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MODERN VÁROSOK...
Milyen fázisban tart a
nyolc pontból álló, a város mindennapjait számos területen érintõ beruházások elõkészítése?
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EGYETEM

GASZTRONÓMIA

KRÚDYZÁS...
Az egyik rokonom annak
idején azt mondta, mindegy, hol esszük meg
az ételt, a lényeg,
hogy finom legyen.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Minden év január 22-én ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. A hagyományos
megyei rendezvények mellett – múlt hétvégén Szatmárcsekén, illetve a megyeházán, a
Bessenyei Nagyteremben –, Nyíregyháza is méltó módon megemlékezik a jeles napról,
méghozzá több helyszínen is. Szerdán, lapzártánk napján a nyíregyházi nyugdíjas közösségek a Vasutas Mûvelõdési Házban tisztelegtek Kölcsey Ferenc és a Himnusz születése
elõtt. Január 22-én a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban egyebek mellett
versmondással, a színházban egyedülálló elõadással, a Váci Mihály Kulturális Központba
pedig a városi ünnepségre várják az érdeklõdõket, 17 órára. Az eseményekrõl készült
tudósításokat következõ lapszámunkban elolvashatják, a folyamatosan frissülõ
galériánkat pedig megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu weboldalon, s a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában is foglalkozunk ma a témával.

Múlt héten pénteken Budapesten jelentette be Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a dán családi
tulajdonban lévõ LEGO bõvíti nyíregyházi egységét. Ezzel
kétszeresére nõ a gyár mérete, ahol további 700 új gépen
1600 új foglalkoztatott is dolgozik majd a jövõben.
A játékgyártó cég 30 milliárd forintos beruházást szeretne megvalósítani, amihez Magyarország Kormánya további 4,4 milliárddal járul hozzá. A bejelentéskor elhangzott, a LEGO hisz abban, hogy Magyarország és Nyíregyháza jó hely a bõvítésre, hiszen közel van az európai piacokhoz, megfelelõ munkaerõ áll rendelkezésükre és segítõkészek a hatóságok is.

PRESZTÍZS A VÁROSNAK
Dr. Kovács Ferenc polgármester a bejelentést követõen azt mondta, 2010 végén még komoly versenyben

voltak azért, hogy Nyíregyházán valósuljon meg az a
gyár, amit 2014 márciusában átadtak, és ahol folyamatos a termelés. A polgármester kiemelte, a LEGO döntése alátámasztja Nyíregyháza városának azt a gazdaságfejlesztési stratégiáját, amit 2010 végén kezdtek, és
ami ráépül a város adottságaira. Hozzátette, olyan partneri kapcsolatot alakítottak ki a LEGO-val, ahol a bizalom, a pontosság és a hitelesség nagyon lényeges. Úgy
véli, egy ilyen beruházás bármelyik városnak a világon
egy elsõ osztályú, kiváló nemzetközi referenciát jelenthetne.
A bejelentésen elhangzott, a Nyíregyházán megvalósuló bõvítés további lehetõségeket teremt a városnak és
az agglomerációjának, de a gyár szempontjából is fontos,
hiszen a LEGO csoporton belül egyre nagyobb jelentõséggel bír majd az üzem a jövõben.
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HOSSZÚ TÁVÚ TÖREKVÉS
– Arra törekszünk, hogy a gyerekek a világon mindenütt átéljék a kreatív LEGO játékélményt, és üzleti tevékenységünk bõvülése során gondoskodnunk kell arról,
hogy a fogyasztók által keresett LEGO dobozokat a világon mindenhová képesek legyünk leszállítani. Ezért ruháztunk be eddig is és ezért fejlesztjük jelentõs mértékben tovább gyártókapacitásunkat. A nyíregyházi LEGO
gyárunk fontos szerepet tölt be azon hosszú távú törekvésünk teljesítésében, hogy még több gyerekhez eljussunk –
mondta Bali Padda, a LEGO gyártási területért felelõs ügyvezetõ alelnöke. (Folytatás a 3. oldalon.)
Képünkön a munkahelyteremtõ, gyárbõvítõ beruházást
bejelentõ sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Jesper Hassellund Mikkelsen gyárigazgató mutatják a látványtervet.

NAPRÓL NAPRA
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BEJÁRTAK A TÛZOLTÓK

ALFÖLDI SZECESSZIÓ

Helyismereti bejárást tartottak a nyíregyházi tûzoltók a megyeházán. Ellenõrizték a poroltók meglétét, a vészkijáratok megközelíthetõségét, és megvizsgálták, nincsenek-e a folyosókon gyúlékony, tûzveszélyes anyagok. Az épületben mindent rendben találtak.

Alföldi szecesszió címmel szervezett kiállítást a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár harmadik emeletén. A tíz tematikus és tíz mikrorégiós
tablón több mint 150 szecessziós épületet tekinthettek meg az érdeklõdõk.
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ROTARY EMLÉKTÁBLA

JÁTÉKSZER AZ ELEFÁNTNAK

Emléktáblát avatott a Rotary Club
Nyíregyháza a Korona Hotel oldalán,
hiszen 72 évvel ezelõtt ebben az épületben alapították meg a szervezetet. A
rotarysok egy nagyobb megszakítás után
12 évvel ezelõtt kezdték újra a segítõmunkát Nyíregyházán. (Lásd: 16. old.)

Egy 600 kilogrammos játékot kapott
Jack, a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt tenyészbikája. Erre azért volt szükség, mert Jack igen impozáns méretû
állat, hatalmas erõvel bír, ráadásul most
abban az idõszakban van, amikor a tesztoszteronszintje is emelkedhet.

VÁLTOZOTT A KRESZ-VIZSGA

Az idei évtõl megjelennek a mozgóképes ábrák is a KRESZ-vizsgákon. Az EDUKRESZ partner autósiskolákban már az
internet segítségével folyik a képzés,
amely egyszerûbbé teszi az oktatást. A jogosítvány megszerzése személygépkocsi
vezetéséhez továbbra sem olcsó, általában 160–170 ezer forintba kerül.
A gépjármûvezetõ-képzésben jelentõs
változások ugyan nem történtek január elsejétõl, de ezen a területen is igazodni kell
az elméleti vizsgáztatás új eleméhez, hiszen a kérdéssorozatban megjelentek a
mozgóképes ábrák.

INTERNETES OKTATÁS
Nagy Tibor, a SPRINT Autósiskola vezetõje elmondta, az 55 kérdésbõl ez két
feladatot jelent, ami 10 másodperces
hosszúságú. A tanulónak 1 perc alatt többször is lehetõsége van áttekinteni, és végiggondolni a helyes választ. Ez elõremu-
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SZÓNOKVERSENY

ZOOM KIÁLLÍTÁS

A Magyar Kultúra Napjához kötõdõen idén is megrendezték a Kölcsey
Ferenc szónokversenyt. A megmérettetésre 11 középiskolás jelentkezett. A
diákok két fordulóban adták elõ szónoklatukat. Elõadásmódjukat és rátermettségüket szakmai zsûri értékelte.

Megnyílt a ZOOM és a NYÍR-DIABET
Egyesületek rajzkiállítása a Váci Mihály
Kulturális Központban. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a
gyerekekre, akik diabétesszel küzdenek.
A tárlat január 26-áig naponta 9 és 19
óra között várja a látogatókat.
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CSODAKOLBÁSZ

JÉGBÕL MENTÉS

A legjobb kolbászt a máriapócsiak,
de hurkát a határon túliak készítették
a XV. Nemzetközi Böllérversenyen.
Napkoron idén 20 csapat mutatta meg,
hogyan õrzik a tradicionális disznóvágások hagyományait. A finomságokat
mesterszakácsok zsûrizték.

A jégbõl mentést gyakorolták a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság munkatársai a Bujtosi tavon. Az
imitált kiszabadítást minden évben eljátsszák azért, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén minél hamarabb álljanak a bajba jutottak rendelkezésére.

KÜSZÖBÖN AZ INFLUENZA

Európában már terjed az influenza, egyre többen fordulnak orvoshoz a betegségre jellemzõ tünetekkel. Magyarországon
még nincs járvány, ugyanakkor az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott közlemény szerint az év
elsõ két hetében jelentõsen emelkedett az
influenzaszerû megbetegedések száma.
Eddig közel hét és fél ezren fordultak orvoshoz a kellemetlen, gyakran súlyos, vagy
szövõdményekkel járó betegségre utaló tünetekkel. A szakemberek szerint a megelõzés leghatékonyabb módszere a védõoltás, amely 10–14 nappal a vírus szervezetbe jutása elõtt képes kialakítani a védelmet.

VÉDETTSÉGET NYÚJT AZ OLTÁS

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

(Fotó: internet)
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tató változás, hiszen nem egy rajzról van
szó, hanem életszerû forgalmi szituációról. A feladat logikus gondolkodást igényel,
nem elég a száraz tananyag bemagolása.
Az elméleti vizsga kérdésbankja továbbra
is nyilvános. Itt a tanulók a kérdéseket és a
hozzájuk tartozó válaszokat is megtalálják, így tökéletesen fel tudnak készülni a
vizsgára. A változásokat követõ képzõiskolák már az EDU-KRESZ anyagát veszik
alapul, így a tanulókat nem tanteremben
oktatják, hanem az internet segítségével.
Az elmúlt évben gondot jelentett, hogy
sokat kellett várni az elméleti és a gyakorlati vizsgák idõpontjára. A szakember szerint, miután a tevékenységük szezonális
jellegû, tavasztól õszig újra számítani kell
a vizsgatorlódásokra. Egy új összeférhetetlenségi jogszabály még nehezíti is a helyzetet, hiszen a jövõben nem lehet vizsgabiztos az a személy, aki a képzésben is
részt vett. (A mûszaki vizsgáztatás változásairól a 6. oldalon olvashatnak.)

Így azok, akik fontolgatják, hogy ily módon elõzik meg a betegséget, még idõben
vannak, hangsúlyozza dr. Bojti István háziorvos. Az oltás ugyanis közel 90 százalékos védettséget nyújt.

Ingyenesen juthatnak védõoltáshoz a
krónikus légzõszervi betegségben szenvedõk, asztmások, szív- és érrendszeri problémával küzdõk, a krónikus máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, a várandós nõk,
az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók, valamint a hatvan éven felüliek is.
Azok, akik nem jogosultak a térítésmentes védõoltásra, a gyógyszertárban is beszerezhetik a vírus elleni vakcinát. Az
influenzaérzékeny idõszakban érdemes az
immunrendszert a megfelelõ vitamin- és
ásványianyag-, valamint bõséges folyadékbevitellel és rendszeres testmozgással is
támogatni. Továbbá, ha megoldható, kerüljük azokat a helyeket – például bevásárlóközpontokat –, ahol sok ember fordul meg egy idõben. A szakemberek azt
tanácsolják, aki az influenzára jellemzõ
tüneteket, fejfájást, gyengeséget, rossz közérzetet, végtagfájdalmat, magas lázat tapasztal, forduljon orvoshoz, és lehetõleg
maradjon otthon.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JANUÁR 22.
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LEGO: NYÍREGYHÁZA JÓ HELY A BÕVÍTÉSRE!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jesper Hassellund Mikkelsen gyárigazgató, a LEGO
cégcsoport senior alelnöke azt mondta, ahhoz, hogy
megértsük, Nyíregyházán miért bõvítik kapacitásukat,
látni kell, hogy a gyerekek világszerte még mindig, sõt
egyre inkább szeretnek LEGO termékekkel játszani. Emiatt a forgalmuk és az eladásaik gyorsan nõnek. Ebbõl pedig egyenesen következik, hogy bõvíteni kell a termelési
kapacitást.
A gyárigazgató kifejtette, hogy mindezt miért Nyíregyházán teszik, annak több oka is van. Az egyik földrajzi,
hiszen olyan helyen fekszik Magyarország és benne Nyíregyháza, amely közel van a kulcsfontosságú piacaikhoz.
Mindezek mellett nagyon fontos szempont volt a döntés
során az is, hogy itt jól képzett munkaerõvel dolgoznak.

