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NEM-ET MONDTAK

PROGRAMÖZÖN.
Rendezvénynaptár
készült a Nyíregyházán látható októberi
kulturális eseményekrõl.

KULTÚRA
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HÚZÓS ÜGYEK

SZÉPKORÚAK

IDÕSEK VILÁGNAPJA.
Együtt köszöntötték a
város és a megye nyugdíjasait az Idõsek Világnapja alkalmából a
Continental Arénában.
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ÚJ MÛTÕ

NEVES DIVATTERVEZÕ

A BAJ MEGELÕZHETÕ
Bár egyre több otthonban kezdenek el fûteni, még nem késõ a hûvösebb idõ beköszönte és a fûtési szezon hivatalos indulása elõtt szakemberrel ellenõriztetni a tüzelõfûtõberendezéseket és az égéstermék-elvezetõ rendszereket. A szabálytalan kivitelezés
miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-fûtõberendezés meghibásodhat. A zárt
térbe visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az
emberekre és a háziállatokra. A mûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés fontos feltétele a
fûtési rendszer biztonságos mûködtetésének. A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentõs anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. A teljes biztonság elérését segítheti a
megfelelõ minõségû és megbízhatóan mûködõ szén-monoxid-érzékelõ, amelyet tüzelõ-fûtõberendezéseink közelében célszerû elhelyezni. Vásárlás elõtt mindig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak és kérjük szakember segítségét – hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

XXIII. ÉVFOLYAM 40. SZÁM
2016. OKTÓBER 7.

CÁPA ÉRKEZETT AZ ÁLLATPARKBA

Egy hím homoki tigriscápa érkezett Varsóból a Nyíregyházi Állatpark
Ócenáriumába, az ott élõ nõstény mellé, amiért cserébe a magyarok 4
ománi tehénorrú ráját vittek lengyel barátaiknak. A ragadozó útját az
NYTV operatõre is rögzítette, amit hamarosan láthatnak a Nyíregyházi Televízióban. Részletek a 3. oldalon.

MÁR OSZTJÁK A LAPTOPOKAT ÉS A NOTEBOOKOKAT
Közel kétezer háztartás és 13 köznevelési intézmény
jut notebookhoz és táblagéphez Nyíregyházán és a járás
területén. A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program nyíregyházi településközpontú kísérleti modellprogramjában
meghirdetett pályázat nyertesei október 3-a és 29-e között vehetik át a térítésmentesen használható eszközöket. Õket telefonon értesítik és elõzetesen egyeztetett idõpontokban kerül sor az átvételre.
A Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség által meghirdetett, a nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelõket, megváltozott munkaképességûeket, fogyatékkal élõket, 45 év feletti munkavállalókat, álláskeresõket, közfoglalkoztatottakat és az aktív idõs korosztályt célzó
eszközpályázatra 1940 háztartás nyújtott be érvényes kérelmet összesen 1550 darab notebookra és 480 darab táb-

lagépre. A pályázat során egy háztartás egy eszközt kaphatott, az aktív idõsek tabletre, míg a többi célcsoport pályázói notebookra pályázhattak. Ez alól csak a nagycsaládosok képeztek kivételt, õk ugyanis egy notebook és egy
tablet használatára egyszerre pályázhattak.

KIÉRTESÍTÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK
– Az eszközosztás elõzetes kiértesítés alapján történik.
Ezt követõen a Luther utca 3. szám alatti irodába kell befáradniuk a nyertes pályázóknak és ott vehetik át az eszközöket. Megkötik a szerzõdést, illetõleg beüzemelik az
eszközöket is – mondta el dr. Kása Brigitta aljegyzõ.
Lényeges eleme volt még a pályázatnak, hogy ne csak
eszközt, hanem használható tudást is kapjanak a résztvevõk, ezért az informatikai végzettséggel nem rendelkezõk

a hátrányos helyzetû felnõttek digitális kompetenciájának
fejlesztését szolgáló projekt keretében ingyenes digitális
kompetenciafejlesztõ képzésen vesznek részt, amelyen az
eszközök hatékony használatához szükséges tudásra tehetnek szert. A modellprogram részeként továbbá 7 nyíregyházi és 6 járási általános iskola digitális fejlesztése is
megvalósult, amelynek keretében a korábban lezajlott
hálózati eszközök beszerzése mellett 2016 szeptemberében összesen 830 új notebookot kaptak az intézmények.

INGYENESEN HÍVHATÓ
Azon nyertes pályázók, akik még nem kaptak
idõpontot, értesítést, hívják a 80/512-512-es ingyenes zöld számot.

NAPRÓL NAPRA

SZEPTEMBER

SZERDA

28

SZEPTEMBER

SZERDA

28

PALI BÁCSI 90 ÉVES

JÓKAISOK SIKERE

90. születésnapja alkalmából Belus
Pált köszöntötte Jászai Menyhért alpolgármester. Pali bácsi tirpák, földmûves családból származik. Sokat sétál,
szeret beszélgetni, tévét nézni. Kedvencei a természetfilmek, a Rex felügyelõ és a Bud Spencer sorozatok.

Az Országos Széchenyi Kör a névadója születésének 225. évfordulója
alkalmából „Mi Széchenyink” címmel
Kárpát-medencei komplex mûveltségi vetélkedõt hirdetett. Az izgalmas
döntõben végül a 2. helyezést a
jókaisok csapata nyerte.

SZEPTEMBER

SZERDA

28

SZEPTEMBER
CSÜTÖRTÖK

29

SZÉPKORÚT ÜNNEPELTEK

VÍZÜGYI KONFERENCIA

95. születésnapját ünnepelte Kovács
Miklósné, akit Jászai Menyhért alpolgármester köszöntött. Jolika néni Székelyhídon született. 1944-ben ment
férjhez, majd hat év múlva Nyíregyházára települtek. 2015 óta a Sóstói
Szivárvány Idõsek Otthonának lakója.

Gróf Széchenyi István születésének
225. és a Tisza szabályozásának 170.
évfordulója alkalmából rendeztek tudományos konferenciát a Jósa András
Múzeumban. Az esemény résztvevõi
elõadásokat hallhattak a szabályozás
történeti hátterérõl és jelentõségérõl is.

SZEPTEMBER
CSÜTÖRTÖK

29

SZEPTEMBER

PÉNTEK

30

SÉTÁNYÉPÍTÉS A BUJTOSON

ÚJ JÁTÉKOK ÖRÖKÖSÖN

Folytatódnak a sétányfelújítási és
-építési munkák a Bujtosi tónál. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. az idei évben
közel 270 méteren új tóparti utat épít,
és 180 méteren a már meglévõ sétányt
állítja helyre. A munkák közel 4 millió forintba kerülnek.

Baba-mama hintával, homokozóval
és rugós játékkal bõvítette a Törzs utca
40–56. tömbbelsõjének játszóterét a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A fejlesztést az
örökösföldi szülõk kezdeményezték, a
játékok felállítása közel 400 ezer forintba került.

SZEPTEMBER

PÉNTEK

30

SZEPTEMBER

PÉNTEK

30

LAPTOPOK A BÁNKINAK

ÜNNEPELT A VELA AUTÓ

Az NI Hungary Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát
Mûszaki Középiskola hároméves sikeres együttmûködése kapcsán a debreceni gyár most hat asztali számítógépet és két laptopot ajándékozott az iskolának.

A 15. születésnapján tartott ünnepi
rendezvényt a Vela Autó Kft. Az elmúlt
másfél évtized alatt több mint 500 új
autót értékesített a vállalkozás. A partin bemutatták a márka új luxus
sedanját, az S90-est és az új luxus
kombit, a V90-est.

ÕSZI LEVÉL, NYÁRRÓL
Idén nyáron nyolc héten át hét helyszínen összesen 1847 gyermek táborozhatott
az önkormányzat támogatásával. Bár már
javában tart az õsz, és az idõjárás-elõrejelzés szerint a télanyó is hamarabb beko„Kedves Polgármester Bácsi!
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást, hogy eljuthattunk a nyári táborba. Nagyon jól éreztük magunkat. A
tanáraink különféle programokkal színesítették mindennapjainkat. Ellátogattunk
a Nyíregyházi Állatparkba, ahol rengeteg állatot láthattunk közelrõl. Legjobban a fókashow tetszett nekünk. Ezen

pogtat majd a vártnál, a gyerekekben még
mindig élnek a nyári emlékek. A Göllesztábor egyik résztvevõje ezt papírra is vetette, amit az alábbiakban el is olvashatnak:
kívül sétáltunk a városban, fagyiztunk,
felkerestük a kondiparkot Sóstón, körbejártuk a tavat. Megnéztünk egy állatmenhelyet és lovaglásra is volt lehetõségünk.
Köszönjük, hogy átélhettük mindezeket,
csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak. Szeretettel gondolunk vissza az
ott töltött egy hétre.
Göllesz-tábor, 9/E osztályos tanuló”

FÓKUSZBAN A TURIZMUS
A közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. vendégül látta a szabolcsi megyeszékhelyen a V4 partnerországok turisztikai szakembereit, akik megismerhették a helyi attrakciókat, de szó
esett további közös projektek lehetõségeirõl is, szeptember 30. és október 2. között pedig Temesvárra utaztak, ahol a Temesvári Magyar Napokon mutatkozott be
Nyíregyháza városa.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
közösen a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel
önálló faházban mutatta be a város és a
Nyírség turisztikai attrakcióit Temesváron.
A Nyíregyházi Állatpark oroszlánjelmeze
már messzirõl odavonzotta nemcsak a kicsiket, hanem a nagyobbakat is, akik örömmel fotózkodtak vele, és természetesen
nem maradhatott el a hungarikumnak számító pálinka kóstoltatása sem. Az utolsó

napon, a Bikini koncert elõtt sorsolták ki a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által felajánlott
wellness-pihenést. A rendezvény sikerét
bizonyítja, hogy nemcsak a magyar nyelvûeket szólította meg, hanem számos román érdeklõdõ is kilátogatott a rendezvényre.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Október 4-e az Állatok Világnapja. Már
hagyomány, hogy ekkor megemlékeznek
minden vadon élõ és szelídített állatról. A
Nyíregyházi Állatparkban ezért kedden
különleges programok fogadták a látogatókat. A vendégek fókashow-n, madárbemutatón is részt vehettek, a bátrabbak
pedig hüllõket is simogathattak.
Az Állatok Világnapját 1931 óta ünneplik minden évben október 4-én. Ez a nap
egyben Assisi Szent Ferencnek, az állatok
védõszentje halálának napja, aki a legenda szerint értette az állatok nyelvét, és beszélgetett is velük. Már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk

kell, ami körülvesz minket, legyen az élõ
vagy élettelen.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

