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INTERJÚ.
Dr. Onder Csaba, a
Nyíregyházi Fõiskola
rektorjelöltje szerint óriási
lehetõséget kapott az
intézmény azzal, hogy
egyetemi rangot kaphat.

KÖZGYÛLÉS

8
ÚJ MEGYÉS PÜSPÖK.
Õszentsége, Ferenc pápa
2015. szeptember 21-én
Palánki Ferenc egri
segédpüspököt nevezte ki
a Debrecen-nyíregyházi
római katolikus egyházmegye megyés püspökévé.
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POKLOK POKLÁRA.
A málenkij robotra
elhurcolt nyíregyháziakról
emlékeztek meg hétfõn az
Északi temetõben. A
városban 1944. november
2-án 2300 embert
hurcoltak el.
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„EGY ÁLMOM ...”
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MOZGÁSBAN...

SZOMBATRA VÁRHATÓ JAVULÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fõosztály levegõminõségi ügyelete tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály ügyeletét, hogy Nyíregyházán a szálló por légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke
szerdán, lapzártánkkor nem lépte túl a tájékoztatási küszöbértéket. A rövid távú, regionális meteorológiai elõrejelzések szerint, a
levegõminõségben jelentõs javulás azonban csak szombatra várható. Az elmúlt napokban a szennyezettség a késõ esti, éjszakai,
hajnali – kora reggeli órákban volt magas, viszont napközben és
a déli órákban a felmelegedés hatására a szennyezettség viszonylag alacsony volt. Ezért lehetõleg ne az esti, éjszakai, kora reggeli
órákban végezzék a szellõztetést.
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2015. NOVEMBER 6.

Fotó: Szarka Lajos

SZALAGAVATÓK A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN IS

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Bár a szalagavatók szezonja lassan véget ér, a Nyíregyházi Televízióban még csak most kezdõdnek. Múlt
héten a Vasvári Pál Gimnázium mûsorát láthatták a képernyõn, november 7-én pedig a krúdysok fergeteges produkcióit vetítjük. (Részletek a 4. oldalon). Képünkön a Kölcsey Ferenc Gimnázium 12/A osztálya.
Õk a jövõ héten mutatkoznak be a szalagavatós mûsorunkban.

GONDOSKODÓ ODAFIGYELÉS, HA JÖN A HIDEG
Noha még az igazi hideg idõ nem köszöntött be, a
város szociális és egyéb intézményei, valamint a
rendõrség is kiemelten odafigyel a rászorulókra és a
fedél nélkül élõkre, de jut a gondoskodásból az utakra is. A NYÍRVV Nonprofit Kft. kedden téli gépszemlét tartott.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A téli síktalanítás során közel 600 kilométer utat, 52
kilométer kerékpárutat, valamint hozzávetõlegesen 15 ezer
parkolót, buszöblöket és a járdákat takarítja majd a
NYÍRVV. Jelenleg 900 tonna só, 300 tonna fûrészporos
sókeverék, 80 tonna folyami homok és 10 tonna – a díszburkolatokon, illetve a zöldfelületeken átvezetõ sétányokon használt – környezetkímélõ anyag áll rendelkezésük-

re. A téli útüzemeltetési feladatok ellátásában közel 80
fõállású dolgozó, vállalkozók és közfoglalkoztatott munkavállalók vesznek majd részt. A hószolgálat során összesen 17 munkagép és 17 gépjármû áll a NYÍRVV rendelkezésére, melyek téli idõszakra való mûszaki felkészítését
már el is végezték.

TÉLEN AZ UTCÁN
A hajléktalanellátásban már elkezdõdött a krízisidõszak, ami hivatalosan november elsejétõl április 30-áig
tart. Ebben a hat hónapban a város szociális és egyéb
intézményei kiemelten odafigyelnek a rászorulókra és
a fedél nélkül élõkre. Vannak, akiknek az utcán kell átés megélniük a mindennapokat, nincs otthonuk, de olyanok is akadnak, akik egymagukban élnek és szûkölködnek anyagiakban. A Periféria Egyesület és az Oltalom

Szeretetszolgálat napi 24 órában segíti az otthontalanokat, rászorulókat. Ilyenkor van a legnagyobb szükségük a fedél nélkül élõknek ideiglenes éjszakai szálláshelyekre, de megnõ a hideg okozta problémák (kihûlés, megbetegedés, fizikai állapot romlása) száma is.
Szenes Zoltán, a Periféria Egyesület szakmai vezetõhelyettese arról tájékoztatta lapunkat, hogy az idei
krízisidõszakban is krízisautó-szolgálattal megerõsítve
segítik az otthontalan embereket. Minden este felkeresik a hajléktalanok által látogatott helyszíneket, ahol
élelmiszerrel, meleg teával, téli ruházattal és takaróval
látják el õket. Az egyesület Regionális Diszpécserszolgálatához érkezett bejelentésekre utcai szociális munkások reagálnak, akik a helyszínre érkezve megszervezik a krízishelyzetbe került emberek ellátását. (Folytatás a 3. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 28., SZERDA

OKTÓBER 28., SZERDA

BÁBSZÍNHÁZ A KRÚDY OVIBAN

HALLOWEEN AZ ÁLLATPARKBAN

A gyerekek nagy örömére idén is ellátogatott a nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelyére az Ákom-Bákom bábcsoport. Több
mint száz kíváncsi szempár figyelte a
,,Péter és a farkasok” címû elõadást, ami
elvarázsolta õket.

Különleges látványetetéseket tartottak
a Nyíregyházi Állatparkban. Ez alkalommal azonban nem a látogatók legnagyobb kedvenceit kapták lencsevégre „tökölés” közben, hanem az itt élõ 5
ezer állat közül a legfélelmetesebbeket,
például óriás csótányokat is.

SZÍNHÁZI SZILVESZTER
Meglepetéssel készül az év végi ünnepekre a Móricz Zsigmond Színház, idén
elõször a pihenõnapokon is tartanak
majd elõadásokat, ami a színházi világban megszokott, de Nyíregyházán most
újdonság lesz. December 31-én este pedig zenés kabaréval várják a közönséget az intézményben, majd hajnalig tart
az újévköszöntõ mulatság.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

OKTÓBER 28., SZERDA

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

FÓRUM A LÁNCTARTOZÁSOKRÓL

ÉLMÉNYPROGRAM

Ingyenes szakmai fórumot szervezett a
megyei kereskedelmi és iparkamara
együttmûködve a hazai építési beruházásokkal kapcsolatos vitás ügyekben eljáró
Teljesítésigazolási Szakértõi Szervvel. A
részt vevõ vállalkozók hasznos tanácsokat kaptak a TSZSZ tevékenységérõl is.

Értékünk a család címmel szervezett
élményprogramot a nyíregyházi önkormányzat, munkavállalóinak gyermekei
számára. Az Emberi Erõforrás Minisztériuma által kiírt Családbarát munkahely elnevezésû pályázaton 2 millió forintot nyert a város.

Dr. Kovács Ferenc polgármester örömmel
fogadta a színház vezetõinek kezdeményezését, hiszen a két ünnep között sokaknak
lesz idejük a kulturális kikapcsolódásra, és
szívesen vállalta el a színházi szilveszter fõvédnöki felkérését is. A karácsonyi ünnepek
után, december 28-án bérletszünetben
játsszák a Dollárpapát, 29-én a Szibériai csárdást, de ezen a napon a gyerekeknek is kedveskednek egy Koppélia-elõadással.

nehezen volt összeegyeztethetõ. Most
arra gondoltak, miért ne ünnepelhetnének a közönséggel együtt. A szilveszteri
zenés kabarét korabeli jelenetekbõl állítják össze, majd terített asztalok várják
a résztvevõket büfévacsorával. A vendégeket háromféle zenei stílus fogja szórakoztatni, az újévköszöntést követõen pedig az ilyenkor szokásos, hagyományos
ételek kerülnek az asztalokra. A szervezõk reményei szerint reggelig tart majd a
Móricz Zsigmond Színház szilveszteri
mulatsága. Akik máshol szeretnének ünnepelni, azokat december 30-án este is
várják a zenés kabaré-összeállítással.

ÜNNEP A KÖZÖNSÉGGEL EGYÜTT
Schlanger András igazgató elmondta, a
szilveszteri program ötlete abból adódott,
hogy a színészek szeretik együtt köszönteni az újévet, de a fellépések miatt ez

KÖRZETI ORVOSOK A GYÓGYSZÁRNYBAN

OKTÓBER 30., PÉNTEK

OKTÓBER 30., PÉNTEK

MUNKÁLATOK A TOKAJIN

HOL A HELYÜNK?

Megkezdõdött a kerékpárút építésének elõkészítése a Tokaji úton, a vasúti
átjárót követõ szakaszon. A kivitelezés
idõszakában a vásártér elõtt lévõ parkolók egy részét lezárják. A kerékpárút
építésének várható befejezése 2015.
november 30.

Gajdics Ottó tartott elõadást a nyíregyházi Polgári Szalon közönségének. Az újságíró, mûsorvezetõ arra a kérdésre kereste a választ, hol a helye az országnak Európában. Szerinte két erõ küzd egymással,
az egyik egy Európai Egyesült Államokban
hisz, mások az erõs nemzetállamokban.

A múlt héten a körzeti orvosoknak mutatta be az új gyógyászati szárnyat dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. vezérigazgatója és dr. Czímer Éva
fürdõorvos Sóstón. A cél az volt, hogy
minél többen igénybe vehessék azokat a
szolgáltatásokat, amelyek elérhetõvé
váltak Nyíregyházán.
– Azzal, hogy a körzeti orvosok megtekintették az épületet és tájékoztatást
kaptak a gyógyászati szárnyban elérhetõ
szolgáltatásokról, így már elsõ kézbõl

HATVAN ÉVE SEMLEGES AUSZTRIA
60 évvel ezelõtt nyerte vissza Ausztria
függetlenségét. Ekkor nyilvánította ki a
törvényhozás az ország semlegességét
és biztosítékot adott a Szovjetuniónak
arra, hogy nem csatlakozik az esetlegesen ellene irányuló szövetségekhez,
például a NATO-hoz.

OKTÓBER 31., SZOMBAT

NOVEMBER 1., VASÁRNAP

KÖZÖS ÕRJÁRAT

TÛNJ KI A SÖTÉTBÕL

Mindenszentek elõtt is a rendõrség
és a polgárõrség az Északi temetõben
fokozott figyelmet fordított a szeretteik sírjához látogatók vagyonbiztonságára. Mellettük azonban önkéntes
közösségi szolgálatot teljesítõ diákok
is részt vettek a munkában.

A Látni és látszani országos kampányhoz kötõdõen a megyei rendõr-fõkapitányság és baleset-megelõzési bizottság
munkatársai a napokban a kerékpárosokat ellenõrizte. Többeknek a figyelmeztetés mellé láthatósági mellényt adtak ajándékba.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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tudnak tanácsot adni a betegeknek arról,
hogy melyek azok a kezelések, amelyek
problémáikra gyógyírt jelenthetnek –
mondta el érdeklõdésünkre a vezérigazgató. Az új gyógyászati szárny egyik legnagyobb elõnye, hogy a városban és a megyében is egyedülálló módon, itt kombinálni lehet a vizes kezelést a száraz tornával és a fizikoterápiával is, ami nagyban segíti a betegek mihamarabbi gyógyulását. Dr. Czímer Éva fürdõorvos elmondta, a betegek elégedettek a kezelésekkel
és sokuknál jelentkezik is a gyors javulás.

Ebbõl az alkalomból tartottak megemlékezést Nyíregyházán, ahol 11 éve mûködik osztrák konzuli képviselet. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül a hajdú-bihariak és a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyeiek intézhetik kereskedelemmel,
gazdasággal, politikával, oktatással és civil területekkel kapcsolatos ügyeiket. Az
Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus minden
évben megemlékezik Ausztria 1955-ös
eseményérõl, amikor visszanyerte függetlenségét és önállóságát.
Dr. Barabás László tiszteletbeli konzul
arról beszélt az ünnepi fogadás elõtti sajtótájékoztatón, Ausztriának nagyon fontos
ez a magyar ünnepekhez képest viszonylag fiatal évfordulója, amely az osztrák
mentalitásnak is egy nagyon erõs pillére. A
tiszteletbeli konzul kifejtette, talán nem véletlen az sem, hogy az Osztrák Köztársaság Nyíregyházán létesített konzuli képviseletet. Hozzátette, Nyugat-Magyarorszá-

gon ugyanis a határon átnyúló kapcsolatok
sokkal természetesebbek, mint itt.
Az elmúlt héten Ausztriából érkeztek turisztikai szakemberek a városba, hogy megtapasztalják, milyen lehetõségeket kínál
Nyíregyháza és környéke az osztrák kirándulóknak.

