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SIKERES SZEZON.
Sikeres turisztikai idõszakot tudhat maga mögött
Nyíregyháza. A várost a
szép számmal érkezett
belföldi vendégek mellett
egyre több külföldi is
felkereste.

3
TURISTACSALOGATÁS.
Új játszótérrel, csónakházzal
és sétányokkal is bõvült
Nyíregyháza turisztikai
központja, Sóstógyógyfürdõ.
Az önkormányzat az elmúlt
években 2,1 milliárd forintot
költött itt fejlesztésekre.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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KRÚDY NAPOK.
Krúdy Gyula születésének
137. évfordulójára emlékeznek színes programokkal október 16-án és 17-én
Nyíregyházán. Lesznek
kiállítások, zenés, irodalmi
elõadások és filmvetítés is.

AZ EGÉRFOGÓ.
A Hedda Gabler helyett
Az egérfogó címû mûvet
mutatja be a Móricz
Zsigmond Színház holnap
este a Krúdy Kamarában,
Szász János rendezõ
betegsége miatt.

11

„TOURIST-POLICE”

VÁLTOZIK A FORGALMI REND
Jelen pillanatban is dolgoznak a munkagépek a város számos
pontján, melyek részleges forgalomkorlátozással járnak, például
a Deák Ferenc, a Nárcisz és a Tégla utcákon. Burkolás-elõkészítõ
munkák folynak a Harangozó, Mérõ, Majoranna és Bazsalikom
utcákon és a Körte utcai parkolóban. Útalap épül a Tujafa és Kincs
utcákon. Szikkasztókutakat létesítenek a Salamonbokori úton és
a Bogyó utcán. A Jósa András Oktatókórházban megváltozik a
Szülészeti tömböt érintõ forgalmi rend. A gépjármûforgalom a
Szülészeti épület hátsó bejáratához vezetõ új útszakaszra tevõdik át, a mentõautók, gépjármûvek a sürgõsségi nõgyógyászati és
a fül-orr-gégészeti sürgõsségi ellátást is innen közelíthetik meg a
továbbiakban. A Szülészeti épület mögött egyirányú közlekedési
rend lépett életbe. A fõbejárathoz vezetõ szakasz és környéke
ezentúl csak gyalogosforgalom részére használatos.
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2015. OKTÓBER 16.

Ilyen lett...

Tovább szépült a nemzeti gyógyhellyé minõsített Sóstógyógyfürdõ, a településrészt érintõ komplex fejlesztéssorozat részeként. Az újonnan megvalósult elemek a pihenést, kikapcsolódást, szórakozást, sportolást szolgálják. Képünkön a szigetre vezetõ híd, a csónakház és a sziget egyik stégjének látványos átalakulása követhetõ nyomon. Avagy: Sóstó régebben és most… (Részletek a 3. oldalon.)

Fotó: Városháza Sajtószolgálat

...ilyen volt

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

DR. ONDER CSABÁT JELÖLIK REKTORNAK
Dr. Onder Csabát jelölik a Nyíregyházi Fõiskola rektori posztjára. Az új vezetõt az intézmény szenátusa
három helyi jelölt közül választotta meg. A magyar
szakos fõiskolai tanár mellett dr. Sikolya László és dr.
Pethõ József pályázott a tisztségre.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Kedd délután kettõre hívták össze a fõiskola szenátusát. A
tanácstagok legfontosabb napirendi pontja az új rektorjelölt
megválasztása volt. Tavasszal már tartottak egy hasonló ülést
a Sóstói úton, azonban az eredménytelenül zárult. A szenátus
három helyi jelölt közül választhatott: dr. Onder Csaba, dr.
Sikolya László és dr. Pethõ József pályázott a tisztségre. A szavazatok összeszámlálása után kiderült, dr. habil Onder Csaba
kapta a legtöbb voksot, õt terjesztik fel az Emberi Erõforrások

Minisztériuma, mint fenntartó felé. A magyar szakos fõiskolai
tanár szerint az a legfontosabb feladat, hogy a januártól esedékes egyetemi rang mellett egy vonzó, piacképes diplomákat adó felsõoktatási intézmény mûködjön Nyíregyházán.

MEGTÖLTENI TARTALOMMAL
– Januártól valóban egyetemmé válunk, de nem elég csak
a táblát, a névtáblát kicserélni, tartalommal is meg kell ezt
tölteni – mondta dr. Onder Csaba. – Azok az elképzelések,
amelyek alapján a szenátus bizalmat szavazott nekem, tartalmazzák azokat a lépéseket, amelyekkel egyrészt megfelelünk a kormányzati elvárásoknak a pedagógusképzés területén, illetve a mérnökképzésben, ugyanakkor azokat az
elvárásokat is, amit az itt élõk felé szeretnénk biztosítani,
mind az oktatás-, mind a kutatásfejlesztés, innováció terén.
Alkalmazott tudományegyetem leszünk, ez azt jelenti, hogy

a mindennapi gyakorlatban kell hasznosítanunk, alkalmaznunk azt az elméleti
tudást, amire szert teszünk mi is, illetve
más egyetemek hoznak létre. Szeretnénk
egy hasznos, erõs egyetem lenni itt, Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Dr. Onder Csaba hivatalosan akkor
lesz a Nyíregyházi Fõiskola új rektora (elõreláthatóan december
20-ától), ha átvette megbízólevelét a köztársasági elnöktõl.
Beiktatásáig a jelenlegi általános rektorhelyettes, Kiss Ferenc vezeti a Sóstói úti intézményt. (A témával kapcsolatos írásunk a 8. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 7., SZERDA

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

ESÕBEÁLLÓ SÓSTÓN

INFORMÁCIÓS PONT

A kirándulók és természetjárók számára már a harmadik menedék készül
a Sóstói-erdõ szélén. Az esõbeállók
építéséhez több mint 3 köbméter gyalult fenyõt használ fel a NYÍRVV, a munkálatok értéke meghaladja a 900 ezer
forintot.

Információs Pont nyílt Nyíregyházán,
ahol a fogyatékkal élõ gyermeket vagy
felnõttet gondozó családoknak szolgáltatnak naprakész tudnivalókat. Az
online adatbázist a Kézenfogva Alapítvány és a Halmozottan Sérültek és Szüleinek megyei Egyesülete indította el.

SIKERES TURISTASZEZON
Sikeres turisztikai idõszakot tudhat
maga mögött Nyíregyháza. Idén is folytatódott az eredményesség, köszönhetõen a belvárosban és Sóstógyógyfürdõn megvalósított fejlesztéseknek és
azoknak a marketingkampányoknak,
amelyekkel a turisztikai szakemberek
szólítják meg az utazóközönséget. A
várost a szép számmal érkezett belföldi vendégek mellett egyre több külföldi is felkereste.
Szerzõ: Mikita Eszter

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

30 ÉVES AZ APRAJAFALVA

TEXTILMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

A Fazekas János téri Aprajafalva Bölcsõde a lakótelep épülésének kezdetétõl fogadja a gyerekeket, ahol eddig
mintegy 8 ezer három év alatti nevelésérõl gondoskodtak. Születésnapi ajándékként az intézményt felújították közel 12 millió forintból.

Textilmûvészeti alkotásokból nyílt kiállítás Nyíregyházán, a Népmûvészeti
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Alkotóházában. Az
érdeklõdõk megismerkedhettek a hímzés, a szõnyegszövés és a nemezkészítés fortélyaival is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján augusztus végéig 144 ezer 491
vendégéjszakát töltöttek el a Nyíregyházára érkezõ turisták. Az idegenforgalomban
dolgozó szakemberek szerint ezen belül
is a nyár utolsó hónapja csúcsot döntött,
ami jelentõs növekedést jelent az elõzõ évi
adatokhoz viszonyítva.

TELT HÁZ, SOK KÜLFÖLDIVEL
2015-ben már a belvárosi szálláshelyek
is erõsebben bekapcsolódtak a turizmusba, hiszen a Sóstógyógyfürdõn, fõleg a kiemelt nyári hónapokban a telt ház miatt
szinte nem lehetett szabad szálláshelyet
találni. A kimutatások alapján a vendégek
67 százaléka belföldi, 33 százaléka pedig
külföldi turista, akik fõleg Lengyelországból, Szlovákiából és Romániából érkeztek.

FEJLESZTÉSEK, MARKETINGGEL

OKTÓBER 9., PÉNTEK

OKTÓBER 10., SZOMBAT

HOSPICE VILÁGNAP

ÜNNEPELT A CSODAVÁR

Ingyenes lakossági szûrést tartott a Városi Rendelõintézetben a Nyírségi Hospice Alapítvány. Lehetõség volt melanoma- és szájonkológiai szûrésre, valamint vércukor- és többek között vérnyomásmérésre. Az eseményen felléptek a Búzaszem óvoda gyermekei is.

A 4. születésnapját ünnepelte hétvégén a Csodavár. A speciális nevelési
igényû gyermekekkel is foglalkozó korai fejlesztõ központban óriás mesefigurákkal, játékokkal, zenés foglalkozásokkal és az elmaradhatatlan születésnapi
tortával várták a kicsiket és nagyokat.

OKTÓBER 10., SZOMBAT

OKTÓBER 14., SZERDA

CIVILEK AZ ÉJSZAKÁBAN

KÉZMÛVESKEDÉS

A bemutatkozás, valamint a civil
egyesületek és szervezetek munkájának
megismertetése volt a célja annak az
örökösföldi rendezvénynek, amelynek
részeként szombaton éjfélig a HumanNet Alapítvány Közösségi Házába várták az érdeklõdõket.

A Váci Mihály Kulturális Központ
szervezésében szerdán kézmûves foglalkozásokat tartottak a mandabokori
óvodában. A gyerekek az általuk készített ajándékokat haza is vihették. A rendezvényen részt vett Vassné Harman
Gyöngyi önkormányzati képviselõ is.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Furkóné Szabó Marianna, a TDM ügyvezetõje azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, mindez köszönhetõ a
turisztikai célú fejlesztéseknek, hiszen
épül, szépül Sóstógyógyfürdõ és a belváros. A vendégek – a visszajelzések alapján – szépnek, tisztának, rendezettnek,
barátságosnak találják a környezetet. Az
ügyvezetõ hozzátette, a siker betudható

annak a marketingmunkának is, amelyet
évek óta folytatnak közösen a szolgáltatókkal. Nyíregyháza az elmúlt turisztikai
szezonban bemutatkozott Kolozsváron,
Szlovákiában, Ausztriában és Lengyelországban. Ennek eredménye például, hogy
a lengyel vendégéjszaka-szám a duplájára nõtt az elmúlt évek adataihoz képest.

ÖSSZEFOGÁS A TURISZTIKÁBAN
De értékelése szerint az érdeklõdés növekedése köszönhetõ azoknak a csomagajánlatoknak is, amelyek nagyon népszerûek, illetve amelyeket közösen állítottak össze a
szálláshelyekkel
és a szolgáltatóegységekkel. Így
az állatparkkal, a
Sóstói Múzeumfaluval, valamint a
Park- és Élményfürdõvel, illetve
mindazokkal,
Furkóné Szabó
akik bekapcsolódMarianna
nak a munkába. A
turisztikai szakember elmondta, kiemelendõ az az összefogás és együttmûködés,
amely a turisztika terén az elmúlt idõszakban megvalósult.

EGYRE TÖBB CSÁBÍTÁS
Hozzátette: Nyíregyháza egyre népszerûbb úti cél, a turisták a rendezett belváros mellett az Európa-szerte híres állatpark,
a többféle igényt kielégítõ fürdõ, a színvonalas kulturális elfoglaltságok, valamint az
aprónak tûnõ, de a komfortérzetet jelentõsen befolyásoló lehetõségek miatt is érkeznek. Ilyen lehet a sóstói rekortánpálya,
a felújított csónakház, a megszépült sziget, és az a mese-játszótér is, amely a fiataloknak, kisgyermekes családoknak tartogat élményt.

MINDEN IDÕBEN NYÍREGYHÁZA!
„Kóstolja meg Nyíregyházát!” címmel mutatott be hungarikumokat és települési értékeket hétvégén a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a szomszédos Ausztriában. Nyíregyháza partnervárosában, St. Pöltenben, a belvárosi Riemerplatzon várták az érdeklõdõket a TDM iroda munkatársai, másnap Bécsben egy különleges helyszínen,
a Schönbrunni kastély parkjában található állatkertben jelent meg a város.
A bemutatkozáson sor került dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármesterének és
Matthias Stadler, St. Pölten polgármesterének találkozójára, melyen a két város
közötti kapcsolat elmélyítésérõl, közös
projektek elindításáról is tárgyaltak. A ren-

dezvényen részt vett dr. Barabás László,
az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja is. A hideg idõ ellenére mindkét helyszínen sokan keresték fel a dekoratív nyíregyházi standot, ahol új német nyelvû kiadványok és konkrét csomagajánlatok
népszerûsítették a helyi értékeket, többek
között a nemzeti gyógyhellyé minõsített
Sóstógyógyfürdõ nemrégiben átadott
gyógyászati részlegének szolgáltatásait.