2018-RA TERMELÉSRE KÉSZEN
A gyár tervezési folyamatai már elkezdõdtek, a beruházás kivitelezése pedig várhatóan a következõ hónapokban indulhat el. A munkálatok során a jelenleg 122 ezer
négyzetméteres gyár területe a forgalomtól függõen akár
290 ezer négyzetméterre is bõvülhet 2020-ra. Kétszeresére emelik a fröccsöntõ kapacitást, több mint 1400 géppel
mûködnek a jövõben, de a figurafestõ üzemrészt is megnövelik. Mindezek mellett a csomagolás és a raktározási
területek is a duplájukra nõnek. Az elõzetes elképzelések

Így fog kinézni a nyíregyházi LEGO gyár a bõvítést követõen
értelmében 2018 nyarára termelésre készen áll az új gyárrész. Nyíregyháza a kormánnyal kötött egy megállapodást, amelynek értelmében a kormány egy 320 hektáros

területet vásárol azért, hogy Nyíregyháza jövõbeli gazdaságfejlõdése töretlenül folytatódjon, és több nagy beruházás is jöjjön a városba.

MI ÉPÜL FEL 2020-RA?
– További 768 fröccsöntõ gép befogadására alkalmas
új fröccsöntõ csarnok.
– Új fröccsöntõ szerszámgyártó mûhely.
– Több mint 500 000 tárolódoboz tárolására alkalmas
új automata magasraktár.
– Kb. 40 000 raklap tárolására alkalmas új automata
magasraktár.
– Új csomagolóüzemek és egy manuális raktár.

– Új hulladékkezelõ terület.
– Új irodaépület.
– Új feldolgozó épület, ahol a LEGO elemeket dekorálják és összeszerelik.
– Új feldolgozó épület, ahol a LEGO DUPLO elemeket
dekorálják és összeszerelik.
– Új épület a szükséges energiamennyiség kezelésére.

ZAJLANAK A FEJLESZTÉSEK ELÕKÉSZÜLETEI
kálatok ütemezetten folynak. 2015 végén megtörtént a
szerzõdéskötés az engedélyezési tervek elkészítésére a
Tokaj–Rakamaz közötti szakaszra. A Rakamaz és Nyíregyháza közötti hiányzó szakaszokra az önkormányzatok
jogerõs építési engedéllyel rendelkeznek. Az elõkészítési
feladatok elvégzése után a kerékpárút kivitelezése megkezdhetõ.”

ELÕKÉSZÍTÕ FÁZISBAN

A nyugati elkerülõ második szakaszát tavaly õsszel adták át
Mint ismert: a Modern Városok Program keretében,
összességében több tízmilliárd forint értékû fejlesztéscsomag megvalósításáról állapodott meg a miniszterelnök
Nyíregyháza polgármesterével. Egy év végi, december 17ei kormányhatározat pedig részletesen foglalkozik a témával, határidõket, felelõsöket megnevezve.
Elsõként annak jártunk utána: milyen fázisban tart a
nyolc pontból álló, a város mindennapjait számos területen érintõ beruházások elõkészítése. A kormányhatározat 3. pontjában rögzítik, hogy egyetért a kabinet a
„város gazdasági fejlõdését és közlekedési feltételeinek
javítását szolgáló, Nyíregyháza, nyugati elkerülõ út teljes szakaszának megépítésével, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket”.

TELJESEN ELKÉSZÜL A NYUGATI ELKERÜLÕ
A témában az NFM Kommunikációs Fõosztálya tájékoztatta lapunkat: „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2016. JANUÁR 22.

haladéktalanul megkezdte a hivatkozott kormányhatározatban foglalt nyíregyházi fejlesztések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. A nyugati elkerülõ út
megvalósítása központi költségvetési forrásokat igényel,
mivel az Európai Bizottság a transzeurópai közlekedési
hálózaton (TEN-T) kívüli utak fejlesztéséhez nem ad támogatást. A hazai büdzsébõl finanszírozható kiemelt közúti beruházásokat nevesítõ kormányhatározat módosítása
folyamatban van. Párhuzamosan zajlik az elõkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás.”

KERÉKPÁRRAL TOKAJBA – MÁR IDÉN
Az elkerülõ befejezése leghamarabb 2018-ra datálható, azonban jóval közelebbi a Nyíregyháza–Tokaj közötti
kerékpárút teljes kiépítésének céldátuma: 2016. december 15. Ennek kapcsán a következõképpen fogalmazott a
minisztérium: „A Nyíregyháza–Tokaj közötti kerékpárút
kiépítéséhez szükséges források biztosításáról tavaly decemberben született döntés. A kerékpárút egyes elemeinek különbözõ elõkészítettsége miatt az elõkészítési mun-

Batizi Tamás, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõje
mindehhez hozzátette: természetesen nem csak ezeknek
a projekteknek futnak az elõkészületei a háttérben. Például a Szabadtéri Színpad modernizációjától és az új,
közlekedési csomópontok kialakításától kezdve az Atlétikai és Sportcentrum létrehozásán át (lásd még errõl: 4.
oldal) a sóstógyógyfürdõi új, négycsillagos szálloda megépítéséig, a múzeumfalu megújulásáig sok minden párhuzamosan zajlik majd. – Egyelõre az úgynevezett projekt teamek állnak fel, konkrét tervezési programokat alkotva – tájékoztatott a kabinetvezetõ. – Az elõkészítõ
munka fontos fázis: most kell megalapozottan meghatározni a pontos tartalmat és a tervezés, kivitelezés menetrendjét, hogy a várhatóan már nyáron elfogadandó országos, 2017-es költségvetésben is szerepeljenek. A rövid
határidõ miatt épp ezért intenzív munka kezdõdik egyszerre, szinte minden területen.

TÖBB FORRÁSBÓL ÉPÍTKEZÜNK
Dr. Kovács Ferenc polgármester év eleji sajtótájékoztatóján a témát érintve kiemelte: szeretnének az esztendõ
végére több projekt kapcsán is eljutni akár a jogerõs építési engedélyek megszerzéséig, most azonban még a tervezés fázisában vannak. Ráadásul mindezekkel párhuzamosan számos egyéb lehetõséggel is élhet a város: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Nyíregyházának megítélt 24 milliárd forintos keretébõl 2016-ban
annak a negyedét szeretnék felhasználni, s természetesen
folytatódnak az önerõs beruházások is, fõként az utak,
járdák felújítása két évvel ezelõtt megkezdett folyamatának részeként.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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VAN IS, LESZ IS PÉNZ SPORTPÁLYÁKRA
Év végén jelent meg egy rövid híradás arról, hogy átcsoportosítások történtek a Nemzeti Stadionfejlesztési
Programban. Egyes internetes felületeken ezt úgy tálalták: Nyíregyháza a vesztesek között van. Errõl kérdeztük
Batizi Tamást, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõjét.
– Ez egy tipikus példája a Nyíregyházát lejárató, igazából nem lehet tudni, kiknek az érdekét szolgáló kampánynak, amely nélkülöz minden valóságalapot – kezdte reagálását Batizi Tamás. – A valóság ezzel szemben az, hogy
a korábban mondottaknak megfelelõen kormány-elõirányzatban szerepelt a kétszer 500 millió forint, melynek elsõ
részét 2015-ben kellett volna felhasználni.

ARÉNA LEHET BELÕLE
– Ám a hónapokig tartó egyeztetés során a kormány, az
MLSZ és Nyíregyháza abban állapodott meg, hogy értelmesebb lenne egy újfajta koncepcióval hozzányúlni a stadionhoz, mintsem a régit csupán modernizálni. Egy korszerû, arénajellegû létesítmény létrehozásában gondolkodunk, a meglévõ alapjainak felhasználásával – mondta a
kabinetvezetõ. – Eszerint a lelátó karnyújtásnyira kerülne
az oldalvonaltól, angol jelleggel, kevesebb férõhellyel, ám
a mai igényeknek megfelelve.

ÚJ ÉLET AZ NYVSC PÁLYÁN
– Viszont így az atlétikai pályát meg kellene szüntetni. Itt
kapcsolódik egybe a fejlesztés a Modern Városok Program
keretében megfogalmazott tervvel: az elõzõ városvezetés
által elrontott koncepciójú, jelenleg balkáni állapotokat tükrözõ NYVSC pályán egy új, atlétikai és sportcentrum megépítésével – hangsúlyozta. – Mint emlékezhetnek az olvasók, a 2010 elõtti önkormányzat a város számára pénzügyileg elõnytelen szerzõdést kötött a korábbi tulajdonos
MÁV-val, s csak mostanra sikerült egyenesbe hoznunk az
ügyet, így fejlesztési területté válhatott a pálya.

ATLÉTIKAI ÉS SPORTCENTRUM ÉPÜL

A jelenlegi állapot még fagyos a pályán, de a fejlesztéssel megpezsdül majd az élet
– Ennek a projektnek az elõkészületei széles körû egyeztetésekkel megkezdõdtek, ahogy korábban is ígértük. Szakosztályokkal, sportszervezetekkel, szakemberekkel tárgyalunk arról, hogyan használjuk ki értelmesen ezt a kormány
által finanszírozott páratlan lehetõséget, mely sok szempontból meghatározhatja a következõ évtizedeket a sportéletben. Az idei cél az irányok pontos meghatározása, illetve az, hogy tudjuk: mely szakosztályok kerüljenek oda,
milyen tevékenységek élvezzenek elsõbbséget, s mindehhez szükséges a várhatóan megélénkülõ forgalmat kiszolgálni képes infrastruktúra megtervezése, kialakítása egy
csomópont segítségével – folytatta Batizi Tamás.

a stratégia újraalkotása miatt mindenáron nem használtuk
fel, a büdzsében szereplõ összeg sorát rendezni kellett,
ahogy a felelõs gazdálkodás esetén szokás, ez lehet egyébként a pénz másik felének a sorsa is. Emlékeztetnék ugyanakkor arra, hogy a novemberi miniszterelnöki látogatás és
megállapodás-aláírás során Orbán Viktor elmondta:
amennyiben a Spartacus feljut a másodosztályba, újra
napirendre kerülhet a stadion ügye, ami persze nem egybõl fog arénává átalakulni, ha úgy döntünk közösen. De a
pénz biztosan meglesz rá – fejezte be a kabinetvezetõ.

HA ELJÖN AZ IDEJE...
– De nem megkerülve az eredeti kérdést, amit szerettem volna tágabb összefüggésekbe helyezni: az a pénz
sem tûnt el. Egyszerûen arról van szó, hogy mivel tavaly,

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI REND
Már legutóbbi lapszámunkban is beszámoltunk
arról, hogy az eddigi egy helyett havonta két alkalommal szállítják el február 1-jétõl a sárga-kék merev falú hulladékgyûjtõ edényeket a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. autói, s vele együtt,
a szelektíven gyûjtött, jellemzõen fém- és papírhulladékot is.
A THG Kft. keresi annak a lehetõségét is, hogy a
lakosságot beltéri szelektív edényekkel lássa el, növelve ezzel is az elkülönítve gyûjtési kedvet.
Amennyiben a jövõben is szortírozza a lakosság a
háztartásokban keletkezett szemetet, a tervek szerint
a jelenlegi 2 helyett 3 mûszakossá állna át a szolgáltató válogatócsarnoka is. A februártól életbe lépõ
járatrendváltozásról egy új hulladékszállítási beosztásból tájékozódhatnak a lakosok, amelyet hamarosan
megtalálnak postaládájukban, de elolvashatják a
www.thgkft.hu oldalon is.
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – Jeszenszki András (V. választókerület)

A HÍMESHEZ KÖTÕDIK A KÖZÉPISKOLAI TANÁR
Nemcsak Nyíregyházához, hanem azon belül a Hímeshez is szorosan kötõdik Jeszenszki András (MSZP), aki
apai ágon ebbõl a városrészbõl származik. A középiskolai tanár, s negyedik egyéni ciklusát töltõ szocialista képviselõ feleségével, s két gyermekével együtt ott él mai
napig is, csakúgy, mint bõvebb családjának több tagja.
Jeszenszki András a Krúdy gimnázium után elsõ diplomáját az akkori Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán
szerezte 1999-ben, majd a Miskolci Egyetemen magyarból lett egyetemi oklevele, a BME pecsétje van a közoktatás-vezetõi papírján, s visszatérve, már a Nyíregyházi Fõiskolán végezte el a történelem szakot. Tanári pályáját
Rakamazon kezdte, 2003-tól pedig a Mûvészeti Szakközépiskolában tanítja mindkét szakját, és osztályfõnökként
is tevékenykedik. Felesége, Marianna, igazán most állt
vissza dolgozni könyvtárosként az immár bölcsõdés és
óvodás gyermekük mellõl.