Az Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus
minden csütörtökön 10 és 12 óra között
várja a Városházán azokat, akik Magyarország nyugati szomszédjával kapcsolatos
hivatalos ügyeiket szeretnék intézni.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

„ÁT KELL ÁLLNI EGYETEMI ÜZEMMÓDBA”
A Nyíregyházi Fõiskola rektorjelöltje szerint óriási
lehetõséget kapott válságos korszaka után az intézmény. Dr. Onder Csaba, aki kinevezésével a Nyíregyházi Egyetem elsõ rektora lehet, szerkesztõségünknek
azt mondta: izgalmas, nemes feladat elõtt állnak, amihez kreativitás kell, hiszen az új státusz megtartásához nem elég az átszervezés, azt meg is kell tölteni
élõ tartalommal.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Dr. Onder Csabának nemhogy öt, még egy éve sem jutott volna eszébe kandidálni erre a posztra, mert a „szokásrend” szerint a korban és tudományos fokozatban elõtte
állóknak kellett volna élre állni. A most 45 éves rektorjelölt
(a szenátus döntését még meg kell erõsíteni állami szinten)
úgy véli: tudományos karrierje jó állapotban van, és kellõ
tapasztalattal is fel van vértezve a feladatra. – Elérkezett a
pillanat, amikor úgy éreztem, cselekednem kell, mert a tét
az volt, hogy maradok és kézbe vesszük a sorsunkat, vagy
lehet, hogy én is elhagytam volna a régiót, mint sok kollégám, ha tovább tart a válság – hangsúlyozta.

A koncepció kialakításában és megvalósításában mindenkire számít, aki felvállalja ezt az ügyet. – A sikerünk
attól függ, hogy rend lesz-e a fejekben. A kollégák választhatnak: beállnak-e az új jövõkép mögé, vagy sem. Új szerzõdést kell kötnünk mindenkivel, s különösen számítok a
most harmincas-negyvenes korosztályra az oktatói gárdából, akik friss erõt, lökést adhatnak a tervekhez – vázolja a
teendõket. A rektorjelölt örül, hogy már most sokan megkeresték a korábban elmenõk közül, hogy szívesen visszatérnének Nyíregyházára, mert látják a lehetõséget.

ESÉLY A DRÁMA UTÁN

TÚLTELJESÍTETT FELTÉTELEK
A Nyíregyházi Fõiskola többszörösen túlteljesítette a
tudományegyetemek és a fõiskolák között helyet foglaló alkalmazott tudományok egyeteme státusz alapelvárásait. Igaz ez az alapképzések (4 helyett 19), valamint a mesterképzések (2 helyett 15 tanári mester és
még 2 diszciplináris szak) számára egyaránt. Duális
képzésbõl is kétszer több (4) van a törvényi követelménynél – már most, az oktatói minõsítettség pedig a
feltételként szabott 45 százalék helyett 71 százalékos,
ez még az egyetemek számára meghúzott 60 százalékos limitet is erõsen veri...

STRATÉGIAALKOTÁS, KÖZÖSEN
Végtelenül fontos idõszak következik év végéig, hiszen
meg kell alkotniuk a fõiskola (leendõ egyetem) intézményfejlesztési stratégiáját, amely a következõ évekre megszabja a cselekvési, pályázási lehetõségeiket. Ugyan még dr.
Kiss Ferenc a hivatalos vezetõ általános rektorhelyettesként,
de leendõ rektorként az õ szemlélete is érvényesül majd a
dokumentumban. S vele együtt dr. Kvancz Józsefé, hiszen
tavaly év vége, a kancellária intézményének bevezetése
óta õ a felelõs a gazdálkodásért, a szervezet irányításáért.

pályákét. Egyfajta újratervezés folyik most, és közben kell
egyetemi üzemmódba kapcsolnunk.

TANÍT IS AZ EGYETEMEN
A rektorjelölt persze hivatala elfoglalása után sem szakítja meg oktatói munkásságát, szerinte példát kell mutatnia, és kapcsolatban szeretne maradni a hallgatókkal, míg
a korábban elvállalt kutatásokban való teljesítései is
„becsületbeli ügynek” számítanak. Összefoglalóan úgy fogalmaz: alkotó feladat elõtt állnak, miközben szeretnék
kinyitni az intézményt még inkább a város felé. – Szükség
van mindehhez fantáziára és ambiciózusságra éppen úgy,
mint menedzserszemléletre. Szeretnénk elérni, hogy az
itt végzettek újra büszkék legyenek a diplomájukra, s tudjanak vele elhelyezkedni. A jelentkezõkben pedig tudatosítanunk kell: nyugodtan ikszeljék be februárban a Nyíregyházi Fõiskolát. Ha ugyanis felvételt nyernek, õsztõl már
egy egyetemen kezdhetik a tanulmányaikat...

– Beszéljünk nyíltan: válságba került a fõiskola, és sokáig drámai volt a helyzet. Valós volt a Debrecenbe olvadás
vagy a leépülés lehetõsége. Ezzel szemben most az államtitkárság világos üzenetet küldött azzal, hogy januártól al-

kalmazott tudományegyetem lehetünk: hagynak szabadon
dolgozni bennünket – emelte ki a lényeget a rektorjelölt.
Mint emlékeztetett: 24, hasonló cipõben járó intézménybõl mindössze öt kapott ilyen esélyt, mint mi. Most viszont
bizonyítanunk kell, hogy életképesek vagyunk, oktatásikutatási programjaink mûködõképesek, amit az ágazati irányítás és a társadalmi közeg egyaránt elvár.

MI A DUÁLIS KÉPZÉS?
Mûszaki, informatika, agrár, gazdaság- és társadalomtudományok képzési területen indított, külsõ vállalati partnerekkel folytatott gyakorlatigényes, teljes idejû (3 éves) alapképzési szak.

MAGYARTANÁRBÓL REKTOR

Ugyanakkor azt is tudja: a szervezeti átalakítás önmagában nem elég, mint ahogy az sem, hogy a fõiskola helyett egyetem lesz a nevük. Mindezt meg kell tölteni tartalommal, „ki kell találnunk önmagunkat”. Dr. Onder Csaba hangsúlyozza: nem tudományegyetem, hanem alkalmazott tudományok egyeteme lehetünk, s a központi irányítás által megszabott képzések mellett is szükséges a
profiltisztítás. – Vissza kell állítanunk az egyetemi karokat
a struktúrába. Az egyik fõ terület továbbra is a pedagógusképzés lehet, s talán kevesen tudják, de évtizede vannak
mesterképzéseink, tehát egyetemi szintû képzésünk, amihez adott az oktatói csapat és az egyéb körülmények is.
Az úgynevezett duális képzés keretében pedig meg kell
találnunk és fejlesztenünk a városi, megyei vállalkozásokkal a valóban piacképes képzéseket, köztük a mûszaki

Kisvárdán született 1970-ben és ott érettségizett, a
Bessenyei György Gimnáziumban. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát (magyar nyelv és
irodalom, filozófia szakon). A Debreceni Egyetemen
szerezte meg tudományos doktori fokozatát (PhD,
2000), ugyanitt vált egyetemi magántanárrá (habilitáció,
2008). Több akadémiai kutatócsoport tagja (senior kutató). Fõ kutatási területe: klasszikus és modern magyar
irodalom (Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkássága; Kosztolányi Dezsõ értekezõ tevékenysége). Közéleti
tevékenységei: A Vörös Postakocsi folyóirat alapító fõszerkesztõje; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozatának tudományos alelnöke; A Krúdy Gyula Társaság elnöke. Nõs, három gyermek édesapja (fia
vegyészmérnök, ikerlányai közül az egyik média design szakra jár, a másik animáció szakra készül, jelenleg a Nyíregyházi Állatpark munkatársa). A Nyíregyházi Fõiskola szenátusa által hivatalosan megválasztott
rektorjelölt várható miniszterelnöki kinevezése: 2015.
december 20.

SEGÍTIK A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕKET
ra nyújt lehetõséget, az Éjjeli Menedékhely pedig elõsegíti mindezen személyek szociális ellátásait, illetve a szociális szolgáltatások igénybevételét és elérését. Mindezek
mellett pedig népkonyha is várja a hajléktalanokat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Periféria Egyesület továbbra is szeretettel fogadja
a lakossági adományokat. A téli ellátás során különösen nagy hasznát veszik a fölöslegessé vált, de használható cipõknek, nadrágoknak, pulóvereknek, kabátoknak és takaróknak. A felajánlani kívánt adományokat az egyesület címén: 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca
1. szám alatt, nyitvatartási idõn túl is átveszik.
A szervezet információs irodája hétfõn (9.00–12.00),
szerdán (9.00–13.00) és csütörtökön (9.00–12.00) fogadja a hajléktalan embereket, ahol adminisztratív ügyek
megoldásában nyújtanak segítséget. Az iroda, szociális
ellátások igénybevételét illetõen, bárki számára információt nyújt. A Periféria Egyesület kéri az állampolgárokat,
hogy bátran hívják a 42/504-618-as telefonszámot, ha a
város területén, krízishelyzetbe került hajléktalan embert

FOKOZOTT RENDÕRI FIGYELEM

észlelnek. Az Oltalom Szeretetszolgálat is az év minden
napján segíti a nehéz helyzetben lévõket. 150 férõhelyes
részlegük a hajléktalan személyek nappali tartózkodásá-

Az õsziesre fordult idõjárás beköszöntével a rendõrök fokozottan ügyelnek a fedél nélkül élõkre a megyében – olvasható tájékoztatójukban. Az egyenruhások felkeresik a rászorulókat, és tájékoztatást adnak a hajléktalanszállókról, melegedõkrõl, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a szociális
szervezetekkel. A kapitányságok együttmûködnek a polgárõrséggel és az önkormányzatokkal is. A megyei rendõr-fõkapitányság kéri a lakosságot, hogy figyeljenek a nehéz körülmények között élõ emberekre! Ha a szabadban magatehetetlennek tûnõ embert látnak, azonnal hívják a 107-es vagy
112-es segélyhívók valamelyikét!
2015. NOVEMBER 6.
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AKTUÁLIS

NEM AKARNAK PARKOLÓPÁLYÁRA ÁLLNI
Az Ungvár sétányon egyre problémásabb a közlekedés, miután a sûrûn lakott városrész és a megnövekedett
gépjármûforgalom miatt kevesebb a parkolóhely, ezért
sok autós elfoglalja a lakók számára (is) fenntartott helyeket, ráadásul ennek következtében a gyalogosok sem
tudnak megfelelõen közlekedni.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A napokban az Ungvár sétányról és a Holló utcáról is
megkeresték a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét városlakók – hasonló témában. Az alábbiakban egyikõjük levelét olvashatják:
Tisztelt Napló!
Egy régóta fennálló problémámra szeretném, ha segítenének választ és megoldást találni, mert mi már tanácstalanok vagyunk. Az Ungvár sétány 11–17. szám
egyik tízemeletes lakásában élünk és mindennap azzal
szembesülünk, hogy egyszerûen lehetetlen a parkolás
és a közlekedés az utcában. A saját tömbünk elõtt sem
tudunk megállni az autónkkal, mert – mivel ingyenes a
parkolás az utcánkban – oda jön mindenki. A közelünkben három iskola van, ahonnan még a tanárok is elõttünk parkolnak. A 4 lakótömbben élõ 160 család részére ellehetetlenítve az ottani megállást. Ráadásul az alattunk lévõ üzletek is nehezítik helyzetünket, hiszen parkolóhelyeket bérelnek. Reggel 7 és 8 óra között, illetve
délután 16 és 17 óra között teljesen be van dugulva a
forgalom az utcában és emiatt a szmogtól is szenvedünk. Tarthatatlan állapotok uralkodnak.
Köszönettel: Egy olvasójuk

Az olvasó panaszával megkerestük a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.-t, akik a következõ választ adták:
Sajnos a Tisztelt Olvasó által megfogalmazott probléma szinte valamennyi lakótelepen tapasztalható. Néhány
évtizeddel ezelõtt, amikor ezek a lakónegyedek épültek,
még nem volt elõírás, hogy a parkolóhelyek számát a lakások számához kell igazítani. A gépjármûvek elterjedésének és a forgalom növekedésének következményeként
mára a sûrûn lakott városrészek egyszerûen „kinõtték” a
parkolókat. A terület beépítettsége, illetve a zöldfelületek
védelme miatt azonban nincs lehetõség a parkolóhelyek
számának további bõvítésére, de a parkoló használatát a
közlekedés rendjének átalakításával sem lehet korlátozni. A fizetõs parkoló kialakítása valószínûleg csökkentené
ugyan a megálló jármûvek számát, de valószínûleg az ott
élõk sem tudnák támogatni ezt a változtatást. A sátorgarázsok felállítását a terület terheltsége miatt nem javasoljuk,
hiszen az tovább csökkentené az amúgy is elégtelen par-

kolóhelyek számát – tájékoztatta lapunkat Szabó Edina, a
társaság sajtóreferense.