EREDETVÉDETT PÁLINKÁK
A turisztikai attrakciók bemutatásán kívül a látogatók megkóstolhatták az eredetvédett pálinkákat, valamint a helyi ízekbõl is kóstolót kaphattak. A játékos kedvû
érdeklõdõk kvízjátékon vehettek részt,
valamint lehetõség nyílt Nyíregyháza fotófala elõtt megörökíteni magukat. Mindkét helyszínen a gyerekek körében a Sóstó ZOO oroszlánjelmeze aratta a legnagyobb sikert, mely a bécsi állatkertben stílusosan az oroszlánok kifutója mellett várta
a kicsiket. A bemutatkozásra a Földmûvelésügyi Minisztériumhoz a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének, megõrzésének és gondozásának támogatására benyújtott pályázat adott lehetõséget.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

TURISTACSALOGATÁS MESTERFOKON: RÁ SEM LEHET ISMERNI SÓSTÓRA!
Új játszótérrel, csónakházzal és sétányokkal is bõvült Nyíregyháza turisztikai központja, Sóstógyógyfürdõ. Az önkormányzat az elmúlt években 2,1 milliárd
forintot költött itt fejlesztésekre, egy 100 százalékos
támogatású pályázatból. A nagy programelemek mellett (új gyógyászat, Andok világa), a még le nem zárult
projekt lehetõséget biztosított, hogy a felszabadult forrásokból elkészülhetett a csónakház, a sziget, s a híd
rekonstrukciója, valamint mostantól sétálhatunk (és kocoghatunk) az Igrice sétányon, akár az új játszóparkig. De a legegyszerûbb ott, kint meggyõzõdni saját
szemünkkel a változásokról, mint azt a városvezetés
is tette.
Dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szemlén tekintette meg az esõs hét elején a „Fenntartható, komplex
szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstó-Gyógyfürdõn” címû projekt új elemeit, hiszen nyáron is folytatódtak azok a kiegészítõ beruházások Sóstógyógyfürdõn,
amelyek az elmaradt katlanépítés miatt felszabadult forrásokból valósulhattak meg.

PIHENÕPARK, ÉLMÉNYELEMEKKEL
Elvileg közpark funkciót töltött volna be, a valóságban
azonban elhanyagolt terület volt a ma már sokrétû kikapcsolódási lehetõséget biztosító játszópark. A rekonstrukció során térburkolattal ellátott gyalogossétányt alakítottak ki a fõbb közlekedési irányok figyelembe vételével. A
zöldfelületeken támlás padokat, fa piknikasztalokat és
napozóágyakat helyeztek el. Ezen felül megépült egy
multifunkciós sportpálya, amely kosárlabda-, futball- és
kézilabdapálya is egyben. A Blaha Lujza sétányon már
létezõ, kedvelt játszótér mintájára egy új, 3–12 évesek

Ágoston Ildikó térségi önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Podlovics Roland
projektvezetõ a helyszíni szemlén, a megújult területek szimbolikus átadásán
térkõ burkolatba világító fényforrást süllyesztettek. A tervek szerint innen a hagyományos vízibiciklik mellett környezetkímélõ, elektromos meghajtású csónakokkal lehet
majd „kihajózni”.

SZEBB SZIGET
Megújult a sziget hídja és maga a sziget is. A padló
teljes egészében felfrissült, az elkorhadt deszkák helyére
szibériai vörösfenyõ elemek kerültek, és a stégeken is kicserélték a faburkolatot. A szigetre érve láthatjuk a megszépült sétányokat. A szobor környékén futó belsõ kört
továbbra is gyöngykavics borítja, melyet újraszegélyeztek, körben pedig térburkoló kövekkel fedték le a sétányt.
Helyükre kerültek az új utcabútorok, az esti kivilágítást
biztosító kandeláberek és a hulladékgyûjtõ szelencék is.
Ha körbenézünk, a tó körül mindenütt új sétányok, ingyenesen használható napozók és sportpálya állnak rendelkezésre.

Hamar népszerû lett az új játszóvár
számára alkalmas várat alakítottak ki, emellett életnagyságú kültéri társasjátékot, lengõtekét és pingpongasztalokat is kihelyeztek. Az önkormányzat szerint az új helyszín
a városlakók mellett a távolabbról érkezõ családok számára is kedvelt pihenõhely lesz. A térkövezett sétány mellé
pedig erdei fenyõket ültettek és több ezer négyzetméter
terület füvesítése történt meg. A projektelem részeként
újabb térfigyelõ kamerák csatlakoznak a tó körüli sétányon kiépített kamerarendszerhez.

IGRICE FUTÓ- ÉS SÉTAÖSVÉNY
Az Igrice kemping mögötti terület például régóta az
egyik legelhanyagoltabb része volt a turisztikai centrumnak. Mostantól kényelmesen, térvilágítás mellett lehet végigsétálni a napozóterasztól a Kemecsei út irányába az

RÉGMÚLTAT IDÉZÕ CSÓNAKHÁZ
A Sóstói-tó partján, a kopottas, a megszépült centrum
képét csúfító régi helyett új csónakház is épült, ami a fejlesztés révén az eredeti, a ’30-as évekbeli állapotra utaló
építészeti kialakítással hívogatja a vendégeket. A csónakház homlokzatára egy óra került, az épületen elhelyezett
infótáblákat, feliratokat épületvilágítással hangsúlyozták.
Ezen felül a futópálya induló vonalának jelzéséül a beton

VONZÓ DESZTINÁCIÓ
Dr. Podlovics Roland, a projekt vezetõje kifejtette, 2013ban, amikor nemzeti gyógyhely lett Sóstógyógyfürdõ, célul tûzték ki, hogy ezeket a közterületeket olyan állapotba
hozzák, hogy az ide érkezõ turisták és a helyi lakosok is
aktívan ki tudják használni és egy szép környezetben lehessen gyógyulva pihenni. A beruházásoktól természetesen azt is várják, hogy még kedveltebb lesz az idegenforgalom számára megyeszékhelyünk.

TOVÁBBI ELEMEK
Sóstógyógyfürdõ turisztikai fejlesztésére összesen 2,1
milliárd forintot fordított a nyíregyházi önkormányzat, a
késõbb záruló projekt keretében, melyek még szebbé és
élménydúsabbá varázsolják a nemzeti gyógyhellyé nyilvánított településrész centrumát. Ebbõl a felsoroltak mellett például a pénzbõl új gyógyászati szárny épült a helyi
élményfürdõben, nemsokára pálinkaház csalogatja a vendégeket és hamarosan megnyílik a Nyíregyházi Állatpark
új látványossága, az Andok ösvénye.

RITA KÉRDEZ
A MEGÚJULT VÁROSRÉSZRÕL

Bõven van hely sétálni (és futni) Sóstón
Igrice-patak mentén. A sétány nyomvonala a Zápor utca
végén található hídon kerül át a patak másik oldalára, majd
egészen a Kemecsei útig (a Vadász Csárdával szembeni
területig) tart, ahol csatlakozik a Blaha Lujza sétányhoz.
Az egyesítéssel immár teljes egészében körüljárható a
horgásztó. S ha valakinek futni szottyan kedve, a térburkolat helyett mostantól itt is rekortánon teheti meg. Ezzel
az újabb, fél kilométeres szakasszal – néhány métert leszámítva – közvetlen sportkapcsolat született a Sóstói-erdõ
vasúton túli része és Sóstó között.

MAGUNKNAK ÉS A TURISTÁKNAK
Korabeli hangulat – modern kivitelben

itt magát – ehhez pedig a szükséges infrastruktúrát biztosították. Az önkormányzat beruházásában megvalósuló
kiemelt turisztikai projektjének értelme, hogy a Sóstógyógyfürdõ területén korábban megvalósult turisztikai fejlesztéseket egybekapcsolja, és a várost vonzóbb desztinációvá tegye a turisták számára. A térfigyelõ kamerákkal
pedig arra törekednek, hogy az ide látogatók biztonságban legyenek, illetve megmaradjanak az itt létrehozott játszóterek és parkok.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszínen elmondta, céljuk, hogy a nyíregyháziak apraja-nagyja jól érezze

BORBÉLY LAJOS
„Mindent nagyon szépen megcsináltak. Én itt lakok gyerekkorom óta, de ilyen
szép még nem volt sose, mint most, ahogy
meg van csinálva. Ez nagyon örvendeztetõ mindenkinek. Fiataloknak, öregeknek. Megéri ide kijönni.”
MISKOLCI KRISZTIÁN
„Nagyon tetszik a játszótér, a mesefigurák. Nem láttam még ilyet sehol sem. Még
Debrecenben sem.”
PAPP LÁSZLÓNÉ
„Én Tiszavasváriból jövök az új gyógyászati részlegbe. Nagyon jó a szolgáltatás, nagyon meg vagyok elégedve mindennel.”
A teljes mûsort megtekinthetik a Nyíregyházi Televízióban hétfõn 19.25-tõl.
2015. OKTÓBER 16.
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AKTUÁLIS

PÁRATLAN HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RENDSZER
13 új jármû, valamint 22 ezer szelektív hulladékgyûjtõ
kuka beszerzésével és egy korszerû informatikai háttér kiépítésével Magyarországon páratlan hulladékszállítási rendszert alakított ki a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Nyíregyházán. A fejlesztéssel nõ az újrahasznosítható hulladék aránya és
ellenõrizhetõbbé válik a szemétszállítás. A beruházás
pályázati forrásból valósult meg az önkormányzat közremûködésével. A szükséges önerõt is a városháza biztosította.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Méregdrágák, korszerûek és mindennel felszereltek a
THG Nonprofit Kft. legújabb jármûvei. Mostantól korszerû, modern gépekkel szállíthatják el a háztartásokban keletkezett hulladékot Nyíregyházán. Összesen 13 jármûvet és 22 ezer nagy méretû, a köznyelvben csak sárga
kukaként emlegetett edényt szereztek be egy eszközpark-

Ajler Ferenc ágazatvezetõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Petró Árpád igazgató

fejlesztési pályázaton, emellett pedig a cég informatikai
rendszerét is fejleszthették. A kommunális kukákat például kiokosították, chippel szerelték fel, hogy az illetéktelen
igénybevételt kiszûrjék. A zöldhulladék széles körû újrahasznosítása érdekében a pályázaton belül házi komposztálók használatát vezetik be, míg a szemléletformálás részeként az iskoláskorúak környezettudatos nevelése és a
felnõtt lakosság széles körû tájékoztatása érdekében ismertetõ kiadvány készül.

pontjában. Ha nincs chip a kukán, a rendszer azonnal
jelzi és fénykép készül, hol, mikor, mi került a kukásautóba. A szolgáltató igazgatója szerint, ezzel optimalizálni
lehet a járatszámokat, hatékonyabbá válik a szemétszállítás és védeni tudják a jogkövetõ állampolgárok érdekeit.
A legfontosabb cél pedig az, hogy ne növekedjen a szeméthegy a város határában, a lehetõ legtöbb hulladékot
újra lehessen hasznosítani.
– Ezek az eszközök a lakosság kényelmének és közérzetének javítására fognak szolgálni, ugyanúgy a közszolgáltató is profitálni fog ebbõl, mert a lakosságnál keletkezõ szelektív hulladék mennyisége véleményem szerint lineárisan az edényzet kiosztásával meg fog emelkedni –
mondta Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. igazgatója.

HATÉKONY SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

PÁRATLAN FEJLESZTÉS

A számítástechnikai rendszer segítségével minden kukaürítést regisztrálnak ezentúl a THG Nonprofit Kft. köz-

A Magyarországon még páratlannak számító hulladékszállítás-fejlesztés több mint 1,2 milliárd forintba került,

Új jármûvek a telephelyen

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS NYÍREGYHÁZÁN

PROBLÉMAMEGOLDÓ BÉRLET
Barca Balázsné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási csoportjának vezetõje azt mondta, mivel az oktatási-nevelési
intézmények nagy része a belvárosban, fizetõzónában
található, fontosnak tartották, hogy segítsék a szülõket
abban, hogy reggel, amikor viszik, illetve délután, amikor
hozzák a gyermekeiket, ne kelljen a parkolóautomatákhoz
szaladgálni jegyet vásárolni. Barca Balázsné hozzátette,
az ára miatt ez egy jelentõsen kedvezményes bérlet a többi parkolási lehetõséghez képest.
4
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25 ÉVES A PRIMOM
25 éves a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítõ Alapítvány. A jubileum alkalmából rendeztek ünnepséget a Nyíregyházi Fõiskolán.
A szervezet, megalakulásuk óta, a mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztését támogatja, segítségükkel közel 4500 vállalkozás jutott kedvezõ feltételekkel összesen 14 milliárd forintnyi hitelhez.