MÉG FÕISKOLÁSKÉNT AKTIVIZÁLÓDOTT
Közéleti pályafutása 1998-ban kezdõdött, mikor is a
baloldali érzelmû család még fõiskolás sarjaként belépett
az MSZP-be. – Választási vereség után váltottam ki a párttagkönyvet, mert hittem, hogy a megelõzõ négy évben jól
mentek a dolgok. Bár már a rendszerváltás idején, általános iskolásként is érdekeltek a folyamatok, mivel szerettem a történelem tantárgyat. Úgy gondoltam, így én is
aktívan részt tudok venni a dolgok alakításában – emlékszik vissza.

NÉGY CIKLUSBAN NYERT
Elõször 2002-ben indult egyéni jelöltként a közgyûlési
mandátumért, a korábbi 10. számú választókerületben, s
akkor is, csakúgy, mint az azt követõ három alkalommal,
bizalmat szavaztak neki a választók a változó határú területen, ami azonban döntõen az északnyugati városrészt, s
vele együtt a Hímest jelentette. – 2002-tõl datálható Nyíregyháza legdinamikusabb idõszaka, szerintem legalább
annyi fejlesztés történt azután, mint a 2010–14 közötti idõszakban, azzal a különbséggel, hogy nem a ciklus végére
torlódva, s ez az arányosság kiszámíthatóbb volt az építési szektornak is – mondja.

OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS TERÜLET
Jeszenszki András több periódusban volt a (röviden fogalmazva) oktatási, valamint a szociális bizottság tagja, s
azt állítja: lehetõség szerint igyekezett kihagyni e terepen
a politikát, a szakmai munkára koncentrálva. Most csak a
szociális területtel foglalkozik, de mint mondja, az oktatásin kevesebb is most a teendõ az „államosítások” miatt,
bár szerinte a város jó iskolafenntartó volt, s bizonyos feladatokat érdemes az önkormányzatokra bízni. Ugyanígy
sajnálja azt, hogy 2009 óta nincs panelfelújításra pályá-

Aszfaltozták a Kórház utcát is
zat, pedig meglátása szerint ez lenne az igazi rezsicsökkentés: a megtakarítás ösztönzése, melyre jó példák vannak mondjuk a panelprogram következtében az Északi
Alközpont környékén is.

UTAK, JÁRDÁK, INTÉZMÉNYEK
Ami a változó határú körzetét illeti: az önkormányzati
és pályázati beruházások jelentõs számban javították az
életkörülményeket az utóbbi másfél évtizedben. Utak és
járdák újultak meg, sõt, több járda is épült a térségben a
játszóterek mellett, valamint a közvilágítás problémája is
számos helyen megoldódott, a lakossági igényekbõl kiindulva. Komoly eredménynek tartja, hogy a szennyvízprogram után a jelentõs forgalmú Kórház utcát nemcsak az
eredeti állapotban állították helyre, hanem újraaszfaltozták, a lakók kezdeményezésére. S szívesen emeli ki a területén lévõ intézmények modernizálását, miközben látja, hogy még minden téren van tennivaló.

miközben a helyiekkel egyeztetve egy kondiparkot is tervezünk a környékére – sorolja. – A Krúdy köznél a Sóstói
út 1–3. mögötti játszóteret is jó lenne tovább bõvíteni,
padokkal ellátni, csakúgy, mint a Ferenc körút 26. szám
mellett. A Krúdy köz útja és járdája (a Lippai iskola környékén) erõsen felújításra szorul, s a Hímesben a „madaras” utcák is. Bár az elsõ lépés megtörtént a Zelk iskola
sportpályájának felújításával, ezt is folytatni kell, a Sólyom
és Holló utca térségében pedig a parkolási gondok enyhítésén gondolkodunk a Városüzemeltetéssel egyeztetve,
hiszen jó a kapcsolatom a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakembereivel is – mondja a közelgõ idõszak elképzeléseit a
képviselõ.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FOLYAMATOK, TERVEK
– Tavaly elkezdõdött a Dohány utcai nagy játszótér rekonstrukciója az elsõ ütemmel, s most jöhetne a folytatás,

FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS, HELYREÁLLÍTÁS
– A Kórház utca mellett a Hermann Ottó és Szalonka utcákon is nagy felületen történt megújulás, s a
Városmajor utca–Újszõlõ utca 66 méteres összekötõ
szakaszának építése is fontos volt – kezdte az elmúlt
egy-két év látható eredményeinek felsorolását Szabó
Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense. – A
Városüzemeltetés persze itt is odafigyeléssel végezte
az egész városra érvényes teendõit: játszóterek karbantartása, faápolási feladatok, virágok ültetése, pa-

dok, szelencék kihelyezése – lakossági kérésre. Több
helyen újítottunk fel járdát (Gém, Rigó és részben
Dohány utca), a Hermann Ottó utcán csapadékvízcsatorna épült, több helyen raktunk ki forgalmi tükröt
a balesetmentes közlekedésért, s felszámoltunk illegális szemétlerakót is. Sajnálatos, hogy a játszótéren
és a Holokauszt emlékmû rongálása miatt több ízben
volt dolgunk a helyreállítással is – összegezte a teljesség igénye nélkül a sajtóreferens.

KONFERENCIA AZ ANYANYELVI OKTATÁSÉRT
Összefogás az anyanyelvi oktatás ügyéért határon innen és határon túl címmel rendeztek konferenciát Nyíregyházán. Az eseményen a megyeszékhely és a romániai
Szatmár megye oktatási intézményeinek vezetõi és pedagógusai az uniós pályázati és együttmûködési lehetõségekrõl tanácskoztak.

csolatok nyújtotta elõnyöket a határainkon túl is – emelte
ki az esemény egyik szervezõje, Pataki Enikõ, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium igazgatója.

– A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium, valamint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezésében megvalósuló eseményen elhangzott, a 21. században már nincsenek nyelvi korlátok, így ezt kihasználva lehet a magyar nyelvet régiós szinten fejleszteni, valamint az oktatásban rejlõ lehetõségeket kiaknázni – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.
– Szatmár megyében 132 oktatási intézményben tanítanak a román mellett az egykori anyaország nyelvén is,
továbbá 4 kizárólag magyar nyelvû iskola is van. A találkozóval a szervezõk azt remélik, hogy a jövõben minél
több intézmény tapasztalhatja meg a testvérvárosi kap-

– A nyíregyházi iskolák, valamint a Nyíregyháza járásban mûködõ oktatási intézmények közül sokan évek óta
eredményes kapcsolatot ápolnak Szatmár megyei iskolákkal. A mostani találkozó apropója a testvériskolai kapcsolatok kibõvítésén túl, az uniós pályázati lehetõségek közös kiaknázása is – mondta a konferencia másik szervezõje, Márk Attila Olivér, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium igazgatója. A találkozó mindezek mellett a
két ország oktatási szakemberei közötti szakmai tapasztalatcserére is lehetõséget adott.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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KÖZÖS PÁLYÁZATOK

Márk Attila Olivér, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium igazgatója a konferencián
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KÖZLEKEDÉS

SZÁGULDOZHATUNK, AKÁR A STAR WARS FILMEKBEN
Hogy a technikai találmányoknak se értelem, se képzelet nem szabhat határt, azt mi sem bizonyítja jobban,
mint az a háromágú, akár pilótával együtt is a levegõbe
emelkedõ, Flike névre keresztelt drónbicikli, amit magyarok fejlesztenek. Köztük, a vezetõ tervezõvel és tesztpilótával, a Nyíregyházán született Kerülõ Balázzsal.
Lehet vele repülni, manõverezni, stabilan a levegõben
maradni. Sebessége 60 km/óra, és akár 100 kilogramm
súlyt is elbír. Nemcsak hatalmas csomagok szállítására
alkalmas, de akár fel is ülhetünk rá. Ez az elektromos
drónbicikli, amelynek már a neve is jól példázza, hogy
mire használható. Egy sokágú repülõ biciklirõl van szó,
amely hasonlít a drónokra, de attól mégis több.
Kerülõ Balázs, a drónbicikli vezetõ tervezõje és tesztpilótája Nyíregyházán született és itt is élt közel 30 évig.
A repülõmérnöki szakot a Nyíregyházi Fõiskolán végezte
el és innen is indult el kimagasló pályája. Jelenleg a
drónbicikli fejlesztésén dolgozik.
– Egyszer olvastunk egy blogbejegyzést egy nemzetközi modellezõ fórumon, ahol arról írtak, hogy egy drónt
egy bizonyos mérethatár fölött már nem lehet megépíteni, mert van egy felsõ méret korlátja, ami felett aerodina-

Kerülõ Balázs az elsõ tesztdarabon
mikailag már nem mûködik ez az elképzelés. Több légcsavart térben elhelyezni úgy, hogy még az stabilan meg
is tartsa a gépet a levegõben, vagy akár el is tudjon jutni
egy adott helyre, elképzelhetetlennek tartották. Elsõre ezt
nem hittük el és befészkelte magát a gondolat az agyunkba. Utánaszámoltunk és kiderült, hogy nincsenek ilyen
korlátok, legalábbis elméletileg nem igazolható. Ezt követõen meg is építettük az elsõ tesztdarabot – hangsúlyozta
Kerülõ Balázs.

GYEREKJÁTÉK VEZETNI
Az elképzelés maga 2014 nyarán született meg, decemberben pedig már repült is az elsõ változat ember
nélkül, majd 2015 márciusában emberrel a fedélzetén.

Így fog kinézni a drónbicikli elsõ prototípusa
Kerülõ Balázs a találmányról elmondta, összesen hat légcsavarja van, és ezek tartják a gépet fönn a levegõben,
illetve a manõverezést és a stabilitást is azok biztosítják.
Egy számítógép vezérli, a pilóta csak utasításokat ad a
számítógépnek, a joystickkal a kezében. A fejlesztõ hozzátette, a drónbiciklit tulajdonképpen gyerekjáték vezetni.

hoz, vérszállításhoz, segélyszállításhoz, határvédelemhez,
vezetékellenõrzéshez, forgalomellenõrzéshez, vagy éppen
elsõsegélynyújtáshoz. Egy hegyen rekedt hegymászót meg
tudna találni és le is tudná hozni. Óriási teherbírása sok
lehetõséget hordoz magában. Annyira egyszerû vezetni,
hogy egy óra alatt bárki meg tudja tanulni. Nem kell hozzá képzett pilóta végzettség sem – magyarázta a fejlesztõ.

„SZÁNTÓFÖLDEK FÖLÖTT REPÜLTÜNK”

VAN KERESLET

– Akkoriban Magyarország legnagyobb alkalmazott
kutatóintézet hálózatában dolgoztunk Miskolcon és
ott készítettük el az elsõ prototípust. Sok lehetõségünk
nem volt arra, hogy például egy repülõtéren teszteljük a gépet, így rendszerint fölraktuk a drónbiciklit az
utánfutóra, kimentünk egy elhagyatott szántóra, összeraktuk a gépet és repültünk. Pár perc repülésekre egész
napok mentek el.

