi városgondnok közös gondolkodásának eredménye. Péntekenként este 8 és reggel
4 óra között városunk 7 helyszínén 19 alkalommal összesen 404 fõ adott szolgálatot. A cél az volt, hogy az idegenforgalmi szezonban megõrizzék a közterületek biztonságát.
– Segíteni akartuk a rendõrség munkáját, és azt elérni,
hogy a városlakók biztonságban tudhassák magukat, gyerekeiket, unokáikat – mondta Czidor Mihály, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Polgárõr Szövetség 1. sz. régiójának vezetõje.

EREDMÉNYES SZOLGÁLAT
Dr. Illés László rendõr alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje azt mondta, mivel péntek este,
frekventált idõpontban láttak el szolgálatot a polgárõrök,
amikor a fiatalok egy-egy szórakozóhelyet útba ejtve

PROGRAMOK
Lehoczky Tivadar nyomában. A Jósa András Múzeum várja
az érdeklõdõket Lehoczky Tivadar születésének 185., halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett idõszaki kiállításának megnyitójára október 9-én 17.00 órától a múzeum I.
emelet 130-as termébe.
XI. Robinson Kupa terepkerékpár-verseny október 10-én
9.00 órától. Futamok kicsiknek, nagyoknak, pizzaevõ verseny, tombola. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

fordult meg, és semmilyen komoly probléma nem történt. Ez
nagyon komoly háttérmunkát feltételez. Mindenki láthatja,
hogy az elmúlt idõszakban jelentõs fejlesztéseket hajtottunk
és hajtunk végre a közterületeken, játszóterek, szabadidõparkok, kondiparkok épültek, ezért tûztük ki célul a rongálások visszaszorítását, ami szintén sikeres volt. De meg kell
említeni a város 14 vendéglátóhelyének hétvégi ellenõrzéseit is, ahol elsõsorban a fiatalok biztonságát tartjuk szem
elõtt. Továbbra is számítunk a polgárõrök munkájára, amihez az önkormányzat minden segítséget megad, azzal együtt,
hogy köszöni és nagyra értékeli azt a tevékenységet, amit
végeztek – mondta dr. Kovács Ferenc.

HÍREK

BÚCSÚ JESZITÕL
Tragikus hirtelenséggel hunyt el a napokban
Jeszenszki István. Jeszi – ahogy mindenki hívta – a
sportpályákon nõtt fel, ott élt, és utolsó perceit is ott
töltötte. Egy barát, Petõ Károly emlékezett rá.
Itt hagyott minket hirtelen, nem tudott elköszönni
senkitõl. Álltunk ledöbbenve és vártuk, hogy nem igaz,
amit nem lehet meg nem történtté tenni. Végleg kiesett az ütõ a kezébõl. Általános iskolásként még a
kézilabda állt legjobban a kezében. Édesapja is jó
nevû, elismert kézilabdás volt. Középiskolás éveiben
kosárlabdázott, nem is eredménytelenül, de szíve
visszahúzta a kézisek táborába. Fõiskolás éveitõl a
kézilabdázás nagyon fontos szerepet töltött be az életében. Amikor profi játékos lehetett volna, õ a munkát
választotta, és amatõrként játszott tovább. Nyíregyháza különbözõ csapataiban, Záhony, Levelek, Hajdúböszörmény, Nagykálló együtteseiben alkotott maradandót. Minden helyen csak a legnagyobb elismeréssel gondolnak rá, a játékosra, a barátra, a csupa
szív emberre, akire mindig, mindenkor lehetett számítani. Negyven évig találkozhattunk vele a kézilabdapályákon, mellette a tenisz, síelés, kerékpározás és
szaunázás tartozott a kedvenc elfoglaltságai közé.
Mindezek ellenére fájdalmasan korán hagyott itt minket. Jó kedvével, lezserségével, segítõkészségével
együtt örökre a szívünkbe zártuk. Nyugodj békében
barátunk!

A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 10-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): A három kismalac;
11-én 10.00 óra (Kölyökvár, Dózsa Gy. u. 25.): Makacska
kakaska.
Önismereti klub várja az asztrológia és a horoszkópok rajongóit október 12-én 17.30-tól. Helyszín: VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nyíregyháza, Toldi u. 23.).
Roma kultúra – a Móricz Zsigmond könyvtár programsorozata szeptember 14–november 30. között. A Virág a tövisek között címû kiállítás október 14-éig látható a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Gyülekezeti Házában (Bolyai tér 1.). Kiállítók: Free-presszionisták
– Káli-Horváth Kálmán, Borkó Marianna, Balogh Tibor, Kiss
Sándor festõmûvészek.
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EREDMÉNYEK

SPORT

FELSÕHÁZBAN

LEGYEN FÉLELMETES A HANGULAT!
Az elsõ fordulóban már bemutatkozhatott hazai pályán a Marso Nyíregyháza, a férfi kosarasok nagy csatában gyõzték le a MAFC-ot. A jó rajt viszont alapvetõen határozhatja meg egy csapat további teljesítményét, ezzel Sitku Ernõ szakmai igazgató is tisztában
van.

