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FEJLESZTÉS

MÁV-MEGÁLLAPODÁS.
A képviselõk január végén rábólintottak a
MÁV-val kötendõ szerzõdésre, így több évtized után végre összeérhet a nagykörút.
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EGÉSZSÉGÜGY

SZÚRJA MAGÁT.
Rubóczky János azt vallja, hogy meg kell tanulni
együtt élni a (cukor)betegséggel. Saját történetének elmesélésével is
erre biztatja sorstársait.
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VALENTIN-NAP

BIZTONSÁGBAN
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KULTÚRA

ÁLMOKAT VALÓSÍT.
A nyíregyházi születésû Iványi Árpád
látványtervezõként
Oscar-díjas rendezõkkel forgatott.
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LÉLEKFRISSÜLÉS

MÉG NINCS INFLUENZAJÁRVÁNY NÁLUNK
Már elõfordult influenzás beteg, de még nincs járvány Nyíregyházán. Ennek ellenére mégis
nagy a forgalom a háziorvosi rendelõkben. A legtöbben felsõ légúti problémákkal fordulnak
orvoshoz. A szakemberek azt mondják, aki eddig nem kérte az influenza elleni védõoltást,
még mindig megteheti, hogy mire a fertõzés ideér, védett legyen. A felsõ légúti megbetegedéseknek az oka az idõjárás és az, hogy közösségbe járnak az emberek. Ebben a közegben
viszonylag könnyen terjednek a betegségek. Influenza esetén mindig jellemzõ a magas láz, a
levertség és jelentkezik izomfájdalom is. A vírusos betegségnek hamar lehetnek légúti szövõdményei. Ha valaki elkapta az influenzát, láz- és fájdalomcsillapítóval, valamint emelt dózisú Cvitaminnal enyhítheti tüneteit. Az orvosok azt javasolják, akiknek van valamilyen járulékos
betegsége, egészségügyi vagy szociális területen dolgozik, feltétlenül oltassa be magát. Mindezek mellett az sem árt, ha mindenki gondoskodik szervezetének megfelelõ vitamin- és nyomelemellátásáról. Kiemelt szerepet kap ebben az idõszakban a C-, valamint a D-vitamin.
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SZERETNI ÉS SZERETVE LENNI

Szeretni és szeretve lenni... Az egyik legnagyszerûbb érzés.
Lehet erõsebb vagy gyengébb a kapcsolat, még friss, vagy évtizedeken átívelõ, képes beragyogni a néha szürkének hitt hétköznapokat is. A medve-jóslat szerint hamarosan beköszönt a
tavasz, a szerelem évszaka. Noha az idõjárás sokszor még a
téliesebb oldalát mutatja, így vagy úgy, a február már a szerelemrõl szól, fõleg a Valentin-naphoz közeledve. Így van ezzel
címlapfotónk két szereplõje, Fanni és Zoli is, akik igézõ tekintettel néznek egymás szemébe. Valentin-napi összeállításunk
a 8. oldalon.

ISMÉT NYÍREGYHÁZA AZ ÉV TURISZTIKAI VÁROSA!
„Az Utazó” magazin immáron 16. alkalommal szavaztatta meg olvasóit az interneten és közösségi portálokon,
s kérdezte meg a turisztikai szakembereket arról, hogy
kit tartanak 2015 legjobb turisztikai szolgáltatójának.

hangzottak el elõadások. A városunk számára megítélt „Az
év turisztikai városa” díjat Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje vette át.

Ennek az eredményeként „Az év turisztikai városa” Nyíregyháza lett! Városunk a rangos turisztikai elismerést az elmúlt évek többmilliárdos fejlesztései mellett azzal érdemelte ki, hogy a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által mûködtetett fürdõk
látogatóinak száma elõször haladta meg a rekordnak számító félmillió fõt, a Nyíregyházi Állatpark lett 2015-ben Európa
legjobb állatkertje az 500 ezer látogató alatti kategóriában,
egy független állatkerti elemzõ szervezet felmérése szerint,
és a megyeszékhelyen évrõl évre, az országos átlagot meghaladó mértékben nõtt a turisták és a vendégéjszakák
száma. A díjátadás szerdán, a Continental Hotel Budapestben megrendezett konferencia keretében zajlott ünnepélyes
külsõségek között, melyen a turizmus aktuális kérdéseirõl

Nyíregyháza turisztikai kínálatát „Az Utazó” magazin olvasói nem elõször ismerték el: 2014-ben is Nyíregyháza kapta az év turisztikai városa címet, az Utazás Kiállításon kiállítási
kampány kategóriában különdíjat kaptunk, a szallas.hu 2013as díjkiosztóján pedig az „Év feltörekvõ turisztikai települése”
címet nyertük el. Év végi történés, hogy dr. Kovács Ferenc
megkapta a szakma egyik legrangosabb elismerését, a Pro
Turismo-díjat (a hazai turizmus fellendüléséért végzett magas
színvonalú munkáért), amit õ átvételekor közös városi sikernek tulajdonított. S friss hír, hogy a szakmai szervezetek összeállításában megjelent TOP 50 (Az év 50 legbefolyásosabb személye a magyar turizmusban) kiadvány illusztris társaságában ismét helyett kapott Nyíregyháza polgármestere.

PRO TURISMO, TOP 50

NAPRÓL NAPRA

FEBRUÁR
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KVÍZ PARTI

CSÁKLYA A TÛZOLTÓKNAK

Útjára indult a középiskolásoknak
szervezett Kvíz parti a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban. Az elsõ
forduló nyertese a sipkays Könyvkukac
csapat lett. A jelentkezõket továbbra is
folyamatosan várják. A következõ fordulót február 24-én tartják.

Védõfelszereléseket, köztük sisakot,
tömlõket, csáklyát és szikracsapót kaptak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
önkéntes tûzoltó- és mentõcsoportjai.
A pályázati forrásból vásárolt eszközöket ünnepélyes keretek között adták át nekik Kõlaposon.
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FEBRUÁR

BÍRÓSÁGI FEJLESZTÉSEK

DIPLOMAOSZTÓ

Modern irat- és bûnjeltároló helyiséget alakítottak ki a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utcai épületében. A
több mint 125 millió forintos beruházás az Országos Bírósági Hivatal forrásaiból valósult meg. A fejlesztéssel
ügyfélbarát környezetet alakítottak ki.

Prof. dr. Semsei Imre dékán ápolóknak,
szociális munkásoknak, szociális gazdaság szakembereknek, egészségügyi szervezõknek, mentõtiszteknek, szülész- és
védõnõknek, valamint szociálgerontológusoknak adott át diplomát a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.

FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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ERDÕKEZELÉS SÓSTÓN

A Nyírerdõ munkatársai az erdõ több
pontján fákat vágnak ki, tisztítási és gyérítési munkálatokat végeznek. A kitermelt
fák egy részét a szociális tûzifaprogram
részeként rászorulókhoz juttatják el, míg
a többit értékesítik.
A terület megtisztítása és a szükséges
erdõkezelési munkálatok már tavaly elkezdõdtek. A Tölgyes utcától induló kerékpárút melletti tölgyeserdõ nevelõvágását végezték el, az elszáradt akáctörzseket eltávolították, így segítve elõ a visszamaradt
fák növekedését. Január közepén ugyan-

csak a Tölgyes utcán, az úgynevezett tükrös kanyar mellett, egy négyhektáros területen dolgoztak a szakemberek. – Itt a már
meglévõ fiatal faállomány melletti idõs fákat vágtuk ki. Most a tisztítási és gyérítési
munkálatokat végezzük a sportpályák
melletti nyolchektáros területen – emelte
ki Tölgyfa Gábor, a Nyírerdõ Zrt. Nyíregyházi Erdészet igazgatója.
A munkálatok a Sóstói Parkerdõben várhatóan március 15-ével fejezõdnek be,
addig azonban a Nyírerdõ Zrt. a kirándulók és sportolók megértését és türelmét
kéri.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

UTAZÁSI KEDVEZMÉNY
FEBRUÁR

PÉNTEK
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

TIRPÁK LAKODALOM

Nyíregyháza is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozathoz. 3 napon át a VMKK mellett a
város valamennyi közmûvelõdési színterén nyitott kapukkal várták mindazokat, akik szerettek volna bepillantani az
intézmények mindennapjaiba.

A Házasság világnapját ünnepelték
a Városmajori Mûvelõdési Házban. A
NOE Családi Kör Egyesület és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége egy nagyvõfély és az Igrice
Néptáncegyüttes közremûködésével
mutatott be egy díszes lakodalmat.
Az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. tájékoztatja utasait, hogy
Nyíregyháza menetrend szerinti helyi
autóbuszjáratain az utazási kedvezmények igénybevételéhez nem fogad el fénymásolt személyi azonosító okmányokat.

FEBRUÁR
VASÁRNAP
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VASÁRNAP
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MICIMACKÓ

IRGALMASSÁG SZENTÉVE

Micimackó címmel a Mesekocsi
Színház zenés mesejátéka várta a gyerekeket a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol az elõadásba a közönséget is bevonták. A kicsik a produkció
elõtt és azt követõen Micimackó karaktereit is kifesthették a Játszóházban.

Elõadást és szentmisét tartottak az
Irgalmasság Szentéve alkalmából az
örökösföldi római katolikus templomban. Hofher József jezsuita szerzetes
osztotta meg gondolatait a hívekkel,
majd Palánki Ferenc megyés püspök
celebrálta a misét.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Nyíregyháza menetrend szerinti helyi
autóbuszjáratain díjtalanul utazhatnak 65.
életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, a menekültek, a letelepedett jogállású személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint nemzetközi szerzõdés alapján a szerzõdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok. Szintén jogosultak még erre a kedvezményre a nyugdíjfolyósító szerv által
megállapított nyugellátásban részesülõ 65.

éven felüli külföldi állampolgárok is a nyugdíjfolyósító szerv igazolása alapján.
A 65. életévet betöltött magyar állampolgárok jogosultságukat személyazonosító okmányukkal, vagy más, a személyi
azonosságot, életkort és állampolgárságot
igazoló arcképes hatósági igazolvánnyal
(pl. útlevél) igazolhatják. Ezen felül a külföldrõl hazatelepült személyeknek a hazatelepülést, a menekülteknek a menekülthelyzetet tartózkodási engedélyükkel is
igazolniuk kell. A külföldi állampolgároknak személyazonosságukat, állampolgárságukat, életkorukat, valamint ha a nemzetközi szerzõdés, illetve a fent felsorolt
kedvezményre jogosultak esetében a kedvezményhez más feltételt is meghatároz,
a feltétel meglétét kell igazolniuk.

MÁR NEM SCHLANGER AZ IGAZGATÓ
2016. február 9-én dr. Kovács Ferenc
polgármester indoklás nélkül, rendes felmondással megszüntette Schlanger András, a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-ben betöltött ügyvezetõi megbízatását.
Az ügyvezetõi feladatokkal a 2002 óta
a színház vezetésében dolgozó jelenle-

gi cégvezetõt, Kirják Róbertet bízta meg
az átmeneti idõszakra, aki így fogalmazott: „Nagyon megtisztelõ a felkérés, bár
nagyon váratlanul ért, így egyelõre nem
szeretnék bõvebben nyilatkozni. Arról
azonban biztosíthatok mindenkit, hogy
a Móricz Zsigmond Színház mûködésében a jövõben sem lesz fennakadás.”

2016. FEBRUÁR 12.

FEJLESZTÉS

SÍNRE KERÜLT KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK
A MÁV-MEGÁLLAPODÁS A VÁROS KÉT VÉGÉN OLD MEG PROBLÉMÁKAT
A mostani önkormányzati ciklus egyik legfontosabb
feladata a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése, hiszen e téren volt a legnagyobb lemaradás szerte a
városban, ezáltal a legtöbb teendõt is ez adta az elmúlt
években – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester a közgyûlés után adott interjújában. A képviselõk
január végén rábólintottak a MÁV-val kötendõ szerzõdésre, így több évtized után végre összeérhet a nagykörút. Egy másik fejlesztés révén a belvárosban pedig
kiszélesítik a Szegfû utcát.
A vasúttársasággal létrejövõ megállapodás a Korányi F.
utcai kerékpárút és a gyalogosforgalom biztonságos vasúti átvezetését, valamint a nagykörút befejezését oldja,
illetve alapozza meg, ám ennek bonyolultabb az elõtörténete.