Kerülõ Balázs elmondta, terveik között szerepel, hogy
az elsõ prototípussal márciusban már elõ is tudjanak állni.
Szeretnék, ha a drónbicikli magyar piacon maradhatna, de
egyelõre úgy néz ki, hogy a nemzetközi érdeklõdés az elsõdleges. Ami azonban a legfontosabb számukra, hogy kihozzák ebbõl a technológiából azt, amit csak lehet.

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁSHOZ IS

2015-ben nyolc magyar újító neve is felkerült a
közép- és kelet-európai régió innovátorait felvonultató New Europe 100-as listájára. A rangsorban Kerülõ
Balázs neve, a Flike alapítója is szerepel.

– A drónbicikli többek között abban más a hagyományos repülõktõl, hogy csendes és eldönthetjük, hogy ember vezesse, vagy távvezérléssel mûködjön. Föl lehetne
használni kutatásmentéshez, sürgõsségi csomagszállítás-

TOP 100-BAN

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

VÁLTOZÁSOK A MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSBAN
Az új évben változásokkal találkozhattak a gépjármûtulajdonosok az idõszakos mûszaki vizsgáztatással kapcsolatban. Eddig vagy valamelyik vizsgáztatási engedéllyel
rendelkezõ magáncéghez vitték el a jármûvüket, vagy a
legközelebbi közlekedési hatóság vizsgabázisára. Idén a
választás lehetõsége megszûnt.
Sepely Tamás, a megyei kormányhivatal osztályvezetõje elmondta, január elsejétõl a kormányhivatal közlekedési hatóságainál a személygépkocsik és kisteherjármûvek
már nem vizsgázhatnak idõszakos mûszaki vizsga keretében, hanem csak a külsõs vizsgálóállomásokon. De vannak kivételek, mert az átépített, átalakított, a vizsgára berendelt, illetve az oktatójármûvek továbbra is csak a hatóságnál vizsgázhatnak. Emellett a nagy kategóriájú jármûvek vizsgáztatását, az egyedi forgalomba helyezést vagy
honosítást továbbra is itt végzik.

A RENDSZÁMTÁBLÁN NEM LESZ MATRICA
Ez alapján a személygépkocsi-tulajdonosoknak az idõszakos mûszaki vizsga idõpontjának közeledtével keresniük kell egy magán vizsgálóállomást, be kell jelentkezniük, és ott végzik el a vizsgát.
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A mûszaki vizsga hatósági árai nem változtak, de
pénzbeni megegyezés alapján kérhetõ egy elõ felmérés,
amivel megelõzhetõ, hogy elbukjuk a teljes vizsgadíjat,
amennyiben az autó nem menne át a vizsgán. Egy másik
fontos változás, hogy az idei évi vizsgákat követõen a

rendszámtáblákra már nem kerülnek fel a mûszaki érvényesítõ és a környezetvédelmi megfelelést igazoló matricák. Ezzel a lépéssel a bürokráciát szeretnék csökkenteni.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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AKTUÁLIS

INGYENES LESZ A KÉMÉNYSEPRÉS

JÖHETNEK A MÍNUSZOK!
Felkészülten várják a nagy hideget és egy esetleges idõjárás miatt kialakult vészhelyzetet a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei. Hatóságok, rokonszakmák képviselõi és önkéntesek vethetõk be baj esetén.

Tovább bõvül a Katasztrófavédelem szakmai palettája.
Jogszabályi módosítás következtében a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatást 2016. július 1-jétõl a Katasztrófavédelem látja el. A magánszférában ingyenesek lesznek a kéménysepréssel kapcsolatos szolgáltatások, a gazdálkodó
szektorban viszont továbbra is a szolgáltató végzi el megrendelésre ezt a tevékenységet.
Varga Béla tûzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója arról
számolt be, július 1-jével ingyenesen végzik a kéményseprést a természetes személyeknél, illetve azokban az
ingatlanokban, ahol gazdálkodó szervezetnek székhelye,
telephelye, fióktelepe nincs bejelentve. Továbbá a társas-

házaknál, lakásszövetkezeti lakóingatlanoknál, azokon a
helyeken, ahol az égéstermék-elvezetõk társasházi osztatlan közös tulajdonban vannak.

ÉVENTE EGY ELLENÕRZÉS
A Katasztrófavédelem munkatársai egész évben folyamatosan látják majd el az új feladatot. Évente egy ellenõrzésre, négyévente egyszer pedig mûszaki vizsgálatra kerül sor. Ez továbbra is kötelezõ a lakosságnak, megrendelni azonban nem szükséges. A Katasztrófavédelem munkatársai két értesítést hagynak. Ha nem tudnak egy lakásba bejutni, a harmadik idõpont után megszûnik a szolgáltatás ingyenessége.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

2015 végén országos viszonylatban is újító kezdeményezéssel állt elõ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Gyenge László
tûzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi fõfelügyelõje elmondta, úgynevezett „Életmentõ konvojt”
hívtak életre. Ebben a Magyar Közút, a közmûszolgáltatók és a rendõrség jármûvei kaptak szerepet. A
megye lakosai közül pedig olyan önkéntesek, akik
munkájára egy esetleges vészhelyzet idején számítani lehet. A fõfelügyelõ hozzátette, szükség esetén a
munkálatokhoz kézi erõt a NYÍRVV Kft. biztosít. A
konvoj célja az, hogy ha egy rendkívüli helyzet elõáll, a kialakult helyzet függvényében – akár modulonként, vagy együttesen – a beavatkozásban részt vevõk
munkáját segíteni tudják. A konvoj akár elzárt területre, vagy hóban rekedt személyek mentésére is el tud
indulni. Tagjai a közmûszolgáltatás esetleges helyreállításában is szerepet tudnak vállalni.
Egy rendkívüli idõjárási helyzet esetén a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai folyamatosan lakossági tájékoztatókat jelenítenek meg a honlapjukon,
ahol olvashatják például a melegedõhelyek listáját,
valamint az útnak indulókat is hasznos tanácsokkal
látják el.

ÚJABB KÜLÖNLEGESSÉG
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Különleges teknõsfajjal gazdagodott a
Nyíregyházi Állatpark Ázsia élõvilágát bemutató kifutórendszere, a Zöld Piramis,
ahol ezentúl borneói folyami teknõsöket
(Orlitia borneensis) is megfigyelhet a nagyérdemû.

rá õrölt testrészeit. Ráadásul kedvtelésbõl
is tartják, így rengeteg állatot fognak be illegálisan.

A cseh állatkertbõl érkezett hatalmas, 50
és 70 centiméteres páncélhosszúságú állatok már birtokba vették medencéjüket, és
az édesvízi bemutatótérben cápaharcsákkal és szalagos varánusszal élnek. A világ
egyik legnagyobbra növõ édesvízi teknõse
veszélyeztetett fajnak számít, mivel húsa a
Távol-Keleten ínyencségnek számít s a tradicionális gyógyászatban is használják por-

CSÕRRE TÖLTVE A VIKTÓRIA HÁZ
A Nyíregyházi Állatpark Viktória házába belépve az oda látogatóknak azonnal szembeötlik egy feltûnõ színû, hosszú
csõrû madarakból álló csapat. A skarlát
íbiszek õshazája Dél-Amerika, ahol folyótorkolatok és mocsaras területek közelében, part mentén, valamint esõerdõk-
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ben élnek. Élénkpiros tollruhájuk egyedülálló tulajdonság a gázló- és más vízparti madarak között. A Viktória házban
jelenleg 6 egyed található, s mivel
röpdéjükbe a látogatók is beléphetnek,
szinte testközelbõl lehet megfigyelni ezeket a karcsú madarakat.
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ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG NYÍREGYHÁZÁN
A GYÛRÛK URAI ÉS HÖLGYEI

A RUHA ÍGÉRETE...
Csipkés, fodros, tüll, hosszú vagy rövid,
fehér, ekrü, sellõ fazon, avagy empir, nem
mindegy sem a színe, sem a fazona. Ezerféleképpen lehetne megfogalmazni, hogy
milyen is legyen a menyasszonyi ruha. Én
azonban mégis egyetlen kifejezéssel szeretném a menyegzõ legfontosabb ruhadarabját meghatározni. Legyen tökéletes, de ne
legyen olyan mint az igazi...

Minden bizonnyal lehetetlenség lenne nyomon követni, hogy az egyik népszerû közösségi portálon, a
facebookon, az ünnepek alatt hány bejegyzés látott napvilágot a különbözõ felhasználóktól. Ezrével jelentek meg
az üzenõfalakon a „Boldog karácsonyt” feliratok, de nem
volt ritka a „Megkérték a kezemet. Igent mondtam!” kiírások sem.
Noha még az igazi esküvõi szezon messze van – a trendek
évek óta azt mutatják, hogy a legnépszerûbb hónapok a házasságkötésre a májustól szeptemberig tartó idõszak –, ennek ellenére sok szerelmes párnál már javában tart a készülõdés a nagy napra. Persze, akik még csak most döntötték el,
hogy összekötik életüket, azok sem késtek el semmivel. A
házasságkötési szándékot a kitûzött idõpont elõtt egy évvel
már be lehet jelenteni, de a kötelezõ várakozási idõ 30 nap.
Az úgynevezett idõpontfoglaláshoz személyazonosító okmányra (útlevél vagy személyi igazolvány) és lakcímkártyára, valamint születési anyakönyvi kivonatra van szükség.
Akinek nem elsõ házassága, annak igazolnia kell az elõzõ
házasság megszûnését is. Ha valaki nem magyar állampolgár, akkor az állampolgárságának megfelelõ országból tanúsítványt is kérnek az anyakönyvi hivatal munkatársai.

AKÁR KÜLSÕ HELYSZÍNEN IS
Nyíregyházán továbbra is a Zrínyi Ilona utca 7. szám
alatti házasságkötõ teremben lehet házasságot kötni, vagy
elõzetesen egyeztetett idõpontban – külön kérelemre – a
városháza dísztermében. Külsõ helyszínen kizárólag szombaton délután tartanak ceremóniát.

MUNKAIDÕBEN DÍJMENTES
A Zrínyi Ilona utca 7. szám alatti házasságkötõ teremben munkaidõben díjmentes a házasságkötés.
Munkaidõn túl, illetve szombati napokon 8 ezer forint
+ áfát kell a városháza pénztárába befizetni és a befizetéskor kapott számlát bemutatni. Vasárnapi házasságkötésre nincs lehetõség. A városháza dísztermében,
illetve külsõ helyszínen kötendõ házasság esetén 50
ezer forint + 8 ezer forint + áfát kell megfizetni.
– Az elmúlt fél évtizedben 500 fölött stabilizálódott a
házasságkötések száma Nyíregyházán. Tavaly 20 alkalommal többször mondták ki a boldogító igent a szabolcsi megyeszékhelyen, mint 2014-ben. Összesen 535 házasság-
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kötést celebráltak, ebbõl 19-et külsõ helyszínen – tájékoztatta lapunkat Veres Ágnes, az anyakönyvi hivatal csoportvezetõje, aki hozzátette, már idén is voltak házasságkötések Nyíregyházán. Hét párt adtak össze, az elsõ ceremónia január 6-án volt. 2016-ra pedig már 194 pár bejelentkezett. A tájékoztatás során megtudtuk, a házassági névviselési szokások különösebben nem változtak az elmúlt
évekhez képest. A férfiak esetében még mindig ritka, hogy
házastársuk nevét felvegyék. A nõk esetében a leggyakoribb a születési családi névhez kapcsolt -né, plusz a saját
születési családi és utónév neve (pl. Kissné Nagy Katalin).