Intézmény közeli bérletet válthatnak azok a szülõk,
akik valamilyen oktatási-nevelési intézménybe hordják rendszeresen gyermeküket. A lehetõséget a NYÍRVV
Nonprofit Kft. biztosítja azért, hogy reggel és délután
kedvezményesen parkolhassanak az iskolák és óvodák
környékén lévõ fizetõparkolókban. A bérlet egy tan-,
illetve nevelési évre 2100 forintba kerül.
Reggelente és a délutáni csúcsforgalomban gyakran
okoz nehézséget a gyermekes családoknak az, hogy parkolóhelyet találjanak. Ha van megállási lehetõség, a rohanásban idõt vesz el az, hogy aprópénzt és jegykiadó
automatát keressenek. Erre a problémára találta ki a
NYÍRVV Nonprofit Kft. az intézmény közeli bérletet, amelyet azok a családok válthatnak ki, akik gyermeküket valamelyik iskolába viszik.

azonban az önerõ-támogatás miatt csupán 6 millió forinttal terhelte meg a város költségvetését. Ezt már Nyíregyháza polgármestere mondta, miután megtekintette az új
gépeket. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, az a cél, hogy nyugat-európai színvonalon mûködjön a szemétszállítás és a
hulladékkezelés Nyíregyházán.
– Olyan várost szeretnénk, ahol az emberek jól érzik
magukat, és a hulladékgyûjtés, -kezelés, -szállítás, -feldolgozás a legmodernebb körülmények között zajlik. Ez
a projekt innovatív megoldásokat is tartalmaz és emellett
úgy is történik, hogy egy optimális költségráfordítással jár
együtt, a megvalósításával pedig a város környezetterhelése is csökken – tette hozzá a polgármester.
Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, a szemétszállítás modernizálásán túl számos olyan intézkedést hozott a város,
ami a közszolgáltatások színvonalát emelte és hozzájárult a környezetvédelemhez. Ilyen a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése, vagy éppen a bicikliút-hálózat fejlesztése is.

A kedvezményes bérlethez óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás szükséges, amit a gyermeknevelési intézmény
vezetõje állít ki a szülõ kérésére. Ezzel kell felkeresni a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Hõsök terén lévõ ügyfélszolgálati
irodáját, hétfõtõl csütörtökig 7.30-tól 15.30-ig, pénteken
7.30-tól 13.00-ig, ahol rögtön megváltható a bérlet. A kedvezményes lehetõség 2100 forintba kerül és augusztus 31éig használhatják az oktatási intézmények környékén a
fizetõparkolókban a gépkocsival érkezõk.
Az intézmény közeli bérlettel reggel 8.00 órától 9.00-ig,
délután pedig 15.00 órától 17.00-ig parkolhatnak a gyermeküket szállító szülõk. Megálláskor a bérletet a szélvédõ
mögött, jól látható helyen kell elhelyezni. Egy igazolás két
autónak biztosít kedvezményes parkolást. Az intézmény
közeli bérleten a városüzemeltetõ cég feltünteti azt, melyik
intézmény környékén jogosult a szülõ a kedvezményes
megállásra. A bérletet csak természetes személy igényelheti, felnõtt saját jogán nem parkolhat vele még akkor sem,
ha valamelyik felnõttképzõ intézmény hallgatója.

Horváth László, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõigazgató-helyettese hozzátette, a
PRIMOM évek óta szorosan együttmûködik a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal is, amely ugyancsak
idén ünnepli megalakulásának 25 éves évfordulóját. A
szervezet egyik legnépszerûbb programjának részeként
több száz fiatal indíthatta el vállalkozását. A sikeres
pályázatot várhatóan novemberben újraindítják.
A PRIMOM fontos szerepet vállalt Magyarország, szûkebben véve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a környezõ országok közötti gazdaság és kereskedelem fejlesztésében, üzleti kapcsolatok kialakításában, információcserében, valamint partnertalálkozók szervezésében is.
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HÍREK

A SZERELEM VAK, ÕSSZEL IS
Szinte nem telik el úgy hét, hogy az országos hírekben ne számolnának be vadbalesetekrõl. Augusztusban az õzek, szeptemberben a gímszarvasok, októberben a dámszarvasok, decemberben pedig a vaddisznók párzási idõszaka zajlik, amikor ezek az állatok
nagyobb eséllyel kerülhetnek az úttestre, persze, ez
igaz az év többi idõszakára is. Hazánkban évente több
száz vadat ütnek el, az így keletkezett kár pedig akár
milliós nagyságrendû is lehet, de emberi életbe is kerülhet.

esetrõl is hallani, melyek személyi sérüléssel járnak. Ennek oka egyrészt, hogy az elütött vad a szélvédõt áttörve
nagy erõvel a gépjármû utasterébe csapódik, míg máskor
a balesetet elkerülni szándékozó autós félrerántja a kormányt, s lesodródik az úttestrõl, vagy összeütközik a szembõl érkezõvel – tájékoztatta szerkesztõségünket Fülöp Ger-

Szerzõ: Bruszel Dóra
Múlt héten hétfõn, a 41-es számú fõúton, Nyírmada
külterületén, mikrobusz elé ugrott egy vad. A gépkocsi
vezetõje félrerántotta a kormányt és az autó az árokban
landolt. Két személyt könnyû, egyet pedig súlyos sérülésekkel szállítottak a kórházba.

ANYAGI KÁR, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS
A szerelem idején nemcsak az ember, hanem a vad is
„vak”. Párzási idõszakuk alatt gyakori jelenség, hogy az
évközben megszokott helyszíneken kívül is feltûnnek, intenzíven kergetõznek, s így bármikor keresztezhetik a
közúton közlekedõk útját.
– Az ilyen balesetek túlnyomó többségében a vad megsérül, a gépkocsiban pedig anyagi kár keletkezik, de olyan

(Fotó: illusztráció)
gely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje, aki hozzátette, éppen az ilyen balesetek elkerülése végett fontos a figyelem, a fokozott óvatosság és a csökkentett haladási sebesség. Vadak megjelenésére ugyanis az utak mentén számítani kell, különösen
ott, ahol ezt táblával is jelzik.
Plavecz János, megyei fõvadász kifejtette, mindent elkövetnek a vadbalesetek elkerülése érdekében, de tény,
hogy ezeknek az állatoknak természetes igényük, hogy

vonulnak, fõleg párzási idõszakban. Az utak gyakorta keresztezik a már generációk óta használt vadcsapásokat,
melyeken az állatok mozognak. Éppen ezért fontos az elõvigyázatosság.

A VADÁSZTÁRSASÁG TULAJDONA
Arra hívja fel a figyelmet, hogy ha bekövetkezik a baleset, az elütött állatot semmiképpen sem szabad elvinni a
helyszínrõl, mert az fontos információkkal szolgálhat a
vadásztársaságnak, továbbá lopásnak is számít. A vad
ugyanis annak a vadásztársaságnak a tulajdona, amelynek a területén elütötték. Ilyen esetben azonnal szólni kell
a rendõrségnek.
– A vad és gépjármû ütközése két veszélyes üzem találkozásának számít, ahol mindkét félnek viselnie kell a kárt.
Ez nemcsak az autó vezetõjére nézve kellemetlen, hanem
a vadásztársaságnak is, hiszen az elütött vad értéke is lehet akár milliós nagyságrendû. A szabályozásból következõen, ha az autós szabályosan közlekedik, de bekövetkezik a baleset, nem kell büntetésre számítania, csak saját
kárát viselnie. Abban az esetben azonban, ha gyorshajtás
miatt üti el az állatot, vagy kiderül, hogy rossz mûszaki
állapotú az autója, esetleg lejárt a mûszakija, akkor a gázolót terheli a vad értékének megfizetése is. A vadásztársaság és a rendõrség minden esetben alaposan megvizsgálja, hogy ki mennyire hibás egy ilyen balesetben – tette
hozzá a fõvadász.
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ÉRDEKESSÉGEK

KRÚDY

EBÉD Á LA KRÚDY
Nem tudja, mi lenne a legmegfelelõbb
hétvégi menü a család számára? Krúdy
Gyula szenvedélyes intenzitással élte meg
mindennapjait és ugyanez vonatkozott az
ételekkel való kapcsolatára is. Mûveiben
rendszeresen elrejtett egy-egy receptet,
amelybõl most bemutatunk egy ínycsiklandó menürészletet – a Krúdy-rajongóknak és a gasztronómia szerelmeseinek
egyaránt!
Rácponty
A megtisztított halat (ponty) feldaraboljuk, megsózzuk, megpaprikázzuk és megtûzdeljük vékony szalonnával. Kikent tepsibe 1 kg karikára vágott fõtt krumplit terítünk, rárakjuk a halszeleteket. Hagymát,
zöldpaprikát, paradicsomot, télen lecsót

teszünk rá. Megöntözzük zsírral vagy olajjal és megsütjük. Mielõtt teljesen megsül,
liszttel kevert tejfellel locsoljuk meg és kicsit tovább sütjük.
Sült tökkarikák
Tökkarikákat sózva, kevés borssal lisztben megforgatunk. Simán vagy palacsintatésztában sütjük ki. Tejfölös kapormártás vagy paradicsomsaláta való hozzá.
Mandulás rudacskák
15 dkg vajat, 15 dkg cukrot, 15 dkg lisztet és 15 dkg hámozott, darált mandulát
addig gyúrunk, míg nyújtható lesz. Fél cm
vastag rudacskákat vágunk. Megsütjük,
vaníliás cukorral hintjük meg.

KRÚDY NAPOK NYÍREGYHÁZÁN
Krúdy Gyula születésének 137. évfordulójára emlékeznek színes programokkal október 16-án és 17-én Nyíregyházán. Lesznek kiállítások, zenés-irodalmi
elõadások és filmvetítés is.
Szerzõ: Mikita Eszter
Krúdy Gyula 1878. október 21-én látta
meg a napvilágot Nyíregyházán, évek óta
ebben az idõszakban, a Krúdy Napokon
idézik fel a Szindbád írójának életét, munkásságát. Október 16-án, pénteken és 17-

én, szombaton kulturális programok repítik vissza az emlékezni vágyókat a 19. század végére és a 20. század elsõ éveibe.
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, kevés olyan ember
született, akit a magyar irodalom, képzõmûvészet a „fontos” emberek között tart
számon. Az alpolgármester kifejtette, az
egyik ilyen, a korában meg nem értett mû-

Rejtvényünk megoldásaként Krúdy Gyula egyik alkotásának címét olvashatják, melyet a Nyíregyháza az örökváltság századik évében jubileumi kötet számára írt, az
ifjúkorában a Nyírségben hallott anekdoták felhasználásával.

KRÚDY GYULA: ÁLMOSKÖNYV
A 12 csillagjegy nemcsak önmagában
értelmezhetõ, fontos szerepet foglalnak
el az álomfejtés világában is. Jöjjön hát
egy horoszkóp, kicsit másképp – Krúdy
tollából.
VÍZÖNTÕ: A Vízöntõ havában születettek álmukban gyakran vágyakoznak valami
újdonságra, ismeretlenre. Krúdy Gyula Önöket nevezi szomjas szívûeknek, azonban vigyázzanak a túlzott vágyakozással, élvezzék
az élet apró örömeit!
HALAK: A Halak csillagjeggyel rendelkezõk álmaikban gyakran találkoznak a vízi
világ lakóival – hisz a név kötelez –, azonban olykor a horgászbot másik végén találják magukat, és kibõl válhatna rettenthetetlenebb halász, mint Önbõl, kedves Halak?
KOS: A királyokénál is szebb álom vár
éjjelente a Kos csillagjegyûekre. Mérhetetlen gazdagságot, az álom földjébõl hatalmasra növõ búzakalászt, a tengerbõl pedig
aranybundában kilépõ nyájat ígér Krúdy az
álmodók számára.
BIKA: A Bikák komorsága is csak addig
tart, amíg le nem száll az éj. Álomról álomra
megdobban a szívük és a ridegséget felváltja a gyengédség, amire titkon másnap is szívesen emlékeznek. Ahogy Krúdy is mondaná, nem jó magányos fenyõnek lenni a
hegy tetején, igaz, kedves Bika?
IKREK: Az Ikrek hava is a név kötelez elvet vallja Krúdy elgondolásában. Kortól függetlenül az Ikrek álmát sokszor osztja meg
csecsemõkkel, másnap pedig a fülében csengõ gyermeksírás kíséri végig napját.
RÁK: A Rákok számára izgalmas utazást
6
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ígér az idõben Krúdy. Éjjelente a múltban
bejárt helyeket, arcokat élheti újra az álmodó. Ugye Önnel is elõfordult már kedves Rák,
hogy álombeli ismerõseirõl kiderült, hogy
egykor valódiak voltak?
OROSZLÁN: Nem számít napközben ki
Ön és mit csinál, éjszaka bátorsága és ereje
nem ismer határt. Ne csodálkozzon, ha másnapra virradóan keresi az oroszlánvadászatból maradt trófeát – azonban ne feledje,
mindez csak álom és nem valóság.
SZÛZ: A Szûz csillagjegyûek álmát
Krúdy a lepkékhez hasonlónak látja – épp
olyan sokszínûnek és tovaszállónak. Ám ez
adja meg az Ön különlegességét – nem
engedi el egykönnyen az álmát, a reggel
eljöttével is õrzi azt.
MÉRLEG: A Mérlegnek álmai legyenek
jók vagy rosszak, mindig nagy jelentõséggel bírnak tulajdonosuk számára. Krúdy
Gyula úgy jellemzi e csillagjegy szülöttét,
hogy õk azok, akiknél nem szokás az álmokat nyomban elfelejteni.
SKORPIÓ: Kedves Skorpió, legyen óvatos, hiszen ha nem vigyáz, könnyen elveszítheti álmát és hiába kínozza magát utána, az elveszített álmot – legyen az bármilyen jó is – sosem találhatja újra.
NYILAS: A Nyilas csillagjegyûeket boldog szerelem várja álmukban, a valóságban azonban számolniuk kell azzal, hogy
mindenki védeni kívánja szívét a nyilas elõl
– szól Krúdy jóslata.
BAK: A Bakot is óvatosságra inti Krúdy.
Ön felett is uralkodott már el álmában a
féltékenység, kedves Bak? Ébredjen, egy
rossz álom ne nyomja rá a bélyegét az Ön
elõtt álló új napra! (Szerzõ: Farkas Fanni)