MAJDNEM ELHERDÁLT PÁLYA-PÉNZ
– Még 2010-ben, az elõzõ városvezetés kötött egy, az
önkormányzat számára hátrányos szerzõdést az akkor még
a MÁV tulajdonában lévõ NYVSC pálya megszerzésére –
emlékeztetett dr. Kovács Ferenc polgármester. – Eszerint
15 év alatt, összesen 350 millió forint kötelezettséget vállalt az ingatlanért a szocialista városvezetés, melyet a vasút
valószínûleg ingyen is adott volna (erre volt példa más
városok esetében). 34 millió forintot ki is fizettek, mi pedig csak úgy tudtunk szabadulni ebbõl a szerzõdésbõl,
hogy arányosan teljesítettük a vállalt kötelezettséget, így
összesen 56 millió forintért szereztük meg véglegesen az
ingatlant. Ám azt kértem a vasúttársaságtól, hogy ezt az
összeget fordítsák nyíregyházi fejlesztésekre.

KORÁNYIS KERÉKPÁROS ÁTVEZETÉS
– Az egyik beruházás a Kemecsei úti vasúti átjáróhoz
kapcsolódik. A Korányi F. utcai kerékpárutat 2014-re elkészítettük, ami nagyon népszerû és forgalmas, a másik, sóstói
oldalon pedig ezután nem sokkal rendeztük a biztonságos áthaladás és közvilágítás kérdését. A hiányzó láncszem, a kerékpárút és a gyalogosforgalom átvezetése még
az idén elkészülhet, így teljesen biztonságosan lehet majd
átkelni a síneken – fejezte ki reményét dr. Kovács Ferenc
polgármester.

BIZTONSÁGOS KERESZTEZÕDÉS
– A MÁV-megállapodás másik része alapot ad a nagy-
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körút befejezésére, mely évtizedek óta jogos igénye a
nyíregyháziaknak, s amit a szocialista városvezetés soha
nem tudott teljesíteni. Ennek a beruházásnak a részeként megoldjuk egy különösen veszélyes csomópont, a
Simai úti keresztezõdés átalakítását is – jelezte dr. Kovács Ferenc. – Ahhoz, hogy a Vasútállomástól a Debreceni útig megépüljön a négysávos szakasz, szükség van
a MÁV (az állam) tulajdonában lévõ 2315 négyzetméternyi területre.

ZÁRULÓ NAGYKÖRÚT
A szerzõdés szerint ezt ingyen megkapja a város. – A
tárgyalások már tavaly elkezdõdtek a vasúttal, s amint aláírjuk a papírokat, akkor indulhat a tervezés, ingatlanrendezés, elõkészítés, s terveink szerint 2017-ben elkezdõdhet a
régóta áhított fejlesztés konkrét kivitelezése. Így válik teljessé, s nem csak a nevében nagykörúttá ez a fontos közlekedési folyosó. További tervünk, hogy a régi remíz épületét
megõrizzük az utókornak és a vasúttársasággal együtt, közös hasznosításban vasúttörténeti, kulturális, turisztikai tartalommal is megtöltsük, ezért egy közös tervpályázatot fogunk majd kiírni a jövõben – vázolta dr. Kovács Ferenc.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NÉGYSÁVOSODIK A SZEGFÛ UTCA IS
Mint a polgármester tájékoztatott a közgyûlésre
visszautalva, nemcsak a nagykörút befejezése jelenti
az egyetlen olyan fejlesztést a közeljövõben, amely
egy meglévõ, túlterhelt útszakasz négysávosra bõvítését jelenti. A Szegfû utcán megnövekedett forgalom
is régóta indokolja a szélesítést, amelyet egy, a mostani testületi ülésen elfogadott napirendi pont alapoz
meg. A Hunyadi és Szegfû utcák által határolt fás terület (a köznyelvben: kiserdõ) ugyanis a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonában van. A Római Katolikus Egyház a Szarvas utcán óvodát létesített, mely a Szent Imre nevét viselõ oktatási intézmény
részeként mûködik, s ezt szeretnék a jövõben bõvíteni. Itt kapcsolódott egybe a két szándék, mely egy ingatlancserével megoldja a helyzetet. A kisajátítási
munkák (amelyek több ingatlant is érintenek) várhatóan a tavasz elejére lezárulnak, s ekkor indulhat a
konkrét tervezési, engedélyezési, majd megvalósítási
szakasz.
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – TORMÁSSI GÉZA (VIII. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA AKTÍVAN DOLGOZIK A VÁROSÉRT
A nagymányoki születésû Tormássi Géza (FIDESZKDNP) Miskolc érintésével érkezett Nyíregyházára, ahol
1982 óta él, s amelyért negyedszázada dolgozik. Sportnyelven fogalmazva „csúcstartó” a közgyûlésben: hétbõl hat ciklusban választották meg egyéni körzetben. Családjával is példát mutat: öt gyermeke van és – eddig – tíz
unokája, a tizenegyediket nyárra várják.
Házasságkötésével lett szabolcsi a dunántúli származású mérnök-képviselõ, felesége, Tormássiné Kapitány Ágotha
a Szent Imre Katolikus Gimnázium történelemtanára, igazgatóhelyettese. Öt gyermeket neveltek fel, akik mind egyházi iskolába jártak: négyõjüknek már diplomája van (nyelvész, orvos, közgazdász, informatikus-mérnök), a legkisebb
orvostanhallgató, s hárman már – a szülõi példát „másolva” – nagycsaládot alapítottak. – Számomra a család alapérték, ebbõl indítok mindent, s nagyon büszkék vagyunk a
gyermekeinkre – mondja, s valóban: beszélgetésünk idején is legalább három telefont kap a következõ generációtól, ami szoros kapcsolatot bizonyít.

MÉRNÖK, MENEDZSERSZEMLÉLETTEL
Tormássi Géza a Miskolci Egyetemen szerzett geológus
mérnök oklevelével a „vizes” családban talált hivatást, a
mai vízügy elõdjénél kezdve, majd a Tiszamenti Regionális Vízmûveknél folytatva, 1993-tól pedig ugyanott dolgozik, csak az elnevezés változott: a Nyírségvíz Zrt. (a
korábbi Nyitvicsav, a megye meghatározó víziközmû cége)
vízellátási üzemvezetõje. A folyamatosan terjeszkedõ,
többszörösen elismert cég jelentõs területeinél õ felel a
víztermelési, -elosztási, -tisztítási feladatokért. Közben
képezte is magát: számítástechnikai rendszerszervezõi
képesítése mellett nagyon értékesnek tartja a Budapesti
Mûszaki Egyetemen szerzett MBA diplomáját, menedzsment és pénzügyi-gazdasági szakirányokon.

„REKORDER”: HATODSZOR EGYÉNIBEN
Közéleti pályafutása 1990-ben kezdõdött, akkor választották be elõször egyéniben a KDNP jelöltjeként a közgyûlésbe, s aztán (2002-es megszakítással) még ötször,
amivel abszolút elsõ a testületben. Azt mondja: azóta is
fontos számára az az értékrend, amit a kereszténydemokrácia jelent. A pártnak most városi elnöke és megyei elnökségi tagja, de az újjászervezés idején volt megyei vezetõje és országos elnökségi tagja is. Õ az egyetlen, aki a
maiak közül ott ült (frakcióvezetõként) a rendszerváltó
testületben. – Az önkormányzat fontos idõszaka volt az
elsõ ciklus, akkor kellett lerakni a jó alapokat. Aztán a
mozgástér a forráshiánnyal folyamatosan szûkült, s csak
2010 után, a kormányzat segítségével és a nyíregyházi
vezetés együttmûködésével sikerült újra a helyes vágányra visszatalálni, stabilizálódni. Ma is büszkék lehetünk arra,

ÉPÍTÉS, SZÉPÍTÉS ÚJ JÁRDÁKKAL, SOK ASZFALTOZÁSSAL
– Hosszan sorolhatnánk azokat az utakat, járdákat,
amelyeket renováltunk, aszfaltoztunk, vagy építettünk
ebben a térségben, akár csak az elmúlt két évben is –
kezdte Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtóreferense.
– A Madách, a Malom utca, a Vörösmarty köz, a Jósa
A., a Népkert és a Toldi utca is nagyfelületen újult meg,
hogy a város a ' 90-es évek elején nem adta el közüzemi
cégeit, melyek miatt azóta sem kellett igazán zsebbe nyúlnia – mondja.

KOMPLEXEN GONDOLKODVA A VÁROSÉRT
Azért is beszél folyamatosan a város egészérõl, mert,
noha sokat tett és tesz változó határú képviselõi körzetéért – melyet jelenleg a Bethlen Gábor, a Móricz Zsigmond,
az Ér és a Damjanich utca határol –, az elsõ ciklustól kezdve majdnem végig a Városüzemeltetési (most: Városstratégiai és Környezetvédelmi) Bizottság tagja, vezetõje. Ez
a bizottság foglalkozik a fejlesztéssel, üzemeltetéssel, az
emberek életét, komfortérzetét befolyásoló feladatokkal,
amire szerinte kiemelten kell figyelni, emellett a pénzügyi
bizottságnak is tagja. – Bár a saját körzetemet képviselem, városi szinten kell dolgozni és gondolkozni. Sõt, szolgálni, mert aki ezt másképp gondolja, elõbb-utóbb elfordulnak tõle a választópolgárok – vallja.

a Vécsey közben és az Árpád utcán, a Lehel utcán, a
Móricz utcán, s az Állomás téren járdák épültek, utóbbin a sétányokat is rendbe tettük – a felsorolás nem teljes. Számos helyen újítottuk meg a zöldfelületeket, a
játszótereket, s helyeztünk ki padokat, szelencéket, figyelve az építés mellett a szépítésre is.
rendõrség épületével együtt, nemcsak friss színt, hanem
érezhetõ megtakarítást eredményezõ szigetelést kaptak a
tízemeletes házak, közterületek, parkok szépültek meg,
járdák, utak, parkolók újultak meg és születtek. Mint mondja: – Az érkerti programból sok dolgot sikerült kihozni,
egy másik önkormányzati pályázat következtében pedig
sikerült a víztorony környéki balesetveszélyes csomópont
körforgalommá alakítása, ami óriási dolog, s ami kerékpárutat is eredményezett arrafelé – emeli ki. – De a jövõkép is biztató, hiszen a Modern Városok Program és a TOP
források egyaránt érinthetik a körzetet, elképzelés született például a Vasgyár–Bethlen utcák keresztezõdésének
átalakítására és a nagykörút is befejezhetõ lesz, ez is több
évtizedes vágy – villantott fel néhány tervet zárásként
Tormássi Géza.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÉRKERTI PROJEKT ÉS KOMOLY TERVEK
A bizalmat igyekszik megszolgálni, hiszen számos városi fejlesztésbõl részesült az õ körzete is. Nemrég fejezõdött be az Érkert rehabilitációs programja, melynek keretében iskolák, óvodák modernizálódtak a Civil Ház és

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ – BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK, NEM CSAK IDÕSEKNEK III.
Az Idõsügyi Tanács kérésére a Nyíregyházi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya egy bûnmegelõzési felhívást juttatott el szerkesztõségünkbe, amit mi
sorozatban adtunk közre. Most elérkeztünk az utolsó
részhez, amelyben arról olvashatnak, hogy mit kell
tenni, ha már megtörtént a baj.

A feljelentés során adjon át minél több információt
az ellopott vagyontárgyairól:
– igazolvány típusa,
– bankkártya száma, kibocsátó bank,
– mobiltelefon típusa, IMEI száma, telefonszáma,
– pénztárca kinézete,
– milyen kártyák, képek stb. voltak még a tárcájában.

A legnagyobb körültekintés ellenére is bekövetkezhet a zsebtolvajlás.

AZONNAL TILTSA LE!

HÍVJA A 112-T
A zsebtolvajok ritkán dolgoznak egyedül, ezért lefülelésük esetén se próbáljon fellépni ellenük! Sajnos ritkán lehet számítani a járókelõk, utastársak segítségére,
ezért inkább ne kockáztasson! Különösen ne próbálja
meg elfogni az elkövetõt, vagy elkövetõket, akik erõszakra is hajlandóak lehetnek a menekülésük érdekében!
Ha a mobilja megvan, azonnal hívja a 112-t! Ha te-
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lefonját is ellopták, kérjen meg valakit, vagy használjon utcai fülkét!
Ha lát a közelben rendõrt, polgárõrt vagy közterületfelügyelõt, forduljon hozzá! Ellenkezõ esetben a legközelebbi rendõrségen tegyen feljelentést minél elõbb!

Ha bankkártyáját is ellopták, azt azonnal tiltassa le!
Ennek érdekében otthon jegyezze fel a bank ügyfélszolgálatának telefonszámát és a bankkártyája számát!
Ha mobiltelefonját is ellopták, a szolgáltatónál tiltassa le a SIM kártyát és kérje a mobilkészülék letiltását is!
Ha kulcsát és lakcímadatait is elvesztette, feltétlenül
cserélje, vagy cseréltesse le a lakásának és helyiségeinek zárát!
A Városi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya
által összeállítva, az Idõsügyi Tanács ajánlásával.
2016. FEBRUÁR 12.