ZSELYKÉK ÉS ÁRONOK
Szerencsére nemcsak a házasságkötések száma növekszik a szabolcsi megyeszékhelyen, hanem egyre több gyermek is születik. A csoportvezetõ elmondta, 2015-ben 3562
születést anyakönyveztek. Noha pontos statisztikát nem
vezetnek a névadási szokásokról, de tapasztalataik szerint
az Áron, a Dominik, a Márk, a Patrik és a Noel fiúnevek a
leggyakoribbak. Leánynevek közül pedig a Zselyke, az
Anna, a Csenge, a Hanna és az Emma.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NÉVVÁLASZTÁS DILEMMÁJA
Az esküvõi névválasztás dilemmája elsõre lényegtelennek
tûnhet, pedig fontos kérdés, hiszen a menyasszonynak
döntenie kell, hogy hogyan viselje tovább nevét. Ma már
több lehetõség közül is választhatnak a párok.
1. A feleség a házasságkötés után
– Kizárólag a maga teljes, lánykori nevét viseli, pl.: Nagy
Noémi.
– A férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, pl.: Kiss Gézáné Nagy Noémi.
– A férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez kapcsolja hozzá saját teljes nevét, pl.:
Kissné Nagy Noémi.
– A férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét, pl.: Kiss Noémi.
– A férj családi neve a házasságra utaló toldással, pl.:
Kiss Gézáné.
2. A férj a házasságkötés után
– Kizárólag a maga teljes nevét viseli, pl.: Kiss Géza.
– A felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját
utónevét, pl.: Nagy Géza.
3. A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági
névként családi nevüket is összekapcsolja, pl.: NagyKiss Noémi vagy Géza vagy Kiss-Nagy Noémi.
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A kislányok – még manapság is – meséken nõnek fel, ugyanúgy, ahogy annak idején mi magunk, sõt a nagyszüleink is. Olyanokon, amelyben a fõhõs rendszerint megmenti szerelmét. A díszlet változik csak, a
szereplõk – ha más nevet viselnek is – maradnak. Az oltár elõtt állva az esküvõ napján két dolog fontos igazán, az egyik, hogy
a választottunk az igazi legyen, még ha nem
is tökéletes. A másik pedig a menyasszonyi
ruha. Utóbbival kapcsolatban azonban
egyetlen követelmény létezik, csakis tökéletes lehet.
Ifjú feleségként magam is átéltem a ruhaválasztás nehézségeit. Bár minden percét élveztem, még hozzáértõként is akadtak nehézségeim, pedig a világ azon pontján válogathattam, ahol az esküvõ az élet egyik legszínpompásabb ceremóniája, így mindenbõl,
ami az ünnepséghez köthetõ, hihetetlen árubõség van. A kínálat azonban gyakran nem
egyezik az elképzeléseinkkel. A legtöbb
menyasszony a fejében az ideálisnak tûnõ
ruha képével indul felfedezõútra. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, hogy a vágyott
darab nemcsak fazonban, de színárnyalatában sem passzol testalkatukhoz, bõrük, hajuk, szemük színéhez. Ha tudjuk milyen álmaink ruhája, vigyük magunkkal a magazint,
amelyben találtuk, vagy a róla készült fényképet. Ugyanakkor a ruhaválasztás a tökéletes megtalálásáról szól, azt pedig keresni kell.
Próbáljunk fel minél többet, még ha nem is
nagyon egyezik az elképzeléseinkkel, s semmiképpen se döntsünk az elsõ üzletben, késõbb ugyanis megbánhatjuk.
A fehérnemû és a kiegészítõk segítenek
meghozni a döntést, éppen ezért ne próbáljunk ruhát legalább a megfelelõ melltartó
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ESKÜVÕI KIÁLLÍTÁS
Álompár Esküvõi Kiállítást rendez
újra a Kelet-Magyarország címû napilap 2016. január 30-31-én a Váci Mihály Kulturális Központ harmadik emeletén.
A kiállítás segítséget nyújt az ifjú pároknak, hogy megtalálják a számukra legmegfelelõbb esküvõi helyszínt, a legízletesebb menüt, a legszebb tortát, menyasszonyi csokrot, a legkreatívabb fotóst,
videóst, dekoratõrt, ceremóniamestert,
võfélyt. Gyönyörû menyecske-, võlegény- és menyasszonyi ruhák között lehet válogatni, cipõket, kiegészítõket próbálgatni.

VÁLTOZATOS PROGRAMOK

és cipõ nélkül. A jobb üzletek erre már odafigyelnek, de nem árt körültekintõnek lenni
és egy pánt nélküli darabot, valamint egy
kényelmesen magas sarkú cipõt magunkkal
vinni a próbákhoz. Ami azonban ennél sokkal fontosabb, az, hogy ki vagy kik kísérnek
el bennünket. Még aki kellõ önkritikával bír
és tisztában van az adottságaival, elképzelései letisztultak, a ruhadömping és a ‘tökéletesnek lenni mindenáron’ érzés, valamint
az esetleg irigy barátnõk nyomása alatt
könnyen elveszítheti értékítéletét. Azt pedig csak õszinte érzésekkel vezérelt családtagok és igaz barátok tehetik helyre. Sõt, a
kísérõkkel se essünk túlzásba, egy-két jó
szándékú segítõvel fantasztikus program lehet a ruhapróba.
Minden menyasszonynak a cél kell lebegjen a szeme elõtt, megtalálni a tökéletes ruhadarabot, az élmény ugyanis, amit a nagy
napon cserében átélünk, a párunk rajongó
tekintete, a szüleink elégedett, büszke mosolya, a barátok elismerõ pillantásai... mindent megérnek és boldog örök emlékként
életünk végéig velünk maradnak.

Változatos programok színesítik a
kétnapos kiállítást. Smink- és frizurabemutatókon nézhetik meg a legújabb
divatirányzatokat. Szakemberek árulják

majd el egy tökéletes esküvõ minden
csínját-bínját. Az esküvõi kiállítás második napján derül ki, hogy kik nyerik
el az értékes ajándékokkal együtt járó
„2016 álompárja” címet. A belépés ingyenes!

(Szerzõ: Piszár Tünde stíluskommunikátor)
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EGÉSZSÉG

CSÚCSTECHNIKA A KÓRHÁZBAN
A Jósa András Oktatókórház próbálhatja ki Magyarországon elsõként a világ egyik legmodernebb laparoszkópos mûtétekhez használható orvosi berendezését. A gyártó cég két hónapra, korlátozás nélkül bocsátotta az egészségügyi intézmény rendelkezésére a nagy értékû eszközt.
A berendezés lényege, hogy bizonyos mûtéti fajtáknál
nem kell hatalmas vágásokat végezni a pácienseken, apró
lyukak ejtésével és a berendezés segítségével könnyen elvégezhetõek egyes operációk. Többek között lágyéksérv-,
epehólyag-, végbél- vagy éppen nõgyógyászati beavatkozásoknál jelent hatalmas segítséget.
– Az utóbbi években a sebészetben forradalmi változás
volt a laparoszkópiának az elterjedése, mert a betegek
kevesebb idõt tartózkodnak a kórházban, gyorsabban
gyógyulnak meg, hamarabb visszaállhatnak a munkába
és jó kozmetikai eredményt ad a régi nagy hasmetszésekkel
szemben – emelte ki dr. Tóth Barna Lajos, a Jósa András
Oktatókórház Általános Sebészeti Osztályának osztályvezetõje.

TÖBB MINT EZER MÛTÉT
Egy saját laparoszkóppal már rendelkezik a kórház.
2011-ben vásárolták, és csak tavaly több mint ezer mûtétet hajtottak végre vele. A kipróbálásra megkapott mûszer
ennek egy továbbfejlesztett, korszerûsített változata, rendkívül magas, úgynevezett UHD felbontású kamerával és
monitorral, valamint új funkciókkal. A kórház vezetése
azt mondja, egy ilyen laparoszkópot szívesen meg is vennének. A 30 millió forintos vételár azonban nem fér bele
a költségvetésbe, ezért most más forrásokat keresnek.
– Forrás szükségeltetik hozzá, melynek megszerzésén
természetesen dolgozunk, de az intézmény szívesen elfo-

Munka közben mutatta meg dr. Tóth Lajos Barna fõorvos a laparoszkópot a sajtó képviselõinek
gad minden olyan támogatást, ami ennek a beszerzését
segíti elõ – mondta el dr. Adorján Gusztáv, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-fõorvosa. Hozzáfûzte, a Jósa András Oktatókórházban nagyon fontosnak tartják a folyamatos fejlesztést. A vezetés arra törekszik, hogy a megújuló intéz-

ményt a legmodernebb orvosi eszközökkel szereljék fel,
mert ez biztosítja a magas színvonalú ellátást. (Egy héttel
ezelõtt számoltunk be arról, hogy most már a jelenleg forgalomban lévõ, legkorszerûbb ultrahang készülék is segíti az orvosok munkáját a nyíregyházi kórházban.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

„A SZÜLETÉSNAPOM ELÕTT DERÜLT KI, HOGY RÁKOS VAGYOK”
Talán nincs is olyan család Magyarországon, akinek ha
közvetlen környezetében nem is, de távoli ismerõsei, barátai körében ne diagnosztizáltak volna daganatos betegséget. Ilonánál 2015 tavaszán állapították meg, hogy
egy centiméter átmérõjû csomó van a mellében. Túl van
egy mûtéten és a hónapokig tartó sugárkezeléseken. A
gyógyulás útjára lépett, de azóta sem felejt el minden
napért hálát adni.
Milyen jó lenne nem elfelejteni mindennap megállni öt
percre! Látni és megélni a természet szépségét, figyelni, ahogy
télen hópihécskék fedik be a kopár tájat, ahogy tavasszal a
virágok bontogatják szirmaikat, vagy éppen nyáron, amikor
a nap meleg sugara cirógatja arcunkat. Az ember a rohanó
világban sokszor megfeledkezik ezekrõl az értékekrõl, és csak
akkor jön rá, mennyire fontosak, amikor mindez elveszni
látszik. Pedig ennek, koránt sem így kellene lenni. Ezt tanultam meg az életerõvel és a segítõ szándékkal felvértezett Ilonától, aki vallja: nem kimondani, hogy „rákos”, nem azt jelenti, hogy a betegség nincs jelen. A problémával meg kell
küzdeni. Õ pedig, saját történetén keresztül is szeretné bizonyítani, hogy nem a „miért?” a fontos, hanem: harcolni kell
és akkor minden jóra fordulhat!

neki a betegségnek, meg annak, hogy mi is fog ezután következni. Már az elsõ napokban eldöntöttem, hogy amit
emberileg megtehetek, és amit az orvosaim javasolnak, annak nem fordítok majd hátat. A többit pedig a jó Istenre
bíztam. Miután diagnosztizálták a betegséget, hamar fel is
gyorsultak az események és mûtétre javasoltak. Voltak nehéz pillanatok. A mûtõasztalon derült ki, hogy áttétem van.
A hónalji nyirokcsomómhoz is hozzá kellett nyúlni. Hiába
korán felfedezték a daganatot, de az már tovább terjedt.
Ezt követõen sugárkezelésekre jártam. Most viszont már
ott tartunk, hogy a gyógyulás útján vagyok. Járok vizsgálatokra, kontrollokra, amit szigorúan betartok és be is tartatnak, és bízom benne, hogy ennek már csak jó lehet a vége.