vésznek számító Krúdy Gyula, akinek irodalomtörténeti munkássága ma már része
a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékeknek. Hozzátette, a jó tollú
ember, az érzelmeit szépen fogalmazta
meg és úgy írt Nyíregyházáról, ahogy más
nem. A városnak ez fontos, többek között
ezért is választotta 2011-ben posztumusz
díszpolgárává.

JELENTÕS ÖSSZEFOGÁS
Az idei Krúdy Napok rendezvénysorozat is jelentõs összefogással valósul meg.
Támogatják és a szervezésben részt vettek:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Móricz Zsigmond Színház, a
Kállay Gyûjtemény, a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ, a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Nyíregyházi Települési Értéktár, a
Krúdy Gyula Gimnázium, a Széchenyi István Szakközépiskola, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola.
Részletes program a lenti plakáton, illetve
a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.
Idén a Krúdy Napok rendezvénysorozat
részeként várja az érdeklõdõket a„Nyitott
Városháza” program. Jelentkezés a
regisztracionyiregyhaza.hu e-mail címen,
vagy munkaidõben a 42/524-507 telefonszámon lehetséges.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír
ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.
FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony
(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján); elsõ éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);
3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata, mely tartalmazza a kumulált átlagot);
4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlõ igazolását;
6.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolását (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);
7.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy
Okmányiroda által igazoltan).
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. november 9.
CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:
RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni
látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon (Kobzosné Kiss Beatrix, telefon: 42/524-585) kérhetõ.
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EGÉRFOGÓ A SZÍNHÁZBAN
A Hedda Gabler helyett Az egérfogó címû mûvet mutatja be a Móricz Zsigmond Színház holnap este a Krúdy
Kamarában Szász János rendezõ betegsége miatt.

személyesít meg. Mint megtudtuk, a darab egyik sajátossága, hogy elõször rádiójáték volt, azt dramatizálta a szerzõ, s utána írta csak meg novellának. Mirõl szól a történet?

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

CSALÁDI TRAGÉDIA

A színházigazgatók rémálma, amikor közvetlenül egy
darab olvasópróbája után derül ki, sokféle szempontnak
megfelelõ másik mûvet kell felkutatni és rövid idõn belül
színpadra állítani. Szerencsére ez a szituáció nem fogott
ki Schlanger András direktoron. Választása, a mellette álló
csapattal egyetértésben, Agatha Christie legkedveltebb krimijére esett, amellyel nem vettek zsákba macskát, hiszen
az óriási érdeklõdés miatt 63 éve levehetetlen a londoni
West End mûsoráról.
– Terveimben az szerepelt, hogy az évad elején nem
játszom, és nem rendezek, hogy ezzel is segíteni tudjam
a többiek munkáját – mondta el lapunknak színházunk
vezetõje. – A váratlan helyzetben azonban megbeszéltük kollégáimmal, mik a legcélravezetõbb teendõink a
következõ idõszakban, s ezzel a város vezetése is egyetértett. Úgy döntöttünk, Ibsen mûvével megvárjuk Szász
János felépülését, amit a kiváló rendezõ örömmel fogadott. Ugyanakkor nem akartuk, hogy ne legyen premier
a Kamarában, ezért gyorsan új darabról kellett gondoskodni. Az egérfogóval korábban már foglalkoztam, s
mindannyian úgy láttuk, a darab megfelelõ, ezért elkezdtük a próbákat. Most, hogy kirajzolódni látszik a végeredmény, úgy vélem, jól választottunk. Amellett, hogy
egy krimirõl van szó, a darab nagyon mély és fájdalmas
emberi történeteket is hordoz. Szép és komoly elõadásnak sikeredett a miénk.

A HÓESÉS MINDENT FELBOLYGAT
A darabot korábban a Pest közelében lévõ Veres 1 Színházban mutatták be, melynek Venyige Sándor az igazgatója, aki Nyíregyházán járt fõiskolára, itt volt színész és
dramaturg. Olyan mûvészek szerepelnek a stáblistán, mint
Verebes Linda, Székhelyi József, Dósa Mátyás... Schlanger
András rendezte az elõadást, és kettõzve Venyige Sándorral játszotta Metcalf õrnagyot, akit most Nagyidai Gergõ

Számos, korábban megjelent lapszámunk, a „Napló”, Majchrovics János
nyomdásznak nemcsak a keze munkáját, hanem ujjlenyomatát is õrzik. János nincs többé. Elment, itt hagyott és
most az egyszer nem „viccelt”. Onnan ment nyugdíjba, ahol tanulóként,
a Vasvári gimnáziumi érettségije után sajátította el ezt a
gyönyörû szakmát. Tanított, nevelt, irányított, képezte
magát és a körülötte nyüzsgõ fiatalokat.
A tanulóból vezetõ, tanító lett. Átadott képességeit
fiatal kollégái viszik tovább.
János, Kolléga Úr, az Ég legyen Veled! Mi kegyelettel tartunk emlékezetünkben.
Búcsúznak: Tisztelõid és Olvasóid

RETRO KÖNYVTÁR
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!” Ezzel a mottóval és megannyi színes programmal igyekeztek az
idei esztendõben minél több irodalomszeretõ embert
invitálni a Könyvtári Napok szervezõi az olvasnivalók birodalmába október 5. és 11. között.
A hétnapos rendezvénysorozat alatt az érdeklõdõk
megismerkedhettek a könyvtárban õrzött helyi értékekkel, megtudhatták mi az a látványmakettezés, ismeretterjesztõ elõadásokat hallhattak az egészséges életmód
jegyében, de sorra nyíltak a kiállítások a szépkorúak
kézimunkáitól kezdve a retro számítógépeken át, a
visszavitt könyvekben felejtett könyvjelzõkig. Az évek
óta nagy sikerû rendezvénysorozat célja, még több olvasót csalogatni az intézmény falai közé. Hagyomány
már, hogy az esemény alatt ajándékkal jutalmazzák a
legfiatalabb, a legidõsebb és a leggyakrabban könyvtárba járó olvasót, valamint a legtöbb olvasnivalót kölcsönzõ családot is. Két pályázatban is eredményt hirdettek,
keresték a nyár könyvfalóját és a Guruló-könyvtár kapcsán is díjazták a legötletesebb írásokat. A 10. Országos
Könyvtári Napok vasárnap a neves író, Leslie L. Lawrence
közönségtalálkozójával zárta kapuit.

JEGYZET

OLVASÓI LEVELEK

„FELSZÁLLT A FEHÉR FÜST”

A FEKETE MADONNÁNÁL

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Mostanában feltûnõen sokat járok a Nyíregyházi Fõiskolára! – jegyezte meg a polgármester azon a sajtótájékoztatón, amikor bejelentették, januártól egyetemmé válhat a Sóstói úti intézmény. Dr. Kovács Ferenc, félig megfordulva, a mellette ülõ Kvancz József tekintetét kereste. A
kancellár pedig bajtársiasan mosolyogva bólogatott. Ebbõl az egymásra pillantásból sok mindent ki lehetett olvasni. Többek között azt, hogy az elmúlt hónapokban sokat kellett koptatni a szaktárca és a miniszterelnöki hivatal lépcsõit, hogy meggyõzzék a döntéshozókat, hagyják
meg önálló intézménynek a mezõgazdasági és tanárképzõ összeolvadásából létrejött felsõfokú iskolát. A dolog nem
volt könnyû. Számos forgatókönyv terjedt arról, mi lesz a
sorsa a fõiskolának. A drasztikus kivéreztetéstõl kezdve a
Debreceni Egyetembe való beolvasztásig mindenféle folyosói pletyka terjengett a városban. Hogy ezeknek volt-e
bármiféle alapjuk, már nem érdekes. Ám a polgármester
és a kancellár arcán végigfutó elégedett mosoly árulkodó:
esélyt kapott Nyíregyháza legnagyobb fõiskolája.
Soha nem látszott Onder Csaba olyan feszültnek, mint a
múlt héten. A rektorjelöltek programjáról készült híradós
anyag a Nyíregyházi Televízió számára és egyenként álltak
a kamera elé. A nyelvész Pethõ József tanár úr kimért volt, a
mérnöktanár Sikolya László, menedzseresen határozott, az
irodalmár Onder Csaba pedig láthatóan feszült, mint aki
nagy teher cipelésére készül. Kedd délután a szenátus kezébe került a sorsuk. Hármójuk közül ketten, Sikolya és
Pethõ tanár urak persze maguk is szenátustagok, õk így aktívan élték meg a rektorválasztást. Mintegy két óra kellett
ahhoz, hogy kiderüljön, a három jelölt közül Onder Csaba
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– London mellett egy frissen nyílt panzió lakóit elvágja
a hó a külvilágtól. Sorban ide érkeznek a darab furcsa
alakjai, akik nem ismerik egymást. Történik egy gyilkosság, s az elõadás folyamán kiderül, mindenkinek köze van
hozzá. Csak az utolsó öt percben tudjuk meg, hogy egy
sok évvel ezelõtti családi tragédia szálai hogyan vezettek
ide. A többi maradjon titok
az elõadásig! Gulácsi Tamás
egészségügyi problémái miatt Haumann Mátéval lekettõzve formálják meg Trotter
rendõr õrmestert. A további
szerepeket Széles Zita, Varga Norbert, Balogh Gábor,
Horváth Margit, Kosik Anita
és Horváth László Attila alakítják.
A premier után is igen
„sûrû” napjai lesznek
Schlanger Andrásnak, hiszen
Az ördög címû fantasztikus
Schlanger András
Molnár Ferenc darab címszerepét formálja meg a korábbi színházigazgató, Tasnádi
Csaba rendezésében. Az elõadásban Vaszkó Bence és
Trokán Anna is központi szerepet játszik. Schlanger András számára további izgalmat okoz, hogy december 3-án
mutatja be a Kolozsvári Magyar Opera az Árgyélus királyfi címû meseoperát, melyet Tóth Péter zeneszerzõ,
Várady Szabolcs és Bognár Róbert író, valamint a nyíregyházi teátrum igazgatója közösen alkottak. Jövõre bérletben játssza majd a Szegedi Nemzeti Színház is az õ
rendezésében, s nagyon szeretné, ha – a szegedi közönség mellett – a nyíregyháziak is láthatnák. Ezzel elindulhatna a megvalósulás útján az a vágya, hogy a Móricz
Zsigmond Színházban is lehessen operaelõadás, amire a
ráhangolást kicsi korban kell elkezdeni.

A NYOMDÁSZ HALÁLÁRA
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kapta a legtöbb voksot. Ha az Emberi Erõforrások Minisztériuma is áldását adja, valamint a köztársasági elnöktõl néhány héten belül átveszi a megbízólevelét, nemcsak a Nyíregyházi Fõiskola rektora lesz, hanem január elsejétõl a Nyíregyházi Egyetem elsõ rektora is.

