2

NAPRÓL NAPRA

BÛNMEGELÕZÉSÉRT.
A nyíregyházi Közterület-felügyelet munkatársai közlekedési szabályszegés miatt nem büntetnek a térfigyelõ kamerák felvételei alapján.
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TEMETKEZÉS

KILENC GYERMEK
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DIÁKSIKER

RÍMFARAGÓK.
A Kodály Zoltán Általános Iskola 3. b-sei letarolták a mezõnyt és az
összes rangos elismerést elhozták a Megyei
Rímfaragó Versenyrõl.

FORGALOMKORLÁTOZÁS SZOMBATON DÉLELÕTT
Május 20-án ismét megrendezik Nyíregyházán az Electrolux futást. Több táv közül választhatnak majd az indulók. Lesz félmaratoni egyéni és váltóverseny, valamint családi futás is, de játékos feladatok, vetélkedõk és gyerekeknek szóló kísérõ
programok is színesítik a napot. A megszokottaktól eltérõen, idén a versenyre Nyíregyháza belvárosában kerül sor, a Kossuth tér, Dózsa György utca, Vay Ádám krt.,
Hunyadi utca, Bocskai utca és Kossuth tér útvonalon, emiatt teljes forgalomkorlátozásra kell készülni reggel 8.00 órától egészen 12.30-ig az érintett útszakaszokon. A
verseny útvonalát a www.nyiregyhaza.hu oldaláról tölthetik le az érdeklõdõk. A
szervezõk kérik az autótulajdonosokat, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint,
fokozott figyelemmel közlekedjenek!
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KENYÉRLÁNGOSOS VÁROSNAP PÉNTEKEN

Ezer szelet kenyérlángos, forgatag, emléktábla-avatás
és izgalmas koncertek. Csütörtökön és pénteken ismét a
város újratelepítésére emlékezik Nyíregyháza. Pontosan
264 éve lesz annak, hogy Károlyi Ferenc gróf békési és
felvidéki tót családokat hívott a háborúk után elnéptelenedett szabolcsi birtokára. (Képünkön a Városüzemeltetés által virágokkal díszített belvárosban is a pénteki program ajánlja magát a járókelõknek.)
13 méter hosszú és összesen 1000 adagos kenyérlángos készül a Sipkayban a Városnapra. Egy kis ízelítõt hozott a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója kedden két diák
segítségével a városházi beharangozóra. Tóthné Zsigó Zita
arról is beszélt, hogy közel 50 kiló lisztet használnak majd
fel hozzá, de több tíz kilogramm tejföl, túró és szalonna-

kocka is ízesíteni fogja a tirpák asztalokon is gyakran megforduló finomságot. A kenyérlángost pénteken 15 órakor
dr. Kovács Ferenc polgármester közremûködésével vágják majd fel és osztogatják az érdeklõdõk között a Kossuth téren. A Városnap alkalmából szervezett programok
ugyanakkor már csütörtökön elkezdõdnek ünnepi közgyûléssel, koszorúzással, testvérvárosaink fogadásával, a
mûvésztelep kiállításával, díszelõadással – errõl már Ulrich
Attila számolt be, mi pedig, mivel lapzártánk és megjelenésünk között történik, jövõ héten tekintünk vissza rá. – Ez
a város fiatalos, lendületes és élhetõ település. A pénteki
nap a vidámságról, felszabadultságról szól kortól függetlenül minden városlakónak – invitált az alpolgármester.

IRÁNY A KOSSUTH TÉR!
Pénteken már 10 órától színes forgatag nyílik a Kossuth
téren. Itt nemcsak vásárolni lehet majd, játékok, elõadá-

sok várják a kisebbeket és nagyobbakat. 14 órakor a Magyar Kard Napja alkalmából emléktáblát avatnak a Széchenyi utcában. Közben pedig a Kossuth téri nagyszínpadon egymást váltják a táncos-zenés produkciók. Aki zenei csemegére vágyik, annak 16 órától biztosan érdemes
a városháza elõtt sétálni. Itt az eperjesi LH Presovcan zenél majd, õket pedig egy látványos görögtüzes bemutató
követi Zeusz és barátaival. Este héttõl a fiatalok egyik kedvence, a SuperStereo, majd kilenctõl a Kállay Saunders Band
húzza a talpalávalót. A jövõ hétvége is mozgalmas lesz:
szombaton új idõpontban, május végén várja a Szelektív
Szombat a városlakókat reggel 9-tõl estig koncertekkel, színes programokkal, vasárnap pedig a Városi Gyermeknapot
rendezik délután kettõtõl hétig, a gyermekeknek szánt produkciókkal. (Részletes programok a 7. és a 13. oldalakon,
illetve a nyiregyhaza.hu webportálon.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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90. SZÜLETÉSNAP

MADARAK ÉS FÁK

Születésnapja alkalmából Boros
Margitot köszöntötte Ágoston Ildikó
önkormányzati képviselõ. Margit néninek egy lánya, egy unokája és két
dédunokája van. Kora ellenére a memóriája is és az egészségi állapota is
jó.

Természettel kapcsolatos elõadásokkal, bemutatókkal és kézmûves foglalkozásokkal várták az érdeklõdõket a
madarak és fák napja alkalmából a
Tuzson János Botanikus Kertben, ahol
elültettek egy vadalmafát is, amelyet
idén az év fájának választottak.
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FUSS A FÉNYBEN

LEGO EDUCATION

Idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a Fuss a Fényben! Sport és
Családi napot Nyíregyházán, a Ridens
Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és
Kollégiumban, ahol a fogyatékkal élõk
együtt lehettek egészséges társaikkal.

A LEGO Education módszerével ismerkedtek általános iskolai tanárok és
tanítók a Klebelsberg Központ négy
(Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda,
Szerencs) tankerületének tizenegy iskolájából, a Nyíregyházi Egyetemen
tartott elõadássorozat keretében.
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VESZÉLYBEN A BICIKLIK

DIÁKOK A TÖRVÉNYSZÉKEN

A vasútállomás elõtt továbbra is többen tilosban hagyják lekötve kerékpárjukat a kisvasút nyomvonala mellett,
annak ellenére, hogy a héten már több
biciklit is elsodort a pályabejárásra induló mozdony. Kérik, máshol tárolják
kétkerekûiket.

A Nyitott Bíróság program keretében
május 15-én a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 8/A osztálya és a
nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium tanulói, valamint kísérõ tanáraik tekintették meg a Nyíregyházi Járásbíróság egyik büntetõ tárgyalását.
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MZSK CIMBORA

Svájcba költözött Jack, a Nyíregyházi Állatpark afrikaielefánt-bikája. Õ is
egyike azoknak az állatoknak, melyek valamelyik európai fajmegõrzési tenyészprogram keretein belül éltek Nyíregyházán. Jacken kívül az 500 faj több egyede is másik állatkertbe költözhet.

A Móricz Zsigmond könyvtárban 2006
májusában alakult a nyíregyházi Cimbora Klub, az olvasóbarát gyerekek közössége. A legutóbbi találkozón Tóthné Szomolya Ágnes tortával fogadta az iskolásokat, majd ötleteik nyomán összeállították a következõ hónapok programjait.
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A nyíregyházi Közterület-felügyelet
munkatársai közlekedési szabályszegés
miatt nem büntetnek a térfigyelõ kamerák felvételei alapján. A közelmúltban
országosan vitát váltott ki az objektív felelõsség kérdése. A közterület-felügyelõk
saját okoseszközeikkel és kameráikkal bizonyítják az elkövetett vétségeket, és ezek
alapján indítanak eljárást.
Pintér Sándor belügyminiszter hétfõi
döntése értelmében végleg eldõlt, hogy a
Közterület-felügyelet nem büntetheti meg
a szabálytalankodó autósokat a kihelyezett kamerák felvételei alapján. Az állásfoglalás kimondja, hogy amennyiben a felügyelõ a szabályszegést kizárólag technikai úton észleli, és nincs mód az értesítés
elhelyezésére, a felvett jármû üzembentartóját objektív felelõsség alapján nem
bírságolhatja meg. Ilyen esetekben a közterület-felügyelõnek a rendõrségnél kell
eljárást kezdeményeznie. Nyíregyházán
jelenleg közel 150 térfigyelõ kamera mû-

ködik a forgalmas utak, közterek, parkok
mentén.

KAMERA ALAPJÁN
EDDIG SEM BÜNTETTEK
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje elmondta, a nyíregyházi térfigyelõ
kamerarendszer bûnmegelõzési és bûnfelderítési célokat szolgál. A felvételek alapján eddig sem büntették és ezután sem fogják azokat a jármûvezetõket, akik szabálytalanságot követnek el. Nyíregyházán a
közterület-felügyelõk a helyszíneken saját
okoseszközeikkel és kameráikkal bizonyítják az elkövetett vétségeket, és ezek alapján indítanak eljárást, majd küldik ki a bírságot. Amennyiben a szabályszegõ ezt befizeti, akkor elismeri a vétkességét és az
ügyet lezárják, ha viszont ezt nem teszi
meg, akkor eljárást kezdeményeznek a
rendõrségnél.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÚJ PARKOLÓK A PIACNÁL
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JACK ELKÖLTÖZÖTT

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

KAMERÁK A BÛNMEGELÕZÉSÉRT

Tovább folytatódik a Búza téri piaccsarnok és környéke teljes rekonstrukciója: a korábbi ígéreteknek megfelelõen
újabb parkolóhelyek kialakításával segítik
a népszerû bevásárlóhelyre igyekvõket.

met kérnek az érintettektõl, hiszen az építési munkák ideje alatt az útszakaszon útszûkületre és forgalomkorlátozásra kell
számítani.

34 új parkolóhelyet alakít ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a piaccsarnok Búza utca felõli oldalán, kaptuk a tájékoztatást Bocskai Péter ügyvezetõtõl. Az önkormányzati
forrásból megvalósuló beruházás a piac
2013 óta folyó átépítésének része, melynek keretében már modernizálták az eredeti épületet, majd fedett részt is kialakítottak a szabadtéri területen. A parkolók
száma úgy bõvül, hogy a közel három tucatnyiból lesz egy mozgássérültek számára kialakított, hat pedig rakodásra alkalmas
megállóhely. Az építés elõreláthatóan június közepére fejezõdik be, addig is türel-

Így a Búza utca mögötti fedett résztõl
kezdve a Rákóczi utcáig egybefüggõ
parkolóövezet jön létre. A vadonatúj parkolók környékét, a zöldfelületeket is rendezik, fákat ültetnek, s az azokat érintõ járdákat is friss aszfalttal látják el. A késõbbi
idõszak terve, hogy a parkolási rendeletet
is szeretnék módosítani, hogy még elérhetõbbé tegyék a piacot. Az elképzelések szerint kedvezményes éves vagy fél évre szóló
bérleteket válthatnának kizárólag a Búza
téren árusítók a piaccsarnokkal szemben,
külön a számukra kialakított részre.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÖSSZEFÜGGÕ ÖVEZET
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TURIZMUS

ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK MADRIDBAN ÉS BUDAPESTEN
Nem túlzás azt állítani, hogy Nyíregyháza felkerült az
idegenforgalmi világtérképre. Igaz, jellemzõen a környezõ országok vendégei pihennek nálunk, de az ENSZ Turisztikai Világszervezetébe elsõ magyar városként kerültünk be múlt csütörtökön. A hírt csak erõsíti, hogy egy
hete az Év Városa is lettünk, így egy újabb országos díjjal
gazdagodtunk.
Mint arról már beszámoltunk elõzetesen, nagy megtiszteltetés érte Nyíregyházát, melyet az UNWTO (United
Nations World Tourism Organization), az ENSZ Turisztikai Világszervezetének végrehajtó tanácsa a társult tagok
közé vett fel madridi ülésén. Pontosabban, erre tett javaslatot, melyet majd a szervezet szeptemberi, kínai kongresszusa szentesíthet, de attól a tagság már élõ. Így foglalta össze a múlt heti, a turisztikai szakmában is visszhangot kiváltó történés lényegét az eseményt követõ, keddi
sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc polgármester.