Sopron után hazai pályán is bizonyított a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia U16-os A csapata az Országos Kadett Bajnokság második körében.
Háromból három mérkõzést nyertek Boczkó Ádám és
Pethõ Ákos tanítványai, helyenként nagyon tetszetõs,
tudatosan szervezett játékkal. A forduló megnyerésével így bekerültek az ország legjobb 16 csapata közé a
felsõházba.

MÁR A DOBOGÓN
A Debrecent idegenben, a Dunaújvárost hazai pályán
gyõzte le a Nyírség NSC nõi labdarúgócsapata. A nyíregyháziak ezzel feljöttek a tabella harmadik helyére. A
Debrecent 3–2-re, a Dunaújvárost fölényesen, 6–1-re verték a nyíregyháziak. Hétvégén az Újpestet fogadja a csapat a Tiszavasvári úton lévõ NYVSC pályán.

ÉLEN A KÉZISEK

Továbbra is vezeti az NB II-es kézilabda-tabellát a Kölcsey DSE. A nõi csapat a Miskolc után a Létavértest is
magabiztosan gyõzte le, 33–23-ra. Nyertek a juniorok
is, így szintén a tabella élén állnak, száz százalékos teljesítménnyel. Ilyenre is régen volt példa az NB II-ben!

SPORTPROGRAM
Október 10., szombat 16.30 Bem iskola, Marso Nyíregyháza–Pécs kosárlabda-mérkõzés
Október 10., szombat 19.00 Bem iskola, Nyíregyházi KC–Szeged U23 kézilabda-mérkõzés
Október 11., vasárnap 13.00 NYVSC pálya, NyírségNSC–Újpest nõi labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 11., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Cigánd–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Október 12., hétfõ 19.30 Nyíregyházi KC–Szeged U23
kézilabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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– Nagyon nem szeretem azokat a nyilatkozatokat, amikor januárban arról beszélnek sportvezetõk, hogy ha meglett volna a bajnokság elsõ öt meccsébõl három-négy,
akkor most nem itt tartanánk. Ennek semmi értelme. Minél több találkozót meg kell próbálni megnyerni, és a bajnokság nem tavasszal kezdõdik, hanem már most. Ezért
kellene nyernünk szombaton a Pécs ellen is – mondta Sitku
Ernõ.
A Bem tornacsarnoka is debütált kosárlabdameccsen a
MAFC ellen. A klub vezetése abban bízik, igazi oroszlánbarlang lehet a létesítmény az idei szezonban.
– A Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása már elkezdõdött, a Bem iskoláé pedig nyáron tartott, ezért utóbbiban
a bajnoki rajt elõtt mindössze egy edzõmeccset játszhat-

tunk. Azt szeretnénk, ha a kisebb befogadó képességû csarnok hangos, és az ellenfelek számára félelmetes lenne az
idei szezonban, már hétvégén a PVSK ellen is – mondta
Oláh István ügyvezetõ.

SORON KÍVÜLI ELLÁTÁS
Soron kívüli ellátást kaphatnak a Jósa András Oktatókórházban a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói.
Errõl írtak alá megállapodást a felek. Indokolt esetben
gyorsabban végzik el a vizsgálatokat az orvosok, és
így rövidülhet a rehabilitációs idõ.

– Fel lehet mérni, kinek milyen edzésre van szüksége,
hol kell erõsíteni, hogy sérüléseket kerüljön el, illetve gyorsítható a rehabilitáció is. A röplabda és a kézilabda után a
kosárlabda is a Sportcentrumhoz került, a csapat játékosainak ellátásában is segítünk, de fontosak a szûrések is,
hogy megelõzzük a komolyabb problémákat – mondta dr.
Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója.

Egy egészséges ember számára is mindig nagy törést
jelent egy-egy betegség, egy sportoló számára viszont akár
a karrier végét is jelentheti. A Nyíregyházi Sportcentrumnál és a Jósa András Oktatókórháznál is tudják mindezt,
ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél
gyorsabb ellátásban részesülhessenek a sportolók.
– Jó a kapcsolat a kórházzal, nélkülük nem tudnánk
mûködni. Az orvosi háttér legalább olyan fontos, mint a
szakmai stáb. Sok élversenyzõ tartozik a Sportcentrumhoz,
ma már nem csak gyerekekkel foglalkozunk, és mivel egy
felnõtt éljátékos havonta több százezer forintba kerül, nem
mindegy, mennyi idõt kell kihagynia – mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. ügyvezetõje.
A megfelelõ orvosi háttérrel az edzésterveket is személyre lehet szabni.