IFJÚSÁG

ÉRETTSÉGI, CSAK A KÖTELEZÕ 50 ÓRÁVAL
Ettõl az évtõl a maturandusok csak úgy kaphatják meg
érettségi bizonyítványukat, ha teljesítettek legalább 50
óra közösségi szolgálatot. Kötelezõ feladatukat szociális
vagy karitatív területen végezhették.
Négy évvel ezelõtt, a Köznevelési Törvény változásával egy idõben indult el az iskolai közösségi szolgálat. A
2015-16-os tanévben kerül ki az elsõ olyan évfolyam, akik
az érettségi vizsgát már úgy kezdik meg, hogy teljesítették
a kötelezõ szolgálatot, amire Nyíregyházán több lehetõség is a rendelkezésükre áll.

TANULJANAK ÉS TAPASZTALJANAK
Nyíregyházán a Központi Ifjúsági Egyesület munkatársai is segítik a fiatalokat abban, hogy hol, milyen feltételek mellett teljesíthetik a közösségi szolgálatot. Bálega János, az egyesület vezetõje azt mondta, ennek a programnak az a célja, hogy ne legyenek begubózva a diákok, ne
csak az iskola falai között éljék mindennapjaikat, hanem
tanuljanak és tapasztaljanak meg olyan dolgokat, amelyeket késõbb az életben hasznosítani tudnak. Mindezek
mellett fejlõdjön a szociális és életviteli kompetenciájuk,
és akár a szakmai orientációban is segítse õket.

MINÉL HAMARABB...
A közösségi szolgálatra való jelentkezés egyszerû. A
diákoknak elõször saját iskolájukban kell egyeztetni osztályfõnökükkel. A pedagógus kiad egy olyan dokumentumot, amelyen a szülõ hozzájárulhat ahhoz, hogy középiskolás gyermeke elvégezze 50 órás kötelezettségét. A
közösségi szolgálatra vonatkozó törvény és végrehajtási

Fotónk nyáron, az Óceánok Világnapján készült az állatparkban. A kölcseys diákok itt is önkénteskedtek.
rendelet nyolc területben szabályozza azt, ahol feladatukat teljesíthetik a fiatalok. Ebbõl meg kell jelölni maximum három olyan részt, amelyen a tanuló munkáját szeretné végezni. Ezt a papírt vissza kell juttatni az iskolának. A diákoknak azt javasolják, érdemes már a 9. évfolyamon elkezdeni a feladatot, hiszen az utolsó évben leterheltebbek lesznek az érettségi miatt.

KIPIPÁLT FELADAT
A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a végzõs osztályok
valamennyi tanulója teljesítette már az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot, de a ti-

CSALÁDCENTRIKUS HELYI FIATALOK

zenegyedikes diákok fele is végzett már a munkával.
Összesen 118 szervezettel van együttmûködési megállapodása az iskolának. Ebbõl 50 nyíregyházi partner, 58
pedig megyén belüli.
A diákok a rendõrség segítségével végezhetnek bûn- és
baleset-megelõzési munkát, dolgozhatnak a Katasztrófavédelem munkatársaival, fogadják õket oktatási és olyan
területen, ahol fogyatékkal élõknek vagy hátrányos helyzetûeknek tudnak segíteni. Külön terület a kortársakkal
való sport- és szabadidõs elfoglaltság, de a kulturális és
építészeti értékek védelménél is segíthetnek. Mindezek
mellett környezetvédelmi területen is teljesíthetik a szolgálatot.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJBÓL DOBOGÓN A HÁRSFALVI KFT.
A 2015. év újból meghozta a sikert a Hársfalvi Kft. életében,
ugyanis harmadik alkalommal állhatott a termékértékesítési
dobogó képzeletbeli felsõ fokán.

„Nyíregyháza Ifjúsága 2015” címmel
jelentettek meg tanulmánykötetet a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának kutató-oktatói. A kérdõíves és interjús módszerekkel dolgozó felmérés során a szakemberek arra keresték a választ, az ország
többi városához képest milyen szokásokkal rendelkeznek a nyíregyházi fiatalok.
A kutatás elkészítésében a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának oktatóin és
hallgatóin kívül a Human-Net Alapítvány
munkatársai is részt vettek. A program megvalósítását Nyíregyháza önkormányzata is
támogatta.

NYITOTTAK A VÁLTOZÁSRA
A kötetben leírt kutatások azt támasztják alá, hogy a helyi fiatalok rendkívül gyermek- és családcentrikusak. A 19 és 29 éves
korosztálynak csupán a fele tervezi azt,
hogy tanul, a többiek dolgozni szeretnének. Jellemzõ, hogy inkább a 15–18 éve2016. FEBRUÁR 12.

sek nyitottabbak a változásra, õk természetesnek tekintik az idegen nyelv tanulását,
valamint a külföldi tanulást és munkavégzést.

TÖBBET SPORTOLNAK
A médiaeszközöket a nyíregyházi fiatalok úgy használják, mint az ország többi
részein, viszont lényegesen többet mozognak, sportolnak, mint az országos minta fiataljai. A megkérdezettek nagy része még
szüleinél, jellemzõen négyfõs családokban
él. A kötetbõl az is kiderül, a fiatalabb korosztály érzékenyebb a társadalom problémái iránt, és fontos számukra a városban
elérhetõ szolgáltatások mennyisége és minõsége. Dr. Ulrich Attila alpolgármester kifejtette, a kötetben közölt eredmények az
önkormányzat számára nagy segítséget
nyújtanak, hiszen ezeket be tudják építeni
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ifjúsági
koncepciójába is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Az ezzel járó arany fokozatú oklevelet a Közép-Kelet-Európa egyik legdinamikusabban
fejlõdõ és kiemelkedõen magas minõségû nyílászárókat
gyártó magyar vállalkozásától,
a Marshall Ablakgyártó Kft.-tõl
vehette át. Ez az elismerés
azért kiemelkedõ, mivel a
Marshall ablaknak Európaszerte közel háromszáz partnere van, Magyarország mellett Európa számos országába
exportál mûanyag nyílászárót,
mint például: Németország,
Olaszország, Svájc.
A 2016-os évben az eredményeink után, további kedvezményeket, lehetõségeket
kaptunk a beszállítóktól. Ezen
további lehetõségeket kihasználva, mi is további akciókat
hirdettünk meg.
Téli vásárunkat meghoszszabbítva, folytatódik a mûanyag nyílászárók akciója,
melyet most akár fél áron vásárolhatnak meg.
Opcióként érdemes elgondolkodni a háromrétegû üvegrõl, mely akár Ug:0,5 értékû is
lehet.
Ezzel az üveggel akár 50
százalék megtakarítás érhetõ
el a kétrétegû üvegéhez képest.
Az energiamegtakarítás télen és nyáron egyaránt fontos.
Télen a fûtésköltségre, nyáron
a légkondicionáló berendezések energiafogyasztására, illetve az üvegen keresztül felmelegedett helyiségekre kell
ügyelnünk. A ClimaGuard
Solar-bevonatos hõszigetelt
üvegek ennek a kihívásnak
egyszerre képesek megfelelni
és 60 százalék energiamegtakarítás érhetõ el vele egy normál üvegéhez képest.
A speciális üvegek a Hársfalvi Kft.-nél megrendelhetõek,

és bármelyik ablaktípusba beépíthetõek.
Érdeklõdõink, leendõ ügyfeleink, mûanyag nyílászáró vásárlása elõtt, legtöbbször az alábbi
egy kérdést biztos felteszik a mûanyag ablakok mûszaki tartalmára vonatkozóan: „És hány kamrás az ablak?”.
Igen, talán ez a legfontosabb
számukra, ezt hirdeti és hangoztatja minden nyílászáró-kereskedõ, ezt hallja a szomszédtól és
„hozzáértõ baráttól” egyaránt.
De ez nem így van, nem a kamraszám számít! Egy kiváló ötvagy hatkamrás, német profilból
készült nyílászáró, a hozzá elõírt gyári anyagokból késztermékké gyártva, tud olyan hõszigetelési értéket, mint egy hét- vagy
nyolckamrás ablak is.
Kínálatunkból a passzívház
vagy ahhoz közeli szigetelésértékû házakhoz is tudunk csúcskategóriás ablakot, ajtót kedvezõ áron.
Tanácsunk: tájékozódjon a
vásárlás elõtt, körültekintõen,
átgondolva döntsön az ablakok,
ajtók megrendelése elõtt, ugyanis ez a befektetés elkíséri legalább húsz éven keresztül.
A mûanyag nyílászárók mellett ugyanúgy teret kapnak a fa
nyílászárók is.
A Hársfalvi Kft. ebben is partner, ugyanis 2015 novemberétõl
bevezetõ áron kínáljuk borovi
fenyõbõl készült ablakainkat,
natúr és gyári felületkezeléssel
egyaránt.
Az egyedi méretre készített fa
ablakokat, ajtókat különbözõ
mûszaki tartalom és elképzelés

szerint, rövid határidõvel szállítjuk. A lazúrozással készült
mártott és festett ablakok kiemelkedõ kedvezményeit
2016. március végéig tudjuk
biztosítani.
Kiemelkedõ termékünk a
szekcionált garázskapu, mely
lakossági és ipari kivitelben is
elérhetõ. A már jól megszokott
magas mûszaki tartalom mellett, pénztárcabarát árakkal,
egyedi méretre készülnek a
kapuk (felár nélkül). Ezáltal
nincs szükség falazásra, vésésre, vakolásra ahhoz, hogy beépítsük az ön otthonába, az
önnek gyártott garázskaput,
kézi vagy motoros kivitelben.
A Hársfalvi Kft. kibõvítette
mindezeken felül a termékpalettát a termékek finanszírozásának lehetõségével is. Nagyon kedvezõ konstrukciókkal
közelebb hozzuk vágyott nyílászáróihoz.
Keressen minket irodánkban Nyíregyházán, az Új utca
10. szám alatt.
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EGÉSZSÉGÜGY

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZADA SZÚRJA MAGÁT
Habos vagy csokoládéöntetes? Diós vagy karamellás?
Pillecukrokkal díszített, netán marcipános? Legyen szó
szerelmi bánatról, esõrõl, ködös, borús, hideg idõrõl, esetleg verõfényes napsütésrõl, szinte mindig találunk okot
arra, hogy a szánkhoz vegyünk valamilyen édességet –
megfeledkezve arról, hogy a túlzott csábulás cukorbetegséghez vezethet. Pedig, az esetek jelentõs hányadában meg lehetne elõzni: mozgással és megfelelõ táplálkozással.
Ma már a diabétesz, közismertebb nevén a cukorbetegség, népbetegségnek tekinthetõ. Magyarországon jelenleg kb. 600 000 ilyen beteget tartanak nyilván és a szakemberek szerint számuk évrõl évre folyamatosan növekszik. Noha a diabétesz jelenleg nem gyógyítható, de megfelelõ testmozgással, diétával és szükség szerint gyógyszerekkel a vércukornak az egészségeshez közeli szinten
tartásával jól kezelhetõ – az esetek nagy részében pedig
meg is elõzhetõ.

EGYÜTT KELL ÉLNI VELE
2012-ben egy nyíregyházi városlakó, Rubóczky János
– akinek neve nem lehet ismeretlen a cukorbetegek körében, hiszen 10 éve a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének elnöke – is átvehette az amerikai Joslin Diabetes
Center által életre hívott érdem-érmet. Ezt a díjat azok
kaphatják meg, akik legalább ötven éve élnek együtt az
inzulinnal. (Tudomásunk szerint õ az egyetlen olyan városlakó, aki már ennyi éve él együtt a betegséggel – a szerk.)
Rubóczky János azt vallja, hogy meg kell tanulni együtt
élni a betegséggel. Most, saját történetének elmesélésével
is erre biztatja sorstársait.

„6 ÉVES KOROMBAN BEKÓMÁLTAM”
– Én szinte belenõttem a betegségbe. 55 évvel ezelõtt,
6 éves korom óta élek mesterséges inzulinnal. Mivel az
orvostudomány akkoriban még nem állt olyan szinten, mint
most, 2 évig nem is találták, hogy mi bajom van. Aztán 6
éves koromban bekómáltam és akkor már rájöttek, hogy
ez nem más, mint a cukorbetegség. Vidéken éltem, amikor rosszul lettem. Onnan hoztak be Nyíregyházára, de a
mentõben sem tudtak velem mit kezdeni, mert akkoriban
még olyan szinten állt a gyermek diabetológia. Innen áttelefonált az orvosom a Debreceni Klinikára, hogy van
egy ilyen és ilyen állapotú cukorbeteg gyerek, és mit csináljanak velem. Az ottani orvos azt javasolta, ha jó a szívverésem, akkor tegyenek be egy mentõbe, és vigyenek el
Debrecenbe. Ha nem, akkor mindegy, hol fejezem be a
földi létet. Végül átvittek, én pedig már 55 éve élek együtt
a betegséggel – emlékezett vissza Rubóczky János.
Hozzátette, régen kacsintgatott az olyan édességek felé,
amiket a testvérei, barátai fogyasztottak, de már megszokta
a betegséggel járó megvonásokat. Elmondta, a többi cukorbetegnek is azt tanítja, hogy ha megkívánnak valamilyen finomságot, például egy lakodalomban egy édes tortát, nyugodtan kóstolják meg, mert ha csak nézik, „hogy
de jó lenne”, többet ártanak maguknak. Vallja: egy kisebb
szeletet mindenki elfogyaszthat.