SZAKMAI CSÚCS
A társult tagságra a meghívót a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. kapta, így a spanyolországi ülésen és a
tájékoztatón is részt vett annak ügyvezetõje, Furkóné
Szabó Marianna. Mint hangsúlyozta: összesen 156 ország (köztük 1975 óta hazánk is, megbecsülést élvezve)
rendes tagja a szervezetnek, s emellett van 504 társult
tagja is, köztük most már Nyíregyháza, Magyarországról
elsõ városként. A megtiszteltetést – amelyet dr. Kovács
Ferenc egyfajta szakmai csúcsként jellemzett – erõsíti,
hogy kormányzati ajánlólevél is volt a jelentkezés mellé, hiszen a kabinet is támogatta felvételünket, ami igazából egy meghívás. Az elõzménye pedig az, hogy még
márciusban megbeszélést folytatott a polgármester az
UNWTO fõtitkárhelyettesével, dr. Somogyi Zoltánnal, s
nagyon kíváncsiak lettek az elmúlt esztendõk látványos
eredményeinek hátterére.

tisztelõ címet. Mondhatnánk: újra, hiszen tavaly és három évvel ezelõtt is kapott már hasonló címeket, mint az
év „turisztikai” és „fejlõdõ” városa ezen, az aktuális esztendõ legjobb szolgáltatóit keresõ voksoláson. Ezúttal szállodák, légitársaságok, fürdõk, utazási irodák mellett a város kategóriában a gyõztes Nyíregyháza lett.

MINDENKINEK JÓ
Dr. Kovács Ferenc a tájékoztatón emlékeztetett, hogy
amikor ez a városvezetés munkába állt 2010-ben, a természetesen fontos tényezõk mellett (például munkahelyteremtés, a pénzügyi rendszer egyensúlyba hozása), a turisztika fejlesztését jelölték meg prioritásnak. – Ez akkor
újszerûnek hatott. Ám az elmúlt hét év számai és eredményei, a szakmai és közönségdíjak, elismerõ visszajelzések egyértelmûen bizonyítják, hogy a tervezett úton és jó
irányba haladunk – fogalmazott. Hozzátette, ez egyrészt
érzékelhetõ a város hírnevének pozitív változásában, hiszen javult a „brand”, tehát jót tett a városmarketingnek,
a megítélésünknek. Másrészt az idegenforgalmi beruházások a szolgáltatók, vállalkozók széles körét érintik kedvezõen, s nem mellesleg a városnak is bevételt hoz.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK
Ugyanakkor jelzése szerint ez messze nem a folyamat vége,
hiszen most is komoly fejlesztések indulnak: már zajlik a sóstói új négycsillagos hotel területének rendezése, elõrelép a
múzeumfalu és az állatparkban is elõkészítik az újdonságokat. – Hét év munkája után eljutottunk a legnevesebb turisztikai világszervezetbe. De persze nem dõlünk hátra, hanem azon dolgozunk, hogyan lehet ebbõl a város számára
a lehetõ legtöbbet kihozni – utalt a jövõre a polgármester.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

LEHETÕSÉG A VÁROSMARKETINGRE
S hogy mit jelent a gyakorlatban a tagság? Egyrészt lehetõséget a városmarketingre, hiszen ebben a fontos körben Nyíregyháza neve is forogni fog ezentúl. Másrészt
rengeteg információt, többletmunkát és tapasztalatszerzési
lehetõséget, szakmai kapcsolatépítést, ugyanis, mint a
polgármester kiemelte, sokat tanulhatunk a következõ idõszakban. Ezzel még inkább kinyílt számunkra a világ, ami
lehetõséget jelenthet a továbblépésre.

ÉRDEKESEK LETTÜNK
A gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy tagjai lettünk a
szervezeten belül a városturisztikai munkacsoportnak.
Nagy érdeklõdés övezte Nyíregyháza átgondolt testvérvárosi kapcsolatrendszerét, mely a rendszeres találkozásoknak, a turizmusra fókuszáló bemutatkozásoknak köszönhetõen pezsgést hozott az idegenforgalomban is, bizonyítottan nõ ugyanis a vendégek és az általuk itt töltött
éjszakák száma a környezõ térségekbõl: Lengyelország,
Románia, Szlovákia. S mivel a fõvárosok mellett egyre
inkább felértékelõdik a szerepe a kis- és közepes méretû
városoknak, az itteni tapasztalataink sokat segíthetnek, és
mi is gazdagodhatunk. Emellett a családbarát turizmus
témakörében is szerepet kaphatunk.

KÉPET ALKOTTAK NYÍREGYHÁZÁRÓL
Néhány hete beszámoltunk arról, hogy új lengyelországi kapcsolat van kibontakozóban: a hagyományos, rzeszówi partnerség mellett Bielsko Bialában is
szívesen láttak minket. Ennek már következménye is
van: a héten ottani utazási irodai szakemberek és
médiaképviselõk érkeztek Nyíregyházára, hogy egy
úgynevezett Study tour program keretében ismerkedjenek velünk, s vigyék jó hírünket. A szervezõ Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Furkóné Szabó Marianna tájékoztatása szerint a lengyelországi, meghatározó véleményformálók tartalmas három napot töltöttek nálunk. Nemcsak a sóstói attrakciókkal (állatpark,
múzeumfalu, élményfürdõ) ismerkedtek meg, hanem
a belvárossal is. A visszajelzések szerint nagyon szépnek és lehetõségekkel telinek tartják Nyíregyházát,
amit ennek szellemében tálalnak majd az ígéretek
szerint a lengyel utazni vágyóknak.

AZ ÉV VÁROSA
S ne feledjük a madridi döntés mellett az újabb országos elismerést sem, amely szintén témája volt a tájékoztatónak. Mint ismert, Az Utazó magazin szakmai és közönségszavazásán Nyíregyháza nyerte el az Év Városa meg-
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EGÉSZSÉGÜGY

ONLINE ELÕJEGYZÉS A KÓRHÁZBAN
IDÕT ÉS ENERGIÁT SPÓROLHATNAK A BETEGEK

PATIKÁBA KÜLDIK
Rövidesen csak a gyógyszertárakban lehet majd néhány paracetamolt tartalmazó készítményt vásárolni
a betegek biztonsága érdekében – errõl adott tájékoztatást az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet. A döntés értelmében 14-féle
megfázás elleni készítményt vesznek le a benzinkutak, szupermarketek és drogériák polcairól.
Sokféle megfázás elleni gyógyszert lehet kapni a
nyíregyházi patikákban. A készítmények egy része
paracetamolt tartalmaz. Ez egy hatékony lázcsillapító. Egyetlen probléma van vele, hogy túl nagy adagban szedve akár maradandó egészségügyi károsodást
is okozhat.

VESZÉLYES IS LEHET!

Elindult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház online elõjegyzési rendszere.
A jövõben már lehetõségük van a betegeknek arra is, hogy
a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nõgyógyászati
Osztályának szakrendeléseire az interneten idõpontot
foglaljanak. A járóbeteg szakrendelésen egyébként éves
szinten közel 100 ezer fõt látnak el.
Egy hónapos tesztüzem elõzte meg azt az online elõjegyzési rendszert, amelyet május 15-étõl elõször a Jósa
András Oktatókórház Szülészet-Nõgyógyászati Osztályának betegei használhatnak, õk ezzel idõt és energiát takaríthatnak meg, ráadásul a felület az új kor kihívásaihoz is
igazodik.
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SZSZBMK.HU/ELOJEGYZES-NYH
Azok a betegek, akik a nõgyógyászati szakrendelésre
szeretnének idõpontot kapni, az szszbmk.hu/elojegyzesnyh oldalon tehetik meg mindezt. Amennyiben pedig a
páciens sikeresen elõjegyeztette magát, arról e-mailben
visszajelzést kap majd. (Ezt célszerû a fogadási napon a
betegnek magával vinni.)
A tervek szerint, amennyiben lakossági igény mutatkozik rá, a jövõben újabb járóbeteg szakrendeléssel
bõvül a kórház online rendszere, így a betegek modern
körülmények között és gyorsan foglalhatnak maguknak
idõpontot vizsgálatokra.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Mivel a paracetamol nagyon sok megfázás elleni
gyógyszerben is megtalálható, elõfordul, hogy a betegek a megengedett napi adagot túllépik – ezt már az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet állítja. Az intézet vezetõje hozzáfûzte, az sem
ritka, hogy a náthás, lázzal, fejfájással küszködõ betegek különbözõ forró italporokkal kúrálják magukat,
kombinálva szintén paracetamolt tartalmazó láz- és/
vagy fájdalomcsillapítókkal. Ezért a szaktárcával
egyeztetve az a döntés született, hogy 14 paracetamolt
tartalmazó készítmény a közeljövõben csak a patikákban lesz kapható. A benzinkutak és drogériák polcairól fokozatosan eltûnik. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet döntése azt jelenti, hogy a patikán kívüli gyógyszerforgalmazó helyek a hatóság döntésének kézhezvételét követõen
nem rendelhetnek többet a listában szereplõ készítményekbõl, a meglévõ készletek pedig a lejárati idõ
végéig értékesíthetõk.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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TEMETKEZÉS

VÁLTOZÓ DÍJTÉTELEK A TEMETÕBEN,
A SÍRÁSÁSÉRT MÁR NEM KELL FIZETNI

Új rendeletet alkotott a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl a nyíregyházi önkormányzat. Változás, hogy
május elsejétõl – új sír esetében – már nem kell megfizetni
a 21 000 forint sírásási díjat, viszont a temetkezési szolgáltatások árai kismértékben, de emelkednek. Mindezek
mellett a sírhely újraváltás díjai is módosulnak, ezek azonban csak a jövõ év januárjától lépnek érvénybe.
A temetõ fenntartása és üzemeltetése a törvény elõírásai szerint kötelezõen ellátandó önkormányzati feladat,
és a szabolcsi megyeszékhelyen az önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerzõdést kötõ üzemeltetõ végzi, Nyíregyháza esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. Szintén a törvényben szerepel az is,
hogy a megállapított díjakat évente felül kell vizsgálni.
Ezek azonban 2011 óta nem módosultak, mára viszont
szükségessé váltak.
Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft. ügyvezetõje elmondta, a díjtételeket 2011 óta nem módosította a város,
miközben volt egy közel 13 százalékos infláció és a temetkezési szokások is megváltoztak. Egyre több lett az
urnás temetés, aminek a bevétele kevesebb lett, holott az

üzemeltetési költsége így is adott. Mindezek mellett pedig
újabb és újabb parcellákkal növelték a temetõk területét,
ami a fenntartási költséget is jelentõsen megnövelte.

KÉT HETET IS VÁRNI KELL
Mint megtudtuk, a nyíregyházi temetõkben (Északi temetõ, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy, Oros, Nyírszõlõs) az év elsõ négy hónapjában eddig 201 koporsós és
249 urnás temetést tartottak. Az Északi temetõben urnás
temetésre jelenleg idõpontot 1 hétre tudnak adni, koporsós temetésre pedig 2 hetet kell várni, ez nagyjából azonos az elmúlt évek adataival.

NAPONTA ÖT SZERTARTÁS
– A nyíregyházi Északi temetõben évek óta, hétfõtõl csütörtökig, naponta 5 temetés zajlik (10, 11, 13,
14 és 15 órától), pénteken pedig 4 (10, 11, 13, 14
órától). A többi temetõben pedig napi két temetési
idõpont adott, 10 és 14 óra.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HÁROM TERÜLETET ÉRINTENEK A VÁLTOZÁSOK
I. SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁS DÍJAI (jövõre, január elsejétõl
érvényes):
1. Északi temetõ:
Az Északi temetõben emelkednek legnagyobb mértékben a sírhelyek újraváltásának díjai (átlagosan
8,25%-kal). Ez az egyösszegû kifizetés esetén átlagosan nettó 4109 forint többletkiadást jelent.

II. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK (május elsejétõl érvényben van):
Az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások díjai átlagosan 12,57%-kal emelkednek, ami a temettetõ részére átlagosan nettó 1500 forint többletkiadást jelent.
A többletkiadást jelentõs mértékben kompenzálja,
hogy temetés során a meglévõ új sír esetén a sírásás
díját már nem kell megfizetni.

2. Peremkerületek:
A peremkerületi temetõk (Nagyszállás, Borbánya, Sóstóhegy, Oros) esetében elsõsorban a kialakított sírhely
típusok következményeként átlagosan 2,45%-tól
3,81%-ig terjed az emelés mértéke. Átlagosan 500
forint egyösszegû többletkiadást jelent.