ZÖLDFELÜLETEN TILOS!
Bordás Béla városgondnok érdeklõdésünkre elmondta,
a problémával már õt is több lakos megkereste. Mivel azonban nincs lehetõség új parkolók kialakítására, arra kéri a
lakosokat, hogy a közlekedési szabályokat ennek ellenére
is minden esetben tartsák be és úgy álljanak meg, hogy a
folyamatos haladás biztosított legyen. Járdán, illetve zöldfelületen ne parkoljanak, mert az büntetést von maga után.
– Sok jelzés érkezik hozzám az Arany János Gimnázium
környékérõl, mivel vannak szülõk, akik az egyik utcában,
az oktatási intézmény közelében, gyakorta otthagyják autójukat félig a járdára felállva. Múltkor 30 percet vártunk
egy édesanyára, aki felállt a padkára, mindeközben pedig
a betegszállító autóban 8 beteg várakozott és nem tudták
megközelíteni az orvosi rendelõt – hangsúlyozta.

MOSZKVÁBAN A VASVÁRISOK
Milyen ízû ital a kvász? Hány fajta töltelékkel készül a pirog? Milyen kincseket rejtenek a Kreml múzeumai? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok a vasváris
diákok, akik Oroszország fõvárosába,
Moszkvába utaztak az õszi szünetben. Az
orosz nyelvet tanulók csapata két éve készült az izgalmas kalandra, amely most valósággá vált.
A gimnazisták hat napon át ismerkedtek
a 12 millió lakosú metropolisszal, szelfiztek
a Vörös téren, voltak a Lenin Mauzóleumban és a Kremlben, ajándékokat vásároltak
a híres GUM Áruházban, megismerkedtek
a Tretyakov Képtár gazdag gyûjteményével,
sétáltak az orosz regényekbõl is jól ismert
Arbaton és szurkoltak egy Dinamo Moszkva–HK Szocsi jégkorongmérkõzésen. A
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium hírét
elvitték a ROSZNOU Egyetemre is, ahol
néhány órára megtapasztalhatták, hogy milyen a moszkvai egyetemisták élete. Az
egyetem külkapcsolatokért felelõs igazga-
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tója nyári orosz nyelvtanfolyamra is meghívta
a gimnazistákat, akik már két éve tanulják
Puskin és Tolsztoj nyelvét a kirándulást szervezõ tanár, Viraszkó Szilvia irányításával. A
moszkvai kirándulás a diákokat nemcsak a
nyelv elsajátítására ösztönzi, két év múlva
Szentpétervárra utaznak majd, a fehér éjszakák idején.
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INTERJÚ

Képviselõi arcképcsarnok – Halkóné dr. Rudolf Éva – 3. számú választókörzet

A VÁROS EGÉSZÉT IS NÉZI A FÕISKOLAI VEZETÕ
Felelõsségteljes hivatások töltik ki az életét Halkóné dr. Rudolf Évának, a 3. számú egyéni választókörzet FIDESZ-KDNP-s képviselõjének. A közgyûlés Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke 2004
óta a FIDESZ városi alelnöke, „civil” életében pedig a
Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Központjának
vezetõje. Ám számára nem mosódnak össze a síkok,
hiszen nem a politikát, hanem a közéletet képviseli, s
egyéni mandátuma birtokában is a város egészét nézi.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Nyíregyháza belvárosában nõtt fel, majd a Zrínyi gimnázium után – édesapja hivatását követve – az akkori szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát (majd kodifikátori szakjogászi végzettséget az ELTE-n),
mellyel fiatalon a „mély vízbe” került, hiszen egy nagy megyei vállalatnál került hamar vezetõi pozícióba a jogi és
igazgatási részen. Azt mondja: – Jó iskola volt, sok peres
üggyel, ahol megtanultam a döntéshozatalt és a felelõsség
felvállalását, valamint egy osztály vezetésének alapjait.

NEGYEDSZÁZADA A FÕISKOLÁN
1990-ben hirdetésre jelentkezve került az akkori Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolára, s azóta vezeti a
humánpolitikai területet. Kevesen mondhatják el a nem
oktatói karból azt, amit õ: „az elmúlt negyedszázadban
történelmi idõket éltem meg aktívan az intézményben”, a
rendszerváltástól és a folyamatos törvényi módosításoktól
kezdve a 2000-es integráción és nagyívû fejlesztéseken át
a mostani idõszakig, amikor lehetõség nyílik az alkalmazott tudományok egyetemévé válniuk.

BÕVÜLÕ KÖRZET ÉS FELADATOK
Dr. Kovács Ferenc felkérésére vállalta az egyéni jelöltséget 2010-ben, majd rövid ideig az alpolgármesterséget
is. 2014-ben újra megválasztották a 3-as körzetben, amelynek határai jócskán átalakultak erre a ciklusra. A Jósavárosban az Eperjes utca, valamint az úgynevezett kis
Jósaváros és az alapot jelentõ Korányi Frigyes utca és Korányi Kertváros mellett már az örökösföldi kertes családi
övezetben, a Család utca egy részén és a Kõlaposon élõket is õ képviseli. – Tapintható a különbség a városrészek
problémái között, de igyekszem minden területtel a kapcsolatot tartani, hiszen odafigyeléssel sok gond orvosolható – vallja. Jó példa rá a Bánki középiskola elõtt a
NYÍRVV-vel karöltve kialakított dohányzóhely, mely így
már nem csúfítja a buszmegálló környékét.

LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE
A kisebbek mellett persze nagyobb fejlesztések is történtek, történnek a körzetben. Rengetegen használják a
Korányin Sóstóig vezetõ, városi pályázat és nagyberuházás keretében megvalósult kerékpárutat, ugyancsak az
önkormányzat égisze alatt varázsolták újjá a Csaló közt.
A Fehér Gábor tér mellett a Törpe utcai megújult játszótér
és kondipark pedig igazi közösségformáló erõvel bír, odavonzva a tágabb környék apraját-nagyját. Komoly eredménynek tartja, hogy az idei programba bekerült és már
épül a Négyes huszárok útján a hõn áhított járda, s korábban a Lengyel és Család utcán is fel tudtak újítani egy

BELEÉRZÕ KÉPESSÉGGEL
Itt, az általa „második otthonának” nevezett munkahelyén is az empátia számára az alaphozzáállás. – Mindenkit meghallgatok, s jólesik, hogy bizalommal fordulnak
hozzám, csakúgy, mint a fogadóóráimon, ahol még más
városrészekbõl is megkeresnek – mondja. Ígérgetés helyett cselekedni igyekszik, s mivel a szándékot is látják
rajta, minden apró sikernek közösen örülnek, amit a számos pozitív visszajelzés is megerõsít benne. Közéleti pályája a polgári körökkel indult, majd 2004-ben választották a FIDESZ nyíregyházi szervezetének egyik alelnökévé, amit nemrég jelentõs bizalommal erõsítettek meg sokadszor.

egyre inkább odafigyelnek, a NYÍRVV-vel való pozitív
együttmûködés fényében már a kátyúzás, gréderezés mellett télen is rendben tartják õket, további fejlesztéseken
gondolkodva. – Kõlaposon pedig egy rokonszenves közösséget ismertem meg, ahol azon vagyok, hogy a buszkérdést hosszabb távon megoldjuk, ám ehhez a Volán
partnersége is szükséges.

AZ EGÉSZ VÁROS FONTOS
Tudja, hogy ebben a szerteágazó körzetben rengeteg a
tennivaló, s számos tervvel is rendelkezik, például egyes
területek közvilágításának fejlesztése. A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként azonban ezen kívül
is számos helyre eljut, ugyanis egyre többet hívják rendezvények, sportesemények szónokaként, aktív résztvevõjeként a város nevében. Egyébként is úgy látja: „komplexen, felülrõl kell nézni a nagy egészet, a várost, nem
egy körzetre leszûkítve”. A közéleti pozitív visszajelzések
mellett persze a családjában is van minek (kinek) örülnie.
Idõsebbik lánya a „hagyományt” folytatva jogászként dolgozik, vezetõ jogtanácsos az ország egyik legnagyobb
gyógyszergyárában, a fiatalabbik szállodaipari közgazdász
egy országos és határon túli szállodaláncnál. Nagy megnyugvás számára, hogy szülei is a közelében laknak, a
legfrissebb „örömforrás” pedig a családban a néhány hónapos unokájuk, akivel a sûrû teendõk mellett is szeretne
egyre több idõt tölteni.

UTAK, JÁRDÁK, JÁTSZÓTEREK
A 3-as számú választókörzetben a Városüzemeltetés
tájékoztatása szerint több helyen szépült meg az infrastruktúra az elmúlt idõszakban, jelentõs önkormányzati forrásokat bevonva. A játszóterek (és kondipark)
megújítása, kialakítása és karbantartása mellett számos
területen padok, szelencék, utcabútorok teszik komfortosabbá a körzetet. Nagyfelületû útfelújítás zajlott a
Ráday, Dobos, Gádor Béla utcákon és a Kalevala sétányon, a Thököly utcán útstabilizálás történt és több helyen állítottak helyre járdákat. A Városháza sajtószolgálata arra emlékeztetett: két jelentõs fejlesztés valósult meg az önkormányzat által elnyert pályázati forrásból: a Korányi kerékpárút kialakítása és a Csaló köz
teljes rekonstrukciója.

jelentõs részt önkormányzati forrásból. A ’90-es évek közepétõl datálható, hosszú tortúra után végre a város tulajdonába kerültek az örökösföldi kertvárosi rész útjai, melyre
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KÖZGYÛLÉS

ÚJABB ÁLLAMI INGATLANOK KERÜLNEK A VÁROS TULAJDONÁBA
Az önkormányzat és a fõiskola közötti együttmûködési megállapodás jóváhagyásáról is döntött múlt hét
csütörtökön a nyíregyházi közgyûlés. Emellett határoztak a képviselõk az októberi ülésen állami ingatlanok átvételérõl, valamint a közterületi térfigyelõ rendszerrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
is, melynek értelmében a Sóstón kiépített rendszert a
jövõben a közterület-felügyelet ellenõrzi majd.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A napirendek tárgyalása elõtt „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért” „Westsik Vilmos díjat” adott át dr.
Kovács Ferenc polgármester dr. Jankáné professzor dr.
habil Puskás Bernadettnek, a Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra Intézet egyetemi tanárának, aki – ahogyan a
méltatásban is elhangzott – szakmai tevékenységével és
kutatási eredményeivel járult hozzá városunk tudományos
életéhez és jó hírnevéhez.