VOLTAK NEHÉZ PILLANATOK
– Elrettentõ már maga az is, ha kimondjuk, hogy rákbetegség, de én is érintve vagyok, több szempontból is. A férjem 25 évvel ezelõtt, 42 évesen halt meg benne. Sajnos
szintén daganatos betegségben halt meg az édesanyám, a
nagymamám, az apósom és két sógorom is. Tavaly pedig
kiderült, hogy én is beteg vagyok. Rosszindulatú csomót
találtak a mellemben – kezdte a beszélgetést Ilona, aki hozzátette, amikor a férjénél kiderült a daganat – fél év alatt
meg is halt –, elhatározta, mindent megtesz azért, hogy elkerülje a betegséget. Odafigyelt a megelõzésre és rendszeresen járt mammográfia vizsgálatokra. Ott tudta meg tavaly márciusban, hogy csomó van a mellében.
– Nem mondom, hogy nem vágott fejbe maga a tény,
amikor közölték velem mindezt. Hazamentem lesújtva és
azon gondolkodtam, hogy mi lesz ezután, de mivel Istenbe
vetett erõs hitem van, leültem és az édesanyámtól kapott
igével imádkoztam. Ezáltal olyan erõt, lelki békét és nyugalmat nyertem, hogy mondhatom, felvértezve indultam
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het, hanem úgy, hogy vannak még olyan dolgok, örömök,
amiket az életben meg kell tapasztalnom, meg kell élnem.
Nem az van bennem, hogy engem egy halálos kór megtámadott, hanem hogy van egy feladat, amit meg kell oldanom. Mindez pedig a gyógyulásomhoz vezet... De soha nem
fogom elfelejteni ezt a betegséget, ez már hozzám tartozik
és az életem része, mint ahogy azt sem tudom elfelejteni, mi
történt 25 évvel ezelõtt...

FONTOS A RENDSZERES SZÛRÉS
Ilona azt tanácsolja, hogy mindenki járjon rendszeresen szûrésekre, mert ha baj van, jobb, ha minél elõbb kiderül. Mindemellett pedig sosem szabad megfeledkezni
azokról az erõt adó értékekrõl, amelyek mellett mindennap elmegyünk, csak sosem vesszük észre...
– Mikor márciusban kiderült a betegségem – a születésnapom elõtt egy nappal –, rá 2 hónapra megszületett a
második unokám. Van egy ötéves unokám is, õ is rengeteg erõt ad. Mindig, ha találkozunk, azt kérem tõlük, hogy
adjanak egy gyógyító mosolyt és ölelést. Abban benne van
minden. Ez is erõt ad a továbblépéshez...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

RÁKBETEGEKKEL A RÁKBETEGEKÉRT

A betegség megelõzésében fontos szerepet játszanak
a szûrõvizsgálatok

ÉPÍTKEZNI KELL BELÕLE
– Mikor a férjem megbetegedett, azt kutattam, hogy miért
pont õ lett daganatos, miért pont minket ért a baj. Az én
betegségemnél is felmerült ez a kérdés, de elengedtem. Túl
kell esni ezen. Arra gondoltam, hogy valamit meg kell tapasztalnom, másként kell csinálnom, valamire rá kell, hogy
ébresszen a betegség. Minden betegségbõl és minden bajból építkezhet az ember. Én nagyon szerencsés voltam, hogy
mindjárt az elején kiszûrték a daganatot. Soha nem veszítettem el az erõmet. Minden napért hálát adok, hogy megélhettem. Nem úgy tekintek a betegségre, hogy holnap vége le-

Steinbinder Lászlóné, a Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló Szolgálatának kapcsolattartója szerkesztõségünknek elmondta, szervezetük Nyíregyházán várja és fogadja segítõ tanácsadással a betegeket és hozzátartozóikat. (Ennek a
tagja Ilona is.) Információt adnak a gyógykezeléssel
kapcsolatos tudnivalókról, gyógyászati segédeszközökrõl, önsegítõ csoportokról, szociális és betegjogi
kérdésekrõl is. Szakemberek felkérésével ismeretterjesztõ elõadásokat, betegfórumokat, orvos-beteg találkozókat, valamint különféle rendezvényeket szerveznek. Egy hely, ahol egy közösségben lehetnek
azok, akik betegségükbõl kifolyólag az életben sorstársak.
Bõvebb információ: 06-42/595-523, 06-42/403266/140 mellék, 06-30/424-4599 telefonszámokon.
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OKTATÁS

NYÍLT NAP AZ EGYETEMEN

INGYENES KÉPZÉSEK
Január 29-éig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Szakképzési Centrum ingyenes keresztféléves képzéseire. A február 1-jén induló szakokra korhatár nincs, a csoportok
azonban csak 10–15 fõvel indulnak.
Fiatalok igyekeznek elsajátítani a választott szakma csínját-bínját a Nyíregyházi Szakképzõ Centrum tanmûhelyében. Õk már az intézmény 2015 szeptemberében indított
ingyenes képzésein szerezhetik meg az elméleti és gyakorlati alapokat.
A Nemzeti köznevelési törvény döntése értelmében,
igazodva a piaci igényekhez, a cél versenyképes szakmai
képzés biztosítása a tanulni vágyók számára, így az elsõ
szakma mellett már a második szakképesítés megszerzése is ingyenes. Ráadásul felsõ korhatár sincs, így a képzésbe az álláskeresõ, szakmát váltani kívánó, valamint új
szakmát szerezni vágyó felnõttek is bekapcsolódhatnak.

Egyetem lettünk! – ezzel a szlogennel tartott kedden
nyílt napot a Nyíregyházi Egyetem. A korábban fõiskolaként mûködõ felsõoktatási intézmény, január elsejétõl lett
az alkalmazott tudományok egyeteme.
– Hogyan áll össze a nyíregyházi képzésben az elméleti és a gyakorlati blokk? – A pilótaképzésrõl érdeklõdött
egy fiatalember a Nyíregyházi Egyetem nyílt napján. Már
van egy diplomája, amit gazdálkodás és menedzsment
szakon szerzett Debrecenben, azonban úgy látja, pilótaként könnyebben el tudna helyezkedni és jobban is keresne.
– Nagyon érdekel a pilótaképzés, mert én egyébként
már túl vagyok egy egyetemi képzésen, de rájöttem, hogy
inkább a repülésben van a jövõm – mondta el a Naplónak
Szarvas Richárd.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET
A légiközlekedési hajózó szak a legnépszerûbb képzések
egyike a Nyíregyházi Egyetemen. Emiatt nagy a túljelentkezés
is ide. Aki elvégzi és megfelelõ repülési óraszámot is elér, biztosan jól keresõ pilóta lehet egy nagy légitársaságnál.

A közlekedésmérnök képzések mellett osztatlan tanárképzést, duális képzést vagy éppen mesterképzést is kínál a Nyíregyházi Egyetem. A nyílt napon a képzési struktúrát és a felvételi követelményeket is megismerhették a
leendõ hallgatók. Az egyetemen jelenleg 3800-an tanulnak, tavaly pedig 1500 új hallgatót vettek fel. Az új rektor arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat megállítani
a hallgatói szám csökkenését és a kiszámítható jövõ érdekében a következõ években folyamatosan növelni is
szeretnék azt.
– 2020-ban azt szeretném, ha megközelítenénk a 6 ezer
fõt. Most azzal is elégedett lennék, ha tartani tudnánk azt
a hallgatói létszámot, amelyet tavaly szereztünk. Ehhez
tudni kell azt is, hogyha ez megtörténik, az tulajdonképpen a hallgatói létszám csökkenésének megállítását is jelenti. Már az nagy eredmény lenne, ha a korábbi évekbõl
eredõ trend megállna – hangsúlyozta dr. Onder Csaba, az
intézmény rektora.
Az egyetem nyílt napján a tájékoztató elõadások mellett az érdeklõdõk bepillantást nyerhettek az intézmény
hétköznapjaiba. Megismerhették az ország egyik legszebb
campusát, de még az itt folyó kutatások helyszíneit és a
különbözõ laborokat is megmutatták nekik.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

REGISZTRÁLNI KELL
Február 1-jétõl autótechnikus, informatikai rendszergazda, környezetvédelmi technikus, kisgyermekgondozó-nevelõ, diétás szakács, gyakorló kozmetikus és hegesztõ szakokra várják a jelentkezõket. A szakképzési centrum honlapján valamennyi szakképesítés, illetve azok az oktatási
intézmények is megtalálhatók, ahol a képzések zajlanak.
Jelentkezni január 29-éig személyesen az érintett intézményekben, vagy a szakképzési centrumban lehet, ahol
regisztrációt követõen vagy telefonon, vagy e-mailben tájékoztatják majd az érintetteket. A csoportok azonban csak
10–15 jelentkezõvel indulnak.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

KÖNYVKÖTÉS

A könyvkötés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a
szépkorúak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. idõsek klubjában. A téma iránt érdeklõdõknek Soltész László mutatta meg lépésrõl lépésre a
„régi idõk” könyvkötés folyamatát. Türelemmel magyarázta, segítette a tanulni vágyó nyugdíjas nebulókat. Örömére szolgált mindenkinek, hogy a saját készítésû kis könyvecskét haza is vihette.
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KULTÚRA

A SZERDAI GYEREK NEM MONDOTT CSÜTÖRTÖKÖT
A színészi pályáját Nyíregyházán kezdõ Thuróczy Szabolcs a fõszereplõje a Szerdai gyerek címû, több nemzetközi díjjal jutalmazott filmnek, melyet csütörtöktõl
láthatnak a nézõk a Krúdy art moziban.

EZÚTTAL POZITÍV KARAKTERT ALAKÍT
– Horváth Lili egy szokatlanul szép történetet rendezett
meg. Egy állami gondozásból nemrég kikerült, tizenévesként anyává váló leány sorsának alakulását, felnõtté válását követhetjük nyomon. Egy mikrohitelnyújtási programmal segíteni akarnak a saját lábukra állni a hasonlóan rászoruló embereknek. Én a program egyik alkalmazottja
vagyok, aki kezdetben nagyon zárkózott, de megismerve
ezt a lányt, kinyitom a „kapuimat” felé... Pályám során
eddig többnyire negatív figurákat alakítottam. Örültem
ennek a szerepnek, hogy bebizonyíthattam: finomabb rezdülésû karaktert is meg tudok jeleníteni. Nagyon sok remek kollégám játszik a filmben: Vecsei Kinga, Börcsök
Enikõ, Nagy Ervin... Egy különösen erõs színészi csapat
jött össze.
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KANADÁTÓL FINNORSZÁGIG

(Fotó: internet)

Arany Bengáli Tigris díjat nyert az indiai Kalkuttában, a
cseh Karlovy Varyban a filmfesztivál záróünnepségén a
fõdíjért és a kritikusok elismerésének átvételéért is színpadra szólították az alkotókat, a németországi Cottbusból
pedig a legjobb rendezõnek járó elismeréssel távozhattak
a stáb képviselõi. Miben rejlik a siker titka? – errõl kérdeztem elõször Szabolcsot.

negyedórára, a Gubacsi hídnál és Mátyásföldön az Ikarus
Mûvelõdési Házban vették fel a jeleneteket. Nagyon sajnálja, hogy a fesztiválokon nem tudott részt venni, de ez
szinte mindig így van, hiszen sokat játszik, forgat, legutóbb
például az Aranyélet címû HBO-sorozatot, aminek állandó szereplõje. (A Fehér Istennel szerencsére el tudott menni
Cannes-ba, ahonnan az Egy bizonyos nézõpont nevû szekció fõdíját hozhatták el.) Nevetve mondja, hogy míg mások Kalkuttába utaztak, õ a jóval rövidebb idõ alatt megjárható Gyõrbe, ahová közönségtalálkozóra hívták.