A MOZGÁS NÉLKÜLÖZHETETLEN

CUKORBETEGSÉGRÕL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK
A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete – 2011-ben
Bencs Kálmán érmet és oklevelet vehettek át a várostól –
idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. A Városmajor utcai közösségi házba várják a cukorbetegeket, vagy
házaspár esetén az egészséges férjet/feleséget is, hiszen õk
is együtt élnek a betegséggel. Minden hónap második és
negyedik kedd délutánján, három órától, gyógytornát, míg
a harmadik keddjén szakemberek bevonásával elõadásokat szerveznek. (Február 16-án 17 órától „A cukorbeteg-

– A betegség kapcsán a táplálkozásra és a mozgásra oda
kell figyelni, illetve az orvos tanácsait is fontos megfogadni.
Korábban az volt az álláspont, hogy az orvos 70 százalékát
tette a cukorbeteg sorsához, 30 százalékát pedig maga a
beteg. Mára megfordult a kocka. Most már a betegnek van
ebben 70 százalék része. A mozgás nélkülözhetetlen, az
egészséges embernek is szüksége van rá. Ez a létezés magja. Ha valaki csak a számítógép elõtt ül, az elõbb vagy
utóbb, de meghozza majd a negatív eredményt.
Rubóczky János azt tapasztalja, hogy a kettes típusú diabéteszeseknél mindig nehezebb elfogadni a betegséget,
hiszen egészségesen éli az életét és megdöbbentõ számára
az, amikor az orvos azt mondja, hogy cukorbeteg lett.

„VAN, AKI LELKILEG ÖSSZETÖR”

ség és a vese kapcsolata” címmel tart elõadást dr. Valikovics
Ferenc nefrológus, belgyógyász. A belépés díjtalan.) Szintén keddenként délután kettõ órától pedig ügyeletet tartanak az irodában. Mindezek mellett szabadidõs elfoglaltságokat, kirándulásokat, színes programokat és ingyenes szûréseket is szerveznek, amelynek köszönhetõen évente 1000
embert mérnek meg. Köszönetüket fejezik ki a jó szándékú embereknek, akik a tavalyi évben adójuk egy százalékával támogatták az egyesületet.
hatatlan következményei lehetnek. Vakság, vagy akár a
vese is felmondhatja a szolgálatot. Az emberek egy része
abszolút nem veszi komolyan. Volt olyan, aki azt mondta
az egyik nyilvános szûrésünkön, hogy õ nem méreti meg
magát, mert ha baj van, jobb nem tudni róla. Pedig, van
esély megelõzni a cukorbetegséget. A felmérések alapján
a lakosság 10 százaléka tud a betegségrõl, egy másik 10
százalék pedig ugyan már cukorbeteg, de még nem tud
róla. Rendszeresen járunk rendezvényekre és ingyenes
szûrésekre várjuk az embereket. Sokakat mi küldtünk így
orvoshoz, vagy a cukorgondozóba, mert akkor derült ki.
De attól, mert valaki cukros, élhet teljes értékû életet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Van, aki lelkileg össze is törik és csak a miértekre keresi
a választ.
– Meg kell tanulni együtt élni a betegséggel. Ha nem
teszi, jönnek a szövõdmények és annak már visszafordít-

EGYEDÜLÁLLÓ JÁTSZÓHÁZ
Nyílt napot tartottak a Csodavár Korai Fejlesztõ Centrumban. A Magyarországon egyedülálló játszóházban a
fogyatékos kisgyermekek mellett a többségi társadalomhoz tartozó gyerekek fejlesztésével is foglalkoznak a szakemberek. A nyílt napon bárki kipróbálhatta a 340 négyzetméteres játszóház eszközeit, és tanácsokat kaphattak
a szülõk csemetéjük nevelésével kapcsolatban is.
A Csodavárban a szülõk rendelkezésére állnak olyan
magasan képzett gyógypedagógiai szakemberek, akik
nemcsak a mássággal élõknek, hanem a tipikus fejlõdésû
gyerekek szüleinek is a segítségére lehetnek.
A 340 négyzetméteres Csodavárban minden eszköz a
kicsik fejlõdését szolgálja. 70 négyzetméteres, speciáli-
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san kialakított Csodakertjében még rossz idõ esetén is irányítottan mozoghatnak a gyerekek.

SZEPTEMBERTÕL BUDAPESTEN IS
A Csodavár abban is egyedülálló, hogy egészen kicsi
kortól integrálja a gyerekeket. Közös foglalkozásokon vehetnek részt fogyatékkal élõ és a tipikus fejlõdésû gyerekek.
A Nyíregyházán több éve alkalmazott módszereket
szeptembertõl a budapestiek is megtapasztalhatják, hiszen
a tervek szerint a fõvárosban indul a Csodavár második,
hiánypótló centruma.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. FEBRUÁR 12.

EGYETEM

ÖKOGAZDÁLKODÓKÉ A JÖVÕ
FENNTARTHATÓ TECHNOLÓGIÁKRA ÖSSZPONTOSÍTANAK A NYÍREGYHÁZI EGYETEM AGRÁRKÉPZÉSEI
Amíg a múlt század elsõ felének agráriumát a talaj teljes kizsákmányolása jellemezte, a ’60-as évektõl elkezdték ugyan mûtrágyával feltölteni a talajokat, de a szerves
trágya fokozatosan háttérbe szorult. Hiába juttatták ki
nitrogén, foszfor vagy kálium formájában a növényeknek
a gyors növekedésükhöz szükséges „energiát”, a legtöbb
fontos tápanyag rendszeres utánpótlása elmaradt.
Az iparszerû mezõgazdálkodás elterjedése azt eredményezte, hogy a világ legtöbb talaja napjainkra réz- és cinkhiányossá vált. Mindeközben a talajok és a vizek szennyezettsége olyan méretet öltött, hogy nem véletlenül kongatják az ökológusok a vészharangot. A jövõ kulcsszavait
adó fogalmak, az élhetõ környezet, a fenntartható élelmiszertermelés, a tiszta víz és a talaj veszélybe kerültek.

A jelenlegi agrármérnöki felsõoktatási programnak
mindkét specializációja a környezetkímélõ gazdálkodást
alapozza meg, hiszen növénytõl függetlenül csak olyan
technológiákat tanítanak, melyek az erõforrásokat nem
merítik ki és hosszú távon is fenntarthatóak. A csak ellenõrzött és természettudományos ismereteken alapuló technológiák alkalmazása ugyan fáradságosabb és idõigényesebb, nem beszélve a kisebb termésátlagokról, de az emberiség jövõjét számba véve hosszú távon egyszerûen
nincs más alternatíva. Az intézményben eddig is számos
ezirányú kutatás folyt, s az ökogazdálkodás mint termesztési mód korábban is hangsúlyos volt az oktatásban, de
most a gyakorlatot is szeretnék olyan irányba fejleszteni,
hogy jelentõs bázisa lehessen az elméletnek. A zöldítési
program keretében jelenleg arra ösztönzik a gazdákat,
hogy váltásban többféle növényfajt termesszenek, közöttük olyanokat, melyek a talajt tápanyagokban gazdagítják, szerkezetét javítják – avat be a részletekbe dr. Simon
László, a Mûszaki és Agrártudományi Intézet professzora.

tott legújabb kutatásuk pedig a szennyvízben vagy a
szennyvíziszapban található gyógyszermaradványok lebontására, átalakítására irányul – együttmûködve a helyi
víz- és csatornamûvel.

BIZTATÓ KUTATÁSOK
A Nyíregyházán folyó kutatások biztatóak, s a remények szerint alapjaivá válhatnak majd olyan ajánlásoknak, melyeket felhasználva minden gazdát kötelezõ környezetvédelmi rendelkezések születnek. Emellett természetesen ugyanilyen lényeges, hogy a tangazdasággal napi
kapcsolatban lévõ alapszakos hallgatók, valamint a rövidebb képzési idejû felsõoktatási szakképzéseket látoga-

ZÁRÓDÓ HULLADÉKÁRAMOK A FÕSZEREPBEN

KÖRNYEZETKÍMÉLÕ GAZDÁLKODÁS
A Nyíregyházán folyó mezõgazdasági mérnöki, illetve
a mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzések oktatói, szembesülve a fenti jelenségekkel, már évekkel ezelõtt úgy formálták az oktatást, hogy igazodjon a
jövõ elvárásaihoz.

2016. FEBRUÁR 12.

Az intézet valamennyi oktatója egyetért abban, hogy a
technológiák folyamatos változása mellett az alapelveknek állandóaknak kell lenniük, s ezzel összefüggésben
aktuális kutatásaik is az egészségesebb és fenntarthatóbb
termelést célozzák. Figyelemre méltó a már ötéves, energetikai célra termesztett fûzzel beállított tartamkísérletük,
mely a helyben rendelkezésre álló talajerõ-visszapótlásra
alkalmas anyagokra, például a települési biokomposztra
vagy a szennyvíziszap-komposztra összpontosít. A programot vezetõ Simon László, a tavalyi megyenapon Westsik
Vilmos-díjban részesült kutató az alternatív tápanyag-utánpótlás páratlan lehetõségét látja a szennyvíziszap-komposztban, melynek használatával a természetes vizek terhelése is csökkenthetõ. A kuriózumnak számító, nemzetközi érdeklõdést kiváltó, dr. Balázsy Sándor által elindí-

tók is megismerhetik az összes újdonságot, s kiváló szakdolgozati és tudományos diákköri témákra lelhetnek a
gyakorlatorientált képzés során. A szántóföldi kísérletek
beállításában, a különbözõ kezelések elvégzésében s a
betakarításban részt véve olyan látásmóddal gyarapodhatnak, mely ösztönzõje lehet az intézményen túl nyúló szemléletformálásnak.
Dr. Nagy Balázs, Nyíregyházi Egyetem
(A cikk teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon olvasható.)
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VALENTIN-NAP

VALENTIN-NAPI PRO ÉS KONTRA
A Valentin-napot a többi idegen kultúrából átvett ünnephez hasonlóan számos támadás éri évrõl évre. Egynapos szerelem, látszat kedvesség – néhány kritika a sok
közül. Örök kérdés, hogy vajon van-e létjogosultsága
ennek az ünnepnek?

Munkahelyen vagy az utcán sétálva? A társkeresõ
oldal segítségével, netán barátok által? Párokat kértünk meg arra, hogy meséljék el nekünk megismerkedésük történetét.
Anita: – Fogadásból regisztráltam egy társkeresõ
oldalra, melyet sikeresen meg is nyertem. Nem igazán hittem az ilyenekben, nem is gyakran látogattam.
Majd 2015. május 4-én egy üzenet fogadott Istvántól,
akinek szimpatikus voltam. Szó szót követett, jöttek a
levelezések, majd a chateléseket követte az elsõ személyes találkozó. Úgy voltam vele, hogy 11 éves párkapcsolat után igazából vesztenivalóm nincs. Május
14-én találkoztunk, és azóta egy párt alkotunk. Mi
több, össze is házasodtunk.

A Valentin-nap története egészen a 14. századig vezethetõ vissza, amikor Terni püspökébõl, Szent Bálintból a
jegyesek és fiatal házasok védõszentje lett. A legenda szerint Szent Bálint a szerelmeseket a keresztény szokások
szerint megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna
lehetõségük házasságot kötni. A Valentin-nap alapját az
egyik róla szóló történet képezi, mely szerint mielõtt keresztény vallása miatt kivégezték a püspököt, õ a hit erejével a börtönõre vak leányának látását visszaadta. A hagyomány szerint kivégzése február 14-ére esett, de elõtte
búcsúüzenetet írt a meggyógyított lánynak, amelyet így
írt alá: „a Te Bálintod”. Ezt tartják a Valentin-napi üzenetküldés eredetének.

Attila: – Egy éve dolgoztunk együtt, amikor Ámor
nyila eltalált. Folyamatosan szerettem bele. Mindig
mondta nekem, sajnálni fogja a leendõ feleségemet,
ha hozzám jön. Végül õ lett a feleségem és azóta 3
gyermekünk is született. 24 éve vagyunk házasok.