ELISMERT KUTATÓ
Dr. Jankáné professzor dr. habil Puskás Bernadett kutatói pályáját 27 éve kezdte, miután végzett az ELTE
mûvészettörténet és francia nyelv és irodalom szakán.
1988-tól 2002-ig a Magyar Nemzeti Galéria Régi Ma-

podás a gyakorlatban is mûködni fog. Erre pedig jó esély
van, hiszen az utóbbi idõszakban több közös program
megvalósítása kezdõdött el. Például a Smart City projekt,
amely szorosan kapcsolódik a digitális Nyíregyháza országos mintaprojekthez.
Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):
HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMÛKÖDÉS
– A kutatás, fejlesztés és innováció területén feltétlenül együtt kell, hogy mûködjünk, hiszen a városnak
vannak olyan kapcsolódási pontjai, cégei, akár gyakorlati projektek révén is, ahol közös beruházásokat, programokat tudunk véghezvinni, melyeknek a gazdaságfejlesztés az egyik lényeges eleme. Ez pedig újabb munkahelyeket jelent majd a jövõben Nyíregyházán.
Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-EGYÜTT-DK):
NAGYOBB VONZERÕ
– Az alkalmazott tudományok egyetemeként megjelenve a felsõoktatási piacon egy olyan szeletét tudja
megragadni a felsõoktatásnak az intézmény, amely
hosszú távon elõrelépést jelenthet a fõiskolának, a városnak, a megyében és a megyén kívül élõ hallgatóknak. Növeli ezzel nemcsak a fõiskolának, egyetemnek,
hanem a városnak a vonzerejét is.

gyar Gyûjteményének muzeológusaként, majd fõmuzeológusaként dolgozott. 1999-ben az ELTE Mûvészettörténeti Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett,
2011-ben habilitált. 2002-tõl dolgozik fõállású oktatóként, fõiskolai docensként, majd fõiskolai tanárként, jelenleg egyetemi tanárként a Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra Intézetében. Kutatási területe a Kárpátvidék késõ középkori és újkori metabizánci mûvészete.
Szûkebb szakterülete a történelmi munkácsi egyházmegye mûvészete, festészete. Mûvészettörténeti területen
végzett kutatásai elismeréseként 2010 tavaszán a Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Bizottság Pasteineréremmel tüntette ki.

Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (Jobbik):
HALLGATÓI LÉTSZÁM
– Szeretnénk, ha ez hosszú távon kiemelkedõen jól
tudna mûködni, hiszen Nyíregyházának a fõiskola egy
fontos tényezõjét képezi. Az ide jövõ fiatalok, az itt tanuló hallgatók számát szeretnénk, ha növelni tudnák,
hiszen az elmúlt években az oktatáspolitika olyan irányt
vett, hogy mondhatni felére csökkent az itt hallgatói
jogviszonnyal rendelkezõ diákok száma.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A FÕISKOLÁVAL
Együttmûködési megállapodást kötött az önkormányzat és a Nyíregyházi Fõiskola. Mint ismert, október
elején jelentették be, hogy a fõiskola alkalmas „az alkalmazott tudományegyetem” cím elnyerésére, melynek alapkövetelményei között szerepel a társadalmi szervezettel
vagy cégekkel való szoros együttmûködés is. Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes azt mondta, a megállapodás célja, hogy a város megadja a lehetõségeket, az intéz-
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Errõl a témáról is nyilatkoztak szerkesztõségünknek a
közgyûlést alkotó frakciók, pártok képviselõi. (További
részletek a Közgyûlés után címû mûsorban, csütörtökön 20.30-kor.) A dr. Kovács Ferenc polgármesterrel,
részben közgyûlési téma alapján készített háttérbeszélgetést pedig a Híregyháza címû mûsorban láthatják, ma,
azaz pénteken 20.30-tól és szombat reggel 9.00 órakor.

A DINAMIKUSABB KÖZLEKEDÉSÉRT
Képviselõi kérdésre újra felvetõdött a Sóstói úti telizöldes
közlekedési csomópont jövõje, hiszen évek óta sok baleset történik ott. Dr. Kovács Ferenc elmondta, az általa
létrehívott Közlekedési kerekasztal hamarosan tanácskozik
majd errõl. Hozzátette, szeretne egy komplex áttekintést
a balesetveszélyes csomópontokról, hogy újragondolhassák azokat, mert az a terv, hogy biztonságosabb és dinamikusabb közlekedés valósuljon meg Nyíregyházán.
mény pedig a tudást, ez együttvéve pedig minden fõiskolán végzett hallgató érdekét szolgálja majd. Dr. Kovács
Ferenc polgármester hozzátette, a felsõoktatás a városnak
kiemelkedõen fontos, és bízik benne, hogy ez a megálla6
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ÁLLAMI VAGYON TÉRÍTÉSMENTESEN
Két ingatlant szeretne eladni a város (Szarvas u. 28. és
Dózsa György u. 34.), ezek induló licitárát határozta meg

a testület. Hét állami tulajdonú lakóingatlan pedig ingyen
a városhoz kerül, ezek fõként bérlakásként funkcionálnak
majd. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter még júliusban
kelt levelében hívta fel az önkormányzat figyelmét a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. vagyonkezelésében lévõ, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének
törvényi lehetõségére. Erre hivatkozással a nyíregyházi önkormányzat adatigénylést nyújtott be a NET Zrt. felé, s a
kért adatok alapján a testület döntött arról, hogy az üres
lakóingatlanokat átveszi, és azokat elsõsorban bérleti szerzõdés alapján, bérbeadás útján hasznosítja.
A város a Görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye
részére bérbe adja a huszártelepi Kapuház nevû ingatlant.
Az egyházmegye levelében jelezte, hogy az ingatlant a
korábban megadott tevékenységeket kiegészítve szociális
és vallási célból is használni kívánja.

BÕVÜLÕ TÉRFIGYELÕ RENDSZER
Elfogadta a közgyûlés a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás elsõ félévi tevékenységérõl szóló beszámolót, és
megalkotta a testület a közterületi térfigyelõ rendszerrõl
szóló rendeletet is. Ennek elõzménye, hogy az önkormányzat számos olyan projektet valósított meg a közelmúltban, amelyben közterületi térfigyelõ kamerákat helyeztek
ki. A már megvalósult kamerarendszer a rendõrségen lévõ
központba továbbítja a képeket, adatkezelõnek is a rendõrség minõsül. A „Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címû projekt
keretében megvalósult kamerák és az ahhoz tartozó szerverközpont esetében azonban azt javasolták, hogy annak
üzemeltetésével, kezelésével a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként mûködõ közterület-felügyeletet bízza
meg a közgyûlés.

SÓSTÓ-FEJLESZTÉS
A két közgyûlés közötti eseményekkel kapcsolatosan kérdésként merült fel, hogy mi a városvezetés álláspontja a Sóstó-fejlesztést érintõ, párt-sajtótájékoztatókon elhangzottak kapcsán. Dr. Kovács Ferenc elmondta, a városvezetés teszi a dolgát: építi a várost,
az ellenzék pedig megpróbálja mindennek a rossz hírét kelteni. A polgármester szerint nem egy szennyhonlap információira kellene támaszkodni, hanem
mielõtt országos botrányt keltenek, érdemes lenne a
valósággal is megismerkedniük az ellenzéki képviselõknek. Hozzátette, ezek a képviselõk nyugodtan tájékozódhattak volna akár tõle, akár a projekt vezetõjétõl, de ehelyett fontosabb volt a politikai haszonszerzés, ez pedig káros a városra nézve. Hangsúlyozta, még
egy le nem zárult beruházásról van szó és semmi takargatnivalójuk nincs, hiszen a projekttel kapcsolatban is minden nyilvános. Azt kérte az ellenzéki képviselõktõl, hogy ne ártsanak a városnak, és ha vannak
kritikáik, azt mondják el, de ne botránykeltõ honlapokra alapozzák véleményüket. Dr. Podlovics Roland
projektvezetõ is reagált az ellenzéki kérdésre. Kifejtette, minden eddig lezárult projektelem átadása a kivitelezõi szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen zajlott.
Az európai uniós szabályrendszer szerint a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen járt el az önkormányzat. Kedvezményezetti státuszban minden egyes beszerzésnél a szükséges elõzetes minõsítéseket megszerezte, ezt követõen pedig lefolytatta a közbeszerzéseket, amelyek utólagos ellenõrzéseken is átestek és mindent rendben találtak. A napirendhez hozzászóló képviselõk dicsérték a sóstói beruházást és megköszönték
a közremûködõk munkáját.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2015. november 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása
az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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A HÉT TÉMÁJA

RIPORT

ISTEN KEGYELMÉBEN BÍZIK AZ ÚJ MEGYÉS PÜSPÖK
Õszentsége, Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én
Palánki Ferenc egri segédpüspököt nevezte ki a Debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye megyés püspökévé. Az új püspök beiktatásáig Bosák Nándor, eddigi megyés püspök, apostoli kormányzóként
vezeti az egyházmegyét. A kinevezés után Palánki
püspök ellátogatott Nyíregyházára is és ekkor adott
exkluzív interjút szerkesztõségünknek.
Szerzõ: Tarczy Gyula

FONTOS A HIVATÁSKULTÚRA
– Természetesen érzékelem a nehézséget több területen, fontos kérdés például a paphiány itt, Szabolcsban is.
Mondhatnánk, annyi van, amennyit „megérdemlünk”,
mert úgy látom, hívõhiány is van – fogalmaz Palánki Ferenc. – Több elkötelezett, keresztény-katolikus hívõre és
családra van szükség, mely az egyház alapvetõ sejtje, s a
hivatás bölcsõje. Terjesztenünk kell a hivatáskultúrát, mely
azt jelenti, hogy minden ember Istentõl kapott meghívást.

– Meglepett a Nuncius úr telefonhívása, amelyben a
Szentatya kinevezését közölte erre a hivatalra, csakúgy,
mint az, amikor öt évvel ezelõtt az Egri Fõegyházmegye
segédpüspökévé neveztek ki. Ám éppen Ferenc pápa
mondja: engedjük, hogy a Jóisten meglepjen bennünket...
Nem saját erõmben, képességeimben bízom, hanem Istenben és az õ kegyelmében, hiszen segítségét eddig is
megtapasztaltam – fogalmazott a kinevezett püspök.

PAPOK ÉS HÍVÕK KÖZÖTT
– A lelkipásztori szolgálatban eltöltött 11 év után Vácott
lettem a kispapok – ezáltal sok szabolcsi fiatal – spirituálisa,
azaz lelki vezetõje, de eközben sem szakadtam el a hívektõl
– emelte ki. Késõbb a Központi Papnevelõ Intézetben folytatta a munkát, 2010-tõl, amikor egri segédpüspökké nevezték ki. Ferenc pápával két alkalommal is találkozott, egy római konferencián és az országos ministráns bizottság elnökeként, egy 1700 fõs zarándoklatot vezetve.

APOSTOLI ADMINISZTRÁTOR
Szocska A. Ábel bazilita szerzetespapot nevezte
ki Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye új apostoli adminisztrátorává – közölte a görögkatolikus
egyház honlapja szombaton.
A katolikus egyházfõ a 43 éves szerzetespapot püspöki karakter nélkül, de az úgynevezett Hierarchák Tanácsában való részvételi joggal nevezte ki az egyházmegye élére. Szocska A. Ábel Orosz Atanáz miskolci
megyés püspököt váltja a tisztségben, aki a Nyíregyhá-

EGYÉRTELMÛ JELEK
Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton,
Csesztve községben nevelkedett. Balassagyarmaton érettségizett, majd a gyõri Mûszaki Fõiskolán szerzett diplomát. Üzemmérnökként dolgozott, majd 25 évesen jelentkezett az esztergomi papnevelõ intézetbe. – Igent mondtam a papi hivatásra, de azért folyton valamilyen kézzelfogható jelet kértem Istentõl, ha nem akarja, hogy pap legyek. Nagymarosról komppal keltünk át a Dunán az esztergomi felvételire, a lelkiatyám vitt autóval. S akkor azt
kértem: ha nem a papság az én utam, akkor sodorja el a
kompot a víz – nem sodorta el... No, akkor kapjunk defektet – nem kaptunk... Akkor ne vegyenek föl a szemináriumba – felvettek. No, akkor bukjak meg – életemben
soha sehol nem voltam kitûnõ tanuló, csak a papneveldében... Hát ilyen isteni jeleket kaptam az utam során. Végül 1994-ben szentelt pappá Paskai László bíboros úr az
esztergomi bazilikában.

ellátogat majd ide. Mindez persze nemcsak a várost, hanem az egész egyházmegyét jelenti, amit szeretne bejárni, megismerni. Ugyanakkor a testvéregyházak vezetõivel, képviselõivel is jó viszony kialakítására törekszik, folytatva az itt már létezõ ökumenikus hagyományokat. Palánki Ferenc megyés püspök ünnepélyes beiktatása november 14-én délelõtt fél 11-kor lesz Debrecenben, a Szent
Anna-székesegyházban.

Ahogyan a hivatását megéli, teljesíti, az egyben meghívó
erejû a többi ember számára, hogy õk is ismerjék fel hivatásukat, éljék meg a szeretetet.

A SZERETET SZEREPE
Palánki püspök szerint mindenkinek van személyes feladata, amit csak õ tud megtenni. Ehhez szükséges, hogy
felismerjük Isten akaratát és engedjük, hogy megtörténjen
velünk. – Ez pedig nem más, mint beengedni az örök szeretetet az életünkbe, ami persze áldozattal, elkötelezõdéssel jár. – Sokan aggódnak az anyagias világban, pedig
a boldogságot nemcsak a kényelem, az élvezet jelenti,
hanem inkább a szeretet. Ennek a képességét kell kialakítanunk magunkban – vallja.