III. A TEMETÕBEN SZAKIPARI MUNKÁT VÉGZÕ VÁLLALKOZÓK HOZZÁJÁRULÁSA (május elsejétõl érvényben van):
A vállalkozók által fizetett díjtételek átlagosan 14,25%kal emelkednek, ami a vállalkozó részére átlagosan
nettó 483 forint többletkiadást jelent.
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RÉGÉSZET NAPJA
KÖZÖSSÉGEK RÉGEN ÉS MA
Az országszerte több mint 20 városban megrendezendõ Régészet Napjához idén is színes programkínálattal csatlakozik a Jósa András Múzeum. 2017-ben
a közösségek kerülnek górcsõ alá, hiszen a régészet
legtöbbször a közelebbi és a távoli múlt társadalmainak különféle közösségeit vizsgálja, a fennmaradó tárgyi emlékek hasonlóságait és különbségeit, melyek
alapján megpróbál következtetéseket levonni egy adott
közösségre vonatkozóan.
A Régészet Napján egy igazi felfedezõ kalandtúrára invitálják a kedves látogatókat! Megmutatják, hogy
már az ásatáson a tárgyi emlékanyag szakszerû értékelése, értelmezése hogyan vezet közelebb minket
ahhoz, hogy lássuk, milyen közösségekhez tartoztak
ezek az emberek és hogy mire lehet következtetni a
leletekbõl és mi az, amire nem!
Május 26-án, pénteken reggel 9, 11 és 13 órakor,
három turnusban indul a Jósa András Múzeumból különjáratos busz, valamint 8 óra 15 perckor, 10 és 12
órakor, szintén három turnusban biciklis túra a Nyíregyházától csupán 7 kilométerre fekvõ ásatásra.
Emellett természetesen egyénileg is megközelíthetõ a feltárás a múzeumban felvett térkép segítségével,
ami feltétele is a területre lépésnek. A feltárásra kiérve
– az útvonalba tervezett akadályverseny teljesítése után
– bepillantást nyerhetünk egy népvándorlás kori közösség, a szarmaták életébe temetkezéseik, szokásaik
bemutatása által. Emellett lehetõség nyílik az ásatáson folyó munkák kipróbálására, úgymint a cserépmosásra, rajzolásra és az igazán ügyes jelentkezõk
megtanulhatják, hogyan gyújtottak tüzet vagy éppen
nyilaztak honfoglaló eleink.
AZOK AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK ÉS JELENTKEZÕK, AKIK A KÜLÖNJÁRATOS BUSZT SZERETNÉK IGÉNYBE VENNI, KÉRIK, HOGY SZERDA
DÉLIG ELÕZETESEN REGISZTRÁLJANAK AZ
ALÁBBI TELEFONSZÁMON: 06-30/977-6975
VAGY E-MAIL CÍMEN: muzeumpedagogia@josamuzeum.hu. A foglalkozás idõtartama 1 óra, ára
500 Ft/fõ.
Az ásatásra való ki- és visszajutás megközelítõleg
szintén egy órát vesz igénybe busszal és biciklivel
egyaránt.
Délután 16.30-kor kezdõdik a megnyitója az „Életünk napjai” címû kiállításnak, melyet Csabai László
író nyit meg. Az idõszakos kiállításon a régészeti feltárásokon készült életképek segítségével nyerhetünk bepillantást ennek a sokszor rejtélyesnek hitt, csodálatos
szakmának a sohasem unalmas mindennapjaiba.
Rossz idõ esetén is megrendezik a Régészet Napját, ebben az esetben a Jósa András Múzeumban várják szintén színes kínálattal a látogatókat!
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KÖZLEKEDÉS

AZ AUTÓZÁSBÓL SOKSZOR EGYENES ÚT VEZET
A BÍRÓSÁGRA... MAJD PEDIG A BÖRTÖNBE
Elég vezetés közben rosszul belátni egy elõzési úthosszt, nappal szemben haladni, mobiltelefonon elolvasni egy kétsoros sms-t, vagy éppen erõsebben rátaposni a
gázra és egyetlen pillanat alatt is bekövetkezhet a sokkoló közúti baleset, akaratlanul is. Ilyen esetekben pedig a
büntetés sokszor nem áll meg az egyszerû szabálysértéseknél. Akár 10 év börtön is járhat érte.
Dr. Ördögh László Gábor, a Nyíregyházi Járásbíróság
címzetes törvényszéki bírája a magyar büntetõ törvénykönyvben szereplõ szinte összes bûncselekménnyel foglalkozott már. Ítélkezett személy elleni (élet, testi épség);
a házasság, család és az ifjúság elleni; a nemi erkölcs elleni; az igazságszolgáltatás elleni; a közrend és a vagyon
elleni; valamint közlekedési ügyekben is. Az utóbbiból
pedig, mint ahogyan a gyakorlat is mutatja, sajnos van
bõven... A tárgyalóterem feszült csendje helyett, a Nyíregyházi Napló szerkesztõségében beszélgettünk a leggyakrabban elõforduló közúti balesetekrõl és büntetési tételekrõl, alapvetõ jogi szakkifejezésektõl és paragrafusoktól
mentesen...

PÉNTEKENKÉNT TÖRTÉNIK
A LEGTÖBB BALESET
Ha csúszik az út, az a baj, ha süt a nap, akkor meg az.
A közvélekedés úgy tartja, hogy télen, illetve nyáron történik a legtöbb közúti közlekedési baleset, ráadásul az
okozó biztosan túl fiatal, vagy éppen túlkoros. A Központi
Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai – minden év októberében teszik közzé – azonban ezeket az elõítéleteket teljesen keresztbehúzzák.

Fotó: járásbíróság

Dr. Ördögh László tárgyalás közben
idõszakok. Ezek a cselekmények az összes bûncselekményhez képest – lopás, rablás, garázdaság stb. – elenyészõek, fõleg annak tükrében, hogy a Btk. módosítás miatt
az ügyek egy része átkerült az elkövetés helye szerinti járásbírósághoz. Persze, ez csak töredéke a teljes számnak,
hiszen nem minden eset jut el a bírák elé.
– Ha valaki akaratlanul egy közlekedési baleset során
nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz a másik félnek,
az szabálysértési kategóriába tartozik (persze csak akkor,
ha az elkövetõ vérében nem volt alkohol, drog stb.), és a
rendõrségtõl számíthat pénzbírságra – magyarázta a bíró.
Ezek az ügyek általában csak akkor jutnak el a bíróságig,
ha az elkövetõ fellebbezést nyújt be a kiszabott tétel ellen.

AKÁR ELTILTÁS IS JÁRHAT ÉRTE

Fotó: illusztráció

KÖZÉPKORÚ FÉRFIAK OKOZZÁK...
– A balesetek legnagyobb hányadát, 67–70 százalékát a személyautó-vezetõk okozzák. Elég magas
arányszámot képviselnek még a kerékpárosok, legkisebb arányban pedig a motorosok és a teherautók
okoznak „bajt” – magyarázta a statisztikát a törvényszéki bíró. A baleseti idõszak is érdekes. Míg a közvélekedés úgy tartja, hogy csütörtökön történik a legtöbb karambol, ez a valóságban máshogy van. Sokkal inkább pénteken, méghozzá délután 14 és 18 óra
között. Ennek pedig egyszerû oka van: ilyenkor az
emberek rohannak, fáradtak, figyelmetlenek, és készülnek a hétvégére. Szintén érdekes adat, hogy a balesetek legnagyobb hányada derült napon, száraz idõben történik, a csúcsidõszak pedig az augusztusi és a
szeptemberi hónapokra tehetõk. Hogy kik okozzák a
legtöbbet? A statisztika szerint a 10 évnél régebbi
jogosítvánnyal rendelkezõ középkorú férfiak. A nõk
aránya rendkívül csekély a közúti balesetek okozásánál. A legtöbb „baj” egyébként figyelmetlenségbõl
adódik, de sok olyan is van, amikor az autós a sebességet helytelenül választja meg.

HA 8 NAPON TÚL GYÓGYUL...
A Nyíregyházi Járásbíróságon évente néhány száz közlekedési balesetekkel kapcsolatos ügyet tárgyalnak, ezek
száma pedig évrõl évre csökken, bár vannak kiemelkedõ
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– A rendõrség szabálysértési hatósága közúti közlekedési balesetek bekövetkezése esetén a baleset
okozójával szemben figyelmeztetést alkalmazhat, vagy
150 ezer forintig terjedõ pénzbírságot szabhat ki, továbbá mellékbüntetésként a sofõrt 1 hónaptól 12 hónap idõtartamra eltilthatja a jármûvezetéstõl is. A
szankció megállapításánál figyelembe veszik a baleset bekövetkezésének minden körülményét, valamint
az okozó szabálysértési elõéletét – tájékoztatta szerkesztõségünket Fehérvári Marietta címzetes rendõr
százados, a Sz-Sz-B MRFK sajtóreferense.
– Abban az esetben azonban, ha a baleset során nyolc
napon túl gyógyuló sérülés keletkezik, vagy éppen meghal valaki, abból minden esetben tárgyalás lesz. A leggyakoribbak ezek közül azok a balesetek, amikor két jármû
ütközött, gyalogost ütöttek el, vagy éppen kerékpárost, és
viszonylag ritkák a motorkerékpárral történõ karambolok.

GYORSAN SZÜLETIK ÍTÉLET
– Noha elõfordul, hogy egyes bírósági ügyeknél az eljárás akár évekig is eltarthat, közlekedési baleseteknél általában maximum két tárgyalás után megszületik az ítélet, hacsak fel nem merülnek aggályos kérdések a közlekedési szakértõ vagy az orvos szakértõ által – folytatta a
beszélgetést dr. Ördögh László, aki hozzátette, ezeket az
ügyeket általában egy tárgyalással be lehet fejezni. A legtöbb vádlott nem is nagyon tud mást tenni, mint elismerni
a bûnösségét, felelõsségét, hiszen kimutathatóak azok a
közlekedési szabályszegések, amik a balesethez vezettek.

FONTOS A TERHELT ELÕÉLETE
A bíróknak a közlekedési ügyekben számos körülményt
kell figyelembe venniük – folytatta: milyen az adott bûncselekmény súlya, a terhelt elõélete (volt-e büntetve, és
ha igen, miért), a közlekedési múltja (követett-e el korábban szabálysértést), van-e büntetõpontja. Mindemellett
pedig a legtöbb esetben a baleset helyszíne is sok mindent elmond a körülményekrõl.

– Alapesetben pénzbüntetést kapnak a vádlottak. Ennek az összege attól függ, hogy mekkora napi tételt szabunk ki. Ez a 30 napitól az 540 napiig terjedhet. Egynapi
tétel összege legalább 1000 forint, de lehet 500 000 forint
is. Ezen utóbbi tétel a vagyoni, jövedelmi viszonyok függvénye. Így könnyen kiszámítható, hogy a bíróság minimum 30 000 forintot szabhat ki, de ez a tétel lehet többmilliós is. Ha a vádlott nem fizeti ki, akkor a büntetését át
kell változtatni fogházra. A pénzbüntetés mértékének
meghatározásánál figyelembe veszik a vádlott elõéletét, a
közlekedési szabályszegés súlyát, és az egyéb enyhítõ és
súlyosbító körülményeket. Mellékbüntetésként jármûvezetéstõl eltiltásnak is helye van, ez 1 évtõl 10 évig terjedhet, de akár végleges hatályú is lehet.

BÜNTETÉSI TÉTELEK BALESETEK OKOZÁSA ESETÉN
OK
Ha a sérülés 8 napon túli

BÜNTETÉSI TÉTEL
egy évig terjedõ
szabadságvesztés.
három évig terjedõ
szabadságvesztés.

Ha bûncselekményével maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz
Ha a bûncselekményével
egy évtõl öt évig terhalált okoz
jedõ szabadságvesztés.
Ha a bûncselekmény során kettõnél
két évtõl nyolc évig
több ember halálát, vagy halálos
terjedõ szabadságtömegszerencsétlenséget okoz
vesztés.

A legmagasabb tétel az 5 évtõl 10 évig terjedõ börtönbüntetés. Ezek a személyek általában már nem is mennek
haza a bíróságról, hiszen már a nyomozati szakban az
ügyészek indítványozzák az elõzetes letartóztatásukat.