Sorsdöntõ szenátusi ülés
Onder Csabát azonnal megrohamozta a sajtó. Szinte
még fel sem ocsúdott, már arról kérdezték, mi lesz az elsõ
lépése. Azt hangsúlyozta, a január elsejétõl esedékes alkalmazott tudományok egyeteme címet tartalommal kell
megtölteni. Olyan pedagógus- és mérnökképzést kell létrehozni Nyíregyházán, ami vonzó a diákok számára és a
munkaerõpiacon is használható diplomát ad. Lefordítva:
a jelenlegi hallgatói létszámot növelni kell, erõsíteni szükséges a képzést és a piac igényeihez kell igazítani a diplomákat. A feladat nem könnyû, mivel mindezt két rivális
nagyváros, Debrecen és Miskolc szorításában kell majd
megvalósítani, úgy, hogy mindenki a hallgatói létszám
csökkenésére panaszkodik. Kevés a gyerek, és aki csak
teheti, a legjobb, legnépszerûbb felsõoktatási intézményekben szeretne diplomát szerezni.

A Lengyel-Magyar Baráti Társaság idén õsszel Krakkóba és Czestochowába kirándult. A közelmúltban megnyílt földalatti múzeumot tekintettük meg. Itt a város
eredeti, fával szegélyezett macskaköves útjainak darabjai fölött, aranymûvesek és kovácsok mûhelyei, kereskedõk üzletei között, majd pedig egy sok száz éves temetõben sétálhattunk.
Az óvárosban vacsoráztunk, majd az esti fényekbe
öltözött Krakkón sétáltunk el a Wawelig. Krakkóból
másnap Czestochowába, a világhírû búcsújáróhelyre
utaztunk. Itt a Jasna Góra-i kolostorba látogattunk el. A
Fekete Madonna kegyképét évente négymillió zarándok keresi föl. Mi, Román atya kíséretében – és értõ
vezetésével – járhattuk be a kolostor szépséges bazilikáját, történelmi épületeit, a múzeumot és a kincstárat.
Nagy örömmel fedeztük föl Szent István és Szent László királyaink nagyméretû képeit, s a lengyel és a magyar uralkodók õsi tablóját. A harmadik napon (vasárnap) a számunkra oly kedves Zakopanéba utaztunk tovább, s onnan már a Lengyel-Tátra élményével tértünk
haza. Lengyelország visszavár...
Bárkányi Wieslawa

KÖZLEMÉNYEK
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SZALAGAVATÓK
A
-N IS
Már javában zajlanak Nyíregyházán a szalagavatók. Az
ezekrõl készült fotókat megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu weboldalunk folyamatosan frissülõ galériájában,
a Nyíregyházi Televízió pedig a hagyományokhoz híven,
idén is mûsorra tûzi a középiskolások fergeteges elõadásait, amit október végétõl láthatnak a képernyõn.

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 12/A

ÚJ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK
A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGON
Uniós támogatásnak köszönhetõen négy helyszínre kapott új informatikai eszközöket a Felsõ-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A jövõben az 500 millió
forintot meghaladó fejlesztéssel biztosítják majd a
rendszerek közötti megfelelõ minõségû adatcserét,
az érintett szervezetek távközlési költségeinek csökkentését, illetve az e-kormányzat rendszeréhez történõ csatlakozást.
A vízügyi szervezetek már korábban is rendelkeztek
országos kiterjedésû számítógép-hálózattal, de az eszközök és a hálózati infrastruktúra már nem felelt meg
az elõírásoknak, a szakmai elvárások teljesítését pedig
az alacsony átviteli sebesség is nagyban korlátozta –
ezért volt szükség a fejlesztésre. A jövõben, az új rendszerre történõ áttérés biztosítja, hogy az információáramlás olyan rendkívüli körülmények között is (pl. árvíz) mûködõképes maradjon, amikor a hagyományos
hálózatok részben vagy egészben tönkremennek. Ez
alapvetõ követelmény, hiszen a vízügyi intézmények
számára a kommunikáció elérhetõsége különösen fontos a védelmi tevékenységük során. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat VoIP megoldásának használatával a
Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság más intézmények felé irányuló távbeszélési költségei mérséklõdnek,
modernizálódik a hangalapú kommunikáció. A kormányzati intézmények közötti hívások ingyenesek lehetnek, a hálózatból kifelé irányuló hívások pedig helyi tarifával bonyolíthatók le.
(x)

Gazdasági társaság

INFORMATIKUS
munkatársat keres.
Munkakörében ellátandó feladatok:
– Informatikai eszközök, rendszerek felügyelete/üzemeltetése
– Felhasználók támogatása
– Információbiztonsággal kapcsolatos feladatok tervezése/végrehajtása/ellenõrzése
– A feladatokhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtása
Alkalmazási feltétel:
– Felsõfokú informatikai szakirányú végzettség
– „B” kategóriás jogosítvány és legalább 1 éves gépkocsivezetõi gyakorlat
Elõny:
– Információbiztonsági területen szerzett gyakorlat
– Informatikai rendszerek üzemeltetésében szerzett
gyakorlat
– Nyíregyházi lakóhely
A pályázatokat „INFORMATIKUS” jeligére kérjük
a Nyíregyházi Napló szerkesztõségébe
(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.), vagy a
naplo@nyiregyhazitv.hu címre.

Beadási határidõ: 2015. október 22.
2015. OKTÓBER 16.
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ÉRDEKESSÉGEK

RIPORT

„BIZONYÍTANI AKARTAM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ!”
RIPORT VÁRADI GUSZTÁVVAL, A TEHETSÉGES NYÍREGYHÁZI FIATALLAL
A szinte megállás nélkül mosolygó fiatalembert az élet
nehézségei nem kímélték, de a zene világában mindig
jól érezte magát, elvarázsolta az éneklés szépsége.
Számtalan iskolai és városi rendezvényen mutatta már
meg különleges tehetségét, de fellépett országos szintû versenyeken is. A megannyi díj és elismerés ellenére azonban soha nem az lebegett elõtte, hogy gyõzni
szeretne: egyszerûen csak bizonyítani akart, hogy igenis
képes elmenni és leküzdeni az akadályokat!
Szerzõ: Bruszel Dóra
Hideg õszi nap volt, amikorra egy találkozót beszéltem
meg a 21 éves nyíregyházi fiatallal, akinek neve már nem
ismeretlen a helyiek körében. Talán nincs is olyan verseny
vagy iskolai rendezvény, ahol ne csendülne fel Váradi
Guszti énekhangja. Õ az, aki több országos Ki mit tud?ról és egyéb megmérettetésrõl hozta már el az elsõ díjat.
A Velencén megtartott Mûvészeti Fesztiválon például énekzene kategóriában arany minõsítést kapott, és övé lett a
Roma Kultúráért járó fõdíj is. Járt már a szentegyházi
Gyermekfilharmónia meghívásához kapcsolódó erdélyi
koncertkörúton, fellépett Közép-Európa legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválján, a VIDOR-on, szerepelt a FÕHEn, a LIKE Tehetségkutatón, tavaly bejutott az egyik kereskedelmi csatorna zenei versenyének legjobb 50 fõs csapatába, a 2015/16-os tanévben pedig felvételt nyert a világhírû gitármûvész, Snétberger Ferenc zenei tehetség központjába.

„KINYÍLT ELÕTTEM A VILÁG”
A Ridens Speciális Szakiskolában délután három órát ütött
az óra, amikor a nap utolsó csengetését hallva, a fõbejáraton tucatjával hagyták el a diákok az intézmény épületét. A
falak között hirtelen megszûnt a gyerekzsivaj és a táblán
megcsikorduló kréta zöreje. Üresek lettek a folyosók. A
kacskaringós épületrendszerben csak egy tanterem nem tért
nyugovóra. Sõt! Délután három óra után lett igazán zajos,
hiszen mindennap ott próbál Váradi Guszti dr. Venter
Györgyné Magdi nénivel, aki nemcsak énektanára, de barátja, biztatója, és ahogy õ mondja, pótmamája is lett. Itt
ültem le velük beszélgetni a fiatal tehetség magánéletérõl,
zenei pályájáról, álmairól és a nagybetûs jövõrõl.
– Hétéves koromig intézetben nevelkedtem a nõvéremmel. Tizenketten vagyunk testvérek, de csak minket adtak
be. Késõbb nevelõszülõkhöz kerültem. Akkor nagyban megváltozott az életem, kinyílt elõttem a világ, hiszen elõtte alapvetõ dolgokkal sem voltam tisztában, például azzal, hogy
melyik a jobb és melyik a bal kezem – avatott be magánéletébe a fiatal tehetség, akinek a vér szerinti szülei zenével
foglalkoztak, így valószínûleg innen jön az éneklés iránti rajongása. Tanulmányait a Göllesz Viktor Speciális Szakiskolában kezdte meg, majd 17 évesen került át a Ridensbe. Azóta pedig, mindennap zenével foglalkozik, persze, csak iskolai kötelességei elvégzése után, hiszen a parkgondozó szakma megszerzését követõen most irodai asszisztensnek tanul.

„SOHA NEM KÍSÉRTEK EL A FELLÉPÉSEKRE”
Guszti elsõ igazi megmérettetése a Csillag Születik címû
verseny elõválogatója volt, amit szintén nem árult el nevelõszüleinek, csak Magdi nénit kérte meg, hogy kísérje el. A
meghallgatás jól sikerült, mi több, „be is jutottak”. No igen,
õ az a fiatal tehetség, akinél már a beszélgetés elején feltûnt, hogy mindig többes számban nyilatkozik. Eredményeit
ugyanis soha sem önmaga dicsõségének tartja, hiszen mindent együtt érnek el. A mûsorfolyam végül nem vette kezdetét, de a korábbi eredményeken felbuzdulva, tavaly egy
újabb tehetségkutatóban mérettette meg magát, ahol bekerült a legjobb 50 énekes közé.
– Emlékszem, hajnalban kellett indulnunk Budapestre,
az elsõ castingra. Otthon csak annyit mondtam, hogy szerepelni fogok, de azt nem, hogy hol. Féltem elmondani,
mert lehet, hogy nem engedtek volna el, sõt biztos. Szerencsére a Ridens iskolától megkaptuk a mikrobuszt. Ha
ez nem történik meg, akkor nem is tudtunk volna elutazni, mert a régi nevelõszüleim nem támogattak anyagilag.
Mindenki azt mondta az iskolában, hogy próbáljam meg.
Persze, szerettem volna gyõzni, de nekem az volt az elsõ,
hogy bizonyítsak, hogy megmutassam, tudok énekelni,
mert sokan kételkedtek bennem. Több fordulón is részt
10

2015. OKTÓBER 16.

Váradi Guszti és dr. Venter Györgyné Magdi néni
vettem. A zsûri elõtt Oláh Gergõ: Törj ki a csendbõl! címû
számát énekeltem és négy igent kaptam, a közönség pedig felállva tapsolt. Itt már új nevelõszüleim voltak, akik
el is kísértek és mindenben támogattak. Végül csak a legjobb ötven közé jutottam be, de megismertem az érem
másik oldalát, a kamerák elõtti élet kemény mindennapjait. Megkönnyebbültem, hogy véget ért számomra a ver-

„NEM ISMERTEM A KOTTÁT”
– Az éneklés megnyugtat, és a belsõbõl jön. Magdi
néni is mondja, hogy tanítható vagyok, de bevallom,
sokszor nem tudtam azt, hogy mit csinálok. A kottát
sem ismertem. Az volt a szerencsém, hogy mindent
meghallottam, hogy mi milyen hangnemben van. A
zenélés így korábban csak hobbi volt, de itt találkoztam olyan tanárral, aki nem akart megváltoztatni.
Korrigált, javított, és elkezdtem komolyabban foglalkozni a dallamokkal. A régi nevelõszüleim soha nem
kísértek el a fellépéseimre. Egyetlen egyszer tettek
kivételt, amikor a Kodály Zoltán Általános Iskolában,
egy nemzetközi konferencián énekeltem. Mindig azt
kérdezték, hogy minek zenélek, mert úgysem lesz
belõlem semmi. Otthon nem is énekeltem, mert nem
szerették. Aztán mikor látták, hogy felállva tapsolnak nekem az emberek, akkor talán megértették, hogy
mit jelent az, hogy mindenem a zene, az éneklés.
seny – hallgattam Gusztit, miközben az járt a fejemben,
ennyi megpróbáltatás után hogy tud mégis mosolyogni. A
válaszra nem kellett sokáig várnom: a fiatal tehetség mindig azt értékeli, amije van és soha nem gondol arra, amije
lehetne. Tanulni és fejlõdni akar, mindig többet és többet.