BEMUTATKOZOTT A FEHÉR OROSZLÁNBÉBI
Bemutatkozott a közönségnek a napokban a Nyíregyházi Állatpark fehér
oroszlánbébije. A különleges állat augusztus 26-án született, öthetes korától
láthatják az érdeklõdõk.
Az apróságot nem az anyja, hanem
gondozója neveli, mivel mamája nem
tudta õt táplálni. A kis oroszlánhölgynek
még nincs neve, a kifutója mellett elhelyezett ládába várják a javaslatokat a
Nyíregyházi Állatpark dolgozói, hogy a
keresztelõt követõen hogyan szólítsák az
apró bébit.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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AKTUÁLIS

ELSÖPRÕEN GYÕZTEK A NEM-EK!
Érvénytelennek minõsítette a vasárnapi országos népszavazást Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, mivel az érvényes szavazatok száma 3,2 millió volt a
4 136 313 helyett. Ennek ellenére az urnák elõtt megjelentek 98,34 százaléka mondott nemet arra, hogy „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rendben zajlott a voksolás. A megyében a 457 986 választásra jogosult közül
42,56 százalék élt demokratikus jogával és kereste fel a
szavazóhelyiséget. 191 613 nem szavazat, 3319 igen szavazat született, az érvénytelen szavazatok száma pedig
meghaladta a 9 ezret. Magyarország megyéi közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitás szempontjából a kilencedik helyen végzett.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor viszont
nagyszerûnek nevezte a népszavazás eredményét, hiszen
többen mentek el voksolni, mint 2003 áprilisában, ami-

NYÍREGYHÁZÁN IS...

A szavazatok megoszlása Nyíregyházán
kor az volt a tét, akar-e az ország az Európai Unió kötelékébe tartozni.

RENDBEN ZAJLOTT A SZAVAZÁS
Bár az országban a szavazókörök tekintetében a népszavazás ideje alatt történt néhány rendkívüli esemény,

GÕZERÕVEL FOLYIK A MUNKA
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SIKERES AKCIÓ
(Folytatás az 1. oldalról.)

Jó ütemben halad a Szegfû utca négysávosítása. A területet augusztusban adták át a kivitelezõnek, azóta nagy
erõkkel folyik a munka.
Karácsony János, a KE-VÍZ 21 Kft. projektmenedzsere
érdeklõdésünkre elmondta, a tervezett két sávon már elkészült a teherhordó réteg, a terület északi oldalán pedig
a kerékpárút földmunkálataival is végeztek. Jelenleg az
ágyazati réteg építése zajlik, majd a szegélysor építési
munkálatai is elkezdõdnek.
– Az elektromos és a térvilágítási hálózat, illetve a hírközlési rendszerek kiváltási munkálatai is folyamatban vannak, ezek hamarosan befejezõdnek. A jövõ hét második
felében készül a kerékpárútnak a ckt réteg, illetve a már
említett két sávon a teherhordó rétegre kerül az aszfaltalap és a kötõréteg. A héten a csapadékvíz-tározó medence betonelemeinek a telepítése és a helyszíni szerelése is
várhatóan megtörténik.
A fejlesztés miatt augusztustól forgalmirend-változás van
érvényben ezen az útszakaszon. 30 kilométeres sebességkorlátozás és elõzési tilalom mellett egy-egy sávban ha-

Nyíregyházán a 95 643 választásra jogosult választópolgár közül 39 667-en mentek el szavazni. Ez a jogosultaknak a 41,47 százaléka. Az urnákba helyezett, lebélyegzett szavazólapok száma 39 611 volt, ebbõl érvénytelennek minõsítettek 2832-t. A referendumon feltett kérdésre
Nyíregyházán mindössze 802-en válaszoltak igennel, 35
977 választópolgár pedig a nem mellé tette le voksát. Így
97,82 százalék döntött úgy, nem értenek egyet a migránsok
Magyarországra való kényszerbetelepítésével. Rendbontás vagy rendkívüli esemény Nyíregyháza egyetlen szavazóhelyiségében sem történt, este hét órakor mindenhol
lezárták az urnákat és megkezdték a szavazatok megszámlálását.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A több mint 2 méter hosszú homoki tigriscápa különleges módon került a szabolcsi megyeszékhelyre.
Az 5 éves állat ugyanis kinõtte a Varsói Állatkert akváriumát, így a lengyel szakemberek szerettek volna minél elõbb egy nagyobb helyet biztosítani neki. Ugyanakkor az állat kifogását nem vállalták, így sokáig húzódott az áthelyezés.

ladhatnak a jármûvek. A Szegfû utcáról jelenleg nem lehet balra kanyarodni a Kiskörút felé. Az új besorolási rendet táblák és burkolati jelek is mutatják. Ez nem változik
az elsõ ütem befejezéséig.
(Szerzõ: Kanócz Rita)

A Nyíregyházi Állatpark munkatársai azonban megörültek a lehetõségnek, hogy párt találnak a tigriscápájuknak, így úgy döntöttek, hogy megtervezik az állat kifogását a varsói akváriumból és a Nyíregyházára
szállítást. Az állatpark még évekkel ezelõtt kifejlesztett egy egyszerû, de nagyon praktikus szerkezetet,
amivel a cápákat ki lehet emelni az akváriumból.
A 48 órás útra készítettek egy speciális szállítótartályt, amiben folyamatosan tudták a víz változó paramétereit ellenõrizni és szabályozni. Mindez sikerrel
járt, és megérkezett Nyíregyházára az új tigriscápa.
Az akciót az NYTV operatõre, Miló Mihály is rögzítette. Az errõl készült felvétel hamarosan látható lesz a
Nyíregyházi Televízióban.
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RENDEZVÉNYEK

PROGRAMDÚS OKTÓBER
Októberben számos kulturális program
várja Nyíregyháza lakóit. A Jósa András
Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ,
Nyíregyháza önkormányzata, valamint a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár megemlékezéseket, szórakoztató és ismeretterjesztõ rendezvényeket szervez a
kikapcsolódni vágyóknak. Újdonság, hogy
a programokat egy külön füzetben is összegyûjtötték.

vetõ feladat minden városban, hogy az
emberek figyelmét, illetve a mûveltségét folyamatosan fejlesszék és fenntartsák. Hozzátette, elõször történt meg Nyíregyháza
életében, hogy egy havi programsorozatot
füzetben jelentettek meg, hiszen októberben olyan sok minden vár a városlakókra.

GYEREKEKTÕL AZ IDÕSEBBEKIG

A kulturális programokról tartott sajtótáRendezvénynaptár készült azokról a kul- jékoztatón kiemelt szerepet kaptak az októturális eseményekrõl, amelyek az év tize- ber 6-ai és az október 23-ai rendezvények.
dik hónapjában kínálnak hasznos elfoglalt- A városban megtalálható, valamennyi kulturális intézmény szervez az évfordulókhoz
kötõdõ programot, sõt sok esetben közösen
várják az emlékezõket. Október 14-én Krúdy
Gyula emléke elõtt tisztelegnek az intézmények (részletes program: nyiregyhaza.hu).
Amíg a legkisebbeket például zenés, irodalmi délelõtt várja minden kedden a Móricz Zsigmond könyvtárban, addig a nyugdíjas korosztály a Szépkorúak Akadémiáságot Nyíregyháza lakóinak (elérhetõ a ján töltheti szabadidejét minden második
www.nyiregyhaza.hu weboldalon is). Dr. szerdán a Váci Mihály Kulturális Központ(Szerzõ: Mikita Eszter)
Ulrich Attila alpolgármester kifejtette, alap- ban.

HÉTHATÁRRA SZÓLÓ LAKODALOM

Szerdán megkezdõdtek a Tirpák lakodalmas elõkészületi munkálatai a Sóstói Múzeumfaluban. A Szabolcs Néptáncegyüttes
és a város néptánccsoportjainak összefogásával megvalósuló nagyszabású esemény
elsõ napján a hagyományoknak megfelelõen csigatésztát készítettek az asszonyok,
csütörtökön süteményeket sütöttek, pénteken megkopasztják a tyúkokat és felállítják a lakodalmas sátrat, szombaton pedig kezdetét veszi a dínomdánom.
– Jövõre 500 éves a reformáció és másfél éve azon gondolkodunk, hogyan tegyük
tiszteletünket e jeles esemény elõtt. Akkor
eszünkbe jutott, hogy Nyíregyházán és környékén ma is számos tirpák család él. Ez
adta az ötletet, hogy egy óriási Tirpák lako-