CSÖKKEN A BALESETEK SZÁMA
– Bizonyos esetekben a bíróság meghatározott próbaidõre felfüggesztheti a szabadságvesztés végrehajtását. A
börtönbüntetés felfüggesztését indokolhatja például a vádlott kifogástalan elõélete, vagy az õszinte megbánása, de
enyhítõ körülmény lehet az úgynevezett sértetti közrehatás
is (akkor beszélünk sértetti közrehatásról, ha a baleset bekövetkezésében a sértettnek is valamilyen szerepe van). A
súlyosbító körülmények között szerepelhet például a többszörös KRESZ-szabályszegés – az ittas, gyorshajtó, figyelmetlen gázolók például nagy eséllyel börtönbe kerülnek.
A beszélgetés során tudom meg, hogy szerencsére országosan is csökken a közlekedési balesetek száma. A legutóbbi adatok szerint, Budapesten és Pest megyében következik be a legtöbb, míg a legkevesebb Dél-Dunántúlon, Tolna megyében. Szabolcs megye egyelõre a középmezõnyben van, de talán eljön az idõ, amikor se a péntekek, és se az augusztusok nem okoznak majd „bajt”.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. MÁJUS 19.

NAGYCSALÁD

ÉVENTE TIZENEGY SZÜLINAP A TÓTH CSALÁDBAN
ANNA ÉS ANDRÁS KILENC GYEREKET NEVEL
Nincs az a közösség, amelyik annyi boldogságot, szeretetet, melegséget tudna adni, mint a család. Mindezekbõl pedig a Tóth családban kijutott bõven, hiszen hat éven
belül öt gyerekük született, majd a rá következõ tíz évben további négy. Náluk – születési sorrendben – Andrással, Mátéval, Annával, Máriával, Jánossal, Ábellel,
Ágival, Álmossal és Flórával teljes a család, na meg a szülõkkel, Andrással és Annával. Velük beszélgettem...
A ’30-as, ’40-es években szinte természetes volt, hogy
a családokban legalább öt, de nem ritkán akár hét gyerek
is nevelkedett. Nem volt meglepõ, hogy egy házban több
generáció élt egymás mellett, az ajtóban 10 kicsi cipõ sorakozott, a szobákban pedig szintén 10 kicsi megvetett
ágy hevert... Mára azonban már sokkal inkább az a kérdés, hogy az elsõ szülött gyerek mellett elfér-e még esetleg egy másik a családban.

EGY APÁTÓL, EGY ANYÁTÓL,
EGY HÁZASSÁGBÓL
A Tóth család három évvel ezelõtt költözött Nyíregyházára. Az édesapa, András, görög katolikus pap és mentálhigiénés szakember, az édesanya, Anna pedig mentálhigiénés tanácsadó, egyéni és párterapeuta, valamint
pszichodráma csoportvezetõ. Igaz, õ csak az utóbbi években kezdett el dolgozni, hiszen szinte folyamatosan voltak kicsik a családban. A legidõsebb gyerekük már 25 éves,
a legkisebb pedig hat. A 9 gyerek között van már házas,
egyetemista, általános iskolás és még óvodás csemete is.
– Tegnap pont egy olyan csoportot vezettem – negyvenes korosztályba tartozó nõknek –, akik közül sokak számára az volt a kérdés, hogy vállaljanak-e egyáltalán gyereket. Mikor megtudták, hogy nekem 9 is van, úgy néztek
rám, mint egy ufóra, mert manapság ez meglepõ, és persze az is, hogy ennyi gyerek egy apától, egy házasságból
születik, és ráadásul nincs közöttük ikerpár sem – kezdte
a beszélgetést Anna, az anyuka.

KILENCRE KELL FIGYELNI
Andráséknak viszonylag letisztultak a hétköznapjaik,
hiszen a kilenc gyerekbõl már csak négy él otthon. Közülük három iskolás, egy pedig még óvodás.
– Az oviban a 30-as anyukák között öltöztetem már na-

gyon profin és sokszor gyorsabban le és fel a hatéves Flóránkat – veszi át a szót az édesapa. Az iskolások már egyedül indulnak el reggelente. Az ilyen nagycsaládnál fontos,
hogy önállóságra is neveljük õket, és mi is tapasztaljuk, hogy
segítenek egymásnak: a nagyfiú elviszi a kisebb testvérét
gitárórára, a hatévesért elmennek az óvodába, de például a
nagyobbakat is együtt engedtük el szórakozni. Az itthoni
munkákat is próbáljuk megosztani. Hogy tudunk mind a 9re figyelni? Egy idõ után kialakul egy olyan érzék az emberben, hogy észreveszi, most éppen kire kell jobban figyelni. Egyébként együtt étkezünk, és szenvedélyünk a beszélgetés, mindenki szeret csacsogni, ezért az asztalnál is
sokszor koordinálásra van szükség.

EGYEDÜL NEM MENT VOLNA
– A nagycsalád logisztika tekintetében is nagy feladatot
jelentett, és sokszor fizikailag is nehéz volt. Közben dolgozni is kellett, és volt, hogy azt éreztük, elértük a saját
határainkat, de akkor jöttek mindig a segítségek. Mi nagyon sok helyen laktunk, de mindig megtaláltuk azokat a
barátokat, szomszédokat, ismerõsöket, akikkel összefog-

AZ ANYASÁGÉRT FELADTA AZ ORVOSI EGYETEMET
– Még a gyerekkoromból megmaradt bennem egy
álom, ami arról szólt, hogy 10 gyerekem van, és nagyon jól érzem magam velük. Körülbelül a harmadik
randin már el is meséltem ezt Andrásnak, a vágyunk
pedig találkozott. Hamar elkezdtünk beszélni arról,
hogy egy olyan családmintát szeretnénk, amiben az
anya otthon van a gyerekekkel, az apa pedig rende-

sen apa funkciót tölt be. Az orvosi egyetemre jártam,
de abbahagytam, mert nagycsaládot akartam, azt,
hogy zsibongjanak körülöttem a gyerekek. Amit pedig kívántunk, megvalósult. 6 éven belül 5 gyerekünk
született, a rá következõ 10 éven belül pedig további
négy. Flórát, a legkisebb lányunkat már 43 évesen szültem.

va, kölcsönösen tudtuk segíteni egymást. Egyedül nem
tudtunk volna helyt állni. Aztán ahogy nõttek a gyerekek,
minden könnyebb lett. A lányom van, hogy azt mondja:
anya, mire hazajössz, a konyhát rendbe rakom – tette hozzá Anna.
A Tóth szülõk azt vallják, hogy az õ kapcsolatuk is nagyon fontos és éppen ezért õk ezen sokat is dolgoznak.
Azt mondják, az erre fordított energia ugyanis nem a gyerekektõl elvett idõ, hanem az pont a nekik adott, hiszen a
szeretetük, kiegyensúlyozottságuk a család tápanyaga,
amibõl élnek.
– Vannak a hétköznapok és vannak az ünnepek, amiket alig várunk. Mindennek szertartása és koreográfiája
van. Ezek arra valók, hogy ilyenkor feltöltõdünk. Nagycsaládban a csak egy-egy gyerekre koncentrált figyelem
ritkán adatik meg, éppen ezért azt csináljuk néha, hogy
aki éppen aktuálisan ünnepel születésnapot vagy névnapot, azt visszük el valahová, majd aztán a többi testvérével együtt közösen is megüljük. Ez azért lényeges, hogy
érezzék meg, csak õk a fontosak.

SOHA NEM LESZ CSEND
András tud fõzni, mosni, takarítani, Anna pedig ha kell,
a szerelõhöz is elviszi az autót. Az elmúlt években folyamatosan meg kellett újulniuk, hiszen mindig jöttek kicsik
a családba. Miközben õket hallgatom, hamar megértem,
hogy bár nagycsalád, nagy gond, de annál fontosabb, hogy
rengeteg szeretetet is tudnak adni. Hogy mi lesz, ha a legkisebb gyerekük, a hatéves Flóra is felnõ? Azt mondják,
náluk soha nem lesz teljesen csend, hiszen ahogy az övéik felnõnek, jönnek majd az unokák és így még nagyobb
lesz a Tóth család...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

GAZDIKERESÕ
Huba: Körülbelül 1 éves, ivartalanított, pumi jellegû kan, akit Nyíregyházán, a Nyírszõlõsi úton találtak
állatbarátok kullancsosan. Kedves, barátkozós, aki
álomgazdi jelentkezését várja!
Fanni: Körülbelül 2 éves, keverék szuka, akit még
kölyökkorában fogadtak örökbe. Most ismét a
kennelrácsok között találta magát, emiatt félénk, kicsit
bizalmatlan. Ennek ellenére keresi a kapcsolatot az emberekkel. Reméljük, gyorsan feldolgozza a traumát és
hamar rátalál az a gazdi, aki gondoskodik róla élete
végéig.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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HIRDETÉS

RÉGI-ÚJ ELNÖK A VÉDETT
SZERVEZETEKNÉL
A következõ négy esztendõre is Balogh
Zoltánt, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatóját választották a Védett Szervezetek
Országos Szövetsége elnökévé – kapta a
hírt szerkesztõségünk.
Olvasóink elõtt is ismert az a tény, hogy
a megváltozott munkaképességûek szervezett foglalkoztatásában úttörõ szerepet töl-

tött be a közel harminc éve alapított START
Rehabilitációs Vállalat (ma kft.). Országos
küldöttértekezletét május 10-én, Budapesten tartotta a Védett Szervezetek Országos
Szövetsége, melyet immáron 17 éve a nyíregyházi székhelyû vállalkozás vezetõje elnököl. (Ebbõl adódóan természetesen városunk ad helyet az országos szövetségnek.)
A hatvan munkaadó – akik a szövetség tagjai – a támogatással foglalkoztatott több
mint 30 000 munkavállaló közel felét foglalkoztatja hazánkban.

NYÍREGYHÁZA A KÖZPONTJA
A szövetség választott tisztségviselõinek
4 éves mandátuma lejárta miatt vezetõségválasztásra is sor került. Újra Balogh Zoltánt, a START vezérigazgatóját választották
meg elnöknek, aki a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának c. fõiskolai docense
is. Ezzel az országos szövetség központja is
városunkban maradt. A régi-új elnök lapunknak elmondta: a rendezvényen megfogalmazódott javaslatokat továbbítják a kormány
illetékesei számára azzal a szándékkal, hogy
további javulást lehessen elérni ezen a területen is.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NEKROLÓG

IN MEMORIAM
FAZEKAS LÁSZLÓ
Életének 77. évében elhunyt Fazekas
László, a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság korábbi igazgatója.
Fazekas László Budapesten született
1940. november 15-én. Szabolcs községben járt iskolába, majd a nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban, s az
Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem Mérnök Karán végzett, késõbb folyami vízépítõ szakmérnöki oklevelet is
szerzett. Mérnöki tudását szakmai szervezetekben is kamatoztatta. 1964. augusztus 1-jétõl nyugdíjba vonulásáig
egyetlen munkahelyén, a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon dolgozott
különbözõ beosztásokban. Részvételével és irányításával készült több, a jövõ
vízgazdálkodását meghatározó terv és
tanulmány. 1983-tól 1991 tavaszáig az
igazgatóság termelési igazgatóhelyetteseként dolgozott, majd a vízügyi igazgatóság elsõ számú vezetõje volt. Mûködése alatt 1993-ban kötötték meg a
Magyar-Ukrán Határvízi Egyezményt,
1995 áprilisától a Magyar-Ukrán Vízügyi
Bizottság magyar tagozata meghatalmazottjának elsõ helyettese tisztét töltötte
be. Fiatal szakemberként elõször aktív
részese, majd késõbb felelõs irányítója
lett a térségünket, illetve a Dunát érintõ
vízkárelhárítási eseményeknek. Jelentõs
védekezési szakmai tapasztalatra tett
szert, mely országosan is elismertté tette. Szakmai munkássága alatt valósult
meg többek között a tiszai árvízvédel-
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mi töltések fejlesztése, a töltéserõsítési
munkák a Szamos folyó mentén, régi
mûtárgyak rekonstrukciós munkái, új
gátõrházak építése, a távjelzõrendszerek kiépítése. Közel 40 éves vízügyi
szolgálat után, 2003-ban köszönt el az
igazgatóságtól. Haláláig is aktív, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet
végzett a Felsõ-Tisza árvízvédelmének,
árvízi biztonságának érdekében. Kiemelkedõ szakmai munkáját több alkalommal számos kitüntetéssel ismerték
el. 2017. május 25-én, csütörtökön 14
órakor kísérjük utolsó útjára a nyíregyházi Északi temetõ fõbejárati ravatalozójából.
FETIVIZIG

A NYÍRTÁVHÕ KFT. TÁJÉKOZTATJA
TISZTELT FOGYASZTÓIT,
HOGY FOLYAMATOSAN VÉGZI
DÍJBEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉGÉT
Díjbehajtó kollégáink személyesen keresik fel lakásukban a tartozással rendelkezõ fogyasztóinkat. Tájékoztatják õket aktuális egyenlegükrõl, és lehetõséget biztosítanak a helyszínen készpénzben történõ hátralékkiegyenlítésre is.
Munkatársaink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, személyazonosságukról
honlapunkon (www.nyirtavho.hu) is tájékozódhatnak, elkerülve ezzel az esetleges
visszaéléseket.
Amennyiben a fogyasztó nem tudja idõben rendezni a hátralékát, részletfizetési
lehetõséget biztosítunk számára Ügyfélszolgálatunkon, ahol további adósságrendezési lehetõségekrõl, szociális támogatásokról is tájékoztatást kaphat.