VILÁGHÍRÛ ZENÉSZEK KÖZÖTT TANUL
Minderre pedig jó esélye is van, hiszen idén felvételt nyert
a Snétberger Zenei Tehetség Központba. Az iskola névadója
egy salgótarjáni roma származású, de ma már világhírû jazz
gitármûvész, aki Berlinben telepedett le. Õ az, aki missziójának tekinti egy erõs, hazai és nemzetközi szinten egyaránt
elismert, modellértékû iskola megteremtését, melyben a fiatal, hátrányos helyzetû roma zenei tehetségeket világszínvonalú képzés és mentorálás révén hozzásegíti zenei karrierjük elindításához. A táborhelyen, Felsõörsön töltenek el a
kiválasztott diákok (60-an) nyáron 6, õsszel és tavasszal pedig 3-3 hetet. De mielõtt meghívást kapnának oda a fiatalok,
Snétberger Ferenc bejárja az országot és meghallgatja a tehetségeket. Ezen vett részt Guszti is, aki teljesen véletlenül
talált rá a felhívásra. Szerencsére, hiszen azóta már az iskola
tanulója és túl is van az elsõ hathetes kurzuson.
– Az ottani énektanáromtól, Szõke Nikolettától – aki
bejárta már a világot – is rengeteget tanultam. Az õ irányításával kóstoltam bele a jazzéneklés világába, ami nagyon

tetszik. De tanít ott amerikai, német származású zenész,
vagy a 100 Tagú Cigányzenekar tagja, és Éliás Junior is.
Reggel 8-tól este 11-ig csak a zene, a zene, a zene. Az
ottani szakemberek a rólam írt jellemzésben nagyon meg
voltak elégedve velem, így meghívást kaptam az õszi 3
hetes kurzusra is – hangsúlyozta.
Guszti korábban szeretett volna mûvészeti iskolába járni,
de nem támogatták. Az életben azonban bármilyen akadály is
gördült elé, nem tért le arról az útról, amely a zenei sikerekhez
vezeti el. Van, hogy délután kettõ és három óra között elkezdi
a próbát és este nyolckor fejezi be. Persze, azt is tudja, hogy
már csak két évet járhat a Ridensbe, ugyanis a fiatalok 3 éves
kortól 23 éves korig tanulhatnak ott. Hogy mi lesz vele ezután? Õ azt mondja, vannak tervei, de egyelõre szeretné megvárni a Snétberger kurzusok végét. A legfontosabb pedig, hogy
addig is megfogadja Magdi néni tanácsait, aki szerint mindent meg kell tennie ahhoz, hogy az iskolában is tudjon
elõrehaladni, és az õsi tehetséges hangját is megõrizze.

Gyakorlás a Snétberger-intézetben
– Ez egy speciális iskola. Itt aprólékosabban, több türelemmel kell a gyerekekkel foglalkozni. Guszti másabb.
Igazából õ nem ide való. Harmadik éve foglalkozom vele,
mert rögtön felfedeztem, hogy benne van „a Guszti” és
ez különleges. Van egy nagyon jellegzetes hangja. Ezer
közül is fel lehet ismerni. Mindig számíthat rám és bízom
benne, hogy a jövõben is kihasználja a támogatást, és szorgalmával eléri, amirõl mindig is álmodott, hogy „kitörjön
a csendbõl” – tette hozzá Magdi néni.
Fél ötöt ütött az óra, amikor a beszélgetés végéhez értünk. Guszti még énekelt egy utolsót, majd elköszöntem
tõlük. Noha az iskolában, a folyosókon végigsétálva már
a légy zümmögését sem lehetett hallani, eszembe jutott
egy dal. A gyõztesek dala, amit pont az egyik tehetségkutató mûsor nyertese énekelt el és már Guszti szájából is
többször elhangzott:
„Ha a lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy
vihar várt és árnyék gyûlt körém. Te eljöttél és a súlyból csak egy szárny lett, ez a gyõzelem így nem csupán enyém.”

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

FIATALOKKAL A BÛNMEGELÕZÉSÉRT
Ajándékkal és emlékoklevéllel köszönte meg az önkormányzat és a rendõrség tíz fiatalnak a munkáját,
akik kiemelkedõen teljesítettek az idei „Tourist-Police”
programban.
Szerzõ: Piszár Tünde
Évek óta vesznek részt a nyíregyházi fiatalok a megyei
rendõrkapitányság által szervezett bûnmegelõzési programban. Az idei évben a rendõrség kötelékében 64 diákot
sikerült mozgósítani, akik elsõsorban az idegenforgalom
szempontjából frekventált helyszíneken teljesítettek szolgálatot. A diákok az 50 órás közösségi szolgálat részeként
segítették a hazai és külföldi turisták tájékozódását, valamint többnyelvû szórólapokkal igyekeztek felhívni a turistákra leselkedõ veszélyekre a figyelmet.

tárgyjutalommal köszönte meg annak a tíz diáknak a munkáját, akik a nyári idegenforgalmi szezonban a legkiemelkedõbben, legaktívabban tevékenykedtek. Az eseményen
Jászai Menyhért alpolgármester hangsúlyozta, Nyíregyháza vezetése kiemelten fontosnak tartja a közbiztonság segítését, támogatását. A „Tourist-Police” munkája éppen
ezért értékes, nemcsak a közjót szolgálja, de jó példa a
diákok számára is.

ELISMERÉS A LEGAKTÍVABBAKNAK
Szerdán délután Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere és dr. Illés László rendõr alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje oklevéllel jutalmazta és

A program õsszel tovább folytatódik. A rend õreivel,
diákokkal karöltve mindenszentekkor az Északi temetõben, valamint a belvárosban, a Karácsonyi Forgatagban is
találkozhatunk.

Tájékoztatás az elszámolási
idõszak változásáról
Tisztelt Fogyasztók!
A nyíregyházi távfûtésben fontos változás történt a 2015-ös évben.
Ennek oka alapvetõen az aktuális jogi környezetben keresendõ. Egyrészt figyelembe kell venni a Távhõszolgáltatási törvény végrehajtási
rendeletében (157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet) foglaltakat,
másrészt tekintettel kell lenni az áfatörvény 2016-tól esedékes változásaira is. Ezek alapján a Nyírtávhõ Kft. módosította az egy évet felölelõ elszámolási idõszakot: az eddigi naptári éves (azaz január 1jétõl december 31-éig tartó idõszakra vonatkozó) elszámolás helyett
áttért a fûtési idõszakhoz igazodó (az adott év május 16-ától következõ év május 15-éig tartó) elszámolásra.
Tekintettel arra, hogy az átálláshoz kapcsolódóan jelenleg az elsõ
olyan évrõl van szó, amikor a fûtési szezonhoz igazodó elszámolások
készülnek, a fûtési költségmegosztók szerinti elszámolások esetében
2015 júniusában kibocsátott elszámoló számlák a 2015. január 1. és
2015. május 15. közti elsõ félévi fûtési költségek alapján készültek el.
A változás elsõként tehát ezt az évet érinti. Az elsõ fûtési szezon
(2015/2016-os) elszámolása a 2015. május 15-ei és 2016. május 15ei értékek különbözeteként lesz elszámolva.
Ettõl kezdve a költségmegosztók alapján elszámoló fogyasztók minden évben július hónapban fogják megkapni az elõzõ idõszak – akkor
már teljes fûtési szezonra vonatkozó – fûtésköltség elszámolását.
Nyíregyházán kizárólag rádió távleolvasású költségmegosztók találhatók, a készülékek fogyasztási adatainak leolvasásához már nem
szükséges a lakásokba történõ bejutás. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a fûtési idõszak szerinti elszámolásra történõ átállás miatt a költségmegosztókba beprogramozott fordulónapok december 31érõl május 15-ére történõ átprogramozása vált szükségessé.
Az átprogramozás csak a költségmegosztók határnapi átállítását jelentette (május 15-ére), a készülékek nullázása nem történt meg, továbbra is (2016. május 15-éig) folyamatosan számolnak.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2015. OKTÓBER 16.
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AKTUÁLIS

BEFEJEZETT SZENNYVÍZPROJEKTEK

Stratégiai együttmûködést kötött múlt héten
szerdán a Földmûvelésügyi Minisztérium a Zsindelyes Pálinka Zrt.-vel.

Ünnepi közgyûlést tartott a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. múlt
hét csütörtökön a Korona Hotelben. A cég szolgáltatási területén a mögöttünk álló két évben nyolc fejlesztési projekt valósult meg. A beruházásokkal 26
település 66 500 lakosának életminõsége javult.

A cél a felek közötti folyamatos információcsere, valamint rendszeres konzultáció segítségével a természeti értékek, a biológiai sokféleség, az épített és szellemi
örökség megõrzése hazánkban. Papp József, a Zsindelyes Pálinka Zrt. tulajdonosa azt mondta, mindez elismerés számukra, ám ezzel felelõsséget is kaptak. – Célunk a magyar értékek, a kulturális tradíciók fenntartá-

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
örömmel jelentette be, hogy a lezárult projektek összértéke közel 36,5 milliárd forint. Hatalmas csatornázási beruházások voltak a térségben, 16 olyan településen is, ahol eddig nem állt rendelkezésre kiépített rendszer. Több városban – mint például Nyíregyházán – a
meglévõ hálózat bõvült, illetve új szennyvíztelepeket
is építettek vagy felújítottak. Ezzel több mint 24 ezer
bekötésre nyílt lehetõség.

MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS
Az ünnepi közgyûlésen az érintett térségek és települések vezetõi bemutatták a beruházások eredményeit. A legnagyobb fejlesztés Nyíregyházán valósult meg.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, 13,7 milliárd forintos beruházás történt, ami a város jövõje szempontjából kulcsfontosságú. 190 kilométer vezeték, 109
átemelõ, szennyvíztisztító telep és komposztálótelep

Ünnepi közgyûlés a projektek lezárását követõen
épült meg. Az önkormányzat az önerõalapból is nyert
1,3 milliárdot, így ez egy sikeres projekt lett a kezdeti
nehézségek ellenére is.

JAVULT A LAKOSSÁG ÉLETMINÕSÉGE
A közgyûlésen hangsúlyozták, a nyolc projekt eredményeként az összegyûjtött szennyvizek a 21. század
igényeinek megfelelõ telepekre érkeznek, és a legmodernebb technológiával valósul meg a tisztításuk is. Így
a jövõben összességében évi több mint 2 millió köbméter távozó szennyvíz sem terheli tovább a környezetet.

OLTALOM PARTNERSÉG
További szakmai együttmûködésben állapodott meg
múlt héten csütörtökön az Oltalom Szeretetszolgálat
és a bajorországi herzogsägmühlei evangélikus diakóniai
falu. A két segítõ szervezet 15 éve van kapcsolatban
egymással. Szakembereik rendszeresen látogatják meg
egymást és vesznek részt tapasztalatcserén.
A nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat munkatársai
az évek során sok mindent elsajátíthattak a közismerten
magas színvonalú bajor szociális ellátás módszereibõl és
azokat meghonosíthatták a hazai gyakorlatban, de a né-

A MAGYAR ÉRTÉKEKÉRT

Dr. Simon Miklós térségi országgyûlési képviselõ, Papp
Józsefné és Papp József tulajdonosok, illetve
dr. Nagy István államtitkár

sa és népszerûsítése hazánkban, illetve országhatáron
kívül is. A közelmúltban bekerülhettem a Pálinka Nemzeti Tanácsba is, így a döntéseknél szavazati jogom lesz.
Igyekszem tenni a magyar értékekért, a tradíciókért és
kiemelten kezelni a pálinka ügyét, mint nemzeti kincsét, hiszen nekünk ez küldetésünk.

ÕSZI VIRÁGOSÍTÁS

met szakemberek is több új dolgot tapasztaltak Magyarországon. Többek között azt, hogy krízishelyzetben itt nem
emelik ki a gyerekeket a családból.

BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉS
Az együttmûködés új eleme, hogy a német partner felajánlotta a magyar szakembereknek azt, hogy hosszabb
idõt tölthetnek Németországban, ott munkatapasztalatokra tehetnek szert, illetve megismerkedhetnek a bajorországi egyházi és világi ellátórendszer sajátosságaival.
Elkezdõdött az õszi virágosítás Nyíregyházán, melynek
eredményeként a tavalyi évhez képest csaknem 10 ezerrel több hagymás és kétnyári virág díszíti majd a közterületeket. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai elõreláthatóan 43 500 tõ kétnyári virágot, és több mint 53 000 darab hagymás növényt ültetnek el. A kiültetett virágok harmonizálnak a helyszínek hangulatával, az emlékmûvek
környezetében például a nemzeti színeket, illetve a város
színeit hangsúlyozzák. A fajták kiválasztásánál pedig szempont volt, hogy tél végétõl késõ tavaszig városszerte folyamatosan legyenek virágzó növények.

Tisztelt
Felhasználóink!
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja felhasználóit, hogy
2015 októberében Nyíregyházán és mûködési területének több településén – diák megbízottak segítségével – Felhasználói Elégedettségi Felmérést végez. A
diákok határozott idõtartamra szóló felhatalmazással
rendelkeznek, mellyel megbízásukat igazolni tudják.
Kérjük, válaszaikkal segítsék munkánkat.
Megértõ türelmüket és pozitív hozzáállásukat elõre is
megköszönve:
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
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LEHOCZKY TIVADAR NYOMÁBAN

Gazdagné Laurenczy Enikõ festõmûvész „Ez mind én
vagyok” címû kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ
emeleti galériájában. Megtekinthetõ: november 4-éig, naponta 8.00–20.00 óráig. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu.