A NÉPMESE NAPJA
Népmesemondó versenyt rendeztek a
VMKK-ban a Magyar Népmese Napja alkalmából, ahol több mint 60 gyermek vett
részt. Õk négy kategóriában mérték össze
tudásukat. Az eseményen egyúttal kihirdették a rajzpályázat nyerteseit is, amelyre
több mint 200 alkotás érkezett.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban pedig szintén ez alkalomból egész napos meseolvasással tisztelegtek Benedek Elek elõtt. Az eseményen – Menyhért alpolgármester is mesét olvaa megszokottól eltérõ szerepben – Jászai sott a kicsiknek.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
az érdeklõdõk kipróbálhatták a repülõgép-szimulátort, tüzeskedhettek és megnézhették azokat a lombikokat, melyekben emberi sejteket tenyésztenek. A tanárok és oktatók a bemutatókkal, kísérletekkel igyekeztek népszerûsíteni a természettudományokat.
A Jósa András Múzeum is kapcsolódott
az országos programsorozatba: interaktív
foglalkozások és elõadások voltak a SzéIsmét megrendezték a Kutatók Éj- chenyi utcai intézményben, de a restaurászakáját a Nyíregyházi Egyetemen, ahol torok mûhelyébe is be lehetett menni.

dalmast alkossunk, õrizve és ápolva hagyományaikat – emelte ki Ágoston Ildikó, a rendezvény fõszervezõje.
– A tirpákok evangélikusok, dolgos, küzdõ, családszeretõ, becsületes emberek voltak, s ez jellemzi õket még ma is – mondták
a csigakészítõ asszonyok. A lakodalom az
egész család életében az egyik legjelentõsebb esemény volt. – Nemcsak arról szól,
hogy két család egyesül és a fiatalok házastársak lesznek, hanem a családok megmutatják a többiek elõtt, hogy milyen hagyományaik vannak, milyen a viseletük. Készültek rá több napig, megvolt mindennek a szokása és ez a mai napig fellelhetõ – mondta
Vassné Harman Gyöngyi, a Generációk
Mandabokori Kulturális és Szociális Egyesület elnöke.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

BUDAHÁZI: NEM ÍROK TÖBB VERSET...
Az utolsó évszak hangjai címmel új verseskötete jelent meg Budaházi Istvánnak (képünkön jobbról). A könyvét ünnepélyes keretek között mutatták be a nagyközönségnek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban. A kötet az intézmény gondozásában jelent meg, és a bemutatóval nyitották meg az Országos Könyvtári Napok
helyi programsorozatát, ami október 9-éig
tart. Részletes program a 13. oldalon.
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KÖZLEKEDÉS

HÚZÓS ÜGYEK, NÉGY KERÉKEN
„Két napja egy lakótömb elõtt a parkolóban nekitolattak az autómnak. A kocsimat a jobb oldalán úgy meghúzták, hogy az behorpadt és megkaristolódott a lökhárítója is. Az esetkor nem voltam jelen, a károkozó meg
persze egy cetlit sem hagyott a szélvédõn, így nemhogy
annyit nem kaptam, hogy bocs, de a javítás költségeit is
nekem kellett fizetni.”

ság sajtóreferense szerkesztõségünk megkeresésére elmondta, a témában például az elmúlt idõszakban nem is
érkezett a rendõrség felé bejelentés.
– Amennyiben bûncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, a rendõrség eljárást indít és megteszi a
szükséges intézkedéseket. Szándékos rongálás bûncselekmény elkövetõje a hatályos Büntetõ Törvénykönyv alap-

Ilyen és ehhez hasonló történetek százaival van tele az
internet, de talán nincs is olyan ember, aki ha nem is a
saját maga terhére, de ismerõsei körében ne tapasztalt volna ilyet. Persze, elõfordul, hogy a károkozó vállalja felelõsségét, és ahelyett, hogy gyorsan elhajtana a baleset helyszínérõl, kitölti a kárbejelentõ lapot, ez azonban – a tapasztalat azt mutatja –, ritka, mint a fehér holló. Mi a teendõ akkor, ha reggel nem várt meglepetés van az autónkon? Mikor fizet a biztosító, és hogyan lehet egyáltalán
megoldást találni, vagy lehet-e, ha szemtanú sem volt a
környéken? Ennek jártunk utána...

HAVONTA LEGALÁBB 15 ESET A VÁROSBAN
Bordás Béla városgondnok érdeklõdésünkre elmondta, csak Nyíregyházán, havi szinten legalább 15
ilyen esettel szokott találkozni és sokszor szabályosan parkoló autóban okoznak anyagi kárt – figyelmetlenségbõl. A tettes azonban ijedtségében, nemtörõdömségében, vagy mert nem meri vállalni a felelõsséget, a legtöbbször elhajt és még a kitöltött kárbejelentõ lapot sem hagyja a megsérült autó szélvédõjén, ami egyébként 10 kocsiból 9-ben nincs is benne, pedig a biztosítóknál ingyen lehet kapni.

BEJELENTÉST KELL TENNI
Bár napi szinten lehet hallani, hogy valakinek megkarcolták az autóját, mint kiderült, ezek többségükben el sem
jutnak a rendõrségig. Fehérvári Marietta c. rendõr százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-

ján 1 évtõl 10 évig terjedõ szabadságvesztéssel sújtható.
Azt javasoljuk az állampolgároknak, hogy jogsértés észlelése esetén azonnal tegyenek bejelentést a rendõrség
ingyenesen hívható 112-es segélyhívószámán, vagy a legközelebbi rendõrkapitányságon személyesen. Persze nem
minden esetben történik szándékos károkozás. A gépkocsikon a mindennapos használattal is keletkezhetnek sérülések, ezért célszerû a zsúfoltabb parkolóhelyeken a
gépkocsival megfelelõ oldaltávolságot tartani! Felhívta a
figyelmet arra, hogy éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között lehetõleg jól kivilágított helyen parkoljanak!

SZÜKSÉG VAN A RENDSZÁMRA
A témában megkerestük az egyik biztosítótársaság szakemberét is, aki elmondta, hogy a gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdés alapján történõ kárrendezésre

csak az okozó gépjármû adatainak – rendszámának – ismeretében van lehetõség. Tehát ha megvan a tettes, akkor
a biztosító a kárt téríti, ellenkezõ esetben azonban a kárt
szenvedettnek kell a költségeket állni.
– Amennyiben a baleset helyszínén voltak tanúk, akik
látták az esetet és a rendszámot feljegyezték, akkor ez
alapján a saját biztosítónál le lehet kérdezni az okozó
gépjármû biztosítójának nevét, ahol a kárigényt be lehet
jelenteni és az autó kárfelvétele megtörténhet. Ellenkezõ
esetben a biztosító nem tud fizetni. Kivételt jelent, ha a
kárt elszenvedettnek volt casco biztosítási szerzõdése, hiszen ennek terhére a gépjármû sérüléseit rendezni lehet.
A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy abban az
esetben, ha a károkozó elhagyta a helyszínt és nem volt
lehetõség arra, hogy közösen tegyenek nyilatkozatot a
kárbejelentõ lapon, mindenképpen érdemes a rendõrséghez fordulni.
– A napokban volt egy olyan ügyfelem, akinek kárt okoztak az autóján és persze az esetkor nem volt jelen. Egy
szemtanú azonban látta a történteket, felírta a rendszámot, az ügyfelem pedig egybõl feljelentést tett a rendõrségen, akik ez alapján megkeresik az autó tulajdonosát. Mint
kiderült, egy taxis volt, akinek bár a gépkocsiján láthatóak
sérülések, de nem ismerte el tettét, így rendõrségi eljárás
indult ellene.
MI A TEENDÕ, HA ÉN VAGYOK A KÁROKOZÓ?
– Ha én okozok kárt valakinek, volt kötelezõ biztosításom és ki is töltöttük a kárbejelentõ lapot, akkor a biztosítás szempontjából ez azt jelenti, hogy a
kárt okozót a biztosító 2 bónusz fokozattal visszalépteti. Vagyis a következõ évtõl 10 százalékkal magasabb biztosítási díjat fog fizetni, ez azonban még
mindig kevesebb, mint lelkiismeret-furdalással együtt
élni – tette hozzá.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MODERN GNOSZTIKA
spirituális tények az egyetemes bölcsességbõl
háromrészes elõadássorozat
2016. október
Helye: Váci Mihály Kulturális Központ,
Nyíregyháza, Szabadság tér 9. II. emelet
Október 11., kedd 17.30
Október 18., kedd 17.30
Október 25., kedd 17.30

A REINKARNÁCIÓ
A KARMA
A CSAKRÁK

Elõadásunk célja, hogy a piramisépítõ gnosztikusok gondolkodásmódján keresztül, tisztán érthetõ formában mutassunk be – napjaink nyugati embere számára – három meghatározó spirituális
alapkérdést.
A gnosztikusok ismerték és uralták is
a karma törvényét, a reinkarnációt, a
csakrák mûködését.
Mivel tudásuk a gyakorlatból, a valóságból indult ki, ezért kizárt volt, hogy
valami homályos dologban higgyenek,
vagy képzelõdjenek (ahogy a történelemkönyvekben ezt ma tanuljuk).
A mai ember számára ezért az õ gyakorlatias, valóságos spiritualitásuk túl
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konkrét, nehéz és kemény lehet. Például
akkor, ha konkrétan kijelentik, hogy mai
emberi minõségünkben több az állatias
elem, mint az emberi. Vagy azt, hogy spiritualitásunkban több az elképzelés, mint
a valóság, mert ha spiritualitásunk igaz
lenne, akkor isteni minõségeket tudnánk
felvenni magunkba, és tudnánk piramist
építeni. De a mai ember akármilyen fejlettnek is gondolja spiritualitása színvonalát, a konkrét gyakorlatban könnyen
megbukhatna. Például, ha kellene építenie egy nagy piramist.
Mindenkit szeretettel várunk
elõadásainkra, a belépés ingyenes.
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SZÉPKORÚAK