A SZERETET APRÓ JELEI

Máté: – Egy francia érdekeltségû cégnél dolgoztunk
együtt, de nem ismertük egymást. Mindkettõnket kiküldtek Párizsba egy kéthetes tanulmányi útra. Ott ismerkedtünk meg. Párizs megtette a hatását és szerelembe estünk. 16 éve házasok vagyunk.

A szerelem korokon és kultúrákon átívelõ kultuszát lehet szeretni, vagy sem – de február 14-e a legtöbb szívet
megérinti. Talán a hangsúlynak nem a drága ajándékokon
és az olykor túláradó romantikával töltött körítésen kellene lennie. Szent Bálint sem az anyagiasságot helyezte a
középpontba, amikor fiatal párok életét kötötte össze, vagy
mikor megírta utolsó levelét. A szerelem ott van a tetteinkben, szavainkban, és ha a rohanó mindennapok nagy
részét nem is tudjuk a párunkkal tölteni, tegyük ezt legalább Valentin-napon.
(Szerzõ: Farkas Fanni)

ESKÜVÕ HÁZASOKNAK
Megsárgult esküvõi képek a fotóalbumban, szekrény
tetején porosodó kiszáradt menyasszonyi csokor és a
közös emlékek, amelyekkel a házastársak gyarapodtak
életük nagy napja óta. Jó tudni azonban: ha szeretnék,
együtt, kéz a kézben újból végigsétálhatnak akár a Házasságkötõ terem vörös szõnyegén is és megerõsíthetik
összetartozásukat úgynevezett: ünnepélyes fogadalomtétellel.
Minden házasságban vannak mérföldkövek. Ilyen a
gyermek/gyermekek, netán az unokák születése, vagy
éppen a 25, 50, 60 éves évfordulók is. Akár ezek is mind
kivételes alkalmat jelenthetnek a házaspároknak arra,
hogy újra kéz a kézben megerõsítsék szerelmüket, együtt
eltöltött éveiket. Ünnepélyesen fogadalmat tehetnek arról, hogy továbbra is kitartanak egymás mellett jóban, s
rosszban.

MÁSODSZOR IS...
Veres Ágnes, az anyakönyvi hivatal csoportvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben határozza
meg az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabályokat. Ennek értelmében lehetõség van arra, hogy a házaspárok házasságkötésüket ünnepélyesen is megerõsítsék. Ezt
megtehetik a Zrínyi Ilona utca 7. szám alatti Házasságkötõ
teremben, a Városháza Krúdy Gyula Termében (elõzetes
egyeztetést követõen) és az esemény rendezésére alkalmas
külsõ helyszínen, szintén elõzetes egyeztetést követõen.
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ÖSSZE-JÕVE

István: – Sokáig voltam egyedül, sok volt a csalódás, amit átéltem... Nem is volt kedvem ismerkedni,
jobb volt egyedül, gondoltam én. De a magány érzése eluralkodott rajtam. Sajnos a munkám miatt nem
sok idõm volt ismerkedni, így gondoltam az internetes
társkeresésre. Vesztenivalóm nem volt, így belevágtam. Talán 2-3 hét telt el regisztrációm után, amikor
rátaláltam egy lányra, aki nagyon felkeltette érdeklõdésemet, így a tettek mezejére léptem, elkezdtünk
beszélgetni, hamar a személyes találkozásra került a
sor. Elsõ találkozásunk után már nagyon nagy volt a
szimpátia és talán már több is volt, mint szimpátia.
Pár hét alatt kialakult bennem egy olyan érzés, amit
eddig nem is tudtam, hogy milyen az! Úgy érzem,
megtaláltam a másik felem, a lelki társam, az életem
értelmét.

JEGYZET

FEBRUÁR

VASÁRNAP
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SZERELEM, VAGY
SZERETET?

AKÁR ÖTÉVENKÉNT
A csoportvezetõ hozzátette, azok a párok, akik szeretnék
igénybe venni ezt a szolgáltatást például a Házasságkötõ teremben, azoknak munkaidõn túli idõpontban 8000 forint +
áfát, a Krúdy Gyula Teremért és külsõ helyszínért pedig 50
000 forint + 8000 forint + áfát kell megfizetni. A Nyíregyházán állandó lakcímmel rendelkezõ kérelmezõknek nem kell
a fenti díjakat megfizetni, ha az eseményre a 25. házassági
évfordulón, illetve ezt követõen 5 évenként kerül sor, a
Házasságkötõ teremben. A tájékoztatás során megtudtuk,
az elmúlt évben Nyíregyházán 3 alkalommal tartottak ünnepélyes házasságkötést megerõsítõ ceremóniát.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megfûszerez és felvillanyoz. Szabálya nincs, csak
törvénye: szeretni kell, tiszta szívbõl. A szerelmes
ember van, hogy kétségbeesik, míg máskor ujjong.
Megesik, hogy megijed az idegen és kiszámíthatatlan
világtól, majd egyszer csak szétcsattan a boldogságtól és a világot is odaadná választott párjának. Érzések sorozata a csúcstól a legaljáig. Egy kiszámíthatatlan útvesztõ, ezerféle elágazással. Hogy melyik a helyes irány, azt magunknak alakítjuk... A magyar nyelvben több szó is van rá: szerelmesnek lenni és szeretni.
Fellángolni és ragaszkodni. Hogy melyik erõsebb, azt
minden beszélgetés alkalmával nagymamám tanítja
meg: az udvaron ugató kutya nem az „övé”, hanem
az „övék”. Ha felhív, akkor pedig nem „magához”,
hanem „magukhoz” hív... Teszi ezt annak ellenére,
hogy egyedül él, lassan 10 éve.
A „miénk” a temetõben, a fenyõfa hûvöst adó árnyéka alatt tud igazán valós lenni: amikor nagymamám megáll nagypapám sírja elõtt...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2016. FEBRUÁR 12.

AKTUÁLIS

CÉLKERESZTBEN CSAK AZ ERDÕRÁGÓ BAMBIK
Vadásznak a Sóstói-erdõben? Ez a kérdés okozott mostanában felzúdulást a közvélemény egy részében. A válasz, leegyszerûsítve: igen, már legalább ötven éve. Azóta létezik a Tangazdasági Vadásztársaság, mint nyilatkozzák, nem csak öncélúan. Mivel a legutóbbi közgyûlésen is felvetõdött „véres sztorik” kapcsán a téma, újra
utánajártunk. De nem az azóta részben tönkretett les
magasából, hanem a földön járva.
Érthetõen érdekli a Nyíregyháza „tüdejében”, a Sóstóierdõben rendszeresen sportoló, túrázó, szabadidejüket
töltõ embereket, hogy – durván fogalmazva – életveszélyben vannak-e. A válasz a szakembertõl egyértelmû: a vadászoktól biztosan nem.

NEM A VADÁSZ A PROBLÉMA
– Ám, ha megfordítjuk a dolgot, a vadak miatt akár már
igen – mondja a vadász. Egy szaknyelven szólva „selejtes” bak, egy üzekedés idején a Sóstó felé vezetõ útra ugró
bika vagy õzcsapat tud komoly balesetet okozni. Fõként,
ha túl vannak szaporodva, mint arról Kovács Gábor, a területen engedéllyel mûködõ Tangazdasági Vadásztársaság
titkára tájékoztatott. – Fél évszázada mûködik a társaságunk, de mindenekelõtt azt érdemes tisztázni, hogy hol.
Gondolom, senki nem látott még az Erdei Tornapálya környékén, vagy a Hármasdomb tájékán, az egyetem melletti részen puskával felszerelt vadászokat, és nem is fog.
Ezek ugyanis a Parkerdõ kiemelt részei, melyek a pihenést, rekreációt szolgálják. Persze, mivel viszonylag össze-

függõ területrõl van szó, ide is bóklásznak vadak, de vadászok nem. Mi ott végezzük engedéllyel, elõírás szerint
a tevékenységünket, az állami erdõt kezelõ Nyírerdõ Zrt.
területén, ahol és amikor nem járnak emberek.

TERVSZERÛEN, SZABÁLYOSAN, DISZKRÉTEN
Kovács Gábor szerint a vadászat szabályozása a megyei kormányhivatalhoz tartozik, az erdõnek pedig van
vadõre, aki egyébként korábban szívesen és aktívan sportolt ezen fák között, s pontosan tisztában van az állománnyal, valamint annak veszélyeivel is. Az úgynevezett
ritkítás pedig nem véletlenszerû, hanem nagyon is tervezett, ráadásul a hivatalos vadászati naptárhoz igazodik. –
Évente nagyjából 10–12 õz kilövése történik, valóban a
lehetõ legdiszkrétebben, amit eddig nem is vett észre senki. Kizárólag expanziós lõszert használunk, abszolút olyan
idõszakban, amikor „civil” nem lehet a területen, fokozott elõvigyázatossággal.

MÁSHOL IS MÛKÖDIK
– Egyébként például a Pilisi Parkerdõben is zajlik célszerû vadgazdálkodás, mint ahogy erdõmûvelés is folyik...
Itt viszont ez nem az a rész, még ha sokan használják is.
Meg kell értenünk, a természetnek van egy rendje, aminek megõrzését szakemberekre kell bízni. Mindez teljesen veszélymentes, az viszont nem, hogy többen tiltott
etetõket tartanak fenn, olyan helyen, ami nem szabályos,
2016. FEBRUÁR 12.

hiszen a közúttól számított száz méteren belül ez elvileg
nem lehetséges – tette hozzá a titkár.

NYÍRERDÕ: KÁROKOZÓ VADÁLLOMÁNY
Az erdésznek (és hosszabb távon az erdõhasználónak) a vad kárt okoz(hat), s csakúgy, mint mindenhol,
szabályozni kell az állományát. A szabályozás a mindenkori vadászatra jogosult feladata és felelõssége. –
A túlzott vadlétszám jelentõs vadkárt okozhat, hátráltathatja a tervszerû erdõgazdálkodást, hiszen az úgynevezett véghasznált területen, az újraerdõsítésnél az
õzek elõszeretettel rágják meg a fiatal fák (tölgy, kõris, szil...) csemetéit – nyilatkozta Tölgyfa Gábor, a
360 hektáros Sóstói-erdõ, 270 hektáros állami tulajdonú részét kezelõ Nyírerdõ Zrt. Nyíregyházi Erdészet igazgatója. – Ez nem játék: szélsõséges esetben
meg sem nõ a fa („nem tud kinõni a vad szájából”),
vagy fatermesztési szempontból értéktelen lesz. Márpedig nekünk a hatóság is elõírja, tölgyfák esetében
12 éven belül „záródnia” kell az erdõnek, egyébként
megbüntethetnek minket. Tudatossággal, tervezéssel
õrizhetjük meg unokáinknak a kedvelt erdõnket, mely
egyes részeit csak akkor zárjuk el – a vad elõl – erdõvédelmi kerítéssel, ha éppen felújítunk és a területen
lévõ sok csemete védelme ezt kívánja meg, de késõbb elbontjuk azokat. Az emberek saját felelõsségre
bármikor tartózkodhatnak ezeken a részeken is, mindig van kapu a kerítésen. Csak fakivágásnál vannak
átmeneti lezárások, de ez érthetõ. Tudomásom szerint
a vadásztársaság a vasúttól nyugatra esõ területeken
végez vadászati tevékenységet, ami persze a fentebbiek miatt nekünk is érdekünk.

TÖBB TULAJDONOS
S hogy azoknak is segítsünk, akik régen jártak az erdõben vagy annak csak a vasúton innen lévõ, sokak által ismert részét használták, nézzünk körül, gondolatban, az erdész tájékoztatása alapján. Az úgynevezett hármasdombi
rész környéke, az egyetemig, önkormányzati tulajdonban
van, s a Városüzemeltetés kezelésében, míg a többi az államé, és a Nyírerdõ Zrt. kezeli – kivéve egy harminchektáros
részt, a most nem használható kilátótól északra, mert az
magántulajdon. Oda valóban csak az õzek, nyulak mehetnek, amire egyébként nem is vadásznak egyáltalán.

GERJESZTETT PROBLÉMA?
Kovács Gábor azt mondja: 2007-ben alakították ki a
jelenleg érvényes vadászterületeket, az õ társaságuk esetében a Sóstói-erdõ annak csak egy része. A szabályozás

alapján gyakorolják a vadászati jogot, amiért fizetnek is,
és ami a kötelességük. Õ úgy látja: ez mindannyiunk érdeke. – Ez soha nem volt probléma Nyíregyházán, pedig
folyamatosan zajlik az állomány ritkítása, az egyedszám
kívánatosra csökkentése. Hallottam, hogy azt mondták: a
Tölgyes utcától a vasúti sínekig tartó szakasz a Mária-út
része, de tudtommal az nem itt vezet, hanem a nyírszõlõsi
kerékpárúton és az utcán, Sóstó felé, ám ha turistaútról
van szó, akkor sem kell félni, mert senki nem lövöldözik
vaktában, fényes nappal. Felvetették ötletként, hogy ne

puskával lõjünk... Nem az élcelõdés kedvéért: de akkor
mivel? Higgyék el, ez soha, senkinek nem okozott gondot, évtizedekig észre sem vették azt, amibõl ma valakik,
valamiért problémát csinálnak. Senki nincs veszélyben,
és nem is lesz – hangsúlyozta a vadásztársaság titkára.