Szerzõ: Mikita Eszter
Lehoczky Tivadar készítette a történelmi Bereg vármegye elsõ monográfiáját. Történészként, néprajzosként, helytörténészként, mûvészettörténészként, mûemlékesként és
régészként sokat tett a vármegyéért. Több monográfiát,
számtalan tudományos cikket hagyott az utókorra, amelyeket országos és helyi lapokban publikált.

Pintye Gábor, a Jósa András Múzeum régésze azt mondta, a bemutatott anyag nagy része határon túlról való. A
tárlat látnivalóját úgy bõvítették, hogy Lehoczky Tivadar

beregi kutatásain elindulva, az utána következõ kutatók
munkásságát is vázlatosan szemléltetik.
A tárlaton az érdeklõdõk megismerkedhetnek többek
között Csallány Dezsõ, Istvánovits Eszter, Németh Péter,
Szekér György munkásságával is. A kiállítás 2016. január
31-éig tekinthetõ meg a Jósa András Múzeumban.

MEGKEZDTE AZ ÉVADOT A FILHARMÓNIA
A Budapesti Fesztiválzenekar Haydn és Mozart mûveivel szórakoztatta a nyíregyházi közönséget. Az idei
évad elsõ elõadásán a bécsi klasszikusok terelték el a
zenekedvelõk figyelmét a mindennapi gondokról.

zongoraversenyét játszom, amely talán a zeneszerzõ egyik
„legszimfonikusabb” darabja, amit én Jupiter-zongoraversenynek nevezek. Diadalmas, a legnagyobb zenekart al-

JUPITER-ZONGORAVERSENY
A Budapesti Fesztiválzenekar szólistájaként zongorajátékával kápráztatta el a közönséget az idén 80 esztendõs
Frankl Péter.
– Nagy örömmel játszok ezzel a zenekarral. Már sokszor volt alkalmam színpadra lépni velük, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. Mozart nagy C-dúr

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.
A Váci Mihály Kulturális Központban, az õszi szünetben középiskolás diákok számára szerveznek olyan tréningeket, melyeknek célja az érintettek tanulási, társadalmi és kulturális kompetenciáinak fejlesztése. Bõvebb információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

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

kalmazza, ugyanakkor a szóló zongorának virtuóz szerepe van. Elég késõn fedezték fel, az 1930-as években kezdték rendszeresen játszani. Talán azért, mert Mozart sok
zongoraversenyt írt. Ma már sokan játsszák ezt a csodálatos mûvet.
A filharmónia évada novemberben barokk zenével folytatódik majd. A mûfaj legkiválóbb elõadóit, az Orpheo Kamarazenekart Vashegyi György vezényli. Decemberben
pedig a miskolci szimfonikusokat és a Csáki gitárkvartettet
egy angol karmester dirigálja a program részeként.

KLASSZIKUS VONALVEZETÉS
A hét és fél évvel ezelõtt nyitott Korzó Bevásárlóközpont munkatársai újragondolták az intézmény megjelenését. Lecserélve az indulástól használatban lévõ logót,
új formával jelentkeztek. Tisztelegve a tervezõ, Bán Ferenc munkássága elõtt, a Korzót jelképezõ K betû a két
épületet, valamint az azokat összekötõ, közösségi térként funkcionáló hidat szimbolizálja. Színvilága igazodott a már megszokottakhoz. Az évente 4 millió fõt fogadó bevásárlóközpont az év végéig több újdonsággal kívánja meglepni látogatóit.

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

JUBILÁLTAK A NYUGDÍJAS EGYENRUHÁSOK
A nyíregyházi Fegyveres Erõk és Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja ünnepi közgyûlésen emlékezett meg
megalakulásának 45. évfordulójáról kedden, a Korona
Hotelben. Szluk István klubelnök tájékoztatása szerint a
rendezvényen részletesen szóltak az 1970. évi megalakulás körülményeirõl, a rendszerváltásig eltelt idõszakról,
majd az azt követõ mûködésrõl. Mint elhangzott, a katonavárosban a zárt közösségben életüket munkával letöltött évek után a volt katonáknak, rendõröknek, határõröknek, tûzoltóknak, polgári védelmi dolgozóknak, nyugállományban szükségük volt közösségi életre.

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.

Nito Jutsu edzés a Városmajori Mûvelõdési Házban minden kedden 18.30-tól, amelyre fiúk, lányok jelentkezését
várják 12 éves kortól. Információ: Sárga Richard (06-70/
338-8838) vagy 42/434-002.

Szerzõ: Mikita Eszter
Takács-Nagy Gábor, a BFZ vendégkarmestere elmondta, rengeteg zenét játszanak, a nyíregyházi elõadás pedig
egy sorozat része. Felemelõ, pozitív és lélekmelegítõ muzsika, amely mosolyt csal az emberek arcára még a ködös
októberi estéken is. A karmester szerint a világ tele van
problémával és jó az, ha a zene elröpíti a hallgatóságot
egy olyan világba, ahol a szeretet, az õszinteség, az életöröm és a vidámság uralkodik. Az elõadáson a 18 éves
Mozart D-dúr szimfóniáját, C-dúr zongoraversenyét, majd
a Géniusz Titusz kegyelme címû operájának nyitányát, és
Haydn 90. szimfóniáját hallgathatta meg a közönség.

PROGRAMOK
A Katona Béla különgyûjtemény kincsei a fõiskola könyvtárában címû kiállítás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola aulájában. Megtekinthetõ: október 31-éig.

Lehoczky Tivadar születésének 185., halálának 100.
évfordulója alkalmából nyílt idõszaki kiállítás a Jósa
András Múzeumban. A tárlat bemutatja Bereg kutatójának életmûvét és utódainak munkásságát.

HATÁRON TÚLRÓL

HÍREK

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.
H. Németh Katalin grafikusmûvész retrospektív kiállítása. Helyszín: Rétközi Múzeum (Kisvárda, Csillag u. 5.).
A tárlat megtekinthetõ december 1-jéig.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja
az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség
literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû
kiállításra a Jósa András Múzeumba, mely megtekinthetõ
az év végéig.

A szlovák katonai testvérklub meghívottjai emlékszalagot
kötöttek az egyesületi zászlóra

További programok: 15. oldal, www.nyiregyhaza.hu
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KIÜTÉS

ITT MEGMARADTAK EMBERNEK
Tóth Ildikóra jól emlékezhetnek azok, akik a nyolcvanas években figyelemmel követték a magyar kézilabdázást. A nyíregyházi születésû kapus a Debrecennel egymás után szerezte a bajnoki érmeket, a válogatott tagjaként pedig világbajnokságon vett részt. 45
alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. A hálóõr a
napokban szülõvárosába látogatott, és nem titkolja,
mindenhol büszkén hirdeti, hogy nyíregyházi.

67 dobott góllal, kitûnõ játékkal gyõzött a Nyíregyházi Sportcentrum leány kézilabda U13-as csapata az
Országos Gyermekbajnokság 3. fordulójában. Elõbb a
Sárospatakot utasította maga mögé 27–6-ra, majd az
Alsózsolca ellen egy megsemmisítõ gyõzelmet aratott,
az eredmény 40–1 lett. Jelenleg a tabella 3. helyén álló
gárda 6 mérkõzésbõl 4 gyõzelmet könyvelhet el.

GRUNDBIRKÓZÁS
Október 17-én a
Borbányai Mûvelõdési
Ház udvarán (esõ esetén a házban) rendez
egy Grundbirkózó versenyt és övbirkózó bemutatót a Nyírsport SE.
Az övbirkózás az õsi
magyar Baranta harcmûvészet egyik ága.
Ezt és a mongol, valamint a görög-római birkózás szabályait alapul
véve dolgozták ki a
harmincas években a
térbirkózás, késõbb az ötvenes években a grundbirkózás szabályait. Rendkívüli népszerûségnek örvendett,
és 1978-tól diákolimpiai sportág lett. A verseny teljesen nyílt, bárki nevezhet, nevezési díj nincs.

– Most épp egy nosztalgiatalálkozóra érkezett korábbi
iskolájába. Megdobban a szíve, mikor meglátja a Nyíregyháza táblát?
– Természetesen igen. Nagyon jó ide mindig visszajönni, ráadásul jó messzire kerültem, hiszen a kézilabda pályafutásom a Zrínyi gimnáziumban indult, és Hollandiában fejezõdött be. Most Sopronban élek, de úgy érzem,
fogok én még Nyíregyházán lakni.
– Rengeteg nagy csatát vívhatott pályafutása során. Van
olyan, amely mégis különösen emlékezetes?
– A legnagyobb élmény a bajnoki cím volt a Debrecennel. Az 1987-es évben ráadásul a Magyar Kupát is megnyertük. Az egy csodálatos esztendõ volt. De említhetném a nemzetközi kupameccseket is, ahol fantasztikus
volt a hangulat. Itt azért van hiányérzetem, mert a döntõben nem sikerült gyõznünk.

Tóth Ildikó 45 alkalommal volt válogatott
– Bejárta az országot, de mindig büszke volt arra, hogy
nyíregyházi. Nehéz volt a fõvárosban, vagy éppen külföldön élnie?
– A Zrínyiben kezdtem a tanulmányaimat, majd szerzõdtetett a Ferencváros. Budapesten egy elit gimnáziumban, a Kölcseyben tanulhattam, és az egy nagyon nehéz
idõszak volt. Nagy volt a különbség a diákok és a tanárok
között is. De a két intézménytõl olyan alapokat kaptam,
mely életem végéig elkísér. Én csak 17 évet éltem Nyíregyházán, de azt látom, itt sokkal inkább megmaradtak
embernek az emberek, nagyobb az összetartás, és azt kívánom, ez maradjon így a jövõben is!

NÉGY FRONTON HARCOLNAK A RÖPLABDÁSOK
Fél év alatt negyven meccs. Ennyi vár a Fatum-Nyíregyházára a jövõ héten rajtoló szezonban. A nõi röplabdások a magyar bajnokság és kupa mellett a
Challenge Kupában is indulnak, illetve a MEVZA tornán is részt vesznek. A Nyíregyházi Sportcentrum minden feltételt igyekszik biztosítani.

MEZEI FUTÁS
Negyven meccset játszik a röplabdacsapat

– Két játékos váratlanul jelentette be, hogy befejezi pályafutását, és bár érkeztek újak, így is 12 fõs a keret, amivel nekivágunk a szezonnak. Az élcsapatok ennél több
játékossal dolgoznak, de ha nem lesz sérülés, akkor így is
elérhetjük célunkat, azaz bejuthatunk a legjobb négy közé
a bajnokságban – mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
Nyáron Miskolcról érkezett Kundrák Eszter és Sitkey
Mariann a csapathoz, illetve Darlene Ramdin személyében egy trinidadi röplabdást is szerzõdtetett a klub. Tóth
Fruzsina a saját utánpótláscsapatból került a felnõttekhez,
és Erdõsné Balogh Erika is vállalta a játékot. Utóbbi a csapattársak szerint tartást adhat az együttesnek. A szakmai
stábban is van változás, Kõhalmi Richárd munkáját edzõként Natalia Akimova segíti, de a feladóra játékosként is
számíthat a tréner. A csapat keddtõl csütörtökig Szlovéniában szerepelt a MEVZA tornán, ahol az osztrák
Schwechatot 3–0-ra legyõzte a Nyíregyháza. A magyar
bajnokság a hét végén indul, vasárnap a Vasas látogat a
Bem iskolába.

MODERN KONDITEREM A ZRÍNYIBEN
A napokban rendezték a Mezei futó Diákolimpia városi döntõjét Nyíregyházán. Hat korosztályban álltak
rajthoz a város iskolásai, akik közül a legjobbak a megyei fináléba jutottak. A legkisebbeknek 800, a legnagyobbaknak 3400 métert kellett teljesíteniük. A nyíregyházi diákok rendszeresen jól szerepelnek az országos döntõn is, melyet a jövõ év tavaszán rendeznek.

SPORTPROGRAM
Október 18., vasárnap 16.00 Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 18., vasárnap 20.00 Lelátó, benne: FatumNyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Konditermet alakítottak ki a Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, az edzõtermet pedig nemcsak testnevelésórákon,
hanem azon kívül is használhatják a diákok.
Láb- és karerõsítõ gépek, súlyzók, padok. Modern eszközökkel rendezték be a Zrínyi Ilona Gimnáziumban átadott edzõtermet. A gépeket annak az Alapítványi bálnak
a bevételébõl tudták megvalósítani, melyen szülõk, egykori diákok adakoztak.
– A Zrínyinek mindig az egyik fõ jellemzõje volt az alkalmazkodóképesség. Most a mindennapos sport jelentett kihívást. Nem szerettük volna, hogy a gyerekek testnevelésórán csak sétáljanak vagy lépcsõzzenek, ezért valósítottuk meg szülõi és támogatói segítséggel ezt a
konditermet – mondta Huszárné Kádár Ibolya igazgató.