IDÕSEK VILÁGNAPJA AZ ARÉNÁBAN
Együtt köszöntötték a város és a megye nyugdíjasait
múlt héten pénteken az Idõsek Világnapja alkalmából. A
nyíregyházi és a Szabolcs megyei önkormányzat, valamint a városi Idõsügyi Tanács, illetve megyei Család-,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház meghívására több százan érkeztek a nemrég újjávarázsolt Continental Arénába, hogy egy ünnepi mûsorral, vendéglátással, szûrésekkel teljes kellemes délutánt töltsenek el közösen.
A szépkorúak köszöntését a korfa másik végén lévõ kicsinyek, az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményének néptáncosai kezdték. Nyíregyháza önkormányzata nemcsak a kicsikre figyel oda, például óvodák felújításával, építésével, ovi-foci pályák létrehozásával, hanem az idõsekre is.
Ünnepi köszöntõjében Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte: gyakran találkozik ezzel a korosztállyal különbözõ, a város
által patronált témák kapcsán, legyen szó akár szociális segítségnyújtásról (házi segítségnyújtás, tûzifa, tanyagondnoki szolgálat), akár a biztonságos, nyugodt mindennapok megteremtésérõl (kamerarendszer, polgárõrség, digitális segélyhívó),
vagy éppen a közösségi programokról (nyugdíjas egyesületek támogatása, idõsek és szépkorúak akadémiája).
– Ebben a szépen felújított arénában említhetném a Mozdulj Nyíregyháza! programot is, tudom, hogy nagyon népszerû az Önök körében, például a csontritkulás program, a
mozgást segítõ program, amin nagyon sokan és aktívan
vesznek részt. Ehhez kapcsolódik a kedvezményes fürdõjegy, vagy éppen a karácsonyi csomag. Nem is kívánom
ezt most részletezni... Sokkal inkább arról szeretnék beszélni, amit Önök tesznek a városért. S arról, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy köztünk vannak, hogy oszlopos tagjai a nyíregyháziak és a megye nagy családjának
is – fogalmazott Jászai Menyhért alpolgármester.

KÖSZÖNET A SZERVEZETEKNEK IS
A másik fõszervezõ, a megyei önkormányzat nevében a
közgyûlés elnöke, Seszták Oszkár köszöntötte a szépkorú
társadalmat, egyben megköszönte a nyugdíjas szervezeteknek az idõs közösségek összetartásában végzett munkáját.
– Elsõsorban nekik is szeretnék köszönetet mondani, a
szervezõknek, az egyesületi élet motorjainak, akik, ha már
esetleg nincs is olyan családi közösség – elköltöztek a
gyerekek, más élethelyzetben vannak –, közösséget teremtenek egy-egy településen, Nyíregyházán, kisebb falvakban is, és így tudják egymás kezét fogni – mondta
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke.
Nyíregyházán pedig a szépkorúak egy különleges fórum segítségével is hallathatják hangjukat. Egyáltalán nem
általános az, ami városunkban már négy éve mûködik,
hogy a közgyûlés határozata értelmében Idõsügyi Tanács
segíti a nyugdíjasokkal kapcsolatos döntések meghozatalát. A titkára, Fintor Károlyné a kéthavonta ülésezõ tanács
eredményeirõl és munkájáról is szólt.
– Annak érdekében, hogy az idõs emberek életének minél több részletében beható segítséget tudjunk nyújtani, rendszeresen meghívunk üléseinkre olyan szervezeti vezetõket,
akiktõl egyrészt tájékoztatást kérünk az adott területen az
idõsek vonatkozásában, másrészt tolmácsoljuk feléjük az idõs
emberek igényeit, javaslatait. Vendégeink között volt már
orvosigazgató, rendõrkapitány, városüzemeltetési szakember, betegjogi képviselõ, a szociális terület szakértõje, a
hulladékszállítás illetékese, a fürdõ vezérigazgatója, a MÁV
és a VOLÁN illetékese, a helyi média képviselõje – emelte ki Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára.

A világnapi mûsort egy, a Nyíregyházi Televízió által
az elmúlt esztendõ legfontosabb történéseirõl készült kisfilmje színesítette, majd a vendéglátással, szûrési lehetõségekkel kiegészített kötetlen beszélgetést megelõzõen a
Móricz Zsigmond Színház mûvészei adtak szórakoztató
mûsort, ismert operettek slágereibõl összeállítva.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

„LÁTTAM A HÁBORÚBAN A REPÜLÕK HARCÁT”
Történelemkönyv ide, történelemkönyv oda, nincs annál valószerûbb, mint amikor egy olyan ember mesél a
második világháborúról és Nyíregyháza bombázásáról,
aki maga is szemtanúja volt mindennek. Idõsebb Soltész
Lászlóval beszélgettem...
– Sokáig nem értettem, hogy amikor nagymamám fészerében még 3 kiló cukor hever, miért kér meg mégis arra,
hogy menjek el a boltba plusz 2 csomagért, és ne felejtsem
el pótolni a lisztet, az olajat és a tejet sem, amikbõl szintén
van neki még bõven. A kérdésekre azonban hamar választ
kaptam: õ is egyike volt azoknak, akik át- és megélték a második világháborút, amikor a piac nem mûködött, a boltokat
lebombázták és élelem jószerivel csak akkor volt, ha a családok „bespájzoltak” elõre maguknak. Bár azóta már eltelt
több mint 70 év, sem ezt, sem a halottak látványát nem
tudja elfelejteni, mert mint mondja, berögzõdött a fejébe.
Így van ezzel interjúalanyom, a Nyíregyházán élõ, 82
éves id. Soltész László is, aki 9 évesen szemtanúja volt Nyíregyháza bombázásának. Errõl mesélt nekem.
– Borzasztó történéseket láttam 9 évesen. 1944. szeptember 6-án, délelõtt 11 órakor elkezdték bombázni Nyíregyházát. A húgom az udvari WC-be, anyám a szenes pincébe
menekült, engem meg apám berángatott a konyhába és lefeküdtünk a kõre. Egyszer csak egy nagy robbanás hallatszott,
betörtek az üvegek, repültek a repeszek összevissza. A szomszédban élõ nagymamát eltalálta egy ilyen, azonnal meghalt. Borzasztó élmény volt látni. Sokáig szedegettük még a
repeszeket az eperfáról, ami az udvaron volt. Ez a történet
nem megy ki belõlem, ez annyira rögzõdött, hogy csuda –
kezdte a beszélgetést Soltész László, akit – miután elcsitultak
egy kicsit a harcok –, édesapja elvitt az Északi temetõhöz.
Ott látták, hogy terítve volt az egész tér halottakkal.
– Apámmal láttuk a repülõk harcát is. A stukákat felismertük, de hogy milyen gépek voltak, oroszok vagy angolok,
nem tudtuk. Mint gyereknek, élmény volt, hiszen én még
nem éreztem annyira át, hogy ott is emberek ölik egymást.
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KILÕTTÉK A TANKOT
– Felmentünk a Piac térre is (Bessenyei térnek hívták akkor). A kisállomással szemben volt egy kilõtt
magyar tank, ami mellett két páncélos magyar katona feküdt. Gondolom, mikor kigyulladt a páncélos,
kiugrottak belõle és lepuskázták õket. Borzasztó volt
a belváros is. Minden üzlet üvege betörve. Valószínûleg már régen ki is rabolták azokat.
Laci bácsi még arra is emlékszik, amikor a gazda – nála
éltek ideiglenesen – levágott egy disznót, és a húst elásta
a földbe. Ezt ették késõbb, de a szomszédok is jöttek és
árulta nekik. A piac nem mûködött, de a lakosság gyûjtött,
hogy ha kitörnek a harcok, legyen mit enni.
– A németek visszafoglalták a várost, arra az idõre teszem azt, hogy apámék úgy döntöttek, jöjjünk ide lakni a
Deák Ferenc utcára. Ott volt egy nagyobb lakás. 3 szoba,
konyha, spájz és pince. Mikor bevonult a szovjet hadtest,
a nagyobbik szobát elfoglalták a katonák. A szalmát behordták, azon aludtak. Mivel cserépkályhásak voltak a szobák, apám könyvtárával tüzeltek.
– Mikor már rendezõdött egy kicsit a városban a helyzet, lehetett menni boltba, piacra, bevásárolni. Apám mivel tudott perfektül tótul, megkérték, hogy kísérje el az
összeszedett férfiakat málenkij robotra. Egy kétnapos munka híre terjedt el. Apám úgy gondolta, annyit õ is kibír, tud
segíteni, de errõl szó sem volt. Gyalog mentek Debrecenbe, a gyûjtõhelyre, utána meg Moldovába, Börkszbe. Ott
volt egy nagy fogolytábor, ahol kitört a tífusz és januárban
ebbe meg is halt apám. Aztán abból éltünk, hogy apám
ruháit odaadtuk a szomszédasszonynak, aki az ócskapiacon árulta azokat.
Laci bácsi azt mondja, ezeket az emlékeket sosem fogja tudni kitörölni a fejébõl, de nem is célja. Szívesen beszél róla a 6. sz. Idõsek klubjában is, aminek õ tagja is.
Beszélgetésünk végén még megmutatja saját szerkesztõségét. Akkor tudom meg, hogy nagyon szeret könyvet köt-

ni, ezzel tölti mindennapjait. Talán egyszer a világháborús emlékei is helyet kaphatnak egy ilyenben, bár arra talán 5 kötet is kevés lenne...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MESÉLD EL NEKEM
„ÉLETTÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN!”
Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az Idõsügyi
Tanács ismét kiírta pályázatát nyugdíjas korúak számára, hogy meséljenek a velük megtörtént eseményekrõl. Ezeket írott vagy elektronikus formában kell benyújtani 2016. október 31-éig, postai úton az Idõsügyi Tanács címére (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.) vagy pedig a következõ e-mail címre: kultalpolg@
nyiregyhaza.hu. Részletek: nyiregyhaza.hu.