SÍNEKEN ÁT, FELELÕSSÉGGEL
Sokan úgy kötik össze a Sóstói úti kórház mellõl
induló erdõrészletet a másik, nyugati oldallal, hogy
átvágnak a Záhony–Nyíregyháza vasúti fõvonal dupla sínpárján. A rendõrség szerkesztõségünknek adott
közlése szerint „vasútvonalon átkelni csak kiépített
vasúti átjárón szabályos. Szabályszegés észlelése esetén a rendõr az elkövetõt szóbeli figyelmeztetésben
részesítheti, helyszíni bírságot szabhat ki, illetve szabálysértési feljelentést tehet. A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése pénzbírsággal vagy
közérdekû munkával szankcionálható”. Egyébként
erre is van megoldás: csak kis kitérõ elkanyarodni a
Kótaji úti vasúti átjáró felé, s akkor a hármasdombi
részhez érkezünk, vagy eleve indulhatunk az Erdei
Tornapályától, ahol pedig a sóstói vasútállomás melletti átjáró kínálkozik biztonságosan, a Korányi kerékpárút végénél.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ÁLMOKAT VALÓSÍT MEG, SZÍNPADI KERETEK KÖZÖTT...
RIPORT IVÁNYI ÁRPÁDDAL, A NOIR SZÍNHÁZ NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULT MÛVÉSZETI VEZETÕJÉVEL
A nyíregyházi születésû Iványi Árpád látványtervezõként Oscar-díjas rendezõkkel forgatott. Többek között a
The Company címû amerikai tévésorozatban, amely számos nívós szakmai díjat is besöpört. Rájött azonban, hogy
mindig lesz benne egy hiányérzet, ha nem a saját világát
hozza létre, és nem azzal rukkol elõ. Visszatért a gyerekkorához és elkezdte megvalósítani álmait: most már saját elõadásokat hoz létre, a saját víziójával, egyéni ötleteivel, a Noir Színház mûvészeti vezetõjeként.
Ki ne ismerné Hamupipõke történetét, aki szülei halála
után egy féltékeny és kegyetlen családban találja magát,
de egy varázslatos tündér segítségével élete mégis örökre
megváltozik...
Hit, szerénység, õszinte szeretet, kitartás és az udvarlás
tiszteletben tartása. Emberi értékek és érzelmek. Mindez
modern lendülettel, közérthetõ formában. Többek között
ez az egyik olyan darab, amelynek Charles Perrault meséje alapján Iványi Árpád írta meg a szövegkönyvét és
álmodta is meg, a Noir Színház repertoárjára. A fiatal tehetséggel múltról, jelenrõl és egy csodálatos mesevilágról
beszélgettem, aminek õ, a közepébe csöppent bele.

„MARADANDÓT AKARTAM ALKOTNI”
Iványi Árpád gyerek- és kamaszkorát Nyíregyházán töltötte, ami, ahogy õ mondja, meghatározó idõszak volt a
szakmai pályafutásában. Sokat járt a Krúdy moziba, ott
látta azokat az inspiráló filmeket, melyek a mai napig hatással vannak kreativitására. De nemcsak a mozi varázsolta
el, hanem a színházban is sûrûn megfordult.
– Kamaszkoromban a mozi mellett folyton a Móricz
Zsigmond Színházba jártam, volt olyan elõadás, amit többször is megnéztem, annyira tetszett (Szigorúan ellenõrzött
vonatok, Cseresznyéskert, Terecske, Pippin). Mai napig
érzem a függöny felgördültével a kiáradó hûvös enyv szagát... Mivel nagy családban nõttem fel, rengeteg gyerek,
rokon vett minket körül, és már nagyon korán, 10–12 évesen bábszínházat készítettem, bábokkal, díszletekkel, és
saját meséimet „mutattam be” nekik. Egészen pici srácként valami fontosat, maradandót akartam – színházat, filmet, világokat – létrehozni, közönséget elvarázsolni. Késõbb a bábszínházból aztán valódi színház lett.
A fiatal tehetség a Képzõmûvészeti Egyetem látványtervezõ szakának elvégzését követõen szinte rögtön belecsöppent a filmkészítésbe.
– A Mafilm fóti filmstúdiójában akkor forgatták a Dinotopia tévésorozatot, ami egy mesebeli szigeten játszódik.
Ez remek „mélyvíz” volt, 1 éves forgatási idõszak, ahol
én díszleteket terveztem, és mûszaki rajzoló voltam. A
filmet követõen jöttek a kisebb színházi tervezések, majd
idõvel már nagyobb kihívások.

VISSZATÉRT A GYEREKKORÁHOZ
Amikre igazán büszke vagyok, azok a szolnoki Szigligeti Színház, pécsi Nemzeti színházas munkáim, a saját
rendezéseim, a The Company amerikai tévésorozat, mely

számos nívós szakmai díjat is besöpört. A sokéves tervezõi pályafutásom alatt idõvel körvonalazódott az a probléma, ami már gyerekkorom óta bennem lüktetett: ha nem
a saját világomat kreálom meg, és nem azzal rukkolok
elõ, akkor mindig lesz bennem egy hiányérzet, mert mások álmát, éppen a rendezõét, vagy a producerét valósítom meg, és nem a sajátomat. Így tértem vissza gyerekkoromhoz, és ma már azt csinálom, amit kamaszkoromban, vagy elõtte: elõadásokat hozunk létre, a saját víziómmal, és egyéni ötleteimmel. Producerünk, Fábián
Géza remek lehetõséget biztosít, hogy mûvészeti kérdésekben szárnyalhasson ez a tevékenység. Nagyon ritka
adomány, ha az ember a mai világban olyan embereket
találhat, akik mûvészetet támogatnak, ráadásul szabadon hagyva a mûvész kiteljesedését. A Noir Színház
motorja mi ketten vagyunk, én felelek a színház varázsáért, Géza pedig a megvalósulásért.

kiszolgálni és megvalósítani. Rengeteg új elõadás ötletem
van, a Hamupipõke és a Hókirálynõ után most készülõben
van egy harmadik mese is...

NEMCSAK MUNKA, DE HOBBI IS
A színház nemcsak a munkája, hanem a hobbija is.
Szabadidejében szeret kirándulni, nagy sétákat tenni a
természetben, és igyekszik edzéssel is formában tartani
magát. Nyíregyházára már ritkán látogat haza, a barátai
és a rokonai is Budapesten élnek. Mindezek ellenére azonban nagyon szereti a várost, amihez nemcsak kedves, de
meghatározó élmények is fûzik.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MINDEN EGY KÉZBEN ÖSSZPONTOSUL
Iványi Árpád jelenleg a Noir Színház mûvészeti vezetõje, õ adaptálja a szövegkönyvet, megálmodja az elõadások látványvilágát, és megrendezi az elõadást. Vallja,
hogy az ember akkor lehet igazán boldog, ha a saját útját
követi, megvalósítja álmait mindenféle szégyenkezés és
halogatás nélkül.
– Rengeteg szép pillanat született meg az elmúlt években. Talán azok a legkedvesebbek, amikor szembesülök
azzal, hogy a semmibõl létrejött egy világ, aminek most
nagyon sok ember a részese lehet. Ezért érdemes ezt csinálni. Van ebben egy kollektív öröm, extázis, ami nélkül
nem tud mûködni sem a film, sem a színház. Nem szoktam
elõre tervezni, általában követem a saját utam lépésrõl lépésre. Ha jönnek inspirációk, akkor azokat igyekszem hûen

OLVASÓI LEVÉL

IDÕSKORI KÖLTÉSZET A MAGYAR IRODALOMBAN
Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a Bessenyei György
Irodalmi és Mûvelõdési Társaság évadnyitó rendezvénye
mélyen megérintett mindnyájunkat, ami nem csupán a témának, hanem az elõadónak is köszönhetõ.
1898-ban alakult megyénk elsõ mûvelõdési egyesülete,
a Bessenyei Kör, az akkori fõispán vezetésével. 1948-ban a
regnáló Kormány beszüntette az 50 évig mûködõ, nemzetünkért elkötelezett irodalmi kört. Közel 40 évi csend után
1987-ben dr. Bánszki István Tanár Úr vezetésével – aki városunk köztiszteletének örvend – ismét életre kelt, Besse-
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nyei György Irodalmi és Mûvelõdési Társaság néven. 25
évig igényes és lélekemelõ kulturális élményekben volt
részünk. Három éve dr. Nagy Éva fõiskolai docens vezeti
társaságunkat, aki méltó utóda az elõtte lévõ vezetõknek.
Az év nyitóelõadását is Õ szervezte, ami Rákos Sándor
öregkori költészete címmel hangzott el. Az elõadó Bakajsza
András irodalom–történelem szakos középiskolai tanár volt.
Az 1800-as évektõl, az ismert magyar költõk idõskori verseit szedte csokorba – nagy érdeklõdéssel és empátiával
hallgattuk. Ezek a költemények helyenként tükrök is vol-

tak, hiszen az önirónia, a megdöbbenés, a fájdalom, a
visszatekintés, az életutak összegzése, örömök, bánatok
mind-mind megtalálhatóak az ismert és ismeretlen írásokban. Az átélt és elmulasztott események, melyek a lelki békét erõsítik, vagy éppen tépázzák. Azonosságot fedezhettünk föl minden, az idõs-öregkorról szóló versben, a szellemi hanyatlás és annak következményei nagyobb lelki sérülést okoznak, mint a test gyengébb mûködése, betegsége.
(A cikk teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu weboldalon olvasható el.)
Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona
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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 2016.
február 19. 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 (42/524540; 42/524-524/334 m.) 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
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 2016.
február 19. napján (péntek) 1200 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.

2016. FEBRUÁR 12.
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SZABADIDÔ

NYTK: AHOL A KLASSZIKUS ÉS A SHOW-TÁNC ÖSSZEÉR
Marján Klára és Kalapos Tamás sok év tapasztalattal rendelkezik a tánc területén. Társastánc, standard, latin, modern –
mind a repertoárjuk része. A táncos lábú unokatestvér-páros a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában mesélt új formációjáról, a Nyíregyháza Tánc Klubról.
– Tavaly márciusban hosszú, családi körben töltött évek
után éreztem azt, hogy nagyon hiányzik a tánc. Ekkor
néhány barátommal arra az elhatározásra jutottam, hogy
keresek valamilyen mozgásformát, és újra a lelkemhez
közel álló társastánc mellett kötöttem ki. Eleinte csak a
négy fal között próbáltunk, örömtáncként tekintettünk
ezekre az alkalmakra, majd jött a megkeresés a Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar vezetõjétõl és karmesterétõl, hogy
lépjünk fel mellettük az Újévi Koncerten – mesélt a kezdetekrõl a tánccsoport vezetõje, a Nyíregyházára a Dunántúlról évek múltán visszatért Marján Klára, aki korábban kiváló versenytáncosként a tíztánc magyar bajnokság
élvonalában volt a FANAT-X TSE tagjaként.

KIFEJEZÕ NÉVVÁLASZTÁS
Az újévi fellépés sikereit látva Kalapos Tamás, az annak
idején a FANTOM TSE-t erõsítõ versenytáncos, aztán a
színpad és a hip-hop felé forduló, a „Mozdulj Nyíregyházán” zumbát oktató koreográfus is csatlakozott az ekkor
még névtelen csoporthoz. A csapatnév kiválasztása nagy
nehézségek árán sikerült, komolyságra akartak törekedni.
– Két verzió között vacilláltunk, de mindenképp azt szerettük volna kifejezni, hogy mi vagyunk Nyíregyháza elsõdleges tánccsoportja, amivel az éveken át magunk után
hagyott ûrt tölthetjük be. Nem akartunk semmitmondó

nevekkel dobálózni, mi már nem a tizen-, huszonéves
korosztályt képviseljük. Így lettünk a Nyíregyháza Tánc
Klub! Mindig kötõdtünk a gyökereinkhez, ezért telitalálat
volt ez a név. Ha már felvállalta az érzelmileg mindenképpen érettebb csapatunk, hogy együtt újrakezdi a táncot, tudatosítsuk is ezt a környezetünkben.