Segítünk megoldást találni problémájukra,
fogadják kollégáinkat bizalommal!
Gondjai vannak a fûtési- és a melegvíz-számlák fizetésével?
A Nyírtávhõ Kft. és Nyíregyháza MJV Önkormányzata a következõ adósságrendezési lehetõségeket ajánlja fel fogyasztóinak:
1. Nyírtávhõ Kft.
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhõ Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106.). Munkatársaink kérdés esetén
készséggel állnak rendelkezésre.
2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a szociális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján települési támogatás jogcímen nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást és helyi adósságkezelési szolgáltatást kíván biztosítani az arra rászoruló háztartások számára.
Az eddigi gyakorlattól eltérõen a helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására irányuló kérelmet már nem a Human-Net Alapítványhoz (továbbiakban: Tanácsadó), hanem a települési önkormányzathoz kell benyújtani, melyhez – többek
között – csatolnia kell egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcímérõl és összegérõl, amelynek kezelését kéri.
A Tanácsadó a korábbi gyakorlatot figyelembe véve adósságrendezési tervet készít a közüzemi szolgáltatóval történõ egyeztetésnek megfelelõen. Ebben feltünteti,
hogy hány részletben kéri(k) az adósság részleteinek megfizetését.
Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentruma – Nyíregyháza, Rákóczi utca 4.
Ne halmozza tovább kifizetetlen számláit, kérjen segítséget!
NYÍRTÁVHÕ Kft.
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DIVAT

A BALEÁR-SZIGETEKEN MÁR „NYÍREGYHÁZIAK” IS
DIKTÁLJÁK A DIVATOT
Kristálytiszta, türkizkék tenger, hosszú fehér homokos
part, magánvilla- és luxuspartik, na meg évente több mint
tízmillió turista. Mallorcán minden megtalálható, ami kellhet az odalátogatóknak: a nyüzsgés, vagy éppen a nyugalom, az elegáns szállodák, meg az eldugott kis öblök,
most pedig már a Nyíregyházán készült divatruhák is,
ráadásul szintén egy Nyíregyházán született fiatal lány
boltjában...

– Hogy is kerül egy fiatal lány a szabolcsi megyeszékhelyrõl egészen a Baleár-szigetekre? Noha sajnos nem a pálmafák tövében és a tengerparton ücsörögve, de hozzávetõlegesen 2500 kilométernyi távolságból, az internet segítségével,
skype-on keresztül ismerhettem meg Orsi történetét...

Miami, Bahamák, Ausztrália, Új-Zéland, Fidzsi-szigetek, Tasmánia, Új-Kaledónia és végül Mallorca. Több ezer
kilométernyi távolságok, hajókon és vendéglátásban ledolgozott órák, ezzel együtt egy jó adag élettapasztalat.
Kellett is mindez ahhoz, hogy a Nyíregyházán született,
de már tavaly május óta Mallorcán élõ Délceg Orsolya,
idén áprilisban megnyissa ruhaüzletét Puerto De Andraitx-

SZTÁROK SZIGETE
Mallorca a Földközi-tenger nyugati részén található Baleár-szigetek – és egyben Spanyolország – legnagyobb szigete. Olyan hírességek élnek itt, mint
Claudia Schiffer német szupermodell, Michael
Douglas, Catherine Zeta-Jones és Salma Hayek amerikai színészek, valamint Rafael Nadal teniszezõ is.

– Antoniót kifejezetten érdekli a divat, és elkezdett azon
gondolkodni, hogy mi lenne, ha nem az eredeti ötletünknél maradnánk és kávézót nyitnánk, hanem ruhákkal kezdenénk el foglalkozni és Olaszországból hozatnánk be
azokat. De közben megismerkedtünk a nyíregyházi Rabócsi Renátával, folyamatosan követtem a munkáját a
Facebookon és hamar fel is vettük vele a kapcsolatot. Egy
pénteki napon felhívtam õt délután, megkérdeztem tõle,
mi a véleménye errõl, hogy csak az õ ruhái lennének a
boltomban, és végül elkezdõdött a szervezkedés. Az április 4-ei nyitás óta pedig már kizárólagos forgalmazói vagyunk Reni ruháinak itt, a Baleár-szigeteken.

SOK A LUXUSPARTI

„VONZOTT A TENGER ÉS A PÁLMAFÁK”

ban, ahol ráadásul a szintén nyíregyházi Rabócsi Renáta
ruhái kaphatók. Azt pedig, hogy ezzel már mi is diktáljuk
a divatot a földközi-tengeri szigeten, mi sem bizonyítja
jobban, minthogy egy ottani ruhában nyerte meg a Miss
Intercontinental Spain 2017 szépségversenyt a spanyol
Marina Rossello is.

ITT KÉSZÜL, DE MALLORCÁN ÁRULJÁK

– A Zelk Zoltán Általános Iskolába jártam, majd a középiskolát már a Krúdyban folytattam, hatosztályos gimnáziumban. Ezt követõen felvételt nyertem a Pázmány egyetem angol történelem szakára. Három év után azonban elkezdtem dolgozni a vendéglátásban és így az egyetem
annyiban maradt. Voltam felszolgáló Budapesten, a Váci
utcában, majd egyik napról a másikra hátrahagytam mindent – arra volt még idõm, hogy elköszönjek anyáéktól – és
folyami hajón kezdtem el dolgozni külföldön, majd a Roxal
Caribbean óceánjárón bejártam a világot. Amikor fiatal az
ember, sokat akar dolgozni, világot szeretne látni és ez erre
egy nagyon jó lehetõség volt. Jártunk Miamiban, a Bahamákon, Ausztráliában, Új-Zélandon, a Fidzsi-szigeteken,
Tasmániában, és például Új-Kaledóniában is. Azonban legalább napi 12 órában dolgoznom kellett, és egy idõ után
besokalltam, felmondtam. Már a repülõn hazafelé azon gondolkodtam, hogy merre fogom folytatni az utamat. Akkor
jutott eszembe, hogy a ’90-es évek elején, egyszer a családdal voltunk Mallorcán. Én nem tudom, hogy lehetnek
ilyen jó emlékeim pár éves koromból, de valahogy a pálmafák, meg a tenger képe megmaradt bennem, úgyhogy
egy hét múlva már ott is voltam, tavaly nyáron pedig végleg kiköltöztünk a võlegényemmel, Antonióval, aki nápolyi. Persze, azért szoktunk hazamenni Nyíregyházára, hiszen ott élnek a szüleim és a családom egy része is.

– Mallorcán nagyon sok parti van: magánvilla-partik, Nikki Beach partik, diszkók, luxuspartik, tengerparti esküvõk, így szerencsére van igény ezekre a ruhákra. A spanyol lányok nagyon szeretik a tüllszoknyát, Reni pedig sok ilyet csinál. Itt egy vacsorához is
ki szoktak öltözni az emberek. Nagyon megy a fehér,
meg általánosságban is a világosabb színek. Mallorcán az emberek késõbb kelnek, késõbb fekszenek. A
reggeli 11-12 óra körül szokott lenni, 5-kor ebédelnek, vacsorázni pedig este 10-kor szoktak, ezért a
boltok nyitva tartása is teljesen eltérõ az otthonitól.
Mi is este tízig várjuk a vendégeket.

A KIRÁLYNÕK IS AZ Õ RUHÁIBAN
Orsi üzletébõl kapott – vagyis Rabócsi Renáta által készített – ezüstszínû, tollas nagyestélyiben nyerte meg a
Miss Intercontinental Spain 2017 szépségversenyt a spanyol Marina Rossello is, de õ öltözteti például a szintén
spanyol regionális királynõt, aki a Miss Espannan méretteti majd meg magát.
– Több modell lány is megkeresett már minket, akik
fotózáshoz vittek tõlünk ruhákat. Akit egyébként nagyon
várok és szeretném, ha betérne az üzletünkbe, az Claudia
Schiffer, ugyanis itt lakik a közelben. Mindezeken túl kapcsolatban vagyunk még különbözõ szépségversenyekkel,
illetve a Nikki Beach partikkal is, valamint több vendégünk van, akiknek itt van villájuk, nyaralójuk.
Orsi és Antonio kizárólagos forgalmazói a Baleár-szigeteken a Rabócsi-ruháknak. A jövõben nagyon szeretnének
még több üzletet nyitni: Ibizán, Menorcán, és még akár
Barcelonában is. Azt mondják, álmaik vannak, és majd az
idõ eldönti, hogy ezekbõl mi valósulhat meg. Ami bizonyos: hamarosan a tengerparton összeházasodnak Antonióval, mi pedig bízunk benne, hogy az esküvõi fotóik mellett,
az Orsiék üzletében pózoló Claudia Schiffer szupermodellben is gyönyörködhetünk majd, ezzel is hírnevét víve
a nyíregyházi lányoknak...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÜZLETEMBERKÉNT IS STÍLUSOSAN
A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület immár három
éve dolgozik a szabolcsi megyeszékhely jövõépítésén, túl
a célzott szponzorálásokon és sokuk által felvállalt mecenatúrán. Nyíregyháza lokálpatrióta, tenni akaró kis- és
középvállalkozói köre új kezdeményezéssel köszöntötte
a tavaszt, elindítottak egy pódiumbeszélgetés-sorozatot,
melynek második vendégeként dr.
Schiffer Miklós stílustanácsadó érkezett
a nyíregyházi Korona Hotelbe.
A vállalkozói egyesület fórumsorozatának elsõ vendége a Master Good cégcsoportot irányító Bárány család volt, õket
követte dr. Schiffer Miklós, akinek legutóbb megjelent két kötete – Schiffer Stílus / Férfi és Schiffer Stílus / Nõ –
azt boncolgatja, miként alakítható ki az egyedi ruhatár és
stílus a divat segítségével.
A nyíregyházi fórumon is
ez a téma került a középpontba, illetve az,
hogy mennyire fontos
az üzleti életben a stílu-
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sos megjelenés. Az elismert stílustanácsadó úgy gondolja,
hazánkban is egyre fontosabb a vizuális kommunikáció,
ebben segít õ a hozzá forduló állami intézményeknek, cégeknek, magánszemélyeknek.

NEM A LEÉRTÉKELT A TUTI
A Nyíregyházára látogató divatszakember
Schiffer Miklós Stílus néven kifejezetten népszerû közösségi oldallal rendelkezik, melynek titkát
a napi rendszerességgel frissülõ tartalomban és
az aktív követõkben látja.
– Közel hatvanezer követõm van. Próbálok az
embereknek ötleteket adni, megmutatni azt, ami
az én szememnek szép. Szeretném eljuttatni azt
az üzenetet az emberekhez, hogy jó az, ha valaki stílusos. Ne azt vedd meg, ami le van
értékelve, ne azt, ami a kirakatban van,
hanem azt, ami kell – mondta a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület
májusi vendége, aki azt is elárulta,
milyen szettet tud elképzelni egy
nyíregyházi nyáresti sétán.
– A férfiak részérõl egy boka felé
felhajtott fehér nadrág, sötétkék

inggel és fehér vászoncipõvel a tökéletes választás, a hölgyek oldaláról pedig egy sötétkék aranygombos kisruha
fehér saruval – osztotta meg divattippjét.