2016. OKTÓBER 7.

EGÉSZSÉGÜGY

LEGO: A FÕ CÉLUNK, HOGY SEGÍTSÜNK

ÚJ MÛTÕ
Tovább fejlõdik a gyermekgyógyászati ellátás a Jósa
András Oktatókórházban az új Gyermeksebészeti mûtõ
beindulásának és egy nemzetközi szakmai együttmûködési programnak köszönhetõen, amelynek révén a koraszülöttek tüdõéretlensége miatt kialakuló légzési elégtelenség kezelése korszerûsödik Nyíregyházán.
Kórháztörténeti pillanat részesei lehettek a Jósa András
Oktatókórház Gyermekgyógyászati Osztályának dolgozói,
amikor a közelmúltban megkezdte mûködését a Gyermeksebészeti mûtõ az intézményben. Már a Tömbkórház Projekt kezdetekor megfogalmazódó álom vált ezzel valóra

Huszonhétmillió forint értékben adományozott a LEGO
Manufacturing Kft. gyógyászati berendezéseket a Jósa
András Oktatókórház Gyermekosztályának. Az eszközöket hétfõn ünnepélyes keretek között adták át a Gyermekosztály munkatársainak.
A LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás Programjának köszönhetõen ezentúl laparoszkópos torony és videogasztroszkóp
berendezés segíti az oktatókórház kis betegeinek gyógyulását. A program sajátossága, hogy a vállalat dolgozói ajánlhatnak olyan jótékonysági projekteket, amelyeket közvetlen lakókörnyezetükben szeretnének megvalósítani. A projektekben
az a közös, hogy nehéz anyagi vagy szociális körülmények
között élõ gyerekek megsegítését célozzák, illetve, hogy az
érintett intézmény és a LEGO gyár, valamint az ötletet hozó
kolléga közösen dolgoznak a megvalósításon.

A GYEREKEK A JÖVÕ ÉPÍTÕI
Az adomány ötletgazdája a LEGO nyíregyházi minõségbiztosítási igazgatója, Ruzsinszky-Takács Ilona volt, aki
maga is gyakorló anyuka, ezért is tartotta fontosnak, hogy
a multinacionális cég segítsen a gyerekek gyógyításában.
A LEGO üzemi tanácsa pedig támogatta a minõségbiztosítási igazgató kezdeményezését.
– A LEGO csoport folyamatosan növekszik, egyre több
helyen, egyre több kollégával dolgozunk együtt, és ez azt
is jelenti, hogy egyre több kisközösség életében veszünk

részt. Felelõs vállalkozásként arra törekszünk, hogy ez az
együttmûködés mindenki számára hasznos legyen – mondta el Ruzsinszky-Takács Ilona.
Az átadóünnepségen Jesper Hassellund Mikkelsen, a
nyíregyházi LEGO gyár igazgatója, a LEGO csoport alelnöke hozzátette, a cég rendkívül fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, és különösen szívén viseli a hátrányos helyzetû, beteg gyerekek megsegítését és támogatását, hiszen a gyermekek a jövõ építõi és reménységei.

FEJLÕDIK AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALA
– A megyében egyedül a Jósa András Oktatókórházban
található Gyermeksebészeti mûtõ, ezért is örömteli és szükségszerû, hogy a LEGO által felajánlott sebészeti eszközök révén tovább fejlõdik az ellátás színvonala a 15 ágyas
Gyermeksebészeti részlegen – fogalmazott dr. Adorján
Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-fõorvosa.
A laparoszkópos torony a kis betegek testébe vezetett
kamera segítségével kíméletesebb, kisebb bemetszésekkel elvégezhetõ mûtéteket, ezáltal gyorsabb felépülést tesz
lehetõvé, a videogasztroszkóp pedig az emésztõrendszeri
megbetegedések diagnosztizálásában elengedhetetlen. A
LEGO nem elõször adományoz egészségügyi eszközt a
nyíregyházi intézményeknek. Tavaly a helyi mentõszolgálatnak vettek egy speciális gyermekmentõ jármûvet, több
mint 30 millió forint értékben. (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

LELKÜNK EGÉSZSÉGÉÉRT
A Lelki Egészség Világnapjáról 1992 óta emlékeznek
meg minden év október 10-én.
A világon kb. 450 millió ember szorong és 120 millió
depressziós. Évrõl évre tendenciaszerûen nõ a kábítószert
kipróbálók és a rendszeresen fogyasztók száma is. Közöttük pedig egyre több a fiatalkorú. Ezek vitathatatlan tények. A megdöbbentõ statisztikákról hallunk nap mint nap,
azonban az igazán hatékony összefogás, a tényleges lépések, a fiatal, felnövekvõ generáció mentális egészségvédelme összességében mégis rendkívül elhanyagolt terület. Az ország lakosságának romló mentális állapota miatt
fontos össztársadalmi szinten ráirányítani a figyelmet a

az oktatókórházban. Az új mûtõ technikai felszereltsége
XXI. századi színvonalon biztosítja a gyermeksebészetben
is egyre gyakoribb endoszkópos beavatkozásokat, amelyek a hagyományos, nyílt mûtéteket helyettesítik. (A mûtõ
egyik legfontosabb berendezését, a 24 millió forint értékben vásárolt laparoszkópos tornyot a LEGO cég adományozta a Gyermekgyógyászati Osztálynak.) Számos speciális ellátás csak a Jósa András Oktatókórházban érhetõ
el a megyében. Éppen ezért fontos mérföldkõ a kórház
életében, hogy a gyermekgyógyászati ellátás tovább fejlõdik, és a megszokott magas színvonalú, korszerû szakmai és orvostechnológiai feltételek fogadják a kis betegeket a jövõben is.

ÚJRAÉLESZTÉS
VILÁGNAPJA
Magyarországon évente több ezer ember veszíti
életét otthonában vagy közterületen hirtelen szívmegállás következtében, miközben azonnal megkezdett
újraélesztéssel többségük megmenthetõ lenne.

különbözõ életszakaszokban jelentkezõ lelki betegségekre. A mentális megbetegedések nemcsak súlyos egészségügyi, hanem szociális és gazdasági problémát jelentenek
világszerte.

SEGÍTSÉGET KELL KÉRNI!
A pszichiátriai problémával küzdõ embertársaink betegsége nagyrészt az elszigeteltségükbõl fakad és ezek
kizárólag orvosi kezeléssel nem oldhatók meg. Amennyiben megfelelõ támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, õk is a
társadalom hasznos tagjai lehetnek. A lelki egészségért
ugyanúgy, mint a fizikai jól létünkért, nap mint nap tennünk kell, de ha a probléma túllép rajtunk, ne féljünk segítséget kérni a szakemberektõl!
A nagykállói Sántha Kálmán Szakkórház minden
évben programsorozatokkal, elõadásokkal hívja fel a
figyelmet a lelki egészség fontosságára. Az idén október 10-én a szakkórház dísztermében elõadásokat hallhatnak az érdeklõdõk 12 órától.

Október 16-a (vasárnap) az Újraélesztés Világnapja. Ezen a napon az Országos Mentõszolgálat az elsõsegélynyújtás jelentõségére hívja fel a figyelmet és
nyílt napot tart. Így lesz ez a Nyíregyházi Mentõállomáson is, ahová szeretettel várnak kicsiket és nagyokat egy térítésmentes újraélesztés-oktatásra 9 és 17
óra között, bármikor. A nap folyamán az érdeklõdõk
mentõápolók és mentõtisztek segítségével megtanulhatják a mellkaskompresszió és a helyes lélegeztetés
folyamatát is.

Sántha Kálmán Szakkórház

8

2016. OKTÓBER 7.

HIRDETÉS

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

Szájkímélõ protézisújdonságok
az ínyfájdalom és a feltörések ellen
Halloween akció a Denfonál: nyugdíjasoknak fogsor fél áron!
A teljes alsó protézis stabilitása elégtelen,
fájdalmat okoz a viselõjének, sokszori korrekció után is töri a fogínyt. A Denfo fogsorújdonságai meghozták a puhaságot a fogsorosok számára!
Egy új eljárással azokon segítünk, akiknek gondot okoz a viselés, különösen rágáskor. A több
nemzetközi nagydíjat elnyert, bevizsgált, puhán
maradó protézisanyag a megoldás, melyet a
Denfo Fogsorcentrumban alkalmazunk. A protézis alsó, ínnyel érintkezõ felülete készül az új,
puha mûanyagból: enyhítve a rágáskor keletkezõ nyomást, mely az érzékeny ínyre nehezül.

Puha alaplemez elõnyei:
– az ínyfeltörés okozta fájdalom megszûnik,
– akik nem tudták hordani az alsót, azok is
viselik,
– nagyon lesorvadt íny esetén is alkalmazható,
– könnyebben megszokható, kényelmes viselet,
– jobban tapad, nem esik ki,
– régi, kemény protézis is kibélelhetõ, hogy
ne törjön a fogsor.

legétõl idomul az ínyhez. Könnyû, vékony, rugalmas, fémmentes és esztétikus. Életre szóló
törés-repedés elleni garanciával rendelkezik.
Nincsenek rajta fémkapcsok, az ínnyel egyszínû, láthatatlan, hajlékony nylonkapcsok biztosítják a jó fekvést, helyben maradást, illeszkedést. A 2016 Év Fogpótlása címet elnyert iFlex
fogsor fém- és akrilátallergiásoknak is tökéletes
választás. Világújdonság Nyíregyházán – csak
a Denfo Fogsorcentrumban!
Halloween akció! Készüljön a mindenszentekre tökéletes mosollyal!
A hagyományos alsó-fölsõ fogsor nyugdíjasoknak most hihetetlenül olcsó!
Csak 75 000 forint november 5-éig, a cikket
felmutató nyugdíjasoknak!
A Denfo Fogsorcentrumban ingyenes az állapotfelmérés, az összes fogpótlásféleség megtekinthetõ, fogorvosdoktor kollégánkkal együttmûködve csináltathatja fogát.