VAN RÁ IGÉNY
– Az Újévi Koncert után a város vezetõitõl számos gratuláció és megkeresés jött, így százszázalékos volt, hogy mi
a városhoz tartozunk – mesélték boldogan a Szieszta vendégei. A mûsorban azt is elárulták, hogy Kalapos Tamás
jelenlétével egy igazán különleges stílusötvözõdést valósítanak meg, hiszen a klasszikus cha-cha-cha is show-elemekkel lesz fûszerezve, és az oktatás is a terveik között
szerepel. – Úgy tûnik, újra igény van a színvonalas, klasszikus táncokra is, hiszen tömegével jönnek a fellépések, a

felkérések, így elkerülhetetlen lesz a tánctanítás – mondta
Kalapos Tamás. – Hirdetnünk sem kell magunkat, rengeteg megkeresésünk van ezzel kapcsolatban, korosztálytól
függetlenül, gyerekek és felnõttek egyaránt érdeklõdnek –
tette hozzá Marján Klára.

MEGLEPETÉSSEL KÉSZÜLNEK
A rengeteg fellépés között legközelebb vasárnap, a Váci
Mihály Kulturális Központban tartandó Szabolcs Kupán
találkozhatunk a táncos lábú unokatestvérekkel és barátaikkal. – Lukovics György mesterfodrász barátom kérésére a formációnk megmutatja magát február 14-én, a Szabolcs Kupán. Nem akarom lelõni a poént, de egy olyan
lindy hopos charlestonnal készülünk, amilyet a megyében még senki nem mutatott be – mondta izgatottan a
beszélgetés végén Kalapos Tamás.
(Szerzõ: Farkas Fanni)

FELFRISSÜLÉS A TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
A Mozdulj Nyíregyháza! elnevezésû, az önkormányzat által szervezett és patronált, ingyenes rendezvénysorozat egyik eleme a júniusig tartó idõszakban a pilates
torna. Minden csütörtökön 18 órától Ajler Emese
pilatesoktató várja az érdeklõdõket a nyíregyházi Kodály
Zoltán Általános Iskola tornatermében, hogy test és lélek
harmóniába kerüljön.
– Mint minden mozgásformát, a pilatest is egy rövidebb bemelegítõ gyakorlatsor elõzi meg, kiegészítve a
sajátos légzéstechnikával. Ez az oldallégzés, mely a
pilates abszolút kulcsa, megtisztítja a véráramot, így kiürülnek a mérgezõ anyagok. Ha ezt összehangoljuk a
mozgással, a gyakorlatok könnyebben elvégezhetõvé
válnak, testünk pedig még energikusabb és felszabadultabb lesz – kezdte a beszélgetést Ajler Emese
pilatesoktató, aki hozzátette, ez a mozgásrendszer nyolc
alapelvre épül, melyek a következõek: koncentráció, irányítás, központosítás, légzés, áramlás, pontosság, pihenés és állóképesség.

OLDJA A FESZÜLTSÉGET
– Ez a mozgásforma növeli az erõnlétet, oldja a feszültséget, fokozza a vérkeringést, javítja az anyagcserét, fej-
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leszti az egyensúlyérzéket és egy hatékonyan izmos test
elérését teszi lehetõvé. Ezen kívül konkrét egészségi problémák ellenszereként is hatásos, hiszen többek között
megnyújtja a fájós ízületeket, csökkenti a szívinfarktus rizikóját, a cukorbetegséget és annak kialakulási esélyeit,
valamint a depresszió és az idegesség ellen is felveszi a

harcot – tette hozzá az edzõ, aki nyolc éve ismerkedett
meg a pilatessel, és azóta a szenvedélyévé vált. A legfontosabb pedig számára az, hogy az órák által segítsen az
embereknek az egészséges életmód és a testi-lelki harmónia kialakításában.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
2016. FEBRUÁR 12.

KÖRNYEZET

A VILÁGHÁLÓN

ROSSZ ÚTRA TÉVEDTEK

Tucatnyi kunhalom található a Nyíregyháza környéki
tanyavilágban, vannak értékes rétek, ligetes területek, 5
vadon élõ orchideafaj virágzik és a szikes tavak környéke
jó terep lehet az egyre népszerûbb madarászturizmusnak is.

Szõke Miklós nevû kedves olvasónk két témában is megkereste a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét. Egyrészt
arra kereste a választ, hogy a kutyatulajdonosok miért
nem használják a kijelölt kutyafuttatókat (erre a múlt heti
lapszámunkban a Közterület-felügyelet vezetõje válaszolt), míg másrészt arra panaszkodott, hogy a kerékpárosok nem a kijelölt kerékpárúton tekernek, hanem a gyalogosok számára fenntartott helyen közlekednek.

Ezekrõl a természeti értékekrõl most már a világhálón
is lehet olvasni, új weboldal mutatja be a Nyíregyháza
környéki bokortanyákat. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a weboldal kialakítására a Földmûvelésügyi Minisztériumtól nyert forrást. A pénzösszegbõl újranyomják a bokortanyákról már kiadott térképet és
kiadványt is. A honlap mintegy 400 cikkben, 200 fotóval
illusztrálva kínál barangolási lehetõséget a Nyíregyháza
körüli bokortanyás térségbe. Bemutatja a területek törté-

Mint levelében megfogalmazta, a kerékpárosok a
Sóstói út villasori útját használják, annak ellenére,
hogy a szemközti oldalon, a stadion felõli utcarészen
kiépített – a járdától elkülönített – kerékpárút fut végig egészen Sóstógyógyfürdõig. Megdöbbenten tapasztalta, hogy az esetkor az ott sétáló rendõrök sem éltek
szankciókkal. A kerékpárosok pedig késõbb azon is
csak nevettek, amikor elütöttek egy kisfiút és az édesapja rájuk ordított.
„A közösségi szabályokat betartó többség pedig tûr.
Miért? Csak azt szeretném jelezni, hogy az összegyûlt
sérelmek, lelki megaláztatások semmi jóra nem fognak vezetni.”

AKÁR HELYSZÍNI BÍRSÁG IS
Az olvasói panasszal megkerestük a Nyíregyházi Rendõrkapitányságot. Fülöp Gergely, r. õrnagy, szóvivõ az alábbi tájékoztatást adta:
– Ahol kijelölt kerékpárút van, ott tilos a járdán kerékpározni. A szabálysértõvel szemben a rendõr figyelmezte-

tést vagy helyszíni bírságot alkalmazhat, illetve szabálysértési feljelentést tehet.
A rendõrség rendszeresen ellenõrzi nemcsak a gépjármûvel közlekedõket, de a kerékpárosokat is, valamint számos csatornán (pl. a médián keresztül) ad tájékoztatást a
szabályos közlekedésrõl. Az olvasó által jelzett útszakaszra
a Nyíregyházi Rendõrkapitányság fokozott figyelmet fordít majd.

netét, földrajzát, de a fõ hangsúlyt a természet kapja: 150
ott élõ madár, 50 vadvirág, több mint 30 fa és cserje, több
tucatnyi lepke, emlõsök, kétéltûek, hüllõk ismerhetõk meg.

ZÖLDEK A NYÍREGYHÁZI ÓVODÁK

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Fotó: Szarka Lajos
Zöld Óvoda címet kapott a Búzaszem Nyugati Óvoda
Székhelyintézménye és a hozzá tartozó négy óvoda. A
nevelési intézményekben nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik környezet- és egészségtudatos nevelésére. Ennek érdekében speciális pedagógiai program alapján foglalkoznak az óvodapedagógusok a gyerekekkel. Az elismerõ cím
olyan különleges lehetõségeket teremt az óvodásoknak,
amely nagyban szolgálja fejlõdésüket.
A kitüntetésre a Mezõgazdasági Minisztérium Zöld
Óvoda Hálózatához benyújtott pályázattal lehetett nevezni. A szigorú elbírálás során a szakemberek figyelték,
mennyire nevelik környezet- és egészségtudatosan az óvodákban a gyerekeket, mennyit mozognak egy nevelési nap
során, és hogyan ápolják a kicsik a hagyományaikat.

FONTOS A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS
A természet- és életközpontú, Freinet-módszeren alapuló pedagógiai program a gyerekek mindennapjait meg2016. FEBRUÁR 12.

határozza. Az óvodákban a kicsiket sokszor viszik kirándulni. Rendszeres sétát tesznek a Nyíregyháza környéki
erdõben és az állatparkban, de gyakori vendégei a gyerekek a Sóstói Múzeumfalunak is. Tudásukat minden esetben tapasztalati úton szerzik. A természetben elõforduló
formákat, anyagokat megismerhetik az óvodások azzal a
lépegetõvel is, amely az udvaron várja õket. Nyáron még
mezítláb is járhatnak benne, ezzel is közelebb kerülnek a
kinti világhoz.
A Zöld Óvodákban a szelektív hulladékgyûjtés mellett
nagy hangsúlyt fektetnek az újrahasznosításra, rendszeresen készítenek hulladékokból játékot, amelyeket kiállításokon mutatnak meg a szülõknek. A Búzaszem Nyugati
Óvodák épületei is folyamatosan megújulnak az energiatakarékosság jegyében. Nyílászárócserék és felújítások
valósultak meg az utóbbi idõben, a székhelyintézmény
pedig napkollektorokkal is rendelkezik.
Az óvodák híreit folyamatosan nyomon követhetik a
www.nyiregyhaza.hu óvodák aloldalon.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozta a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és felelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység
elismerésére adományozható.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy
kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2016. február 29-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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RANGADÓ

GYÕZELMEK

A második helyen álló Nyíregyháza
a harmadik Ferencváros otthonában
kezdte a tavaszt a férfi kézilabda-bajnokságban. Felváltva estek a gólok, így
a hajrát 19–19-cel kezdhették a felek.
Még az utolsó fél percre is maradt egyegy gól, így döntetlennel ért véget a
rangadó. A nyíregyháziak szombaton
a Balassagyarmatot fogadják.

Két biztos gyõzelmet aratott az
U13-as leány kézilabdacsapat Miskolcon, a Gyermekbajnokság soros fordulóján. A Fehérgyarmat és a Vitka
ellen léptek pályára a nyíregyházi lányok. Nem voltak egyenlõek az erõviszonyok, mindkét mérkõzést
könnyedén nyerték, az egyiket húsz,
a másikat huszonhat góllal.

FEBRUÁR
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ELÕDÖNTÕBEN

KISPÁLYA

A Nyíregyházi Sportcentrum serdülõ leány röplabdacsapata Tatabányán
játszott két mérkõzést az országos
döntõbe kerülésért. A lányok feladó
hiányában is magabiztosan nyerték
mérkõzéseiket az MTK és a Tatabánya ellen.

Óriási rangadók hétvégéje volt az
Intersport-Nyíregyházi Sportcentrum
Teremlabdarúgó Bajnokságon. A RED
WOLF és a T-Forg Trans már biztosan
ott lesz a február 27-én megrendezendõ szuperdöntõn. Még nyolc csapat
küzd a döntõbe jutásért.

„MEGNYERJÜK A BAJNOKSÁGOT!”
Sajtótájékoztatón mutatta be új labdarúgóit a Nyíregyháza Spartacus, mely kedden már 2–1-re, a hajrában elveszített Magyar Kupa meccset játszott a Debrecen
ellen, vasárnap pedig bajnokin a DVSCDEAC vendége lesz. A téli szünetben nem
volt nagy mozgás a klubnál.
– Szécsi Márk, Szalai Vilmos és Harsányi
Zoltán érkezett, míg Ács Ádám és Zán
Krisztián visszatért korosztályos csapatához, Vámos Márkot pedig kölcsönadta a
Spartacus a Nyírbátornak. Jagodics Bencével közös megegyezéssel szerzõdést bontott a Nyíregyháza – beszélt a játékosmozgásról Nagy Sándor sportigazgató.
– Már alig várjuk az elsõ mérkõzést. A
felkészülés során voltak zökkenõk, többen
hiányoztak sérülés miatt, ezért felemás érzések vannak bennem, de akik végigdolgozták a felkészülést, azoknak a munkájával
maximálisan elégedett vagyok. Törökországban jó felkészülési mérkõzéseket vívtunk, a
Szolnok elleni utolsó találkozóval kapcsolatban viszont volt hiányérzetem, de egy éve
is gyengébben játszottunk a Kassa ellen,
majd utána megvertük a Honvédot. Szép
tavaszt, és bajnoki címet ígérek a szurkolóknak – mondta Mátyus János vezetõedzõ.
A játékosok közül Szécsi Márk játszott
már a Szpariban, és örömmel tért vissza.