STÍLUSBAKIK
Természetesen szakértõ szemmel õ is látja azokat a
stílusbakikat, melyeket kis hazánkban sokan elkövetnek,
úgy gondolja, tanulhatnánk még egy kis finomságot.
– A férfiaknál a bermudaszerû nadrágok és barna nagy
kockás ingek könnyen el tudják rontani az összképet. Akárcsak mindkét nem részérõl a túl feszülõs vagy túl bõ ruhadarabok. Sajnos a ruhák sokszor nincsenek összhangban
a viselõ alkatával, életkorával és nem illenek az eseményre, ahol viselik õket – mondta, majd a 2017-es nyári trenddel kapcsolatban hozzátette – a nagyobb formák és virágminták örök divatnak számítanak, és ahogy ez megjelenik a luxusmárkák egyes nyári darabjain, ugyanúgy hódítani fog a fast fashion termékein. Színek közül pedig a
„marine blue”, fehér és arany kombinációi lesznek a
legtrendibbek, kiegészítõként pedig mindig figyeljünk oda
a cipõ és táska harmóniájára – részletezte végezetül
Schiffer Miklós, és azt is megsúgta – hölgyek figyelem –, a
fehér kistáska mindig nyerõ.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
2017. MÁJUS 19.

KULTÚRA

VIRTUÁLIS SÉTA
A RÉGI NYÍREGYHÁZÁN

FÕKONZULI LÁTOGATÁS

Igor Furdik, szlovák fõkonzul bemutatkozó látogatásra érkezett Nyíregyházára. A márciustól hivatalban lévõ
diplomata elõször járt a szabolcsi meVillamos a mai Hõsök terén, az épülõ
Víztorony vagy az egykori Dózsa Mozi. Aki
ismerte, látta, nosztalgiával tekinthet vissza
a régen elmúlt idõkre, aki pedig nem élt
még akkor, megláthatja, hogyan nézett ki
Nyíregyháza 100, 50 vagy akár 20 évvel
ezelõtt. A Nemzeti Levéltár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Levéltára Nyíregyháza Városnapja alkalmából virtuális sétára várta az érdeklõdõket Széchenyi utcai
épületébe hétfõn. Aki nem volt jelen, még
egy hónapon keresztül megtekintheti a várostörténeti kiállítást.
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a levéltár igazgatója elmondta, eddig a Városnap alkalmából mindig az általuk õrzött régi iratokat mutatták be. Hozzátette, ezért most úgy
gondolták, hogy összefognak a közgyûjteményekkel, a múzeummal, illetve a könyvtárral és megmutatják azokat a forrásokat,
amelyekre kevésbé gondolnak azok, akik
a várostörténetet kutatják.

A Nyíregyházát megismerni vágyók Sipeki
Péter gyûjteményébõl megnézhették
Hammel József városfotóit, vagy azokat a
várost bemutató képeslapokat, amelyek a
Jósa András Múzeum gyûjteményét gyarapítják. A régi Nyíregyházáról felidézett képet Kéry Péter várostörténeti filmje tette teljessé. A rendezõ-operatõr úgy vélte, a település lakóinak nagyon fontos az, hogy megismerjék a történelmüket. Ezért még 1987ben elkezdtek egy filmsorozatot, ami Nyíregyháza történetét dolgozza fel. Ebben a sorozatban bemutatnak a kezdetektõl egészen
a 20. századig minden olyan fontos eseményt, amely a város történetében jelentõs
volt.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
A várostörténeti kiállítás a Levéltárban egy hónapon keresztül várja ingyenesen azokat, akik kíváncsiak a 264
évvel ezelõtt újratelepített város régi
arcára.

AZ ÁTTELEPÍTÉSRE EMLÉKEZTEK
Az 1945–48 között Nyíregyházára és
környékére áttelepített felvidéki családokra emlékezett a Felvidék 1947 Egyesület
szombaton a városháza falán található emléktáblánál és az Északi temetõben lévõ síremléknél. A rendezvényen a városi és megyei vezetõk mellett felvidéki településekrõl is érkeztek vendégek.
Egy Naszvad községbõl származó család történetén keresztül elevenítették fel a
Felvidék 1947 Egyesület tagjai a felvidéki
kitelepítés tragikus eseményeit szombaton
az ennek emléket állító Bethlen Gábor utcai táblánál. A 70 évvel ezelõtti áttelepítés
sokkhatásként érte a felvidéki magyarságot.
Az 1945. április 5-én meghirdetett kassai
kormányprogram egyik céljaként a csehszlovák nemzetállam létrehozását tûzte ki.
Ennek következtében több ezer embert telepítettek át erõszakkal 1945 és 1948 között Felvidékrõl Magyarországra.
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Ezeknek a családoknak az utódai ma is itt
élnek. A leszármazottak ma már második,
harmadik nemzedékesek, de õk még mindig
ápolják az elõdök emlékét. Hrotkó Anna, a
Felvidék 1947 Egyesület titkára kiemelte, az
utódok számára nagyon fontos ennek a hagyománynak az õrzése. Úgy fogalmazott, jó
ha az ember tudja, honnan származik, hiszen valahol az életének az útját is ez határozza meg. Hozzátette azt is, a gyerekek, a
fiatalabbak, a húszasok, harmincasok és az
unokák számára is elengedhetetlen, hogy
megismerjék ezt az eseményt. Az Északi temetõben 1998-ban felállított emlékmûvön olvasható azoknak a felvidéki településeknek
a sora, ahonnan áttelepülésre kényszerítették
a magyarokat. A családokra itt is megemlékeztek az ünnepség résztvevõi. A rendezvényre az egykori kitelepített településekrõl,
így Andódról, Taksonyról, Komáromból, valamint Kassa környékérõl is érkeztek vendégek.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

gyeszékhelyen. A két fél a már meglévõ és jól mûködõ kapcsolatrendszert
szeretné a fõkonzulátus segítségével
bõvíteni.

„KIVÁLÓ KÖZÖSSÉGÉPÍTÕ”
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttmûködésében szervezték meg hazánkban május
8. és 14. között a Közösségek Hetét. A programsorozatban helyi lakosok szavazhattak
a „Kiváló Közösségépítõ”-re, melynek nyíregyházi nyertese dr. Bihari Albertné fõkönyvtáros, a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület alapító titkára, a Móricz Zsigmond
Olvasókör egyik vezetõje, a Váci Mihály
Emlékbizottság elnöke lett.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosítása
7 területen egyszerûsített eljárás szerint
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város rendezési tervének 7 területen egyszerûsített eljárás szerint történõ módosítása kapcsán a partnerek és helyi lakosok
tájékoztatása, véleményének és javaslatainak megismerése érdekében lakossági
fórumot tart 2017. május 23. napján 16.00 órától.
A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a mellékelt 7 területre
elkészített módosítási javaslatról.
A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy-terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításával érintett területek:
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DIÁKSIKER

MINDENT VITTEK A HARMADIKOS KODÁLYOS RÍMFARAGÓK
Minden évben megrendezi a Bem József Általános Iskola harmadik-nyolcadik évfolyamos általános iskolásoknak a Megyei Rímfaragó Versenyt. Ebben az évben a harmadikosok kategóriájában a Kodály Zoltán Általános Iskola 3. b-sei gyakorlatilag letarolták a mezõnyt, az összes
rangos elismerést elhozták a versenyrõl.

Verseny utáni ünneplés.
Képünkön Bakó Lara,
Bukovinszki Dóra,
Ágoston Gyöngyi
tanárnõ,
Toma Izabella
és Kántor Anett

Ágoston Gyöngyi, a Kodály Zoltán Általános Iskola tanítója büszke lehet tanítványaira. Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Bem József Általános Iskolában
a Megyei Rímfaragó Versenyt, amelyen elindította tanítványait. A gyerekek az egyik fogalmazásórán azt a feladatot kapták, a táblára felírt öt cím közül válasszanak
egyet és a tanítási óra alatt írjanak egy verset. A diákok
olyan szép alkotásokat adtak be óra végén, hogy azok
közül hetet találtak az iskola tanítói érdemesnek arra, hogy
továbbküldjék a megyei fordulóba.

„MILYEN SZÉP A VILÁG”
A nagy megmérettetés napján a hét kodályos húzott egyegy sorszámot, beültek a Bem iskola egyik osztálytermébe és választottak a táblára írt címek közül. Írhattak a tavaszról, vagy arról, hogy szerintük „Milyen szép a világ”.
Az eredményeket az internetre tették fel a szervezõk, sorszám és elért pontszám alapján. Május elsõ napjaiban, az
egyik fogalmazásórán már óriási volt az izgalom a 3. bben, hiszen a tanító néni bevitte a laptopját és közösen
nézték meg az eredményeket.
– Hinni se akartam a szememnek, amikor a gyerekek
mondták a sorszámokat és láttam, hogy Bukovinszki Dóra
megszerezte az elsõ, Bakó Lara a második, Toma Izabella
pedig a harmadik helyezést – emlékszik vissza az esemé-

nyekre Ágoston Gyöngyi. – Olyan „hidegrázós” volt az
egész, amikor megnéztem, hogy minden rangos helyet elhoztak a tanítványaim. Fokozta a helyzetet, hogy az egyik
kislány, Kántor Anett csupán egyetlen ponttal csúszott le
a dobogóról, a negyedik lett. De miénk volt a nyolcadik
és a tízedik hely is. A gyerekekkel együtt nagyon boldogok voltunk.
A büszke tanító néni kapott egy hívást a Bembõl, amelyben meghívták õket a díjátadó ünnepségre. Közölték vele,
hogy nemcsak az elsõ három helyezettet, hanem a negyediknek vélt kislányt is vigye magával. Akkor még nem
tudták, miért... Május 8-án délután az Epreskert utcai is-

kolában gyûltek össze a gyerekek, a felkészítõ tanárok és
a zsûri tagjai. Idén az ítészek elnöke Nagy Zsuka költõ
volt. Az átadón nagy meglepetés érte a kodályosokat, hiszen már mindenki megkapta a díjat, csak Anett nem. Az
õ eredményét a végére hagyta Nagy Zsuka, hiszen Kántor
Anett egyedüliként Zsûrielnöki Különdíjban részesült. Ezt
az elismerést még soha nem osztották ki a rímfaragó versenyen. Az oklevél mellé ajándékként társult, hogy a költõnõ felolvasta az általa legjobbnak ítélt alkotást. Ezzel a
3. b-sek minden elismerést bezsebeltek. Alkotásaik elolvashatók a nyiregyhaza.hu oldalon.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Okos Mérés Projekt az energiafogyasztás csökkentéséért,
a megújuló energiaforrások optimalizálásáért
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nek – mint víziközmû szolgáltatónak – mindenkor kiemelten fontos célja az energiatakarékos megoldások alkalmazása, az innováció
adta lehetõségek kihasználása. Ezzel nemcsak költséget takarít meg, hanem a felhasználók/fogyasztók számára is olyan elõnyöket biztosít, melyekkel országosan élenjár.

tõségük lesz arra, hogy laptopjuk, okostelefonjuk segítségével a saját fogyasztói szokásaikat megismerjék, ezeket a kapott információk alapján esetleg befolyásolják.
Ezen túl a rendszer figyeli az eseményeket, naplózza
azokat, és riasztási üzenetet küld, amennyiben jelentõs
eltérést észlel az átlagostól, illetve ha manipulációt érzékel.