Eredeti Amerikai Világsiker

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

Hibabejelentés: 42/451-644

Az Egyesült Államokban kifejlesztett rugalmas, törhetetlen, egyedülállóan ínykímélõ TCS
iFlex thermoplasztikus protéziseinket azoknak
ajánljuk, akiknek gyakran eltörik, megreped a
fogsoruk, nehezen szokják meg a hagyományos,
kemény protkót. A világon elsõként a száj meEgészségpénztári és Kelet Hûségkártya elfogadóhely.
Nyíregyháza, Korányi–Sipkay u. sarok (a Bánki szakközéptõl a 2. köz jobbra).
Telefon: 06-42/443-610, 8.00–16.00. d e n f o . o l d a l u n k . h u

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

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

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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„HELLÓ, ISMERJÜK EGYMÁST?”
INTERJÚ A NYÍREGYHÁZI RABÓCSI RENÁTA DIVATTERVEZÕVEL
Azt a régi közmondást, hogy a ruha teszi az embert,
már többen többféleképpen megcáfolták, az azonban tény,
hogy a viselet sok mindent elárul gazdájáról. Éppen ezért
fontos, hogy minden darab igazodjon az illetõ alakjához
és személyiségéhez is – vallja Rabócsi Renáta, akinek ruháit ismerik már Kölntõl Párizson át egészen Bangkokig,
és neves sztárok kérik, hogy valósítsa meg elképzeléseiket, õ mégis nem divattervezõnek, hanem nõiruha-készítõnek titulálja magát. Az ok pedig egyszerû: nemcsak tervez, de szab és leül a varrógép elé is. Vele beszélgettem...

dapesti színésznõk, énekesek. Épp a napokban volt nála
próbán Radics Gigi, de Horváth Gréta, az Éjjel Nappal Budapest címû sorozat szereplõje is az õ estélyi viseletében
vonult be a Story Gálára. Renáta azt mondja, sokat köszönhet a sorsnak, pályája alakulásában. Szerencsésnek tartja
magát, hogy munkája során olyan emberekkel dolgozhatott már együtt, akiktõl sokat tanult is.

A nyíregyházi Rabócsi Renáta nevével és munkájával az
utóbbi napokban újságcikkek tucatjaiban lehetett találkozni. Õ volt az ugyanis, akinek menyasszonyi, majd menyecskeruhájában mulatott a násznéppel Szabó Zsófi. (A népszerû színésznõ, televíziós mûsorvezetõ egyébként a hétvégén Nyíregyházán mondta ki a boldogító igen-t.) A sor
azonban ezzel még nem ér véget: szintén Renáta készíti a
Miss International világverseny színpadi show ruháit és a
nemzeti viseleteit, állandó megrendelõi között vannak bu-

Renáta Budapest után hazaköltözött Nyíregyházára és
ahogy õ mondja, azóta is próbál érvényesülni. Megrendelései pedig szerencsére vannak szép számmal az ország
minden pontjáról, sõt az utóbbi években az országhatáron túlról is.
– Néhány hónapja hatórás utat tett meg egy lány azért,
hogy eljöhessen hozzám és készíthessek neki egy ruhát.
Volt már olyan vendégem, aki repülõjegyet vett és Kölnbõl elrepült ide. Számos lehetõséget és megrendelést kapok külföldrõl. Jelenleg három város ruházati üzlete várja
ruháimat. Az elsõ megkeresés Párizsból érkezett, a tervezõk utcájában lévõ üzlettõl kaptam ajánlatot. Sokszor gondolkodom azon, hogy miért kell, amit én csinálok. Vendégeimrõl tudom, hogy világhírû tervezõk ruháit is felvehetik, mégis ide jönnek, tõlem kérnek segítséget. Ilyenkor
kérdezem, hogy miért én? A válasz az, hogy minõségi ruhákat készítek és a sajátos szabásommal kiemelem, hangsúlyozom a nõiességet.
IDÉN A CSIPKE ÉS
A KRISTÁLY HÓDÍT

NÁRAY TAMÁSSAL IS DOLGOZOTT
– A Nyíregyházi Wesselényi Miklós Szakközép és Szakiskolában végeztem nõiruha-készítõként és a szakmám
kiváló tanulója voltam. Ezt követõen Budapestre költöztem, ahol elkezdtem dolgozni Náray Tamásnál – az egyik
legsikeresebb hazai divattervezõnél – egy évig a varrodájában, majd az üzletében. Lenyûgözõ embert ismerhettem meg a személyében és sokat tanulhattam azáltal, hogy
mellette lehettem. Ezt követõen Németh Anikó divattervezõhöz kerültem, majd megnyitottam üzletemet a Váci
utcában. Egy idõ után rájöttem, mindegy, hol vagyok, úgyis
megtalálnak az emberek. Így felesleges volt a Váci utcai
üzletet fenntartani, otthon kezdtem dolgozni. Ez azonban
meglehetõsen ingerszegény volt, ezért elkezdtem dolgozni
a Katona József Színházban is, ahol megismerkedtem a
Nemzeti Színház varrodavezetõjével, és õ egybõl munkát
ajánlott nekem.

– Idén a csipke és a kristály hódít. A kristályt bármilyen
mennyiségben fel lehet vinni egy ruhára igényesen és ízléses
minõségben. A csipkék pedig annyira szépen kibõvültek,
hogy már mindenféle stílusban megtalálhatók. Elég sok igényt
lehet vele kielégíteni. Fontos számomra az egyediség, ezért
nagyon zavar, ha más tervezõnél észreveszek ugyanolyan
anyagot, mint amilyet én használok. Ennek elkerülése érdekében újabban külföldrõl szerzem be a kelméket, illetve próbálom megváltoztatni az anyagokat, így egészen új dolgot
tudok alkotni. Most a textilfestéssel próbálkozunk, ez igazán
egyedivé teszi a ruhákat.
Renáta azt vallja, hogy a ruhakészítés nemcsak a munkája, hanem a hobbija is. Mit tervez a jövõre nézve? –
Világmárkát létrehozni...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„IMÁDTAM A SZÍNHÁZAT”
– Amikor a Vámpírok bálja címû darab jelmezeit készítettük a bécsi operának, Kentaur, a díszlet- és jelmeztervezõ hozta az elképzeléseit, és egy bonyolultabb fazonú szoknya fejtörést okozott a technikusok között. Én
épp akkor lettem kész egy ruhával. Rápillantottam a tervre és elmondtam a kivitelezés menetét. Tíz másodperc
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néma csönd és döbbenet után odafordult hozzám Kentaur, hogy „helló, ismerjük egymást?”. Ettõl a pillanattól kezdve már nem varrónõként dolgoztam tovább. Ott
voltam az egyeztetéseken, modelleztem, szabtam... (Hazaköltözésem után körülbelül egy évvel szerettek volna
visszahívni a varrodavezetõ pozícióba.)
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.
A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személynek adományozható, amely vagy aki tevékenységével jelentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életének fejlõdéséhez.
A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy személy vagy szervezet kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2016. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kálmán Díj” adományozásának rendjét.
A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (továbbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen kerül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2016.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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KULTÚRA

A KULISSZÁK MÖGÖTT...
Miközben Kosik Anita és Puskás Tivadar lélekben már
a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû elõadás holnapi premierjére készültek, egyéb örömteli események részesei is voltak.
Kevés nagyobb öröm érhet egy színész apát, mint mikor a fiával együtt lép színre. Így érzi ezt Puskás Tivadar,
a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja is, aki az
országszerte ismert, az X-Faktor zsûrijében is szereplõ „Petivel” lép színre idõnként Budapesten a Beszélõ levelek
címû szerkesztett mûsorban. Közvetlen közelrõl érzékelhette, hogy színészileg nagyon sokat fejlõdött a fia. Mint
elmondta, ez nyilván azzal is összefügg, hogy sokat játszik színházban, fõként a Madáchban, és tévésorozatokban is. Megvan benne a pályához szükséges intelligencia
és alázat. Jó példa erre, hogy a barátnõjét, a Junior Prima
díjas színésznõt, Eke Angélát elkísérte a lengyelországi
Lódzban a Nylon Group nevû formációjuk egyik fellépésére, ahol Peti világosítóként dolgozott. Hazatérve zenekarával, a The Biebersszel egy klipet forgattak. A Cometdíjátadó fõcímdalát készítették, melyet Dani fia írt, s Peti
adott elõ. Õ az egyik kategória jelöltje is. Milyen elõadásban lépett fel apa és fia?
– Híres emberek magán- és nyílt leveleivel ismertetjük
meg a nézõket ilyenkor moderátor közremûködésével –
tudtuk meg. Legutóbb Lackfi János, József Attila-díjas költõ, író oldotta meg az „átkötéseket” roppant szellemesen
és okosan. Fullajtár Andrea, Szirtes Ági, Kovács Patrícia
és Rujder Vivien voltak a partnereink. Peti játszotta a fiatal férfit, én pedig az idõsebbeket, Lincolntól kezdve Déry
Tiboron át Veres Pál szexológusig. Ez egy háromnapos
sorozat része volt, melynek a nyitónapján szerepeltünk.

Pesten a Mozsár Kávézóban adtuk elõ, ahol van egy színházterem, ami zsúfolásig megtelt. Hatalmas sikerünk volt.