MAGYARORSZÁGON MÉG MINDIG KEVESET
SPORTOLNAK AZ EMBEREK
– Sajnos az Európai Unióban Magyarország le van maradva, nálunk 10 százalék mozog rendszeresen, míg ez
az arány az unióban 30 százalék. Ez egy nagyon jó kezdeményezés a Zrínyiben, mert így a fiatalok megszeret-

hetik a sportot – mondta dr. Vinnai Gyõzõ, országgyûlési
képviselõ.
Nyíregyháza vezetése a közelmúltban sokat áldozott
arra, hogy minél többen sportolhassanak. Szabadtéri

Személyi edzõk mutatták meg a diákoknak, hogyan
használják az eszközöket
kondiparkok épültek, a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat keretein belül pedig hetente több százan mozognak.
– Örülünk annak, hogy egy civil kezdeményezés kapcsán valósult meg ez a fejlesztés, fontos, hogy a társadalom maga is tegyen azért, hogy egészségesebb legyen –
mondta dr. Szemán Sándor, címzetes fõjegyzõ.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

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.
Folytatódnak a 2015 õszén újraindult könyvtári teadélután programjai a Nyíregyházi Fõiskolán. Az intézmény „B”
épületének Központi Könyvtárában sorra kerülõ következõ
eseményen, október 20-án 16.30-tól a délvidéki, Tisza-parti
Zenta várost ismerhetjük meg, ahová dr. Komáromi István, a
Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium igazgatója kalauzolja el az érdeklõdõket.

PROGRAMOK
Hüllõ- és madárkiállítás október 16–18. között az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Nyitvatartás: péntek, szombat 9.00–
18.00, vasárnap 9.00–14.00. Információ: 42/462-400,
www.vacimuv.hu.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat megnyitója október 16-án 14.00 órától a Jósa András Múzeumban.
Köszöntõt mond: Madár Xiména mûvészettörténész. A kiállítást megnyitja: Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
A nyíregyházi Krúdy Napok keretében a Jósavárosi Olvasókör ünnepi megemlékezést tart október 16-án 15.00 órától
a városrész kultúrházában (Ungvár stny. 33.). A rendezvény
címe: „Csak írónak születtem, semmi másnak”. (Krúdy). Közremûködnek: dr. habil Onder Csaba Phd fõiskolai tanár, a
Vörös Postakocsi irodalmi folyóirat alapító szerkesztõje és
Orémusz Maja, Kazinczy-díjas magyar szakos tanár, a Bencs
Villa rendezvényszervezõje. Háziasszony: Vaskóné dr. Süle
Ilona, a Jósavárosi Olvasókör vezetõje.

INGYENES GÉPKOCSI-ÁTVIZSGÁLÁS
Közlekedésbiztonsági családi nap keretében segíti a
gépjármûvek õszi-téli átállását, és az ittas vezetés ellen
kampányol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Balesetmegelõzési Bizottság. Az átvizsgáláshoz nyújt segítséget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési Bizottság és együttmûködõ partnereinek rendezvénye, amit október 17-én 10.00–16.00 óráig tartanak
a Nyír Plaza parkolójában. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Krúdy Napok 2015. Omnibuszos irodalmi túra Krúdy Gyula nyomában október 16-17-én. Indulás: a Móricz Zsigmond
könyvtár elõl, 11.30, 13.00 és 15.00 órakor. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni: dr. Bihari Albertné, biharinejoli@gmail.com, 42/598-888, 20/383-2252. A Krúdy Kör
Krúdyról – az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör zenés irodalmi délutánja október 16-án 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermében. Nonstop felolvasás Krúdy Gyula
regényeibõl, novelláiból október 17-én 11.00–14.00 óráig a
Kossuth téren. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Huszár István (1925–2004) festõmûvész emlékkiállítása a
Városi Galériában. Megnyitó: október 16-án 15.00 óra. Megtekinthetõ: november 21-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00
óráig. Információ: 42/408-720, www.vacimuv.hu.
Az élet mûvészete – Müller Péter elõadása október 16-án
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 17., szombat 19.00 Az egérfogó, Kamara bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Október 19., hétfõ 10.00 Koppélia, Katica bérlet,
MÛvész Stúdió
14.30 Dollárpapa, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
19.00 Dollárpapa, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Október 20., kedd 10.00 Koppélia, Kis Mukk bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Arany bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Október 21., szerda 10.00 Koppélia, Kisvakond bérlet,
MÛvész Stúdió
Október 22., csütörtök 10.00 Koppélia, Kukori bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK

Bornai Tibor A repülõ ember címû kiállításának zárása –
az 1956-os forradalomra emlékezve, október 20-án 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola Zenemûvészeti (október 19-20-án), Képzõ- és Iparmûvészeti (október 20-21-én), illetve Táncmûvészeti (október 20-21én) tagozata nyílt tanítási napokat tart. Intézmény- és
tagozatvezetõi tájékoztatóval, bemutatóórákkal várják
az érdeklõdõket. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) dr.
Diószegi Péter fõorvos „A cukorbetegség és annak idegrendszeri szövõdményei” címmel tart elõadást a Cukorbetegek Klubjának meghívott vendégeként október 20-án 17.00 órától.

Csináljunk Bohóciskolát! – vidám, zenés, interaktív gyerekmûsor október 18-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Tréfás jelenetek, megzenésített versek, saját
dalok, bûvészkedés, zsonglõrködés. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 17-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Surranó és Brekkenõ;
18-án 10.00 óra (Kölyökvár, Dózsa Gy. u. 25.): A három
kismalac.
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) október 17-én 16.00 órakor T. Bognár Márta „Kezdet és vég”
címû regényének dedikálással és vásárlással egybekötött
bemutatóján vehetnek részt az érdeklõdõk. Közremûködik:
Jónai Éva, Nyeste Márta és Pagonyi Szabó János.

Janics Attila fotográfus Az élõ múlt címû kiállításának
megnyitója október 20-án 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

THÁLIA PAPJÁRÓL
Thália papja – Hat évtized a színpadon címmel Bárány Frigyes életrajzi könyvét mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban. Bárány Frigyessel és Bodnár István
társszerzõvel Rendes Sándor, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala sajtószóvivõje beszélget október 21-én
18.00 órától a MÛvész Stúdióban. Házigazda: Schlanger
András, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõje. A
könyv a helyszínen kedvezményes áron kapható!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Kerekes Elek Gyõzõ képzõmûvész Krúdy-mesék címû kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megnyitó: október 21-én 17.00 óra.

Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. október 26., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

A Hadron Mûvészeti Egyesület „Transz” címû tematikus
kiállítása október 21-én 17.00 órakor nyílik a Pál Gyula Teremben. A tárlatot Áfra János költõ, kritikus nyitja meg. Megtekinthetõ: november 28-áig. Információ: 42/408-720.

Andó Károly (4. sz. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. október 26., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.

Balogh Béla Szabadulás az érzelmek fogságából – elõadás
október 21-én 18.00 órakor a Váci Mihály Kulturális Központban. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu. Érdeklõdni: 42/
411-822.

Az „Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl”
címû rendezvénysorozat keretében Á. Varga László levéltárossal, Budapest Fõváros Levéltára c. fõigazgatójával Galambos Sándor beszélget a levéltár kutatótermében (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) október 19-én 14.30-tól.

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.

Roma kultúra – a Móricz Zsigmond könyvtár programsorozata szeptember 14–november 30. között. Október 19-én 17.00
órától: A magyarországi cigányok/romák ábrázolása SzabolcsSzatmár-Bereg megyében készült antropológiai jellegû és dokumentumfilmeken – Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a
filmek alkotóival (Kõszegi Edit filmrendezõ, Szuhay Péter néprajzkutató). Helyszín: a könyvtár kamaraterme.

Móra Ferenc Csilicsali Csalavári Csalavér a Miamanó Társulat elõadásában október 25-én 11.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban. 10.30–13.00 óráig Játszóház, táncház a Cserge zenekar közremûködésével. Információ: 42/411822, www.vacimuv.hu.

A Bencs Villa programja: október 19-én 18.00 óra Szirbek
István mûvészettörténész (Sorbonne-Paris IV) vetítettképes
elõadása a Munkácsy-trilógiáról. Érdeklõdni: 42/402-004, 30/
252-0666.

Az õsi magyar mitológiai elemeket feldolgozó, erdélyi tündérlegenda-kört idézõ, Rapsonné Rózája címû fantáziaregény
jótékonysági bemutatója október 30-án 17.00 órától a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elõadótermében (Szent I. u. 3. III/
10.). Szerzõ: dr. Spisák Andrea (A. Benedikty). Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.

OLVASSUNK KRÚDYT!

További programok: 13. oldal, www.nyiregyhaza.hu

Hangoskönyv készül Krúdy-írásokból. A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület az író születésnapján, október
21-én 15.00 órai kezdettel felolvasással emlékezik a
megyeszékhely híres szülöttére a Hotel Korona földszinti termében, ahová szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A programban közremûködik Kósa Péter prímás, brácsán játszik Fekete Krisztina. Köszöntõt mond
Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ, a rendezvényt támogató Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
A zenés irodalmi délután folyamán felkért írók, újságírók, színmûvészek olvassák fel kedvenc Krúdy-novellájukat vagy regényrészletüket, de a szervezõk azt szeretnék, ha a városlakók is jelentkeznének felolvasásra akár
a helyszínen, vagy elõzetesen a nyirvave@gmail.com címen, vagy a 06-70/933-9820-as telefonszámon.
A rendezvényrõl hangfelvétel, abból pedig hangoskönyv
készül, melyet az egyesület átad a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete számára.

GAZDIKERESÕ
Azúr: 2014 szeptemberében született kandúr macska. Barátkozó, dorombolós kisfiú, alomhoz szokott. Elsõsorban lakásban tartásra szeretnénk õt
örökbe adni.
Barbie: 2015 augusztusában született nõstény cica. Anyjával és három
testvérével került Állatotthonunkba. Barátságos, játékos kiscica.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. OKTÓBER 16.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

130 ÉVE NYITOTTA KI KAPUIT
A NÕI IPARISKOLA
1885. október 15-én tartották a nõi
ipariskola elsõ tanévnyitóját. Az iskolát
a város támogatásával a Jótékony Nõegylet hívta életre azzal a céllal, hogy a nõi
munkák tanításával a tanulók elsajátíthassák a versenyképes termelést. A kétéves
rendes tanfolyamra a 14. életévüket betöltött lányok jelentkezhettek, akiket az
elsõ évben a kézi kötés, horgolás, hímzés, valamint a dísz- és kereszthímzések
rejtelmeibe vezettek be. A második évben a fehér varrás kézzel és géppel, felsõruhavarrás és -szabás, illetve a gép szerkezettan ismeretei következtek. A jelentkezés feltételei: „1. Mindenki saját anyagából önmagának dolgozik, mindig a tanítónõ utasítása szerint. 2. Tartozik azonban mindenki a záró kiállításhoz egy mûremeket az intézet anyagából az intézetnek, saját anyagából önmagának készíteni.” A tandíj havonta két forint
volt. A rendkívüli tanfolyamra azok a 16. évüket betöltött
lányok jelentkezhettek, akik már a kézi és gépi varrásban
jártasak voltak. Õk havi négy forint tandíjért a felsõ- és
fehér ruha szabását és varrását tanulhatták meg.
Az iskola elsõ évnyitóján Leffler Sámuel gimnáziumi
tanár, mint a Nõegylet titkára mondott lelkesítõ beszédet.

Hulladékszállítás
október 23-án
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2015. október 23-án a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Hulladékudvarok, valamint a Regionális Hulladékkezelô
Üzem zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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A növendékeknek ecsetelte a munka áldásos voltát. Azt kívánta, hogy találjanak „a
munkában pártfogót, a szorgalomban legjobb barátot, a takarékosságban szeretõ
anyát. E három emberbarát (ha szabad személyesítenem), mindenesetre megmenti
õket minden rossztól. Ezek szülik a vidor
kedélyt, az önmagunkkali megelégedést és
a nyugodt lelket.”
Az iskola elõbb a városi felsõ leányiskola helyiségében, majd 1896 és 1901 között
a polgári leányiskola épületében kapott helyet. 1901-ben átköltözött az Egyház (ma
Kálvin) téri épületbe, ahol a központi óvoda is helyet kapott. Az épületet még
Csengery Sámuelné adományozta a városnak 1889-ben, a kisdedóvás céljainak elõmozdítása érdekében. Itt mûködött a nõi
ipariskola egészen az 1946-os bezárásáig. Igazgatói voltak például Kégly Szeréna, Kardos István és Trajtler Anna.
Ebben az iskolában kezdte meg tanítói tevékenységét Kovács Gizella (képünkön), aki 2000-ben az egykori tanulók munkáiból egy múzeumbeli kiállítás rendezésével
emlékezett a nõi ipariskolára.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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