PILOT PROJEKT AZ INTELLIGENS
HÁLÓZATI RENDSZER ELÕKÉSZÍTÉSÉÉRT

AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓKAT
LEVÉLBEN TÁJÉKOZTATJÁK

A Társaság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Okos
Város programjához csatlakozva, az önkormányzati
tulajdonban lévõ lakások, intézmények vízmérõ helyeit bevonja a Központi Okos Mérés Projektbe. A projekt lebonyolítója a KOM Központi Okos Mérés Zrt.
A felsoroltakon kívül a programba még a város területén lévõ hõközpontok és a társasházak ivóvízmérõi
kerülnek. Ez egy pilot projekt, amely egy országos intelligens hálózati rendszer elõkészítését, tesztelését
szolgálja. Célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék a fogyasztói szokásokat. A KOM Zrt. feladata
többek között olyan, fõleg villamosenergia-, földgázés vízmérési rendszer kialakítása, melyek hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások optimalizálásához, a közlekedés
villamosításához és az ellátásbiztonság növeléséhez.
A projekt céljai között szerepel még, hogy hatékonyabbá, pontosabbá váljanak a fogyasztói elszámolások. Ezáltal a megszokott számlázási rendben, a mindenkori fogyasztás alapján készülnek majd a számlák. A programban részt vevõ felhasználóknak lehe-

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mûködési területén mintegy 1100
darab önkormányzati és nem önkormányzati lakás mellékvízmérõit, valamint önkormányzati intézmények bekötési mérõit cserélik okosmérõre, illetve teszik alkalmassá okosmérésre. Ezen felül több mint 300 darab
hõközponti bekötési mérõt, technológiai mérõt és elõre
fizetõs mérõt (fogyasztást megelõzõen a felhasználó a
kártyás telefonokhoz hasonlóan feltölt bizonyos mennyiségû ivóvíz elfogyasztására szolgáló ellenértéket) vontak még be a projektbe. Azokat a felhasználókat, akikkel
együtt fognak mûködni (projekttagok), a napokban levélben keresik meg, amelyben az eszköz felszerelésérõl
és az együttmûködés részleteirõl tájékoztatják õket. A
projekttagoknál felszerelésre kerülõ okosmérõ, vagy jeladóval szerelt mérõ jelét adatkoncentrátoron keresztül
továbbítja a rendszer a Központi Okos Mérés projektet
irányító KOM Zrt. mérésvezérlési központjába. Itt történik az adatok feldolgozása, elemzése, valamint a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. innen kapja meg a pontos számlázáshoz szükséges információkat.
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A PROJEKT ELÕNYEI
A RÉSZTVEVÕK SZÁMÁRA:
– hatékonyabb és egyszerûbb a fogyasztási adatok
leolvasása,
– pontos, ténylegesen leolvasott adatokon alapul a
számlázás,
– javul az elszámolással kapcsolatos bizalom,
– a hagyományos leolvasás kiküszöbölésével a költségek csökkennek,
– költségtakarékos energiafelhasználás érhetõ el a
fogyasztási szokások befolyásolásával, lehetõség
nyílik az optimális energiafelhasználás megteremtésére,
– a pontos mérés és elszámolás miatt a fogyasztói
reklamációk csökkennek,
– az elõrefizetõs mérõ használatával a kintlévõségek csökkenhetnek,
– mérséklõdik a vízveszteség, pazarlás,
– a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fejlettebb technológiát tud mûködtetni, amelyek fejlesztési forrásból valósulnak
meg.
A Társaság bízik benne, hogy a projektszerû mûködéssel és a feldolgozott információkkal elõsegíti az országos szintû okoshálózatok és okostechnológiák magyarországi kiépítésére és alkalmazására vonatkozó
döntést, mely során létrejöhet az energiafelhasználás
optimalizálása, a folyamat végén pedig csökkenhet a
szén-dioxid kibocsátása. A felhasználókkal közösen
együttmûködve a cég ezáltal is hozzájárul az élhetõbb
környezet megvalósításához és a fenntarthatóbb fejlõdéshez.
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HIRDETÉS

TÁVHÕ-REKONSTRUKCIÓ
A Kossuth utcán – a gyakori meghibásodások miatt
– 130 méter hosszan újra cserélte a távhõvezetéket a
Nyírtávhõ Kft. Az éves karbantartási és rekonstrukciós munkákat az iskolai szünet idejére tervezik, hogy a
legkevésbé zavarják a közlekedést. Felújítási és fejlesztési munkákra idén 300 millió forintot fordíthatnak.
Május 15-én hivatalosan véget ért a fûtési szezon,
persze ahol kérik, ott a Nyírtávhõ Kft. folytatja a szolgáltatást. Az idei tél jóval hidegebb volt a korábbiaknál, januárban elõfordult, hogy mínusz tíz fok alatt

maradt a napi középhõmérséklet, miközben a távhõvezetékekben 130 fokos víz folyt. Ilyen nagy terhelésnél gyakrabban jelentkeztek a problémák is. Az elmúlt szezonban Nyíregyházán két esetben volt rendszer szintû korlátozás, amikor a bujtosi erdõben egy
400-as vezeték sérült meg, a Kossuth utcán pedig többször volt szükség hibaelhárításra, de egy alternatív vezetékkel folyamatos volt a szolgáltatás. A szakemberek az elmúlt hetekben úgy döntöttek, a problémát
véglegesen felszámolják. Joó László ügyvezetõ elmondta, 130 méteres nyomvonal hosszon cserélték ki a vezetéket új technológiájú, elõszigetelt csövekre. A terület helyreállítása most van folyamatban, az aszfaltozást a jövõ héten végzik el.

NYÁRI KARBANTARTÁS ÉS FEJLESZTÉS

Távhõvezeték-felújítási munkákat végez a Kossuth
utcán a Nyírtávhõ Kft. A bontás miatt a Sarkantyú utca
és a Ferenc körút közötti szervizutat és parkolót félig
lezárták. A fûtés- és a melegvíz-szolgáltatás zavartalan.
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A Nyírtávhõ Kft. az éves karbantartási és rekonstrukciós munkákat az iskolai szünet idejére tervezi,
tehát június közepe és augusztus vége között, hogy
a legkevésbé zavarják a közlekedést. Hiba miatt a
Síp utcán már meg kellett kezdeni a garanciális javítást, de júniustól cserélik majd a vezetéket az Országzászló téren és a Stadion utcán is. Dolgoznak
majd a hõközpontokban is, a Nyírtávhõ Kft. a felújítási és fejlesztési munkákra idén 300 millió forintot
fordíthat.

TEHETSÉGEK
A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával rendezett
konferenciát Nyíregyházán a Konszonancia Regionális
Zenei Tehetségsegítõ Tanács.

A feje tetejérõl mára a talpára állt a hazai tehetséggondozás – fogalmazott a hétvégi konferencián dr. Balogh László, a Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége elnöke –, hiszen a Magyar Géniusz és a Tehetséghidak program
után mára a Tehetségek Magyarországa teljesedett ki. Megalakultak a helyi, térségi és regionális Tehetségpontok, s az
óvodáskortól kutatják azokat a gyerekeket, akik átlagot
meghaladó adottságokkal rendelkeznek, kreatívak és motiváltak egy-egy feladatra. Nem feltétlenül a jó tanulók körébõl kerülnek ki a reménységek! 2020-ig 1 milliárd forintos
ösztöndíjkeret nyújt támogatást ezen a területen. Nemzetközi adatok szerint egy-egy nemzetben 2 százalék a rendkívüli tehetség, de hogy õket megtalálják, évfolyamonként
a gyerekek közel 20 százalékával foglalkoznak a szakemberek, aztán csak lassan derül ki, hogy bizonyíték vagy
ígéret a kiválasztott fiatal.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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NYÍREGYHÁZI DÍJAZOTT

A 27. ELSÕSÉG

A Magyar Sport Napja alkalmából
a Pesti Vigadó Dísztermében dr. Szabó Tünde államtitkár szakmai elismeréseket adományozott Balog Zoltán
miniszter megbízásából, a hazai
sportéletben tevékenykedõ, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó sportolóknak, sportszakembereknek. A testnevelés és a sport iskolai népszerûsítésében, az ifjúság testedzésének és a
diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséért Kerezsi Endre-díjat
vehetett át Járdán Lászlóné Szarka Mária, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola volt testnevelõ pedagógusa.

Nyíregyházán rendezték az ülõröplabda-bajnokság utolsó fordulóját. A Sportcentrum veretlenül várta a találkozókat,
és bár a számítások szerint még egy vereség is belefért volna, a hazai játékosok
nem akartak matekozni. Elõbb 3–1-re
verték a Vácot nagy csatában, majd 3–0ra gyõztek a Kikinda és a Tatabánya ellen is, így 27. alkalommal lettek bajnokok! – Nagyon boldogok vagyunk, hogy
ismét sikerült nyerni. Az elsõ meccsen
érzõdött, hogy rég játszott a csapat, és
egy alapembert is pótolnunk kellett, aki
befejezte a játékot, de gyõztünk. Az meg
különösen jó érzés, hogy Nyíregyházán
szereztük meg az aranyérmet – mondta
Erdõsné Balogh Erika edzõ.

ÉRMEK ÉS VILÁGRANGLISTA
PONTOK HOLLANDIÁBÓL

Tarjányi István és Veres Amarilla is remekül szerepelt a világkupán
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SZÉPKORÚAK VERSENYE

Igaz ugyan, hogy még nem ért véget
a bajnokság a férfi junior kézilabdacsapat számára, de a hétvégi Békés-Drén
KC együttese ellen vívott gyõzelemnek
köszönhetõen már biztos, hogy nyolc
év után újra bajnoka van a Nyíregyházi
Sportcentrum kézilabda szakágának.
Bécsi János csapata egy nagyon kemény
mérkõzésen, kiemelkedõ csapatjátékkal
szerezte meg a bajnoki aranyérmet jelentõ sikert, így az utolsó forduló elõtt
bebiztosította elsõ helyét. A Nyíregyházi Sportcentrum végig vezetett a szezon
során, és legyõzte riválisait. A mieink a
Békés ellen 26–22-re nyertek.

Negyedik alkalommal rendezték meg
a Szépkorúak Sporttalálkozóját a Városi Stadionban. Az 55 év felettiek sportnapjára 580 nevezés érkezett, a résztvevõk 8 sportág 20 versenyszámában
mérhették össze tudásukat. Népszerû
volt az atlétika, a tenisz, a kosárlabda
és az ulti is. A városban évek óta mûködik a Szépkorúak Sportklubja, melynek
keretében rendszeresen, hetente sportolhatnak a Városi Stadionban az idõsek. Itt a teke és a jóga az egyik legkedveltebb, a mozgás mellett pedig a klub
arra is jó alkalmat teremt, hogy a szépkorúak kapcsolatokat létesítsenek.

SPORTPROGRAM
Május 20., szombat 9.00 Kossuth tér,
Electrolux futás
Május 21., vasárnap 18.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 21., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Hollandiában rendezték a Kerekesszékes
Vívó Világkupa sorozat következõ állomását, ahol az elsõ napon a nyíregyházi Veres Amarilláért is szoríthattunk. Az NYVSC
versenyzõje nõi párbajtõrben indult, és a
csoportmérkõzések során veretlen maradt,
így tábla egyesként kezdhette a kieséses
szakaszt. Itt is szépen menetelt, és a legjobb négy közé jutott, ahol az ukrán Breus
tudta csak megállítani, így Amarilla végül
Krajnyák Zsuzsával holtversenyben harmadik lett. Másnap Tarjányi Istvánnak szoríthattunk. Pákey Béla mester tanítványa hibátlanul vette a csoportkört, és végül 5. lett.
A harmadik nap a nõi-férfi kard számokkal
kezdõdött a Hollandiában zajló Kerekesszékes Vívó Világkupán, ahol Veres Amarilla és Tarjányi István is bejutottak a legjobb nyolc közé. Amarilla a folytatásban
az olasz Mogostól kapott ki 14:15-re. Az
asszót beárnyékolta a nyíregyházi verseny-

ÉRKEZÕK ÉS TÁVOZÓK

A keret nagy része együtt marad a röplabdásoknál
A bajnokságban és a Magyar Kupában
is bronzérmes lett a mögöttünk álló szezonban a Fatum Nyíregyháza, így a szakmai stáb teljesítette a célkitûzést. Horváth
András vezetõedzõnek lejár a szerzõdése,
de a trénerrel mindenben megegyeztek,
így marad Nyíregyházán.
Az is eldõlt, hogy a válogatott mellett
másodedzõként is dolgozik a jövõben. A
nemzeti csapat Nyíregyházán is edzõtáborozik majd, és a tervek szerint felkészülési
mérkõzéseket is játszik a Continental Arénában. Ami a Nyíregyházát illeti, Oláh Levente személyében egy statisztikus is csatlakozik a szakmai stábhoz, õ eddig Olaszországban dolgozott. A játékoskeretben is
lesz változás, Leidgeb Noémi Kaposvárra
igazol, míg Andrejkovics Alexandra és Sitku
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zõ vállsérülése és az ukrán versenybíró elfogultsága, a 15. utolsó találatot nyilvánvalóan a magyar sportoló ellen ítélte. Ez
Ami számára a 6. helyet jelentette. István a
szintén olasz, rutinos Sarritól kapott ki, így
8. lett, ez számára jó eredmény, mert ismét elõrébb lépett a világranglistán. Délután a nõi párbajtõrcsapatok versenyével
folytatódott a program, ahol 6 csapat állt
rajthoz. A mieink a világranglista alapján
kiemeltek voltak, és azonnal a döntõbe jutásért vívhattak a franciák ellen és 45:40re gyõztek. Az aranyéremért a nagy rivális
lengyelek következtek, ahol 45:39-re diadalmaskodtak a lányok, így az elsõ helyen
végeztek. Veres Amarilla, vállsérülése ellenére is vállalta a csapatszereplést és csere nélkül egymást segítve versenyeztek végig a hölgyek.
A csapat tagjai: Dani Gyöngyi, Fóris Erika, Krajnyák Zsuzsa és Veres Amarilla.