KOSIK ANITA EGRI BEUGRÁSA
Kosik Anita, a Móricz Zsigmond Színház mûvésze bravúrosan szerepelt az V. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál
zárónapján a Gárdonyi Géza Színházban. Szerepét Bánfalvi Esztertõl vette át A hét fõbûn címû Bertolt Brecht–
Kurt Weill opera-balettben. Anitát az elõadás karmesterének és rendezõjének, Szabó Sipos Máténak Selmeczi
György zeneszerzõ és karmester ajánlotta, aki tanára volt
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem zenés színész szakán. Kiváló hangú mûvészünk – aki az elõadásban Annát
testesítette meg – nagy tisztelõje Brechtnek, így óriási örömmel töltötte el a felkérés.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel
rendelkezõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyilvántartásba vett önszervezõdõ közösségeket, hogy 2016. november 10-éig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja: A generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolításának elõsegítése.
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszervezõdõ közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
létrejött alapítványt (ide nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásárlásához, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával,
egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága)
címére.
A Pályázati adatlap és Pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.
A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással
ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.
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– Annáról szól a mû, egy tiszta lelkû lányról, aki elindul
szerencsét próbálni, hogy a családjának segíteni tudjon.
Otthont akar nekik teremteni, méghozzá táncosként, mert
ehhez van tehetsége. Hét évig kalandozik, és közben minden fõbûn elkövetésébe belekényszerül – legtöbbször a
saját hibáján kívül. Egy lokálból Los Angeles-ig jut el, és
hûségesen hazaküldi a gázsiját, hogy végül arra térjen
vissza Luisianába, hogy nem változott semmi, hiábavaló
volt az áldozata. Ketten játszottuk Annát: az érzelmei fõleg táncban kerültek kifejezésre Tóth Karolina interpretálásában, és én képviseltem a racionalitást a dalokkal. Az
Egri Szimfonikusokkal szintén nagy öröm volt együtt dolgozni. Ez volt életem elsõ beugrása! Összesen négy próba
alatt hangolódott össze a zenekar, a négytagú kórus, a táncosok meg én. Bár megmutathatnánk a nyíregyházi közönségnek is!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók részére, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
– az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók is,
– az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Elsõsorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban,
akiknek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft), méltányosság esetén annak
200 százalékát (57 000 Ft).
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül! A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati
felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalakról.
További információ a 42/524-524/107-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2016. október 4–2016. november 8. A
települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
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MOZDULJ NYÍREGYHÁZA

MOZDULJ: KÖLYÖKBIRKÓ ÉS CSALÁDI JÓGA
Már a szülõk is csatlakozhatnak a kisiskolások jógaóráihoz, sõt, „kötelezõ” is beszállniuk, hiszen csak egy
matracot vihetnek. Ezzel is bõvült a „Mozdulj Nyíregyháza!” második féléves sorozata. Az önkormányzat által
szervezett ingyenes programsorozat másik új eleme a
kölyökbirkózás, ami szintén sok fiatalt csábíthat a Kodály Zoltán Általános Iskola küzdõterére.
A Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában segítettek a két új mozgásforma marketingjében az edzõk.
Bár, aki elõször elmegy például egy családi jógára, a következõt már biztosan nem akarja kihagyni.

A SZÜLÕK IS BESZÁLLNAK
Benkeiné Perger Éva jógaoktató a korábbi kísérlet szerves folytatásának nevezte a mostanit. Az elõzõ félévben
ugyanis ovisoknak, kisiskolásoknak már tartottak jógát, ám
akkor a szülõk jórészt a padon ültek, és figyelték, amint a
gyerekek a mesevilágba merülve sajátítják el az alapokat.
S mivel egy-két játékba sikerült õket bevonni, úgy gondolta, miért ne csinálhatnák õsszel együtt? Így lett belõle
egy igazi, szülõ-gyermek kapcsolatot elõsegítõ alkalom.
– Mivel csak egy matracot lehet hozni, így garantált a
sok érintés, és a közösen megélt élmény és öröm – mondta Éva. – A sok apró pici mozgásból álló feladatsort könnyû
teljesíteni, hiszen nem kicsavart pózban, fejen állva
mantrázunk egy órán keresztül... Sõt, ez segíthet a stresszoldásban is, ami már az alsó tagozatosoknál is fontos dolog. Így a sok masszírozással, kacagással kísért órák igazán értékes idõvel ajándékozzák meg a családokat a Ko-
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dály iskolában – ajánlotta a szerda 17 és 18 közötti lehetõséget a jógaoktató. A birkózás talán a legõsibb mozgásformák egyike, ami sejtjeink része – ezt már Pocsai István
birkózóedzõ mondta. A Nyírsport SE elnöke, egyben szakosztályvezetõje sikernek könyveli el, hogy húszévnyi szünet után sikerült újraindítani a korábban szép hagyományokkal rendelkezõ birkózást Nyíregyházán. Utánpótlás
korosztályban vannak már sikereik, s nemrégiben négy
ország és 260 versenyzõ részvételével nemzetközi tornát
is rendeztek. – Az utóbbi három esztendõben pedig – a
hagyományos, görög-római ihletésû mellett – egyre nagyobb teret nyer a népi jellegû nálunk is: a strand-, a grundés az övbirkózás – sorolta.
– Örömteli, hogy bekerült a grundbirkó a Diákszövet-

ség programjába, így már diákolimpiai sport lett belõle.
Bár ezeken az alkalmakon nem versenyre készítjük a 7–
14 éves korosztály tagjait, hanem játékos formában az alapok elsajátítására. S mivel a mozgáskoordinációt és a koncentrálóképességet is fejleszti, ezért jótékony hatással lehet a tanulásra is – utalt az elõnyökre az edzõ.
S ha valakinek ez nem elég, hogy pénteken 18 és 19
között ezt az ókori olimpiák óta népszerû sportot válassza,
gondoljon bele, hogy a magyar népmesék is tele vannak
birkózással, s az edzõ szerint az elsõ hazai, írott „mûvelõje” e mozgásnak maga Szent László királyunk volt. Még
freskók is õrzik az emlékét, mikor lebirkózta a besenyõ
harcost...
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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DIÁKSPORT NAP

ÖREGDIÁK KÉZIMECCS

A Városi Diáksport Napra több százan érkeztek a Városi Stadionba, és számos sportágat kipróbálhattak a résztvevõk. Lehetett kung-fuzni, focizni, volt
verseny streetballban és strandröplabdában is. Az eseményen dr. Kovács Ferenc
polgármester és Baracsi Endre, a Megyei
Diáksport és Szabadidõ Egyesület elnöke egy együttmûködési szerzõdést is aláírt, és ennek köszönhetõen a megye és
a város nagyobb eséllyel pályázik diákolimpiai döntõk rendezésére. A diáksport napon váltófutás, illetve kötélhúzás után kiderült, mely iskolák a leggyorsabbak, illetve legerõsebbek.

35. alkalommal találkoztak a Zrínyi
Ilona Gimnázium egykori kézilabdásai.
Az öregdiák találkozón az iskola korábbi tanulói a jelenlegi csapat tagjai
ellen is pályára léptek. Bartha Dénes
edzõ kezei alatt több felnõtt és korosztályos válogatott is nevelkedett, és rengeteg NB I-es játékos került ki a Zrínyibõl. Az öregdiákok a hagyományos kézimeccsre az ország különbözõ pontjairól, sõt külföldrõl is eljöttek. Az eseményen Nagy Zsuzsáról is megemlékeztek az egykori iskolatársak. A korábbi kézilabdás sajnos már nem lehetett ott a találkozón.

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AEROBIK MAGYAR KUPA
Nyíregyházán rendezik az Aerobik Magyar Kupa sorozat következõ fordulóját.
Az ország különbözõ pontjairól közel ezer
versenyzõ érkezik. A házigazda FlexiTeam sportolói abban bíznak, több nyíregyházi csapat is dobogóra állhat a hétvégén.
Több érmet is szereztek a Flexi-Team
aerobikversenyzõi az elmúlt években. Tíz
éve alakult az egyesület, és számos elsõ
helyet szereztek már a Magyar Kupában,
valamint nemzetközi versenyeken is. Takács Dorka szinte a kezdetektõl itt van, egy
évtizede kezdte az aerobikot.
– Hároméves koromban kezdtem el az
aerobikot, de az elején még nem indultam
versenyeken. Az elmúlt években viszont
már igen, és mindig dobogós helyeken végeztünk. Ez egy nagyon jó közösség, és
nemcsak a sport miatt járunk edzésekre,
hanem a társaság miatt is – mondta Takács
Dorka versenyzõ.
A hétvégén elõször versenyezhetnek
hazai környezetben. Szombaton és vasár-

A Flexi-Team több versenyzõje is éremesélyes
nap a Continental Aréna lesz a Magyar
Kupa következõ fordulójának helyszíne.
– 800–900 versenyzõt és kísérõiket várjuk a hétvégére. Hazai környezetben szeretnénk jól szerepelni, és a fináléba kerülni. Az egyesületünknek jelenleg több mint
120 tagja van, közülük nyolcvanan már
versenyeken is rajthoz állnak – mondta
Magyar D. Judit edzõ.
A versenyen a legjobbak a döntõbe juthatnak. A nyíregyházi egyesülettõl 15 egység indul.

MEGSÉRÜLT A CSAPATKAPITÁNY

Rudolf Gergely tudta, nagy a baj
Már csak három perc volt hátra a Soroksár elleni meccsbõl, amikor Rudolf
Gergely felugrott fejelni. A levegõben
meglökték, és olyan szerencsétlenül esett,
hogy megsérült a térde. Nem is tudta folytatni a játékot, úgy kellett lekísérni.
– Azonnal tudtam, hogy nagy a baj, amit
meg is állapítottak az orvosok. Az oldalsza-

lag és a hátsó keresztszalag is részlegesen
elszakadt. Nagyon szomorú vagyok, mert jó
erõben voltam, a játék is jól ment, erre most
hosszú ideig nem léphetek pályára. Talán az
egyetlen jó hír, hogy jelen állás szerint nincs
szükség mûtétre. Most három hétig egy rögzítést kell viselnem, és nem mozoghatok,
aztán kezdõdhet a rehabilitáció – mondta
Rudolf Gergely.