MEGISMERNI AZ EGYHÁZMEGYÉT
Palánki Ferenc a jövõt illetõen azt mondta: noha a püspöki székhely Debrecenben van, elõdje már kialakított
egy vendégfogadásra is alkalmas helyet a társszékesegyház melletti plébánián, s õ tervei szerint minden héten

zi Egyházmegye apostoli kormányzói feladatát látta el
ideiglenesen október 31-éig.
Ferenc pápa március 19-én rendelkezett a magyarországi görögkatolikusok számára a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapításáról: a pápai
rendelkezés a metropólia központjának a Hajdúdorogi
Egyházmegyét tette meg, emellett létrehozta a miskolci és a nyíregyházi egyházmegyéket. (MTI)
Szocska A. Ábel beiktatása december 12-én, a 10
órakor kezdõdõ Szent liturgián lesz a görögkatolikus
templomban.

NÉZÕMÛVÉSZETI FÕISKOLA NYÍREGYHÁZÁN
Mucsi Zoltán és Scherer Péter tanár urak Katona
László segédletével „nézõmûvészképzést” indítanak
színházbérletesek számára szombaton este 7 órától a
Krúdy Kamarában.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva „elsõéves hallgató”
Mivel egyesek szerint „a színház szent és érthetetlen”,
ráadásul a pislogás miatt alig látunk valamit az elõadásokból, ezért neves mûvészeink – Tasnádi István író darabja
mentén elindulva – úgy döntöttek, olyan ismeretekkel vértezik fel tanítványaikat, amelyeknek birtokában alkalmasak lesznek a teátrumokban rájuk váró fokozott pszichikai
és fizikai (?) terhelés elviselésére. A kurzus részleteirõl
Scherer Pétertõl kértem felvilágosítást, aki ezt nagyon készségesen, a rá jellemzõ humorral, nyíltsággal tette meg.

A „JÖVÕBEN” JÁTSZÓDIK
Mint megtudtuk, a „jövõben” játszódik a történet, amikor nincsenek színházak, mert a nézõk nem tudnak viselkedni ott, a szabad idejükben inkább mást csinálnak, az
illetékesek pedig nem áldoznak pénzt a fenntartásukra.
Két állástalan színész kitalálja, hogy indítani kell egy fõiskolai képzést, ahol a nézõket meg kell tanítani „nézni”,

FELLÉPÉS A VIDORON
– Szeretünk Nyíregyházán játszani. Szinte minden
stúdióelõadásunkkal felléptünk már itt a VIDOR Fesztiválon, s díjakat is kaptunk értük. Az idei seregszemlén A hal
nem hal bele címût mutattuk be Katona Lászlóval. A Nézõmûvészeti Fõiskolát 2003 óta játsszuk a Felvidéktõl Erdélyig sok helyen. Több mint 280-szor láthatta a közönség. Nyíregyházán 2004-ben a legjobb stúdióelõadásnak
járó Capitano-díjat érdemeltük ki vele. Tasnádi István íróbarátunkkal közösen hoztuk létre ezt a produkciót, amit
Árkosi Árpád rendezõvel és Gyulay Eszter dramaturggal
együtt valamennyien a magunkénak érzünk.
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csak utópia. Schlanger András színházigazgató ötlete volt,
hogy kis társulatuk, a Nézõmûvészeti Kft. mutassa be itt is
névadó elõadását, a Nézõmûvészeti Fõiskolát. Mucsi Zoltán és Scherer Péter két ellentétes egyéniséget testesít meg
a darabban. S hogy milyet?
– Elég csak ránk nézni: Zoli magas, idegbeteg, én pedig
alacsony, joviális vagyok, mint aki semmit nem tud. Õ
önmarcangoló, zártabb lény, én nyitottabb vagyok, aki
inkább a harmóniából tudok dolgozni, míg õ a konfliktusokból. Ennek ellenére jó barátok vagyunk Katona Lacival s az ebben a darabban nem játszó, Kovács Krisztiánnal együtt. Nyaralni persze nem szoktunk közösen, hiszen így is ki-ki többet van a kollégáival, mint a saját feleségével. A történet végén mindenki egy virtuális diplomát
kap, amit a zsebébe tehet, s az elõadás végén a büfében
beválthatja kókuszos csokis tekercsre, amiért persze fizetni kell.

BULIS KORSZAK

õk ugyanis szerintük iszonyúan jó színészek, csak a nézõk nem jól nézik õket. Ennek a fõiskolának a nyílt napjára érkezik a közönség, ami rengeteg humor forrása. A háttérben ott motoszkál az alkotók félelme: valóban lesz-e
színház a jövõben, adnak-e erre a célra pénzt az illetékesek? Jászai Mari-díjas színészünk bízik benne, hogy mindez

Arra a kérdésemre, hogy lesz-e maszterképzés e kurzust követõen, azt válaszolta, hogy mindig törik a fejüket
valamin, amivel kis társulatuk a társadalom jelenségeire
humorral reflektálna, de ez nem biztos, hogy a mostani
elõadás folytatása lesz. Nem egyszerû összeegyeztetni a
sokféle elfoglaltságát, de van 3 szép gyereke, egy remek
felesége, fut, kerékpározik, próbál ép testben ép lélekkel
megmaradni.
(A cikk teljes terjedelmében elolvasható a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.)

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Mielõtt még szétfagyna –
szükséges óvintézkedések
a vízmérõk és a pénztárcák kímélésére
A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban vagy a fûtetlen pincékben található vízmérõkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz
kiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a
mérõcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérõt a felhasználóknak
kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint Õk kötelesek a vízmérõ fagy elleni,
megfelelõ védelmérõl gondoskodni.
Mit tegyenek a Felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentõs károkat és vízveszteségeket?
– Gyõzõdjenek meg arról, hogy jól záródik-e vízmérõaknájuk fedele!
– Az aknák sérült fedõlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pótolják!
– Az aknát és a vízmérõt szigeteljék hungarocellel, pléddel vagy maradék szigetelõanyaggal.
– A pincében és a zárt helyen lévõ vízmérõk, vízvezetékek esetén ellenõrizzék
a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák azt zárva!
– A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévõ aknát is szigeteljék!
– Figyeljenek arra, hogy a vízmérõben a víztelenítést követõen is maradhat víz,
ezért a vízmérõakna szigetelését mindenképp meg kell oldani!
Amennyiben Felhasználóink megteszik a szükséges óvintézkedéseket, tavasszal várhatóan nem ilyen vízmérõkkel fognak találkozni!
Köszönjük, hogy odafigyelnek vízmérõjük állapotára, hiszen azok rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
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ÉRDEKESSÉGEK

EMLÉKEZÉS

POKLOK POKLÁRA VITTÉK ÕKET...
A trianoni Magyarország területérõl több mint 130 ezer,
a megyébõl pedig összesen 13 ezer embert kényszerítettek
arra, hogy elhagyják otthonukat. Az elhurcoltak halálozási aránya nagyon magas volt, és a megpróbáltatásokról
sokat mond az adat, az elvitt nyíregyháziak közül csupán
néhány tucat ember térhetett haza. Az odaveszett emberekrõl a nyíregyházi önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgármester emlékezett meg az Északi temetõben.

„VELÜNK ÉLÕ TRAUMA”

A málenkij robotra elhurcolt nyíregyháziakról emlékeztek meg hétfõn az Északi temetõben. A városban
1944. november 2-án 2300 embert fogdostak össze a
Vörös Hadsereg katonái, akiknek azt hazudták, csak
egy kis munkára viszik õket. Az igazi cél parancsra
érkezett a Szovjetunióból; megtorlás, politikai és etnikai tisztogatás. Az elhurcoltak csupán töredéke tért
haza a kényszermunkatáborokból.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Egy csokor virágot hozott az elhurcoltak emlékhelyéhez Huczman Zsuzsanna. Még gyerek volt, amikor édesapját a saját udvarukról vitték el 1944 novemberében a
szovjet katonák. A férfinak azt mondták, csak egy kis munkára, azaz málenkaja rábótára viszik, de soha nem térhetett haza, egy munkatáborban hunyt el.

ELHURCOLT POSTÁSOK
24 név az emléktáblán, 24 postás, akit 1944. november 2-án a Szovjetunióba málenkij robotra hurcoltak.
Tiszteletükre Nyíregyházán minden évben tartanak
megemlékezést. A Bethlen Gábor utcai posta falán lévõ
táblánál tartottak koszorúzást hétfõn. A nyíregyházi önkormányzat nevében Vassné Harman Gyöngyi helyezett el virágot az emlékmûnél.

– Szomszédunkból elvitték a Bartha fiúkat is. Õk hazajöttek és elmesélték, hogy 1945 februárjában hunyt el
édesapám vérhasban. Amikor elhurcolták, én 12 éves voltam, de rajtam kívül még további 5 kisgyerek is maradt –
mondta Huczman Zsuzsanna.
Volt, akit a munkahelyérõl, volt, akit az utcáról fogdostak össze a szovjetek Nyíregyházán és a környékbeli településeken. Õket elõször átmeneteltették Debrecenbe, ahol
vagonokba terelték. A szerelvények egy részüket Szibériába, másokat a Kaukázusba szállították. Sokan már az
odaúton meghaltak, a többiekre a lágerek pokla várt.
Az Északi temetõben Kujbusné Mecsei Éva, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója drámai hangvételû beszédében, megindítóan mesélte el, hogy aki egy
szál ingben szaladt ki a katonák dörömbölésére az utcára,
annak azt sem engedték meg, hogy egy kabátért visszamenjen a házába, ahogy másoknak azt sem hagyták, hogy
csizmát húzzanak. Nem tudtak elköszönni, megölelni szeretteiket. Másokat az utcán kényszerítettek arra, hogy álljanak be a menetbe. Ilyen esetekben a fiatal nõket sem
kímélték. Aki vízért ment egy szál vödörrel a kezében, azt
a vödrével együtt állították a menetoszlopba. Vitték, terelték õket, mint az állatokat. A lágerekben aztán fûtetlen
barakkokban, megfelelõ ruházat és étel nélkül sínylõdtek,
amíg bírták. Volt, aki csupán hetekig, hónapokig, mások
kemény, embert, lelket próbáló évekig. Amikor pedig hazajöttek, titoktartási szerzõdést írattak velük alá.

– Történeti adatok szerint Nyíregyháza lakossága a világháború alatt 15 ezer fõre csökkent le. Ebbõl hurcoltak
el 2300 fõt. Javarészt férfiakat, és ebben nincsenek benne
a fronton elesett katonák és egyéb civil áldozatok, kizárólag az elhurcoltakról beszélünk. Ez majdnem az akkori
lakosság 15 százaléka! Az elhurcoltak alig 5 százaléka
térhetett haza Nyíregyházára. Ez egy máig velünk élõ trauma. Ma is találkozhatunk akár hadiárvákkal, akár elhurcoltak gyermekeivel, leszármazottaival. Nagyon fontos
megemlékezni, mert ez a város történelmének a része –
mondta Jászai Menyhért.
Az elhurcoltakról ökumenikus szolgálattal is megemlékeztek, Lakatos Máté, a Móricz Zsigmond Színház színésze pedig dr. Fazekas Árpád Egy élõ tanú címû írásából idézett.
Nyíregyházán 2004 óta áll emlékhely, ahol az utódok a
málenkij robot áldozatai elõtt róhatják le a kegyeletüket.
A hétfõ délutáni emlékmûsor után a leszármazottak, rokonok és a hivatalos szervezetek képviselõi itt helyezték
el az emlékezés virágait és mécseseket is gyújtottak.

ILONA NÉNI HÕSTETTE – CSALÁDMENTÉS A VÉSZIDÕKBEN
„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók
tétlenek maradjanak.” (Edmund Burke) Az élet nagy
hõstetteit nagyon gyakran kisemberek hajtották végre. Fontos megismernünk ezeket a hõsöket, fontos tudnunk arról, hogy szûkebb környezetünkben is éltek
olyan emberek, akik egy nehéz idõszakban mertek
helyesen dönteni.
2015. október 29-én abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy jelen lehettem a Belügyminisztérium márványaulájában tartott ünnepségen, ahol megemlékeztek
azokról a bátor magyarokról, akiknek a Világ Igaza kitüntetést és a Magyarország Bátorságért Érdemjelet adományozták. Félreértés ne essék, ezek a díjak tiszteletbeli megemlékezések, fõhajtások azok elõtt, akik egy vészterhes
idõszakban mertek szembemenni a törvényekkel, és bátran kiálltak saját morális értékrendjük mellett. Összegyûlnek a megmentõk és a megmentettek leszármazottai, hogy
leróják tiszteletüket és megemlékezzenek azokról, akik a
Soá, a holokauszt, az üldöztetés idõszaka alatt az igazság
pillanatában nem maradtak tétlenek.