Tamara a tanulást helyezi elõtérbe, de utóbbi marad a Sportcentrumnál is, ahol a legkisebbek edzõje lesz. A keret többi tagja
marad a klubnál.
– Egy szélsõ ütõt, egy centert és egy feladót keresünk még, vannak már jelöltjeink, akikkel tárgyalunk, ha mindenben
megállapodtunk, bejelentjük õket. A korábbi külföldi légiósaink maradnak, bár voltak ajánlataik más országokból, de sikerült
megtartani õket, így egy erõs keret kezdheti a munkát – mondta Kósa Árpád, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
A bajnoki felkészülés augusztusban kezdõdik, és október végén rajtol majd az idény.
Elõtte azonban már a nemzetközi kupában
érdekelt lesz a Nyíregyháza, de egyelõre
még nem lehet tudni, ki lesz az elsõ ellenfél. A sorsolásra június közepén kerül sor.
2017. MÁJUS 19.

PROGRAMOK

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

PROGRAMOK
BEST OF DIPLOMA – A Nyíregyházi Egyetem Vizuális
Kultúra Intézetének kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: május 19–június 14-éig.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Orosi: május 19-én
15.00: Könyvajánlással egybekötött beszélgetés a honvédelemrõl és a hazaszeretetrõl – a Magyar Honvédelem
Napja alkalmából. Vécsey utcai: 19-én 16.00: Egyszer volt,
hol nem volt – könyvtári kreatív foglalkozás.
ALAMUSZI NYUSZI. A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 20-án 16.00: Alamuszi nyuszi. 21-én 10.00:
Piroska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

MÉG VÁRJÁK AZ ALKOTÁSOKAT
A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is alkotói
pályázatot hirdetett az Országos Tûzmegelõzési Bizottság. A felmenõ rendszerû pályázatra óvodások, illetve az iskolások 6–10 éves, 11–14 éves, valamint 15–
18 éves korcsoportban küldhetnek alkotásokat, amelyek benyújtásának határideje: 2017. május 21. Postacím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 5.;
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu.
GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN 2.0. A Nefelejcs Egyesület várja az érdeklõdõket elõadásaira, illetve foglalkozásaira. Május 22-én 10.00: Egészségmegõrzés az
integratív medicina szerint. Elõadó: dr. Lipóczki Imre fõorvos, fõiskolai docens. Helyszín: Debreceni EÜ. Fõiskola kar (Sóstói út 2.).
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: május 22-én 16.30: Helytörténeti esték XI. Dr. Kállay Rudolf
Orvostudományi Szakkönyvtár és Közmûvelõdési Gyûjtemény. Elõadó: Bede Józsefné könyvtárvezetõ. 24-én 16.00:
A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója. Téma: Nyírfa
lombok. Czóbel Minka élete és munkássága – versei tükrében. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Gerliczki András. 26án 10.00: Kerekítõ. 16.30: Kovács-Popa Daniela és Millei
Lajos köteteinek bemutatója. Kísérõprogram: Milleiné Kelemen Csilla kézmûves- és csipkekiállítása.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 20., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Kiss Manyi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 22., hétfõ 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 SingSingSing MÁZS-képp, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 23., kedd 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Törpapa
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Vitéz lélek, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 24., szerda 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Vidám bérlet, Nagyszínpad
Május 25., csütörtök 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Vuk
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Május 26., péntek 19.00 Hello, Dolly!, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
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FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most
már fogadóórákon is választ kaphatnak a korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javaslatokkal is
élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a Móricz Zsigmond könyvtárban.
IDÕSEK AKADÉMIÁJA. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ várja az érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája elnevezésû elõadássorozatra a Római Katolikus Plébánia dísztermébe. Május 23-án 14.00: A szeretet ereje
és csodája életünkben. Elõadó: Tóth László plébános.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: május 23-án és
25-én 14.00–16.00: Gyermeknapra ajándék készítése. 24én 10.00: Babaangol. 25-én 15.00: Dallamos mesék gyerekeknek – foglalkozás.
A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebbi találkozója május 24-én lesz, jó idõ esetén az Erdei Tornapályán.
Választott program: „Nyíregyháza és Sz-Sz-B megye irodalmi emlékei, irodalmi emlékhelyei” – kvízkérdések és
válaszok. Témavezetõ: Csabai László könyvtáros. Gyülekezés 10.00 órakor az Ózon Panzió erdei út melletti bejáratánál (rossz idõ esetén a Nyírség Könyvtár Alapítványnál – Ungvár stny. 5.). Érdeklõdni: 42/445-693.

KÖRVONAL ÉS ZENDALA
A KÖNYVTÁRBAN
Nyíregyházán, egy belvárosi üzletközpontban mûködõ kézmûves porta egyik alkotója Molnár Móni selyemfestõ, mûvészetterapeuta, és a hozzá csatlakozó
Kör tagjainak kiállítását nyitják a Móricz Zsigmond
könyvtár társalgójában május 23-án 17.00 órakor. A
selyemfestést rajzmeditáció és a zendala-festés ihlette. A meditációt nyilván a monoton hétköznapok elõl
menekülõ lányok, asszonyok gyakorolják, s csatlakoznak a felnõtt színezõkönyvek hódolóihoz. A zendala
ugyanis ismétlõdõ sorminta keresztezõdése a mandalával, mely a kreativitás kézmûves eszközeivel és a
lelki nyitottsággal egy bizonyos öngyógyító állapotba
juttatja – akár tudattalanul is – az alkotókat. Ennek a
nyíregyházi mûhelynek a kirakata fogadja a látogatókat június 16-áig a könyvtárban.
MIÉRT ÉPPEN BUDDHIZMUS? – Puskás Gergely, Láma
Ole Nydahl által felhatalmazott tanító elõadása a tibeti
Gyémánt Út buddhizmusról május 24-én 18.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban. Tanítás, kérdések-válaszok, meditáció.
ÖRÖKLÉSI JOG. A Szépkorúak Akadémiája ismeretterjesztõ elõadássorozat keretében dr. Papp Klára ad tájékoztatást az öröklési jog szabályairól, különös tekintettel
a végintézkedésre. Idõpont: május 24., szerda 15.00, helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ.
JAPÁN METSZETEK... Zsadányi Zsolt festõmûvész Japán metszetek akvarellben címû kiállítására várják az érdeklõdõket a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI aulájába (Nyíregyháza,
Ungvár sétány 19.). Megtekinthetõ: május 26-áig.
GYERMEKNAPI VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS május 26–
28-áig a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
30 méter hosszú H0 modulrendszerû terepasztallal, különleges tereptárgyakkal, játékokkal és nyereményekkel
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várják a mini mozdonyok rajongóit, 26-27-én 10.00–
18.00, 28-án 10.00–14.00 óráig. A belépés díjtalan.
PLEIN AIR KIÁLLÍTÁS. A III. Nyíregyházi Nemzetközi
Plein Air Mûvésztelep zárókiállítását láthatják a Váci Mihály Kulturális Központban május 28-áig. Szemben a
mûtermi festészettel, a sóstói tájban alkottak az elmúlt 10
napban német, román, szlovák, ukrán és nyíregyházi képzõmûvészek.
„TÖRTÉNETI TEXTÍLIÁK”. Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület szervezésében a Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban (Toldi u. 23.), az „Aranykapu” Bemutatóteremben a Reformáció 500 éve címmel „Történeti textíliák” Kiállítása látható, ahol Kovácsné Tar Ilona textiltervezõ népi iparmûvész és dr. Puskásné Oláh Júlia Nívódíjas textiltervezõ népi iparmûvész, a népmûvészet mestere
református templomok úrasztali terítõit mutatják be. Megtekinthetõ: május 30-áig.
MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval,
játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021.
Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.
„MÛVÉSZKEDÕS” Képzõmûvészeti Tábor – július 10–
14. Részletes program a Galériában kérhetõ, vagy letölthetõ a Facebookról: Nyíregyházi Városi Galéria és Pál
Gyula Terem. A jelentkezéseket június 1-jéig várják a
Galériában vagy az alábbi telefonszámon: 42/408-720.
ENDRESZ ÁGNES LÁTVÁNYTERVEZÕ MÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ:
június 14-éig.

KALANDOK A VILÁGÛRBEN –
NEMERE ISTVÁNNAL
Stílusosan: Nemere István élete és munkássága nyitott könyv az érdeklõdõ közönség elõtt. Már ifjúságában megmutatkozott írói vénája, ennek ellenére számtalan szakmával, foglalkozással próbálkozott. Számos
nyelv alapjaival megismerkedett, s több néven jegyezte könyveit. Az elmúlt héten épp a 680. kötetét fejezte
be. Történelmi, politikai, tudományos-fantasztikus témákról ír, fikciókat, melyek alapja a tudás. Ahogy mondja: ebben a mai, modern világban annyi minden történik, hogy 100 évre feladatot adhat az arra érzékeny
embernek. A Móricz Zsigmond könyvtár gyermekkönyvhónapi író-olvasó találkozóján, május 24-én
10.00 órától játszani készül ifjú olvasóival. Színes, csalafinta történeteket mesél arról, hogy miközben itt ülünk
a Földön, mi minden zajlik körülöttünk a világûrben.
Tervei szerint idén még tíznél több könyvet fog megírni, várja a hazai digitális könyvkiadás megerõsödését,
s azt, hogy találkozzon azokkal az olvasóival, akik az
elmúlt 30–40 évben „rajta” nõttek fel!
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ÉVENTE EGY NAP SZENTELTESSÉK
A MADARAK ÉS FÁK VÉDELMÉBEN”
Herman Ottó e gondolat felvetésével javasolta az
Országos Állatvédõ Egyesület közgyûlésén 1900-ban,
hogy a mintául szolgáló amerikai példa alapján hazánkban is szenteljenek egy napot a madaraknak és a fáknak. Chernel István ornitológus 1902-ben Kõszegen már
meg is szervezte ezt a napot, amelyet négy évvel késõbb Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írt elõ, hogy az iskolákban „természetvédõ” és „erkölcsnemesítõ” szellemben emlékezzenek meg a madarak és fák napjáról. Így lett ez a nap a
természet ünnepe, amelyet szívesen ült meg egy májusi
napon a tanulóifjúság tanítóikkal egészen a második világháborúig.
Nyíregyházán kismajálisnak is nevezték ezt a napot,
amikor az iskolák diákjai felkerekedtek és tanáraikkal
kivonultak a szabadba. Kedvelt célpont volt az Erzsébet-liget, ahol a természet lágy ölén alkalmi versek szavalatával idézték fel az állatok és a fák világát, hazafias
dalokat énekeltek és fák, elsõsorban eperfák ültetésére
is sort kerítettek. Megtekintették továbbá a ligetben elhelyezett fészekodvakat, madáretetõket, de természetesen a tánc és a játék, a labdázás és az uzsonna sem
maradhatott el. E napokon általában a szülõk és a tanügy barátai is részt vettek. Az elemi iskolások mellett
igyekeztek a nap üzenetét a leendõ tanítók lelkébe is
oltani. E céllal tartották meg 1933-ban a tanítóképzõsök
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és a gyakorló elemi iskola növendékei számára is a napot, akik közül öten-öten Sóstón facsemetéket ültettek
el.
Egy kultuszminiszteri körrendelet 1932-ben újabb tematikával bõvítette a madarak és fák napját, amikor elrendelte, hogy az iskolák tanulói a hõsök temetõjében,
vagy a hõsök szobra köré ültessenek virágot, díszcserjét
és gondoskodjanak azok ápolásáról.
A második világháború után feledésbe merült a mozgalom, majd egy 1994-es miniszteri rendelet május 10ét jelölte meg e jeles nap dátumának. Képünkön a „madarak atyjának”, Herman Ottónak a nevét viselõ orosi
iskolában található szobra látható.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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