Thuróczy Szabolcs és Vecsei Kinga a „Szerdai
gyerek” címû filmben

NEM TUDOTT ELMENNI KALKUTTÁBA
Arra mutat rá többek között ez a történet, hogy mennyire
gyötrelmes talpon maradni olyanoknak, akik család nélkül, pozitív minták nélkül nõttek fel. A film ugyanakkor
azt üzeni, hogy az esendõ, nehéz sorsú emberek számára
is létezik kiút. Mint megtudtuk, közel sem kellett messzire
utazni a forgatási helyszínekért. Az Andrássy úttól alig

– Kollégáim elmondása szerint óriási élmény volt látni,
ahogyan Indiában egyszerre 1500 nézõ lelkesedéssel fogadta a filmet – mesélte. – Érdekes, ahogy Közép-Európában, Nyugat-Európában avagy Ázsiában hat a közönségre a Szerdai gyerek. Szerencsére családomnak soha sem
kellett ilyen nehézségekkel megküzdenie, de a nagymamám Kótajban élt, s a házuk közelében volt egy cigánytelep, ahová kicsi koromban elég sokat elmászkáltam.
Több mint ötven filmben szerepelt már. A forgatásokon
kívül tizenöt elõadásban játszik Pesten, de szerepelt már
Pintér Béla társulatával többek között New Yorkban, Montrealban, Lisszabonban, Párizsban, Moszkvában, Helsinkiben, Rotterdamban. Elfoglaltsága miatt ma már csak ritkán jön városunkba, de édesanyjának a közeljövõben lesz
a kerek születési évfordulója, amire mindenképpen hazalátogat.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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GASZTRONÓMIA

Az egyik rokonom annak idején azt mondta, mindegy,
hol esszük meg az ételt, akár egy bokor alatt a földön
vagy egy szépen terített asztalnál, a lényeg, hogy finom
legyen. Ezzel nyilván sokan nem értenek egyet. Ugyanakkor nem jó, ha egy ételnek csak a neve hangzatos és
ínycsiklandozó, de már a tartalma aligha nevezhetõ annak.

(Fotó: internet)

KRÚDYZÁS AZ ÉTLAPON
Az természetes törekvés, hogy az éttermek kívánatossá
akarják tenni az étlapon szereplõ ételeket. Ugye milyen
jól hangzik a következõ menüsor? Elõétel: parajos
fogastekercs, joghurtos-majonézes salátával és pirított házi,
magvas kenyérrel. Leves: halászlé Arankám halas derelyéjével. Fõétel: malacsült kapros juhtúróval, sütõtökös
rizottóval. Desszert: birsalmakehely. Valóban nagyon „finoman hangzik”, megvan minden, ami vonzó, egészséges, könnyû a magvas kenyértõl a salátaágyig. Van, aki
nyelvi modorosságnak nevezi ezt a jelenséget. Bosszúságunk csak abból adódhat, ha az óriási tányéron igen kicsi
az adag.

HÚSLEVESEK ÉS TÖLTÖTT PAPRIKÁK
Külön kategóriának nevezhetjük a krúdyzást az étlapon. De mit is takar ez a szó? Íme, néhány meghatározás:
Ez azt jelenti, hogy minden elképzelés nélkül nyitottunk
egy kisvendéglõt, és ahelyett, hogy finom ételeket próbálnánk fõzni, Krúdy Gyula-idézetekkel írjuk tele az étlapot,
mert az emberek nagy része még mindig elhiszi, hogy ez
valamiféle garanciát jelent a minõségre. A krúdyzás vagy
szindbádozás minden ötlettelen kisvendéglõ utolsó mentsvára és aduásza. A tulajokat és a vendégeket a legkevésbé
sem zavarja, hogy szegény író forog a sírjában, amikor
vegetás húslevesek, maradékból gyúrt töltött paprikák
mellé írják a nevét. Egy másik értelmezés: Magyaros ételek, Krúdy Gyula frekventált idézése az étlapon, húslevesek, gõzölgõ húsok, fõtt répák, fröccsök, üveges szódavíz.
Tréfás ételleírások, mert ezek nélkül ugyanúgy elképzel-
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hetetlen az otthonos hangulat, mint a békebeli, velõs csontos, vendéglõs atmoszféra szindbádozás és elszánt
krúdyzás nélkül. Van, aki igen kritikus, nem csak ironikus:
Sosem bírtam ezt a kockás abroszos nagy krúdyzást, amit
lelkesen alkalmaz idehaza boldog-boldogtalan, mióta
Latinovits megkínozta a nyálképzõ mirigyeinket. És egy
sajátos hasonlat: A krúdyzás meg olyan a vendéglátásban,
mint a Neumann János-ozás az IT-szektorban.

RIGÓJANCSIBÓL RIGÓSZELET
Utcanév-változtatásokról gyakran hallhattunk, de a süteménynevek átkeresztelésérõl alig. Nem rég pedig ez is
megtörtént, ugyanis szigorítottak a sütemények hivatalos
receptjén, sok cukrászatban viszont inkább maradnak az
olcsóbb alapanyagoknál, és átnevezik a termékeket. Így
lett a rigójancsiból rigószelet, az Eszterházy-szeletbõl

Esztervári-szelet, a dobostortából dobszelet, a franciakrémesbõl francia pudingos szelet, a krémesbõl krémes pudingszelet és a bejglibõl mákos tekercs, illetve diós tekercs. A változtatás módszere az, hogy hasonlítson az új
név az eredetihez.
Bezzeg Cégénydányádon! Egy Szamos menti településen, ahol a turisztikai kampány jelszava Adj’ Isten
Szatmárban!, nem ködösítenek, nevén nevezik az igazi
magyar ételt. Sõt! Íme: tepertõvel ízesített Koca csokit lehet enni sült szalonnával megszórva, és hogy a korral is
haladjanak, a véres hurkás chipset is meg lehetett kóstolni. A disznópörccel készült kézmûves csoki önmagáért
beszél, és ehhez jár még gatyaszaggató szilvapálinka, fitten tartó fekete szilvalekvár, szívbarát tökmagolaj. Kell
ennél több?! Várják a szüpürcsölni és malackodni vágyókat!
(Szerzõ: Minya Károly, fõiskolai tanár)
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MAGYARKÉNT
A VILÁGRANGLISTÁN
Závaczki Bálint golfozó megnyerte
a junior bajnokságot, és egyedüli magyarként a férfiaknál felkerült a világranglistára. A sportoló Spanyolországba utazott, hogy felkészüljön a következõ szezonra. A 14 éves nyíregyházi
versenyzõ tavaly Ausztriában és Szlovákiában is gyõzött.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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EDZÕTÁBOR DUBAIBAN
Huszonnégy versenyzõ, egy sportvezetõ és négy edzõ utazik Dubaiba január 23-án egyhetes edzõtáborba.
Nyíregyházáról Hatházi Dóra, Cserfalvi
Olaf és Gyula Sándor edzõ is a delegáció tagja. Az edzõtábort a Magyar Úszó
Szövetség finanszírozza.

A LEGEREDMÉNYESEBB TESTNEVELÕ
A 2014/15-ös tanév diákolimpiai rendezvényein legkiemelkedõbben szereplõ
köznevelési intézményeket és testnevelõ
tanáraikat díjazta a Magyar Diáksport Szövetség. Elismerést vehetett át a nyíregyházi Szekér Lászlóné is, akit a megye legeredményesebb testnevelõjének választottak.
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ)
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelõs államtitkár, dr. Szabó
Tünde, sportért felelõs államtitkár, Hanesz
József, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) elnöke, Cseh László, világ- és Európa-bajnok, ötszörös olimpiai
érmes úszó és Martinek János, kétszeres
olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó jelenlétében ismerte el azt a 15 általános és középiskolát, amelyek a legjobb
eredményeket érték el a 2014/2015. tanév diákolimpiai versenyein. Elismerésben
részesítették a 19 megye, valamint Budapest legsikeresebb testnevelõ tanárát, valamint díjat kaptak a legjobb diákolimpiai
rendezvények szervezõi is. Díjat vehetett
át Szekér Lászlóné, a Vasvári Pál Gimnázium jelenlegi testnevelõje, aki az elõzõ
évben még a Bem József iskola tanára volt,
és röplabdacsapatával többszörös diákolimpiai bajnok lett.
– Nagyon büszke vagyok a díjra, mert
Szabolcsban nagyon sok jó testnevelõ van,
akik kimagasló eredményeket értek el. Kicsit meglepetésként ért, de nagyon sokat

Szekér Lászlóné Balogh Gábortól, az MDSZ elnökétõl vehette át az elismerést
dolgoztunk érte, és a legbüszkébb a gyerekekre vagyok, akikkel megnyertük a teremröplabdát és a strandröplabdát is. Köszönöm az iskola vezetésének, mely támogatta a munkámat, a szülõknek, akik

végig mellettem álltak, a tanítványaim
hozzáállása pedig példaértékû volt, így
öregbíthettük a hírét az intézménynek,
Nyíregyházának – mondta Szekér Lászlóné.

SPORTPROGRAM
Január 23., szombat 16.30 Bem iskola, Marso-Nyíregyháza Blue Sharks–
Kaposvár férfi kosárlabda-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 24., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Fatum-Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ÁLLJ, MERT LÕ A MAMÁM!
Az idei elsõ fél évben 6 helyszínen, 16 sportággal és 18
foglalkozással várja a sportolni vágyókat a Mozdulj Nyíregyháza! Ennek köszönhetõen hétrõl hétre százak
zumbáznak, gerinctornáznak, vagy éppen jógáznak –
hogy csak néhányat emeljünk ki a hosszú listáról – a szabolcsi megyeszékhelyen, de ettõl az évtõl a városlakók
már kipróbálhatják a családi lövészetet is.
A lövészet kitartást, türelmet és szorgalmat igényel,
mindezeken túl pedig elengedhetetlen a koncentráció és
a figyelem. Nemcsak türelemre és önkontrollra nevel, de
fejleszti az állóképességet is.

KÉTFÕS CSAPATOKBAN
Veres Andrea, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület
edzõje érdeklõdésünkre elmondta, a családi lövészet ötlete tavaly merült fel. Ennek elõzménye, hogy sok utánpótláskorú gyerekkel foglalkoznak, és azt tapasztalták,
hogy a szülõk, a családtagok nem tudták elképzelni, hogy
mégis mi történik egy lõtéren, hogyan zajlik egy edzés.
Az új programmal így õket is szeretnék bevonni a sportba.
– A családi lövészetre bárki tud nevezni, kétfõs csapatokban. Bármilyen rokoni kapcsolatról is legyen szó, apáról és fiáról, anyáról és lányáról, vagy éppen keresztszülõkrõl. Elõször elméleti oktatással kezdünk, mert a legfontosabb a biztonságos fegyverhasználat. Miután ezt elsajátították a résztvevõk, kezdjük el magát a sportot. Mivel
a lövészethez kell egy erõnlét, így 8-9 éves kor alatt nem
is szoktuk ajánlani a részvételt, de ha vannak kicsik, akik
szívesen megnéznék, hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás, eljöhetnek a programjainkra, hiszen a gyerekíjászatba be tudnak csatlakozni.
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A sportlövõk diákolimpiai döntõjét novemberben, a szabolcsi megyeszékhelyen rendezték meg

MINDEN HÓNAP 2. VASÁRNAPJÁN
Vasárnap 9.00–11.00: Családi lövészet a Városi Lõtéren minden hónap 2. vasárnapján. Biztonságért felel: a Polgári Lövész Egyesület. Foglalkozások idõpontja: február 14., március 13., április 10., május 8. és
június 12. Elõzetes bejelentkezés: 06-30/606-2467-es
telefonszámon (Veres Andrea ügyvezetõ elnök).

A HÓNAP MÛHELYE
Nem mindennapi megtiszteltetésben lett része a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesületnek. A decemberi eredményeik alapján beválasztották õket a legeredményesebb
utánpótlás mûhely címre.
Szavazatokkal dõl el, ki lesz a hónap legjobbja. A szavazás szerdán, lapzártánk napján még tartott és a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület toronymagasan vezetett. A végleges eredményrõl következõ lapszámunkban beszámolunk.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. JANUÁR 22.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
KULTÚRA NAPJA. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendõ programokra várják az érdeklõdõket január 22-én 17.00 órára a Váci Mihály Kulturális Központ
színháztermébe, Nyíregyháza MJV Önkormányzatának
ünnepségére, valamint a Móricz Zsigmond könyvtárba
14.00 órára. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
40 ÉV KIÁLLÍTÁSA. Az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület
megalakulása óta eltelt 40 évét mutatja be az a kiállítás,
amely január 23-án 13.00 órától nyílik, s egy hétig tekinthetõ meg a Városmajori Mûvelõdési Házban.
IRODALMI DÉLUTÁN. A Borbányai Mûvelõdési Ház
és a Váci Mihály Irodalmi Kávéház közös irodalmi délutánt tart január 23-án 14.00 órától A Magyar Kultúra
Napja alkalmából a Borbányai Mûvelõdési Házban. Program: Ünnepi köszöntõt mond: Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ. Himnusz – szavalja: Pagonyi Szabó János.
Verscsokor: Csépke Klára, Nyeste Márta, Gy.-né H. Ibolya, Jónai Éva. Énekel: Pozsonyi Mónika. Citerán játszik:
Marján László és Makó Pál. Az utolsó évszak hangjai –
Budaházi István költõ verseskötetének bemutatója. A szerzõt és a kötetet Petrusák János méltatja.