Baral családot. A család története 1942-ben, Lengyelországban, a krakkói gettó végsõ felszámolásával kezdõdik el,
megjárva a plaszówi koncentrációs tábort, ahonnan a
tarnowi gettóba kerülnek. Innen sikerül az addigra teljesen
szétszakadt családból Frankának és lányának: Anetának
megszöknie. Az isteni gondviselésnek köszönhetõen sikerül megszabadulni a többi gyermeknek is, akikkel útközben találkoznak, és gyalog indulnak el Budapestre. 1943ban érkezik Budapestre Franka Baral, három gyermekével:
Janekkal, Anetával és Martinnal, valamint húga, Hela gyer-

KATOLIKUS TEMPLOMBA JÁRTAK

LENGYELORSZÁGBÓL SZÖKTEK
„Mi, az izraeli túlélõk, nem felejtkezünk el a megmentõkrõl. Rendkívüli bátorságuk elismeréseként Izrael Állam
és a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Világ Igaza kitüntetést
adományozza nekik” – mondta Õexc. Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete. Az október 29-ei díjazottak között ott volt
Nemes Tiborné, született Vaskó Ilona, aki megmentette a
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õket a másfél szobás lakásukba. Megetette és megerõsítette
õket. 1944 júniusában Budapest rendkívül veszélyes hellyé
vált. A német megszállás miatt Ilona féltette a pártfogoltjai
életét, ezért a lelkükre kötve, hogy ha bárki kérdezi, õk
lengyel, katolikus menekültek, a lakásával szemben lévõ
síneknél várakozva, egyesével rakta fel a gyerekeket a Nyíregyháza felé tartó vonatra. Minden gyermeket elkísért Ilonka néni Rozsrétszõlõbe, a szüleinek tanyájára. Pár napot
ott töltött, majd visszament Budapestre, a következõ gyermekért. Utoljára Frankát is hozta. Megérkezésükkor, magyar nyelvtudás híján, lengyelországi katolikus menekültként mutatta be õket a családjának. Franka és a hat gyermek a felszabadulásig a tanyán maradtak, és segítettek a
ház körüli teendõkben.

mekeivel, Adával, Paulával és Olgával. Nemes Tiborné – a
továbbiakban Ilonka néni – itt találkozik az éhezõ gyermekkel, Janekkal az utcán: A kisfiú, Ilonka néni Pongrácz
úti lakása elõtt sírdogált, hogy nagyon éhes és fázik. Nemes
Tiborné gondolkodás nélkül cselekedett. Õ is anya volt.
Összeszedte a hat gyermeket és Frankát, magához vette

Aneta, Franka egyik gyermeke, elmesélte, hogy minden vasárnap öt kilométert gyalogoltak be Nyíregyháza
központjába, a római katolikus templomba szentmisére,
imádkozni Istenhez, hogy mentse meg õket. A család vágya teljesült a megemlékezéssel és a posztumusz kitüntetés átadásával. Anetának volt még egy nagyon fontos vágya, mint túlélõ. Szerette volna meglátogatni újra Nyíregyházát, Rozsrétszõlõt és a római katolikus templomban
köszönetet mondani a megmentõjének a szentmisén.
November 1-jén tiszteletét tette a városunkban lányaival:
Michelle-lel és Liliannal, aki több mint 70 éve õriz egy
medált, amin egy katolikus szent található. Ehhez a szenthez imádkozott a háborúban, hogy túlélhesse azt. (Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.)
Vaskó Ilona

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. november 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. november
20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. november 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

2015. NOVEMBER 6.

11

ÉRDEKESSÉGEK

INTERJÚ

„EGY ÁLMOM VÁLT VALÓRA...”
Vass Vivien elszántságával és kitartásával nemzetközi modellkarriert futott be. A Nyíregyházáról indult
lány luxusmárkák kifutóiról, külföldi címlapokról és világhírû showroomokból köszön vissza – a határ pedig
a csillagos ég. Az álmait megvalósító hírességgel a kezdetekrõl, sikerekrõl, nehézségekrõl és tanulmányairól
beszélgettünk.
Szerzõ: Farkas Fanni
– Mikor döntötted el, hogy komolyabban szeretnél foglalkozni a modellkedéssel?
– Már 7-8 éves koromban is mondogattam a szüleimnek, hogy modell szeretnék lenni. Akkor azt a választ kaptam, hogy majd 16 éves koromban megpróbálhatok komolyabban foglalkozni vele. 16 éves koromban valóban
elindult a modellkarrierem. Bejutottam egy nemzetközi
verseny 15 döntõs lánya közé, amit ugyan nem én nyertem meg, de egy hazai ügynökség leszerzõdtetett. Viszont
a külföldi karrierem elindulását az anyaügynökségemnek,
az OMG modellügynökségnek köszönhetem. Kb. két hónappal azután, hogy kapcsolatba kerültem velük, már utazhattam is Rómába a divathétre, ahol több bemutatóm is
volt. Érettségi után pedig kihagytam egy évet az egyetem
megkezdése elõtt és csak a modellkedésre koncentráltam.
Több hónapot dolgoztam Bangkokban, Tokióban, Párizsban, Indonéziában, Jakartában és Kínában.
– Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
– Elõször is nagyon örülök annak, hogy Magyarországon
Náray Tamással már többször dolgoztam együtt. Büszke vagyok a tokiói Chanel és Dior bemutatóimra, a párizsi Comme
des garcons showroomomra, a két címlapomra (malajziai
Marie Claire és az indonéz Aquila magazin) és a magyar
Elle magazinban való divatanyagomra, hiszen ekkor jelentek meg a képeim elõször ilyen lapokban.
– Mit szeretsz a modellkedésben?
– Legfõképpen a rengeteg utazást. Azáltal, hogy több
hónapig élek egy adott országban a munkám miatt, teljesen más nézõpontból van lehetõségem megismerni az ottani kultúrát, embereket.
– Mi a véleményed Nyíregyházáról?
– Tulajdonképpen majdnem minden gyermekkori és középiskolás élményem Nyíregyházához kötõdik, mivel itt
nõttem fel. Mind az Apáczai, mind a Krúdy Gyula Gimnáziumba nagyon szerettem járni. A mai napig rengeteg

itteni barátommal tartom napi szinten a kapcsolatot. Azt
tapasztaltam, hogy a nyíregyháziak Budapesten is „összetartanak”. Nagyon szép és élhetõ városnak tartom a szabolcsi megyeszékhelyet, ami gyorsan fejlõdik. Örülök,
hogy ebben a városban nõhettem fel.
– Hogyan látod magad 10 év múlva?
– 10 év múlva egy nagyon jó pszichológus szeretnék
lenni. Munkapszichológiával szeretnék foglalkozni. Ami
pedig a modellkarrieremet illeti, egy másik nagy álmom
válna valóra, ha egy világhírû divatmárka arca lehetnék.
Szeretném, hogy ha már 10 év múlva lenne családom,
akár már több gyermekem is, hiszen családcentrikus vagyok és nagyon fontos számomra az, hogy egy boldog,
kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljek.

A hideg idõ beköszöntével a program azonban most
„téli szünetre megy”. A Nyíregyházi Sportcentrum Szépkorúak Sportklubjának tagjai a múlt héten, a közös moz-

A közelmúltban hírek tucatjai láttak napvilágot arról, hogy Bud Spencer unokája, Alessandro Pedersoli
állítólag egy Nyíregyházán született lányba lett szerelmes, aki pedig nem más, mint Vass Vivien.
(Az interjú teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon olvasható.)

LINZER SZELET
Hozzávalók a lapokhoz (2 lap): 35 dkg liszt, 20 dkg
vaj, 2 tojás sárgája, 10 dkg porcukor, 1 csomag sütõpor, 2 kanál tejföl.
Piskótához: 5 dkg vaj, 25 dkg porcukor, 2 tojás sárgája, 2 dl tej, 22 dkg darált dió, 15 dkg liszt, 4 tojás
fehérje. Lekvár, étcsokoládé, olaj.
Elkészítés: A lapokhoz a hozzávalókat összegyúrjuk,
kétfelé vesszük, kinyújtjuk.
A piskótához a tojássárgákat kikeverjük a vajjal, a
porcukorral, a tejjel. Ehhez a masszához adjuk hozzá a
tojásfehérjék felvert kemény habját. Óvatosan összekavarjuk a két masszát, közben hozzáadjuk a lisztet és
a darált diót.
A tepsit kibéleljük sütõpapírral, beletesszük az egyik
nyers lapot. Megkenjük vékonyan lekvárral. Erre ráöntjük
a nyers piskótamasszát, majd befedjük a másik nyers lappal. Villával megszurkáljuk, sütõbe tesszük és megsütjük.
Ha kihûlt, a tetejét csokoládémázzal megcirkáljuk.
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Májustól októberig immár nyolcadik éve, közel 400
szépkorú mozog rendszeresen csütörtökönként reggel
9 órától délig ingyenesen a Városi Stadionban.

BUD SPENCER UNOKÁJA SZERELMES BELE

RECEPT
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ÉVADZÁRÓ SPORTNAP

gás után ünnepi záróebéden vettek részt, majd azzal köszöntek el egymástól, hogy a jövõ év májusának elsõ csütörtöki napján megkezdik a kilencedik sportos évadot.

A HÉT TÉMÁJA

NÉGYKÉZLÁB AZ EGÉSZSÉGÉRT
Az egyik legkártékonyabb dolog az emberiség történetében a szék – állítja Tarnóczy Zalán és Kertész István.
A Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes városi tömegsportrendezvény funkcionális edzéseit vezetõ sportemberek
újra megtanítanak minket az alapvetõ mozgásformákra
– ha hagyjuk. Péntek délutánonként a Kodály iskolában
mindenki tesztelheti, mi maradt meg csecsemõkorából...
Szerzõ: Tarczy Gyula
A civilizált világ belekényszerít minket az ülésbe, a görnyedésbe, pedig ez végtelenül természetellenes póz – mondják a testnevelõk. Bezzeg az úgynevezett „természeti népek” még a génjeiknek engedelmeskednek, csakúgy, mint
a csecsemõk, kisgyermekek. Ha kell, négykézláb járnak (mi
már ezt sem tudjuk rendesen), teli talppal guggolnak, s egyenesen tartják magukat. Primitív dolgok? Igen, de elfelejteti
velünk a világ, mire felnövünk. – Sõt, még súlyokat is rak
ránk az élet nehéz iskolatáska formájában, s vannak szülõk, akik a mozgásérettséget is siettetik, csak hogy elmondhassák: az én gyermekem hamarabb állt fel vagy járt, mint
a másé – sorolják a problémákat az edzõk.

ÚJRATANULJUK AZ ALAPOKAT
A „Mozdulj Nyíregyházás” tréning a funkcionális edzés
nevet kapta, de nem kell megijedni az idegen szótól. Csak
annyit tesz, hogy újra megtanuljuk mindazt, amit agyunk
elraktározott, de mi nem használjuk. A gurulások, gördülések, fekvõtámaszok egyszerûségébõl messzire el lehet
jutni, ám, ha nincsenek rendben az alapok, nehéz rá építkezni, komolyabb sportot végezni. – Egy felmérés szerint
összefüggésbe hozható a várható élettartammal az, hogy

valaki hányszor tud felállni hanyatt fekvésbõl két perc alatt
– ismertetik a megdöbbentõnek tûnõ tesztet.