SPORTPROGRAM
Február 13., szombat 19.00 Bem iskola, NYKC–Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés
Február 20., szombat Nagykálló,
Jeszenszki István kézilabda emléktorna

A Szpari új játékosai (balról): Harsányi
Zoltán, Szalai Vilmos és Szécsi Márk
– Egy sérülés miatt kellett távoznom egy
éve, amit megértettem, mert nem tudtam
volna segíteni a Szparinak. Nagy bennem
a bizonyítási vágy, fõleg, hogy nevelõegyesületem, a Debrecen ellen kezdjük a tavaszt
– mondta Szécsi Márk.
Szalai Vilmos arról beszélt, hogy nehéz
hónapok vannak a háta mögött, és örül annak, hogy a Nyíregyháza Spartacus vezetésétõl bizalmat kapott. Harsányi Zoltán
szeretne a Szparival az NB I-be jutni.
– Hosszú távra tervezek a Szparival. Egy
nagy múlttal rendelkezõ csapat, melynek
nevét még Felvidéken is ismerik, ahonnan
származok. Megtiszteltetés itt játszani, és
szeretnék a klubbal minél gyorsabban az
élvonalba jutni – mondta Harsányi Zoltán.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 14., vasárnap 18.00 NYKC–
Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

CSÚCSOKAT DÖNTÖTTEK A SZENIOROK
11. alkalommal rendezték meg Sóstón a Szenior Úszóversenyt. A viadalra külföldrõl is érkeztek versenyzõk,
így nemzetközi volt a mezõny. Több kategóriában is új
országos csúcs született.
17 úszócsapat 148 versenyzõje állt rajtkõre a Sóstón
rendezett Szenior Úszóversenyen. Több korosztályban
érkeztek nevezések, és izgalmas futamokat láthatott a közönség. Idén Londonban Európa-bajnokságot rendeznek,
ahol szeretnének jól szerepelni a magyar úszók.
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– Kazanyban nagyon sikeresek voltunk a világbajnokságon, és abban bízunk, legalább ilyen eredményesek
leszünk az EB-n is. Nagyobb csapattal utazunk Londonba, így optimista vagyok – mondta dr. Nagy Norbert, a
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének elnöke.
A nyíregyházi dr. Szokol Dianna esélyesként állt rajthoz, és 400 méteren új országos csúcsot úszott. A versenyzõ új edzõvel készül az EB-re.
– Sokat segít, hogy a tréningeken ott úszik mellettem.
Jól sikerült az évkezdet, és remélem, hasonló lesz a folytatás is, azaz az Európa-bajnokságon szeretnék dobogóra
állni. A fõ versenyünk azonban jövõre lesz a magyarországi vb, mert hazai közönség elõtt, és a Nyírsenior 20.
évfordulóján szeretnék aranyérmet nyerni – mondta dr.
Szokol Dianna.
Nyíregyházán 1997-ben alakult szenior úszó egyesület. Vasváry Zoltán fõszervezõ örül, hogy közel húsz éve
jól döntöttek.
– Egerben voltam igazolt versenyzõ, és nagyon fárasztó
volt az utazás miatt mindig Egerbe járni. A barátokkal ezért
úgy döntöttünk, Nyíregyházán is létrehozunk egy klubot,

és ma már nagyon sok tagunk van, ami azt igazolja, jól
határoztunk – mondta Vasváry Zoltán.
A nyíregyházi úszók közül a Nyírsenior Úszócsapat a
2., az Air-Aqua Búvárklub csapata a 3. helyen végzett a
csapatversenyben a gyõztes Debrecen mögött. Három távon is új országos csúcs született.

2016. FEBRUÁR 12.

PROGRAMOK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

ÖNELLÁTÁS – FÜGGETLENSÉG, Géczy Gábor (a MAG
csoport vezetõje, népi gyógyász) elõadása február 12-én 16.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtár Kamaratermében. Az elõadás látogatása ingyenes, támogatást a szervezõk elfogadnak.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. február 16., 16.30 óra.
Helyszín: Svájci Lak (Sóstógyógyfürdõ, Sóstói út 75.).

FARSANGI ÉS VALENTIN-NAPI készülõdés a Csiriptanya
játéktárban és a Gyermekkönyvtárban. A Csiriptanya játéktár
programjai: február 13-án 9.30–12.30: Valentin-napi függõ
készítése – vegyes technikával. 18-án 15.00–17.00: Farsangi
maszkok készítése papírból, gyöngyökkel és szalagokból. 20án 9.30–12.30: Farsangi maszkok készítése – vegyes technikával. 25-én 15.00–17.00: Farsangi trombita készítése papírból. 27-én 9.30–12.30: Színes papírbohóc készítése. A Gyermekkönyvtár programja: február 17-én 16.30: Cseperedõ meseklub. Téma: farsang.

kor a Móricz Zsigmond könyvtár Gyermekkönyvtárában. Kérik, ezen a napon vigyenek jó állapotú könyveket a rászoruló
gyerekeknek.

TÉLÛZÕ PROGRAM. A Kutyafája Közhasznú Egyesület a
Váci Mihály Kulturális Központ, valamint a helyi Nõi Civil
Klub szervezésében tartanak télûzõ programokat a Butykai
Közösségi Házban február 13-án 10.00 órától „Itt a farsang,
áll a bál” címmel. Részletes program: www.vacimuv.hu.

HARMINCÉVES A DIAMOND

ÖRÖKKÉ LESZ NÕ... A Bencs Villa programjai: február
16-án 17.00: Örökké lesz nõ és szerelem... Zboray Károly
Bütyök Bálint-napi mûsora. 18-án 17.00: Beszélgetés a Kossuth-díjas Makó Péterrel (Csík zenekar) és vendégeivel (Barcza
Zsolt, Nagy Csaba, Tóth József stb.).
DR. CSERNUS IMRE február 16-án 18.00 órától „A Nõ –
Csajsziknak” címû könyvbemutató elõadását tartja a Váci
Mihály Kulturális Központban.
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN. A könyvtár turisztikai klubjának elõadása: „Merhaba Arkadas” – törökországi kalandozások, Ratkai János idegenvezetõ zenés, videovetítéssel kísért útiélmény-beszámolója február 17-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár Kamaratermében.
TÁRLATVEZETÉS. Dr. Antal Péter, az Antal-Lusztig Gyûjtemény tulajdonosa és kezelõje ismét tárlatvezetést vállalt,
február 18-án, az Aktivisták kiállítóiról és az alkotásokról
beszél 17.00 órától a Jósa András Múzeum termeiben. E különös alkalom után még március 1-jéig látogatható e gyûjtemény. Március 6-áig tart nyitva a Pipakiállítás, majd március
11-én újabb anyaggal jelentkezik a múzeum.
„JELEN-LEVÕK” címmel Nyíregyháza képzõ-, ipar- és fotómûvészeinek közös tárlata február 20-áig, keddtõl szombatig 9.00 és 17.00 óra között tekinthetõ meg a Nyíregyházi
Városi Galériában.

Február 5-én a Barbizon Színházban tartotta a nyíregyházi banda a 30 éves jubileumi koncertjét, ami nagy
sikerrel és nézõszámmal büszkélkedhetett. Vendégük
volt Vida Ferenc és Závodi János is, akikkel közösen
Piramis- és Lord-slágereket adtak elõ, valamint eljöttek
a bulira egykori zenész társak, barátok is.
BUMFORDI. A Burattinó Bábszínház elõadása: február 13án 16.00: Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.
SZABOLCS KUPA. Február 14-én 8.45-tõl Szabolcs Kupa
2016. Nemzetközi Fodrász, Kozmetikus, Mûkörömépítõ,
Mûkörömdíszítõ Felnõtt és Tanuló Versenyt rendez a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Váci
Mihály Kulturális Központban. A belépés díjtalan!
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Dóka Péter íróval a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmából, február 15-én 11.00 óra-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 13., szombat 11.00 Csoda és Kósza, Babszem
Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Túl zajos magány, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
Február 15., hétfõ 10.00 Csoda és Kósza, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Párnaember (16), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Február 16., kedd 10.00 Csoda és Kósza, Bubu bérlet,
MÛvész Stúdió
Február 17., szerda 10.00 Csoda és Kósza, Csingiling
bérlet, MÛvész Stúdió
Február 18., csütörtök 10.00 Csoda és Kósza, Csiribiri
bérlet, MÛvész Stúdió
18.00 Bor és irodalom, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
2016. FEBRUÁR 12.

KÓRUSTALÁLKOZÓ
Az egy éve elhunyt karnagy, Fehér Ottó emlékére
szervezett kórustalálkozóra várják az érdeklõdõket február 20-án 14.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központba. Program: 14.00 Gebri József köszöntõje,
Fehérné Lóczi Ildikó megnyitója. 14.20 Ádám Jenõ
Pedagóguskórus, Bel Canto Nõikar, Harmónia Kamarakórus, Terra-Dada Kamarakórus. Összkar: Kodály –
Magyarokhoz.
A szervezõ Harmónia Kamarakórus ezúton arra kér
mindenkit, ha bármilyen élménye, emléke, fényképe
van tanár úrhoz kapcsolódóan, juttassa el hozzájuk,
hogy jövõre már egy kis kiállítással is készülhessenek.
(Harmónia Kamarakórus – szanicsneedit@gmail.com)
JUBILEUMI BÁL. A Gyermekek Háza Déli Óvoda
Mandabokori Telephelye 25 éves Jubileumi báljára várja az
érdeklõdõket február 20-án 19.00 órától a Mandabokori Mûvelõdési Házba. A programban közremûködnek: Gyurcsánné
H. Ibolya, Pozsonyi Mónika és a Qn-Balett. A zenét Bogár
Márkó szolgáltatja. A bál batyus jellegû, tombola-felajánlásokat szívesen fogadnak a szervezõk.

MÛVÉSZETIS BEMUTATKOZÁS
2016. február 17-én, a VMKK-ban kapott összmûvészeti bemutatkozásra lehetõséget Nyíregyháza városától, a mûvészeti szakközépiskolák országos ranglistáján harmadik helyen álló Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola. E lehetõség keretén belül 17.00-tól a legtehetségesebb mûvészjelöltek alkotásaiból rendezi meg kiállítását a Képzõ- és Iparmûvészeti Tagozat. Majd 18.00tól a Zenemûvészeti és a Táncmûvészeti Tagozat mutatja be a növendékek virtuóz hangszer- és tánctudását.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

TISZTELGÉS DR. EISERT ÁRPÁD
EMLÉKTÁBLÁJA ELÕTT
Egy gondolat erejéig érdemes megállni a Jósa András
Oktatókórház nemrégiben felújított épülettömbjének emléktáblája elõtt, amely arról ad hírt, hogy „Ezen épület
sebészeti mûtõjében 1951. január 26-án dr. Eisert Árpád végezte az elsõ szívmûtétet Magyarországon”. Ennek a 65 évvel ezelõtti fontos orvostörténeti eseménynek is köszönheti dr. Eisert Árpád, hogy „úttörõ szívsebészi tevékenysége” bekerült a Nyíregyházi Települési
Értéktárba. Születésének 105. évfordulója alkalmából
idézzük fel röviden életét és orvosi munkásságát,
amellyel a hazai szívsebészet úttörõje lett.
A felvidéki Rozsnyón született 1911. február 23-án.
1936-ban a prágai Károly Egyetemen avatták orvosdoktorrá. Magyar származása miatt 1945 után egyik kórházból a másikba helyezték, sehol sem alkalmazták
hosszabb ideig, így 1947-ben Magyarországra menekült.
Rövid ideig elõbb a sátoraljaújhelyi, majd a nyíregyházi
kórházban kapott állást. Itt egy sor olyan mûtéttel hívta
fel magára a figyelmet, amelyeket elõször végeztek hazánkban. Az elsõ igazi nagy pillanat mûtétei sorában
1948-ban érkezett el: egy középkorú nõbetegnek tbc-s
eredetû szívburokgyulladása, „páncélszíve” volt. A szívet a burok szorításából egy nagyon bonyolult mûtéttel
sikerült felszabadítania. 1950. augusztus 21-én aortaszûkület miatt operált egy beteget. Majd 1951. január
26-án egy szerzett szívbetegség kapcsán kialakult mitrális
billentyûszûkületet hárított el sikeresen.
1951-ben a pécsi II. Sebészeti Klinikára helyezték, ahol
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a magyarországi szívsebészet fejlesztésén mûködött közre. 1954-tõl újra a nyíregyházi kórházban dolgozott, mint
a sebészeti osztály frissen kinevezett fõorvosa. Munkássága több területen emelkedett országosan elismert szintre.
1974. szeptember 13-án hunyt el.
1996. február 9-én róla nevezték el a kórház központi
mûtõjét. Ez alkalomból a mûtõ mellett leleplezték a képünkön látható emléktábláját. 1997-tõl a város közgyûlése a nevét viselõ díjat adományozza annak a személynek, aki a város lakosságának gyógyításában „odaadó,
kiemelkedõ munkát” végez.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

2016. FEBRUÁR 12.