SPORTPROGRAM
Október 7-8., péntek-szombat VMKK,
Wing-Tsun Kung Fu szeminárium
Október 8-9., szombat-vasárnap 10.00
Continental Aréna, Aerobik Magyar
Kupa
Október 9., vasárnap 18.00 Bem iskola, Nyíregyházi KC–FTC férfi kézilabda-mérkõzés
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 9., vasárnap 20.00 Nyíregyházi KC–FTC kézilabda-mérkõzés közvetítése
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA. Szeptember 30-án, nagy érdeklõdés mellett nyílt meg „Az év természetfotósa 2015” kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat még október 26-áig megtekinthetõ a VMKK földszinti kiállítóterében és emeleti galériájában. A belépés díjtalan!
SZÉLFORGÓ; KENYÉR VILÁGNAP. A Csiriptanya Játéktár
programjai: október 8-án 9.30–12.30: Szélforgó könyvlapokból. 13-án 10.00: A kenyér világnapja. „A mindennapi kenyerünk” – dr. Bodnár Zsuzsanna elõadása. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
BRINGÁVAL A KÖNYVTÁRBA! Vetélkedõvel egybekötött
városnézés és könyvtár-túra, a Zöld Kerék Alapítvány közremûködésével, október 8-án 10.00 órától. Gyülekezõ a Kossuth téren.
SZÕLÕSKERTI MULATSÁGOT tartanak október 8-án 10.00
órától Kistelekiszõlõben, a Tündérkert Keleti Óvoda udvarán, ahol a gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás, a felnõtteket színes színpadi programok várják. Információ: www.vacimuv.hu, 42/512-927.
BUMFORDI. A Burattinó Bábszínház elõadásai: október
8-án 16.00: Bumfordi. 9-én 10.00: Ravasz tavasz. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
NYÍRERDÕ NAP. A XX. Erdõk Hete országos programsorozat részeként október 8-án ismét NYÍRERDÕ Nap lesz Nyíregyházán, a Sóstói-erdõben, az Erdei Tornapályánál! A rendezvény ingyenes. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
LENGYEL NYELVTANFOLYAM. A Nyíregyházi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat lengyel nyelvtanfolyamot szervez. Jelentkezni lehet: tamas.barkanyi@btandsons.hu; 20/9308409.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. október 11., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. október 11., 16.00 óra.
Helyszín: Arany János Gimnázium Szabó Lõrinc
Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u.,
klubszoba.
ÕSZI TÁRLAT. Hetedik alkalommal rendezte meg a Jósa
András Múzeum a megyében élõ és alkotó képzõ- és iparmûvészek éves seregszemléjét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Õszi Tárlatot. A 33 alkotás október 9-éig tekinthetõ
meg az intézményben.
TANÉVNYITÓ A MÚZEUMBAN. A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében rendezi a Múzeumpedagógiai évnyitót a Jósa
András Múzeum, partnerintézményei közremûködésével október 10-én 14.00 órától. Az eseményen kerül sor a Múzeumbarát Iskola és a Múzeumbarát Pedagógus díj átadására,
majd tájékoztatják a vendégeket a tanévben várható programokról, kiállításokról és akciókról.
KRÚDY GYULA-EMLÉKSZOBA. „A Nyírség álmodója”
címmel Krúdy Gyula-emlékszoba nyílik október 14-én 11 órakor a Jósa András Múzeumban. Kísérõrendezvény: Krúdy és
Nyíregyháza – a Jósa András Múzeum Baráti körének estje
október 10-én 17 óra. Elõadó: dr. Dámné dr. Rácz Magdolna
irodalomtörténész.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: október 10-én 16.00: A Magyar-Finn Baráti Egyesület kiállításának megnyitója (megtekinthetõ: 21-éig). 11-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 17.00: Bibliai szabadegyetem – a katakombák egyháza, dr. Tokics Imre elõadása. 12én 10.00–10.45: Baba angol. 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója. Téma: Kisvárosi bohémek. Krúdy Gyula
emlékezete – novellái tükrében. 13-án 10.00: A Janikovszkyemlékkiállítás megnyitója (megtekinthetõ: november 4-éig).
IDÕSEK AKADÉMIÁJA 2016. Október 11-én 14.00 órától
Koszorúér betegségek és megelõzési lehetõségei címmel dr.
Szilágyi Attila fõorvos tart elõadást. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.

KRÚDY NAP
Az idén október 14-én, pénteken emlékezünk Nyíregyháza neves szülöttére. Krúdy Gyula tiszteletére emlékszoba is nyílik és a szokásos ünnepi mûsor mellett
felolvasás és koszorúzások is színesítik a napot. Részletes program: nyiregyhaza.hu, programajánló rovat.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 8., szombat 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Október 11., kedd 19.00 Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
Október 12., szerda 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Október 13., csütörtök 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
Október 14., péntek 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
2016. OKTÓBER 7.

AGYKONTROLL TANFOLYAM. A novemberben induló
agykontroll tanfolyamról tartanak ingyenes tájékoztatást az
érdeklõdõknek az Alvégesi Mûvelõdési Házban október 11én 17.00 órától. Információ: 42/462-400.
A BOLDOGSÁG KLUB következõ foglalkozása október 11én 17.00 órától várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822/104-es mellék.
„ORSZÁGOS HADITORNA VERSENY”. A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erõsítésére, a honvédelmi nevelés elõsegítése, valamint a sport és egészséges életmód népszerûsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium
a 2016/2017-es tanévben is meghirdeti a „Országos Haditorna Versenyt”. A verseny résztvevõi: középiskolák 9–12.
évfolyamos tanulóiból álló csapatok. Nevezési díj nincs! A
verseny ideje, helye: október 13. 9.00 óra, Sóstói Múzeumfalu. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
NYÍLT NAP. A Szent Imre Katolikus Gimnázium nyílt napot tart 2016. október 18-án nyolcadikos diákok és szüleik
számára. A nap során a diákok interaktív órákon vehetnek
részt.

Lehozzuk Önnek a csillagokat!
Színház és koncert a javából
a Váci Mihály Kulturális Központban
Nyíregyháza kulturális életében nem egyszerû dolog új színfoltot felmutatni, mivel nagyon széles a paletta. A Váci Mihály Kulturális Központ most mégis
próbát tesz erre, hét alkalomból álló rendezvénysorozatával. Minõségi színházi elõadásokkal és koncerttel indul útjára a „Lehozzuk Önnek a csillagokat” fantázianevû kezdeményezés. Nem véletlenül született
a szervezõk részérõl a szlogen, hiszen Kossuth- és Jászai-díjasok, érdemes mûvészek érkeznek hónapról
hónapra az agóra színháztermébe. A darabok a vidám mûfajt képviselik, hiszen erre folyamatos a közönség részérõl az igény. Az „Indul a bakterház”, mint
örök kedvenc mellett láthatják Molnár Ferenc
„Olympia” címû vígjátékát, Görgey Gábor tollából a
„Komámasszony, hol a stukker?” klasszikusát és más
parádés szereposztású darabokat. A színházi programok között igazi kuriózumnak ígérkezik Illényi Katica adventi koncertje, aki egy varázslatos hangszert is
megszólaltat mûsorában. Egyszóval, ha valaki eddig
Budapestre járt ezekért az élményekért, mostantól elérheti õket Nyíregyházán is. A hét elõadáson túl természetesen újabb és újabb kulturális élmények elõkészítése zajlik az agórában, melyek más mûfajok
kedvelõit is meg fogják szólítani 2017 tavaszáig. A
programok könnyebb elérhetõsége érdekében az intézmény elindította szeptember elejétõl az elektronikus jegyértékesítést is, a VMKK honlapján és a jegy.hu
oldalakon keresztül. Célunk, hogy városunkon túl a
környezõ települések lakossága is bõvítse vendégkörünket.
Lázár István

15

HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AHOL EGYKOR HITELEK,
MA HÁZASSÁGOK KÖTTETNEK
Az Általános Hitelintézet 1904. június 30-án kezdte
meg mûködését a Városház (1911-tõl Zrínyi Ilona) utca
7. sz. alatti Friedmann-féle ház helyiségeiben. Az új hitelintézet élén Lázár Kálmán ny. fõügyész-helyettes, elnökigazgató állt, az ügyvezetõ elnöki tisztet Geiger Béla
töltötte be, míg az igazgatóságban helyet kapott Geduly
Henrik evangélikus lelkész is. A Nyírvidék gyakran beszámolt a nyereséggel mûködõ hitelintézet jótékony célú
felajánlásairól is.
Az 1910-es évek elsõ fele a nagy építkezések ideje
városunkban. Ekkor épülnek a bankintézetek palotái is:
az Osztrák-Magyar Banké (jegybank) és a Szabolcsi
Agrár Takarékpénztáré 1911-ben, a Nagytakaréké 1912ben. E sorba illeszkedik az Általános Hitelintézet épülete is, amelynek terveit Papp Gyula és Szabolcs Ferenc
budapesti mûépítészek készítették el 1911-ben. (Az építészpáros tervei alapján épült még fel a Nyírvíz-palota,
valamint Nyírbátorban a takarékpénztár és a városháza, Kisvárdán pedig a zsinagóga.) A munkálatok 1912
tavaszán kezdõdtek, a kivitelezéssel Király Sándor és
Adorján János helyi vállalkozókat bízták meg.
A kétemeletes épület ablakainak eltérõ mérete és formája, valamint a földszint színes mozaikdíszei és kovácsoltvas kapui szecessziós ihletésûek. A homlokzatán egy
férfi és egy nõi szoboralak látható. A férfialak kezében jól
olvasható a „Hitel” felirat. Érdekesség, hogy az épület
díszüvegezési munkáira Róth Miksa is tett ajánlatot, s
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mivel az övé volt a kedvezõbb, valószínûleg a kivitelezést is õ nyerte el. Talán a bejárat mellett látható mozaikdíszek is az õ munkái. Az egyik kapuzat fölött dolgos
puttók serénykednek, akárcsak a nyírbátori takarékpénztár épületén. A hitelintézet székházának földszintjén különbözõ üzletek is helyet kaptak, ahogyan mai állapotában is, kiegészülve magánlakásokkal és a házasságkötõ
teremmel. Ez utóbbi az egykori pénztárterem helyén
mûködik. Az épületet 2010-ben kívül-belül szépen felújították, így az méltó keretet ad a boldogító igenek kimondásához.
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