CSAK SZOMBATON
LÁTHATÓ A KARD!
Szombaton Nyíregyházán látható a 100 éves háború
idején a pápától York városának adományozott kard másolata is. Maga az angol nagykövet kérésére készítette el
a fegyvert az a nyíregyházi Szabó István fegyverkovács,
kinek munkássága köré szervezõdik január 23-án a Jósa
András Múzeumban a XV. Országos „Mesterremek” pályázati kiállítás és konferencia. Az Aranykapu Népmûvészeti Egyesület által rendezett kiállítást 10 órakor Kékedi
László, a Magyar Mûvészeti Akadémia Népmûvészeti
tagozatának vezetõje nyitja meg, majd a konferencián
elõadást tart dr. Töll László ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetõ szakreferense. Köszöntõt mond
dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Bene
János, a Jósa András Múzeum igazgatója és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke. A kiállítás csak szombaton, 17.00 óráig lesz nyitva!
RESZKESSETEK EGEREK! A Burattinó Bábszínház elõadása: január 23-án 16.00: Reszkessetek egerek! Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 23., szombat 19.00 Túl zajos magány, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Január 25., hétfõ 19.00 Túl zajos magány, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Krúdy „A” bérlet, Krúdy Kamara
Január 26., kedd 19.00 Taurin trauma, Krúdy „B” bérlet, Krúdy Kamara
Január 27., szerda 14.00 A mumus, Pinokkió bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara
Január 28., csütörtök 14.00 A mumus, Szende bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
Január 29., péntek 19.00 Túl zajos magány, Vörösmarty
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
2016. JANUÁR 22.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. január 25., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. január 25., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
JÓTÉKONYSÁGI BÁL. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium jótékonysági bált rendez január 23-án 19.00
órától az Orosi úti Kemence Csárdában. Márk Attila Olivér igazgató és a gimnázium tantestülete várja az érdeklõdõ szülõket és volt kölcseys diákokat, akik egy kellemes zenés-táncos estet kívánnak együtt eltölteni.
RAJZKIÁLLÍTÁS. A ZOOM Egyesület és a NYÍRDIABET Egyesület rajzkiállítása január 26-áig naponta
9.00 és 19.00 óra között tekinthetõ meg a Váci Mihály
Kulturális Központ emeleti galériájában. Információ: 42/
411-822.
A KÉT KARD ISKOLÁJA szeretettel vár minden harcmûvészet iránt érdeklõdõt edzéseikre a Városmajori Mûvelõdési Házban, amelyek keddi napokon 18.30-kor kezdõdnek. Információ: 42/434-002.
MAGYAR ZONGORÁS NÉGYES. Január 26-án folytatódik a Filharmónia Szezonbérlet nyíregyházi sorozata,
19.00 órától a Magyar zongorás négyes tekinthetõ meg
a Kodály Teremben (Vay Á. krt. 18.). Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.
AZ ÉRCKÍGYÓ TÖRTÉNETE. Az Oltalom Alapítvány
várja az érdeklõdõket dr. Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. Január 27-én
17.00 óra: Az érckígyó története. A belépés díjtalan.

CASTING A SZÍNHÁZBAN
Táncoljon Ön is a Savoyban! Az elõadás: Ábrahám
Pál, Bál a Savoyban. A casting helye és idõpontja:
Móricz Zsigmond Színház, január 25-én 17.00 óra.
Olyan érdeklõdõket várnak (18–99 éves korig), akik
tudnak és szeretnek táncolni, adott esetben az éneklés sem jelent problémát számukra. Elõnyt jelenthet a
színpadi tapasztalat, a táncos elõképzettség bármilyen
mûfajban. A castingot az elõadás koreográfusa, illetve rendezõje, Bóbis László és Novák Eszter tartja. A
próbafolyamat január 27-én kezdõdik és a március 5ei bemutató elõadásig tart. Kérik, kényelmes, mozgásra
alkalmas ruhát hozzanak magukkal.
PETÕFI SÁNDORRA EMLÉKEZIK a Jósavárosi Irodalmi
Kör január 27-én 10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban. Témavezetõ: Vaskóné dr. Süle Ilona.
TÁNCHÁZ. A Városmajori Mûvelõdési Házban január
27-én 20.00 órától Táncházba invitálnak mindenkit, ahol
a tánclépéseket Márton Attila tanítja, a talpalávalót a Szikes zenekar húzza. A belépés díjtalan.
INGYENES MÉRÉS. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének szervezésében ingyenes vérnyomás- és vércukormérés lesz január 28-án 14.00–16.00 óra között a Városmajori Mûvelõdési Házban.

EGYIPTOM ÜNNEPEI. A Bencs Villa programja: január 28-án 18.00 óra: Az ókori Egyiptom nagy ünnepei.
Szirbek István (Párizs) mûvészettörténész elõadása.
SZENT EFRÉM NAPOK egyházzenei konferencia január 29-én Nyíregyházán, a Szent Miklós Székesegyházban
7.15-tõl; a Szent Atanáz Hittudományi Fõiskolán 10.30tól; majd ismét a Szent Miklós Székesegyházban 19.15tõl. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
NAP KONCERT. Nyíregyháza meghatározó rock zenekara, a Nap együttes a Club Hollywoodban koncertezik
január 30-án, ahol bemutatja „Rock legends in live” –
legendás rock slágerek élõben címû mûsorát, melyben az
elmúlt 40 év legsikeresebb rock felvételeibõl készült hiteles válogatás mellett felcsendülnek a „Gyógyít a rock”
címû lemezük dalai is.

KIÁLLÍTÁSOK A KÁLLAY
GYÛJTEMÉNYBEN
Közismert tény, hogy a Bessenyei téren álló Kállaykúria felújítási munkálatai hamarosan elkezdõdnek.
Azonban a Kállay Gyûjteményben az élet nem áll meg
és két kiállítási anyaggal is várják az odalátogatókat.

REJTETT KINCSEK
A „Rejtett kincsek” címû kiállítás a Kállay Gyûjtemény eddig ki nem állított tárgyait mutatja be, melyek között különleges ritkaságok is megtalálhatóak.

’48-RÓL
A másik, idõszaki kiállítás az „Unokáink leborulnak – A szabadságharc emlékkönyvébe” címet kapta.
Ez a tárlat az 1948-49-es forradalom és szabadságharcnak a világban zajló és magyarországi történetének közvetlen, valamint közvetett következményeit
mutatja be. A tárlat egyik különlegessége többek között, egy nemrég elõkerült Kossuth levél.

CSOPORTOKNAK ELÕZETESEN ÉRDEMES
A Kállay Gyûjtemény a kiállításai mellett, múzeumpedagógia-órákra is várja Nyíregyháza iskoláinak
diákjait, melyre a nagy érdeklõdésre való tekintettel
elõzetesen lehet jelentkezni, a 42/310-566 számon.
A Kállay Gyûjtemény kiállításai hétfõtõl péntekig, 8–
16 óráig látogathatóak, Nyíregyházán, a Nyírvíz palotában, a Széchenyi utca 1. alatt.
JÓTÉKONYSÁGI JAMBOREE. Jókedvûen, jótékonyan
a Jókaiért – jamboree a Református Gyülekezeti Házban
(Bessenyei tér 7.) február 5-én. Táborkapunyitás: 19.00 óra.
BEMUTATÓÓRA JELNYELVBÕL február 6-án és 13-án
a Móricz Zsigmond könyvtár oktatótermében 10.00 órától. Jelentkezni lehet a helyszínen. A1 szintû tanfolyamot
8–10 fõ esetén indítanak, melyet minden szombaton
10.00–12.00 óráig tartanak meg. Érdeklõdni e-mailben
(pagopago70@freemail.hu), az oktató siket. Fazekas Dóra
tanfolyamvezetõ.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ADALÉKOK A NYÍREGYHÁZI ROTARY CLUB
TÖRTÉNETÉHEZ 1.
1934 januárjában egy új szó keringett a város közéletében: Rotary. Miközben gõzerõvel készítették elõ a
club megalapítását, a nyilvánosságot is igyekeztek tájékoztatni a fogalomról. Maga Szohor Pál városi fõjegyzõ
állt a szervezõmozgalom élére, aki így foglalta össze az
alakítandó club lényegét: „azokat a férfiakat fogja szeretet- és barátságkörbe, a kölcsönös becsülés rotájába,
akik az élet legfõbb céljának azt tartják, hogy derék,
becsületes munkát végezzenek a köz javára azon a helyen, amelyre rátermettségük, tehetségük, szorgalmuk,
kvalitásaik állítják”. Ahogy fogalmaztak: „talpig embereket” vár a club, akik „erejök teljességét, a köteles
munkán felül is, a köz javára adják”.
A Rotary mozgalom Amerikából indult, alapítása egy
Paul Harris nevû fiatal ügyvédhez kötõdik, aki 1905ben barátaival elhatározta, hogy hivatali tevékenységük
során úgy nyújtanak egymásnak segítséget, hogy szigorúan hûek maradnak a lojális kereskedelmi etikához.
Hetente találkoztak, felváltva egymás irodáiban, azaz
rotálva, innen ered a Rotary elnevezés. 1911-tõl már
Európában is sorra alakultak a clubok, majd 1925-ben
Budapest is belépett a Rotary Clubbal rendelkezõ városok népes táborába, ahová kilenc évvel késõbb városunk is csatlakozott.
A városháza kistermében, 1934. január 14-én tartották az alakuló gyûlést, amelyen Hegedüs Lóránt ny.
pénzügyminiszter, a vidéki Rotary egyesületek fõ szervezõje, országos elnök mondott megnyitóbeszédet. Ki-
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fejtette, hogy a mozgalomnak „rendkívüli jelentõsége
van, mert a magyar igazsággal minden nemzet nagyobb
városában a társadalom központjába nyomulhatunk be,
ami minden diplomáciánál többet ér”, ezt pedig fel lehet használni a Trianon okozta igazságtalanságok feltárására. Emellett a Rotary Clubot a „szív akadémiájának”
is nevezte, amely „szerény, a szíve szavára cselekvõ, a
szeretet sugallatára embertársaiért élõ” embereket toboroz.
A nyíregyházi Rotary Club 23 taggal alakult meg. Heti
összejöveteleiket szerdánként, a Koronában tartották,
amely épület falára a mai – 2004-ben újjáalakult – Rotary
Club tagjai egy emléktáblát (képünkön) helyeztek el az
alapítás 82. évfordulóján.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 200
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

JELES NYÍREGYHÁZIAK

PÉCSI – PORTRÉ
II. RÉSZ
Nyíregyháza 2004-ben Pécsi Ildikónak ítélte a díszpolgári címet. Bár a nagyszerû színésznõ nem Nyíregyházán született, az itt eltöltött évek meghatározták pályáját és ezáltal hatással voltak egész életére.
Népszerû, tehetséges mûvész, akire mindig szüksége
volt a színházi világnak és a filmes szakmának.
A róla készült portré második részét megtekinthetik
a Nyíregyházi Televízióban szombat 22.00-tól és vasárnap 21.00-tól.
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