RANGADÓ CIGÁNDON
Rangadót játszik a Cigánd otthonában szombaton a
Nyíregyháza Spartacus. A Szpari vezeti a tabellát a
labdarúgó NB III-ban, míg a házigazda a második helyen áll. Mindkét csapat veretlen a bajnokságban, így
sok múlik a hétvégi meccsen.
Egy éve még a Debrecen, a Diósgyõr és a Ferencváros
elleni mérkõzések kapták a rangadó jelzõt, azóta viszont
sok dolog megváltozott. A Szparit az NB III-ba számûz-

ték, ott pedig egy olyan csapat lett a fõ riválisa, mely kis
túlzással a Nyíregyháza II. nevet is viselhetné. A keret
nagyobbik része vagy a szabolcsi megyeszékhelyen nevelkedett, vagy volt a Spartacus játékosa, de a vezetõedzõ,
Fogarasi Zoltán ereiben is Szpari-vér csörgedezik. Mátyus
János tisztában van a meccs fontosságával, és optimista a
szombati meccs elõtt.
– Nem igényelt más jellegû felkészülést a találkozó, de
ezúttal megnéztük élõben is a Cigándot a Debrecen elleni bajnokin. Beálltunk egy ritmusra hetek óta, így a héten
is így tréningeztünk, és játszani sem fogunk mást, mint a
korábbi meccseken, mivel ez eredményes. Ez egy kiemelt
fontosságú találkozó lesz, mivel csak néhány ponttal van
mögöttünk a hazai csapat, de remélem, rövidesen nagyobb
lesz a különbség, mert nyerni megyünk Cigándra – mondta Mátyus János vezetõedzõ.

KUPAMECCS A VASASSAL
Megérkezett az MLSZ határozata, és ez alapján október 21-én 18 órától rendezik a Nyíregyháza Spartacus–
Vasas Magyar Kupa találkozót. Az angyalföldieknél öt játékos is az utánpótlás válogatott keretének tagja, és a szabályzat szerint ilyenkor kérheti az idõpont módosítását. A
Vasas ezt megtette, így az eredeti október 14-ei idõpont
helyett egy héttel késõbb játszanak a csapatok. A Szpari–
Vasas meccset az M4 Sport élõben közvetíti majd.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. október 13., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda (Nyíregyháza, Luther u. 3.).
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: október 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.
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:
kolcovinfo@gmail.com, http://www.kolcovlap.hu/eloadassorozat/.
Boldog születésnapot, Csodavár! Köszöntsük együtt a Csodavárat 4. születésnapján, október 10-én 10.00–13.00 óráig.
Óriásbábukkal fotózkodás, Csodavár kvíz nyereményekért,
tortavágás, tombolasorsolás. Fellép: Nudli bohóc.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 10., szombat 11.00 Koppélia, Babszem Jankó
bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
Október 12., hétfõ 10.00 Koppélia, Aladdin bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
Október 13., kedd 10.00 Koppélia, Bubu bérlet, MÛvész
Stúdió
Október 14., szerda 10.00 Koppélia, Csingiling bérlet,
MÛvész Stúdió
Október 15., csütörtök 10.00 Koppélia, Csiribiri bérlet,
MÛvész Stúdió
14.30 Dollárpapa, Móra bérlet, Nagyszínpad
19.00 Dollárpapa, Vasvári bérlet, Nagyszínpad
Október 16., péntek 10.00 Koppélia, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Déryné bérlet, Nagyszínpad
Fazekas Mihály Lúdas Matyi mesejáték – a nagyváradi MM
Pódium elõadása október 11-én 11.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
A Katona Béla különgyûjtemény kincsei a fõiskola könyvtárában címû kiállítás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola aulájában. Megnyitó: október 13-án 15.00
óra. Megtekinthetõ: október 31-éig.
Gazdagné Laurenczy Enikõ festõmûvész „Ez mind én vagyok” címû kiállításának megnyitója október 14-én 17.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában.
Köszöntõt mond Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója.
A kiállítást Z. Pintye Zsolt szerkesztõ-riporter nyitja meg. Meg-

tekinthetõ: november 4-éig, naponta 8.00–20.00 óráig. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. október 13., 16.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca (Egészségház, 1. em.).