IDÕALAPON, SAJÁT RITMUSBAN
Akár túl könnyûnek vagy nagyon nehéznek látszik életkortól, edzettségi állapottól függõen a funkcionális edzés,
mindenkinek ajánlható. A tornázás ugyanis idõalapon
zajlik, ezzel segítik a mindig változó közönség összehangolását. Eszerint, a gyakorlat bemutatását követõen mindenki a saját ritmusa szerint végzi a teendõket a megadott
idõkeretben, amit aztán otthon kedvére ismételhet.
Így viszonylag rossz állapotból, kíméletesen is el lehet
jutni oda, hogy akár Tarnóczy Zalán TRX edzésein, vagy
Kertész István Kettlebell alkalmain fejlessze bárki az izmait. Ez is egyfajta funkcionális edzés, ami a túlterhelt életünkben jótékonyan hat vissza mentális állapotunkra, tartásunkra. Addig is: kezdetben ott a péntek délutáni lehetõség, a Kodályban, hat órakor. A korabeli tévétorna reklámja régóta figyelmeztet: „a karosszékbõl álljanak most fel!”.
Hétrõl hétre több százan vesznek részt a zumbán is

HÍREK

PIACI ÁRUSÍTÓASZTALOK
A Búza téri piacot járva, ma már csak kevesen tudják, hogy valamikor a napi- és a hetipiac még a Kossuth téren volt, s a tér rendezésével, az új római
katolikus templom, a Takarékpalota megépítése,
majd a Kossuth-szobor felállítása után szorult ki nagy
részben az akkori Zöldség (ma Szabadság térre), s
csak a napipiac maradt a Kossuth téren, de csak
annak a peremén, a nagy épületek elõtti járdákon.
Itt árulták a napi szükségleteket kielégítõ élelmi cikkeket – sokszor a földrõl, vagy az árusok által eszkábált
asztalokról. A múzeum alapítója, dr. Jósa András mint
vármegyei tiszti fõorvos rendszeresen javasolta a piaci
asztalok bevezetését, hogy az élelmiszerek árusításának higiéniáját javítani lehessen. Poros városunkban dr.
Konthy Gyula városi tiszti fõorvos már 1911-ben elrendelte, hogy a piacon árult tej, tejföl, vaj és túró be legyen takarva. Ezt õ rendszeresen ellenõrizte is, s ahol
figyelmeztetése ellenére sem takarták be az árut, egyszerûen kiborította azt saját kezûleg.
Ezt az áldatlan állapotot rendezte 100 évvel ezelõtt
a város, amikor 1915 piaci árulóasztalkákat készített és
azok használatára kötelezte a kofákat. A város saját erõbõl csináltatta meg ezeket az asztalkákat, melyeket a
Városháza udvarán és Zöldség téri Kleinmann-féle telken épített színben tároltak, onnan reggelenként a városi utcaseprõk hordták ki azokat a piacra. Az asztalokért asztalonként és esetenként 8 fillért fizettek az árusok, ha többen használtak egy asztalt, akkor egyenként
4 fillért. Attól kezdve a napi- és hetipiacokon tej és tejtermék kizárólag csak ilyen asztalról volt árusítható.
Dr. Bene János

MÉCSESEK AZ ELHUNYTAKÉRT
Krizantémokkal megtömött sírvázák, egymás mellett sorakozó mécsesek. Már az
elmúlt hét második felében megnõtt a látogatók száma az Északi temetõben, a legtöbben azonban szombaton és vasárnap gyújtották meg ott az emlékezés gyertyáit.
A hétvégén több mint 100 ezren rótták le tiszteletüket a sírkertben, ahol rendbontás
vagy kegyeletsértés nem történt.
Nyíregyházán, a Hõsök temetõjében is gyújtottak gyertyát az elhunytakért, ahol 14
nemzet elsõ világháborúban elhunyt katonái nyugszanak. Emlékük elõtt ortodox liturgiával tisztelegtek.
Az elsõ világégés idején a közeli frontról a Nyíregyházán kialakított barakk-kórházba szállították a sebesülteket, akiken pedig nem tudtak segíteni az orvosok, a kertvárosi temetõben
helyezték örök nyugalomra. Több mint 2800 sírjával ez az emlékhely az ország második
legnagyobb I. világháborús temetõje. Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója a szertartást követõen azt mondta, általános érvényû gyökereket ápolnak azzal, hogy gyertyát gyújtanak ott az eltemettekért. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, a
FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselõje arról beszélt, a város kötelességének tartja azt,
hogy megemlékezzenek azokról a hõsi halált halt katonákról, akiknek nincsenek hozzátartozóik, vagy nem tudják sírjaikat látogatni. Az egyházi szertartást követõen minden síremléken
egy-egy mécses világított az idegenben meghaltakért. A Hõsök temetõjét bárki meglátogathatja, nyitvatartási rendje megegyezik a többi nyíregyházi sírkert látogatási idejével.

ELHUNYT ALEXA LÁSZLÓ
61 éves korában elhunyt Alexa László, a Nyíregyházi Kodály
Zoltán Általános Iskola volt igazgatója. 1987-tõl 2003 januárjáig
legjobb szakmai tudása szerint irányította az intézményt. A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola köszönetét fejezi ki 15
éves áldozatos munkájáért, emberségéért, az iskola felé mutatott
elkötelezettségéért. Alexa László temetése november 6-án, pénteken 10 órától lesz Nyíregyházán, az Északi temetõben.
Erdei Péterné intézményvezetõ-helyettes
2015. NOVEMBER 6.
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SPORT

TORNAGYÕZELEM
Tornagyõztesként tért haza a Sportcentrum U16-os kosárlabdacsapata Budaörsrõl, ahol nemzetközi tornán vettek részt. Az elsõ nap egy bosnyák és szlovén, második
nap a szlovák csapatot gyõzték le a nyíregyháziak. A
harmadik nap eredménye volt igazán fontos, hisz a Budaörsi DSE csapatával megvívott találkozó beleszámított az Országos Kadett Kiemelt Bajnokságba is. Ezt a
mérkõzést is megnyerték Boczkó Ádám tanítványai 57–
45-re. A tornagyõzelem mellett két játékos, Sitku Márton és Vaskó György bekerült az All Star csapatba.

ÖNBIZALOMNÖVELÉS
Önbizalomnövelõ mérkõzést játszott a Nyíregyházi
Sportcentrum serdülõ leány kézilabdacsapata az Országos Bajnokságban a Hajdúszoboszlói KSK csapata

SZOKI ÉS A VARÁZSKÖTÉS
A SZPARI VÉDÕJE MELLETT A TÁMADÓK IS GÓLERÕSEK

Több Szpari játékos is a góllövõlista élmezõnyében
található. A Pölöskey Péter, Zoran Kostic, Rezes László hármas eddig harminc gólt rúgott. De jól megy a
játék Szokol Zsoltnak is, igaz, neki egy „varázskötés”
is segít.
Szokol Zsoltnak hetekkel ezelõtt tört el a kisujja egy
mérkõzésen. Bár a védõ végigjátszotta a találkozót, egy
rögzítést kapott. Azóta viszont megtáltosodott: gólpasszokat ad, és gólokat szerez. A Sopron elleni kupameccsen
mindkettõbõl jutott egy-egy.
– Amióta rajtam van a kötés, tényleg jól megy a csapatnak és nekem is. A Sopron ellen, amit akartunk, az sikerült, a gólomnak meg a gólpasszomnak persze külön örülök. Megint négy gólt rúgtunk egy NB II-es csapatnak, csakúgy mint a Vác ellen, ami nagyon jó. Mi a Magyar Kupá-

ellen. Végig a nyíregyházi lányok irányítottak, és helyenként szellemes játékkal könnyedén gyõztek. A végeredmény 29–7 (15–4) a Sportcentrum javára.

ELSÕ HELY
A diákolimpia elõtt újabb felkészítõ versenyen vett
részt a Nyírsport SE utánpótlás birkózója, Ónodi Szabolcs (Diák I. 76 kg). A kabai XX. Meteorit kupán 115
induló küzdött a helyezésekért, nem kisebb nagyságok
elõtt mint Bacsa Péter olimpikon, Európa-bajnok, valamint Kovács István birkózó világbajnok. A jubileumi
viadalon avatták fel az MBSZ támogatásával felújított

a lelátóról nézhette társait, Rezes László és Pölöskey Péter
viszont pályára léphetett. És ha már ott voltak, be is vették
a vendégek kapuját. Pölöskey Péternek a 11., Rezes Lász-

ban mutathatjuk meg, hogy mire vagyunk képesek. Remélem, nem lesz gond a visszavágón – mondta Szokol
Zsolt.
Ha a támadók hozzák eddigi formájukat, akkor biztosan nem. Zoran Kostic ugyan legutóbb a Diósgyõr II ellen

lónak a 9. találata volt a szezonban, Zoran Kostic pedig
maradt 10 gólos. A hármas a 36 eddigi nyíregyházi gólból
harmincat vállalt magára – nem rossz.
– Amikor nyáron Nyíregyházára érkeztem, az volt a
célom, hogy újra felépítsem magam. Bár a hétvégén is
sikerült betalálnom, többet várok magamtól. A Vasas ellen például látszott, hogy ami az NB III-ban elég, az egy
élvonalbeli klub ellen csak egy félidõre jó, így még sokat
kell dolgoznom, hogy teljesen utolérjem magam. A Diósgyõr ellen érezhetõ volt a kupameccs fáradtsága, és magas, erõs védõkkel kellett birkóznom. Nehéz volt megtartani a labdát, de sikerült gyõznünk – mondta Pölöskey
Péter.
Igor Zofcák gólpasszok tekintetében áll jól. A középpályás a Sopron elleni kupameccsen három gólt eredményezõ labdát is adott, a DVTK II ellen pedig maga is eredményes volt. Reméljük, a sorozatok szombaton is folytatódnak! Ha a Szokinak becézett Szokol Zsolt kezén ott
lesz a kötés a Rákosmente ellen, akkor nem lehet gond...

SZABADTÉR UTÁN TEREMBEN A KISPÁLYÁSOK
Több mint hatszáz mérkõzést rendeztek a Városi Kispályás labdarúgó bajnokság õszi idényében. A csapatok most tornaterembe vonulnak, a jövõ héten már
indul a terembajnokság.

tornacsarnokot, és ennek alkalmából jelen voltak a húsz
évvel ezelõtti I. Meteorit kupa gyõztesei is. A Nyírsport
SE ifjú tehetsége is kitett magáért, súlycsoportjában az
elsõ helyen végzett, ám emellett kihívásos mérkõzésen
egy súlycsoporttal feljebb, a 85 kilogrammosok között
is kipróbálta magát, és két gyõzelmet aratott. Edzõje,
Pocsai István méltán volt büszke tanítványára.

SPORTPROGRAM
November 6., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés
November 6-7., péntek-szombat Váci Mihály Kulturális Központ, Wing-Tsun Kung-fu szeminárium
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 8., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: FatumNyíregyháza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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113 csapat nevezett az idei kispályás bajnokságban, így
már a „H” csoportban is elkezdõdtek a küzdelmek. Az
öregfiúknál két osztályt alakítottak ki, és óriási csatákat
vívtak az együttesek. A labdarúgók között több egykori
élvonalbeli futballista is található, de olyan csapatok is
vannak, akik csak a baráti társaság miatt vesznek részt a
bajnokságban. Hetente több ezren fordultak meg a Városi
Stadionban, és voltak olyan gárdák, melyek veretlenek
maradtak.
– Sportszerûek voltak a csapatok, igazi szabadidõs tevékenységként fogták fel a bajnokságot, ahol egy-egy találkozó után is maradtak a stadionban beszélgetni. Várunk új nevezõket is, hiszen egyre többen döntenek úgy,
hogy futballoznak, õk nyáron csatlakozhatnak a sorozathoz – mondta Dajka László, a Nyíregyházi Sportcentrum
fõszervezõje.
Nemcsak nyíregyházi csapatok indultak, hanem a környékbeli településekrõl is neveztek együttesek. Így többek között Tímár, Napkor, Nagykálló és Újfehértó is adott
gárdákat. Az õszi szabadtéri szezon ugyan véget ért, de a
jövõ héten már indul a téli terembajnokság, mely jó felkészülési lehetõséget nyújt. Összesen negyven kispályás csapat nevezett, akiket négy csoportba sorsoltak, és a Móra
Ferenc iskola tornatermében vívnak majd mérkõzéseket
egészen februárig. A téli idõszakban három rangos teremtornát is rendeznek Nyíregyházán, melyekre már most
jelentkezhetnek az együttesek a Nyíregyházi Sportcentrumnál.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

Roma kultúra – a Móricz Zsigmond könyvtár programsorozata szeptember 14–november 30. között. November 13án 17.00 órától: A magyarországi cigányzene története – élõ
illusztrációval. Elõadó: Vizeli Máté hegedûmûvész. Helyszín:
a könyvtár kamaraterme.
A NAP együttes november 13-án Budapesten lép fel egy
kétórás önálló koncerttel Török Ádám rock & blues clubjában, a Glob Royalban. A mûsor válogatást ad a tradicionális
rockzene legismertebb dalai mellett a zenekar „Gyógyít a
rock” címû lemezének legsikeresebb felvételeibõl is.