Az élet mûvészete – Müller Péter elõadása október 16-án
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Szabolcs 2. sz. vk. egyéni országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. október 16., 15.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda (Nyíregyháza, Luther u. 3.).

Huszár István (1925–2004) festõmûvész emlékkiállítása a
Városi Galériában. Megnyitó: október 16-án 15.00 óra. Megtekinthetõ: november 21-éig, naponta 9.00–17.00 óráig (vasárnap és hétfõ szünnap). Információ: 42/408-720, www.vacimuv.hu.

melyeknek célja az érintettek tanulási, társadalmi és kulturális kompetenciáinak fejlesztése. Bõvebb információ: 42/411822, www.vacimuv.hu.

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.
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség kiállítást
szervezett és nyitott meg a Móricz Zsigmond könyvtár 3.
emeletén. Témája: Szépkorúak kézimunkái. Ezúttal a kézzel
varrott mûvészeti alkotásokat mutatják be. Megtekinthetõ:
október 23-áig.
A Váci Mihály Kulturális Központban, az õszi szünetben
középiskolás diákok számára szerveznek olyan tréningeket,

Hüllõ- és madárkiállítás október 16–18. között az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Nyitva tartás: péntek, szombat 9.00–18.00,
vasárnap 9.00–14.00. Információ: 42/462-400, www.vacimuv.hu.

ÖRÖKBEADÓ NAP
Örökbeadó napot rendez a Nyíregyházi Állategészségügyi telep 2015. október 9-én 8.00–18.00 óráig. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. Szállási út 128. alatti telephelyén oltott, chippel ellátott kutyák várják, hogy szeretõ
gazdát találjanak! További információ a 42/420-738-as
telefonszámon kapható.

TEXTILKIÁLLÍTÁS
A Népmûvészeti Egyesület Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezet
az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesülettel közösen szervezi és rendezi a
X. Nemzetközi és Megyei
Komplex Textilmûvészeti
Konferenciát, Szakmai
bemutatót és Kiállítást,
hímzés, szövés és nemezkészítés szakágakban,
2015. október 10-én a
Népmûvészeti Egyesület
Alkotóházában (Nyíregyháza, Széchenyi u. 20). A
kiállítás 10-én, szombaton megtekinthetõ 10.00–
16.00 óráig. A rendezvénysorozat fõvédnöke:
dr. Kovács Ferenc polgármester; fõtámogatója: az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN
A Samassa József egri érsek által építtetett és 1904.
augusztus 20-án felszentelt római katolikus templom védõszentjének október 8-án van az ünnepe. Ez a templombúcsú napja, amikor Nyíregyháza római katolikussága Magyarok Nagyasszonyának ünnepét üli. A magyarság Szent István király óta különleges kapcsolatban áll
Szûz Máriával, hiszen államalapító királyunk a halálos
ágyán az országot ajánlotta fel Máriának (Patrona
Hungariae). A 17. század végétõl pedig már úgy is tekinthetünk Magyarországra, mint Mária Országára
(Regnum Marianum). Ezt a különleges kapcsolatot fejezi
ki Máriának a Magyarok Nagyasszonya névvel való illetése. Ünnepét 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte a
magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros
prímás esztergomi érsek kérésére.
Mária ábrázolásával már a templom fõbejáratánál találkozhatunk, hiszen a timpanonban lévõ dombormûvön
a Boldogságos Szûz látható, aki jobb karjában a gyermek Jézust tartja. Mellette áll Szent József és Keresztelõ
Szent János, valamint térdeplõ helyzetben Szent István
és Szent László királyok hódolnak elõtte. István király a
Szent Koronával együtt az országot ajánlja fel Máriának.
A szentély középsõ ablakán látható a fogadalmi kép.
Róth Miksa alkotása a templom mecénását, a Szent család elõtt hódoló Samassa József egri érseket ábrázolja.
„A munkában és hazafiúi gondokban megõszült fõpap
szigorú, aszketikus arca, erõs vonásaival, melyeken az
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áhítat magasztossága ömlik el, az átszûrõdõ napsugár
fényében plasztikai erõvel hat a nézõre s az ember a
példa által vonzatva önkénytelenül is szintén a Szent
család alakjaihoz emeli tekintetét, akiknek a térdelõ fõpap a kép elõterében miniatûr alakban látható fogadalmi templomot felajánlja” – olvashatjuk a templom 1904ben megjelent monográfiájában. Az ikonográfia úgy
hangsúlyozza, hogy Mária nem egyes emberek, hanem
egy nép védõszentje, hogy fején a magyar Szent Korona
látható, jobbjában a jogart tartja, míg a bal karján ülõ
gyermek Jézus kezében az országalma látható.
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