PROGRAMOK
Volt egyszer egy rendszerváltás... címû kiállítás megnyitója november 6-án 11.00 órától a Jósa András Múzeumban.
Köszöntõt mond: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A kiállítást megnyitja: Seszták Oszkár, Szabolcs-SzatmárBereg megye közgyûlésének elnöke.
A Nyírbálók Foltvarró Egyesület Mesélõ Foltok címû kiállítása november 6-án 15.30-kor nyílik a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. Megnyitja: Szatmári Istvánné
babakészítõ, közremûködik Mihályi Sarolta. Megtekinthetõ
november 29-éig, naponta 8.00–20.00 óra között.
A Bencs Villa programjai: november 6-án 17.30: Kiállítás-megnyitó dr. Pataki Piroska feliratos falvédõibõl. 9-én
17.00: Magyaródy Szabolcs (Kanada) elõadása az újkori vándorlásokról. A program a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetével közösen jön létre. 13-án 11.00: Hit, remény, szeretet c. vers- és prózamondó verseny nyíregyházi és határon
túli diákok számára. Érdeklõdni: 42/402-004, 30/252-0666.
Márton-napi vigasságok a Sóstói Múzeumfaluban november 7-én 10.00 és 15.00 óra között. Programok: néptáncbemutató, Lúdas Matyi-részletek, népi sport- és ügyességi verseny, „színház”, (báj)gúnárok és (buta)libák szépségversenye;
egész nap: magtármozi, kádárbemutató, gasztroudvar, Márton-lámpása készítés, betûvetés lúdtollal és mesekuckó, a libuskáknak „libahímelés”, a gúnároknak pásztorrózsa-készítés, tengerifosztás és -morzsolás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 7-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Többet ésszel, 8-án
10.00 óra (Kölyökvár épülete): Medve és a szegény ember.

NYÍLT NAP A BÁNKIBAN
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát
Mûszaki Középiskolája és Kollégium november 11-12én 8.00–13.00 óráig tartja Nyílt tanítási napját. A rendezvény elsõ napjára elsõsorban a nyíregyházi, második napjára a vidéki iskolák tanulóit várják. Az iskola
az elméleti és gyakorlati képzés bemutatásán túl, aktív
tevékenységekkel is meglepi az érdeklõdõket. A látogatók saját takarítógépet építhetnek, belekóstolhatnak
az autódiagnosztika rejtelmeibe, lehetõségük nyílik
Leonardo-híd építésére, megtekinthetik az iskola innovatív konstrukcióit, saját készítésû multivibrátorral, ördöglakattal távozhatnak. A szülõi tájékoztatók 11-én
10.00 és 17.00 órától, 12-én 10.00 órától lesznek.
A Marica grófnõ címû operettet november 7-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban a budapesti FOGI
Bulvárszínház elõadásában láthatja a nyíregyházi közönség.
Fõbb szerepekben: Harsányi Gábor, Fodor Zsóka, Benkóczy
Zoltán, valamint a nyíregyházi Pankotay Péter. Jegyek elõvételben kaphatók a helyszínen. Információ: 42/411-822.
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló Szolgálata várja a tagságot és az érdeklõdõket „Rólunk
csak velünk együtt” orvos és pszichológus elõadásra november 9-én 10.00 órától a Jósa András Oktatókórház Sóstói úti
Kórház Tanácstermébe (2. emelet). Program: Pozitív élet – a
pszichológia és Zorro útravalóival. Elõadó: Husztiné Hajdú
Erika pszichológus (magatartásterapeuta, hipnoterapeuta). Út
a levegõhöz. Elõadó: dr. Kukuly Alla adjunktusnõ. Bõvebb
tájékoztatás: 06-30/424-4599; nyiregyhazinapfordulo@
rakszovetseg.hu.
Kissné Kertész Katalin mûvésztanár tûzzománc kiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti társalgójában. Megnyitó: november 9-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: november
28-áig.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 10., 17.00 óra.
Helyszín: Svájci Lak (Sóstógyógyfürdõ, Sóstói út 75.).
Idõsek Akadémiája 2015 rendezvénysorozat október 20–
november 17-éig, keddi napokon a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyházban. November 10-én 14.00 órától:
Az idõsek helye és szerepe a mai társadalomban. Elõadó:
Román Demeterné, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke.
A Tiszalöki Csontváry Nemzetközi Alkotótábor (2000–
2015) gyûjteményes kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtár
kamaratermében. Megnyitó: november 10-én 16.00 óra.
Megtekinthetõ: december 1-jéig.
Foltvarró tanfolyam indul a Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.), Móricz Tivadarné (Ilike néni) vezetésével. A foglalkozások keddi napokon 16.30-kor kezdõdnek.
Információ: 42/448-005, josavaros@vacimuv.hu.
A Bibliaiskolák Közössége várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû,
vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. November 11-én 17.00 óra: Mózes elhívása.
Séta egészségünkért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei,
illetve a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetségek „Tegyünk többet egészségünk érdekében” címmel mozgásra invitálja a város és a megye településeinek lakóit. Idõseket és
fiatalokat egyaránt! A séta apropója: a tüdõ (tüdõgyulladás)
világnapja. Gyülekezési és indulási hely: Sóstó, Krúdy Szálló elõtti tér. Idõpont: november 12-én 10.00 óra.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint
a Deák Ferenc Akadémia Egyesület várja az érdeklõdõket 15.
történelmi elõadássorozatára, melynek témája „A 20. század meghatározó európai politikusai” II. rész. November 12én 17.00 óra: Kemal Atatürk. Elõadó: Kövecsi-Oláh Péter
doktorandusz. Helye: a könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).
A Magyar Romák Társulási Egyesülete várja az érdeklõdõket A II. világháború jubileumi megemlékezése – A holokauszt
fogyatékossággal élõ áldozatai a II. világháborúban címû elõadásra november 12-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központba. Elõadó: Szabó József János hadtörténész.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 7., szombat 19.00 Dollárpapa, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Kamara bemutató bérlet, Krúdy Kamara
November 8., vasárnap 11.00 Koppélia, Bambi bérlet,
MÛvész Stúdió
November 9., hétfõ 19.00 Az egérfogó, Zrínyi „A” bérlet, Krúdy Kamara
November 10., kedd 10.00 Koppélia, Mikrobi bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Az egérfogó, Zrínyi „B” bérlet, Krúdy Kamara
November 11., szerda 19.00 Az egérfogó, Zrínyi „C”
bérlet, Krúdy Kamara
November 12., csütörtök 10.00 Koppélia, Óz bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Ruttkai bérlet, Krúdy
Kamara
November 13., péntek 10.00 Koppélia, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Õze bérlet, Krúdy Kamara

A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete november 17-én
15.00 órakor a Diabétesz Világnapja alkalmából ingyenes
szûrõvizsgálatokkal, elõadásokkal és kulturális programokkal várja az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Házba
(Városmajor u. 5.). A rendezvény szakmai védnöke dr. Gaál
Zsolt osztályvezetõ fõorvos.
Bödõcs Tibor Cefre Palota címû önálló estje november
20-án 19.00 órától kezdõdik a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822.
Huszár István festõmûvész emlékkiállítása november 21éig tekinthetõ meg keddtõl szombatig 9.00 és 17.00 óra között a Nyíregyházi Városi Galériában. Információ: 42/408720.
A Hadron Mûvészeti Egyesület „Transz” címû tematikus
kiállítása a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: november
28-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között. Információ: 42/408-720.
A Borbányai Mûvelõdési Ház gyermekbalett foglalkozásai péntekenként 16.30-tól kezdõdnek, Urbán Mónika vezetésével. Információ: 42/491-295.

REFORMÁTUS ESTÉK
2017-ben a Magyarországi Református Egyház nagy
ünnepre készül. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség a jubileumi év elõkészítõ rendezvénysorozata
a „Református Esték” címmel kerül megrendezésre. Ezeket a havonkénti rendezvényeket a reformátussághoz tartozók és érdeklõdõ emberek számára szervezik. Ennek
nyitóalkalmát 2015. november 7-én 18.00 órától tartják a
Kálvin téri Református Templomban. Ekkor Mészáros János Elek, a Csillag Születik 2012. évi gyõztese ad koncertet. Erre a belépés díjtalan, de a helyet biztosító kártyát az
érdeklõdõk átvehetik a Lelkészi Hivatalban.
Country tánclépéseket tanulhatnak az érdeklõdõk a Borbányai Mûvelõdési Házban, minden kedden 18.00 és 20.00
óra között. A belépés díjtalan! Információ: 42/491-295.
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: 42/411822, www.vacimuv.hu.
Nito Jutsu edzés a Városmajori Mûvelõdési Házban minden kedden 18.30-tól, amelyre fiúk, lányok jelentkezését
várják 12 éves kortól. Információ: Sárga Richard (06-70/3388838) vagy 42/434-002.
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.

GAZDIKERESÕ
Tereza: Körülbelül 1,5 éves ivartalanított keverék szuka, aki
Nyírjákón, egy bokor alatt hozta világra kölykeit, így került gondozásunkba a kutyacsalád. Tereza egy rendkívül ragaszkodó,
bújós természetû kutyus, aki alig várja, hogy végre valaki õt is
kényeztesse. Terrier jellegû keverék, így nagy mozgásigénnyel
rendelkezik.
Géza: Körülbelül 6 éves keverék kan kutya, aki megtapasztalhatta már a gazdis élet szabadságát, azonban idõs gazdái nem
tudtak tovább gondoskodni róla. Emberekkel kedves, barátságos, jó indulatú kutyus, jó jelzõtulajdonságokkal rendelkezik.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. NOVEMBER 6.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
„NE SZÁND, HANEM NEVELD A FOGYATÉKOST”
60 ÉVES A BÁRCZI
Október 21-én a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelõi kara és
tanulóifjúsága az iskola alapításának 60. évfordulójára egy
szép ünnepi programsorozattal emlékezett.
Az iskolatörténeti dokumentumokból kiderül, hogy városunkban a gyógypedagógiai iskoláztatás gyökerei 1928ra nyúlnak vissza: Czimbolinetz Jenõ tanító vezetésével
kisegítõ iskola létesült az evangélikus iskola berkein belül. Még ugyanebben az évben egy önálló kisegítõ iskola
is megkezdte mûködését, Halmos József vezetésével.
1935-ig kb. 250 gyermek tanult ebben az iskolában. A
kisegítõ iskola 1946-ban nyitotta ki újra kapuit a Kálvin
tér 4. sz. alatti épületben. 1948-ban Bohus Lászlót nevezték ki igazgatónak, az iskola elnevezését pedig kisegítõrõl
gyógypedagógiaira módosították. 1949 tavaszán költöztek át a Szarvas utca 10–12. sz. alatti épületbe, ahol egykor az izraelita elemi iskola mûködött. Az államnak sikerült megegyezni a zsidó hitközséggel, amely 1952-ben,
csereingatlan ellenében lemondott tulajdonjogáról. Építkezésekbe kezdtek, majd 1955 szeptemberében megtörtént a mûszaki átadás. 1955. október 8-án, 14 tanteremben és 1 mûhelyteremben, bentlakásos formában kezdetét vette a tanítás. Az iskola e dátumot tekinti születésnapjának. Az intézet feladatául tûzték ki: a város, a megye és
a szomszédos megyék területérõl az intézetbe utaltak
„gyógyító nevelése, illetve oktatásának biztosítása, a haladó materialista tudományok felhasználásával, hogy a
társadalom hasznos tagjaivá váljanak”.
1990-ben az iskola vezetése dr. Bárczi Gusztáv (1890–
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Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

1964) gyógypedagógus nevének a felvétele mellett döntött.
Bárczi munkásságát az értelmi fogyatékosok és nagyothallók gyógyító nevelésének, illetve a gyógypedagógus-képzésnek szentelte. Több alkalommal is megfordult a nyíregyházi iskolában, amely a névadás óta minden évben
megemlékezik róla. Az iskola folyosóján található dombormûve Sebestyén Sándor szobrászmûvész alkotása (képünkön). 1990-ben a tantestület a névadás mellett Bárczi emlékplakett alapításáról és adományozásáról is döntött.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

