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TIRPÁK FESZTIVÁL.
Fenséges látvány,
feledhetetlen gasztronó-
miai és kulturális
élmény, valamint nem
mindennapi szórakozás.

DRÁGA DIPLOMA.
Akár több százezer
forintot is fizethet az a
hallgató, aki a képzési
idõ másfélszerese alatt
nem szerzi meg
diplomáját.

ÕSZI FESZTIVÁL.
Szeptember 25-étõl
november 12-éig tart a
Múzeumok Õszi
Fesztiválja a Jósa András
Múzeumban és a Sóstói
Múzeumfaluban.

A JÁRDÁKRA IS FIGYEL AZ ÖNKORMÁNYZAT
Múlt héten beszámoltunk arról, hogy idén közel 30 utcát,

mintegy 17 ezer négyzetméteren állít helyre 100 millió forin-
tos költségvetéssel meleg aszfaltos, tartós útjavítási technoló-
giával a NYÍRVV Nonprofit Kft. A Városüzemeltetés informá-
ciója szerint a járdaépítési-felújítási program is folytatódik.

A járdaépítési és -helyreállítási munkálatok összesen  9 
helyszínt, egyben 6 városrészt érintenek idén Nyíregyházán.
A kivitelezés augusztus végén kezdõdött, a teljes program
elõreláthatóan november végére fejezõdik be, és nettó 155
millió  forint önkormányzati forrásból valósul meg. A három
legjelentõsebb: az Ungvár sétányon az Arany János iskola
uszodája elõtti tér, az Alsóbaduri és az Orgona utca – utóbbi
önmagában közel 900 méteren. A nagyobb felületû járda-
építési program további helyszínei: Géza u. (Szegfû u. – Bujtos
u. között), Liliom u. (István u. – Géza u. között), Kodály Z. u.
– Sóstói út között, Mikszáth K. u. (Czuczor G. u. – Thököly
tér között), Gádor B. u. (Csaló köz – Eperjes u. között), Ma-
gyar u. (Búcsú u. – temetõ bejárata között) – ez összesen
több mint három és fél kilométer. De találkozhatnak mun-
kagépekkel a Hadik utcán, valamint a Luther tér, a Család
és a Garibaldi utca egy-egy szakaszán is.

BURKOLATCSERE, AKADÁLYMENTESÍTÉS

Ami pedig a karbantartást, fenntartást illeti: Nyír-
egyháza 12 helyszínén, 1458 négyzetméteren cserél-
te a járdák megrongálódott aszfaltburkolatát a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Ezek a következõk: Új u., Búza tér, Kos-
suth u. 2-4-6., Ferenc krt. 24-26., Damjanich u. (aka-
dálymentesítéssel), Toldi u. (Arany János u. – Népkert
u. közötti szakasz), Toldi u. – Arany J. u. csomópont,
Árpád u. 34–40., Újszõlõ u. (Tõke u. – Árok u. közt),
Kõrösi Csoma S. utca. 9 helyszínen, 582 méter hosszú-
ságban járdalapos járdát építettek munkatársaik:
Derkovits u. 42-44., Dohány u. tömbbelsõ, Ferenc krt.
28., Árpád u., Népkert utca, Játszó u. páros oldal,
Vécsey köz–Szarvas u. lépcsõépítéssel. Jelenleg két
helyszínen folynak aszfaltozás-elõkészítõ munkák, a
felújítást 932 négyzetméteren végzik majd el. Az év
hátralévõ részében 10 járdaszakaszt állít helyre társa-
ságuk, a munkálatok során közel 720 négyzetméteren
javítják a burkolatot.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az Ungvár sétányon, az Arany János iskola uszodájának
bejárata elõtti térnél is több mint 200 méter hosszan

teljesen felújítják a járdát

Ha nem is a fellegekben, de legalábbis a magasban járt e fiatal szerelmespár. Szitár Emese és Donka Tamás tûzoltó
zászlós fogadott hûséget egymásnak a hétvégén a római katolikus társszékesegyházban, majd emelkedett hangu-
latban tekintettek a násznépre. Kijelenthetõ: a különleges esküvõn mindketten kosarat kaptak, de csak pár percre,
ami aztán visszahozta õket a földre... A tûzoltók persze nem csak ilyenkor kerülnek fókuszba. Nemrégiben az
értéktár részévé váltak, mostanság pedig a társasházaknak igyekeznek segíteni biztonsági szempontból. (6. oldal.)

SZÁRNYALTAK A BOLDOGSÁGTÓL

PARKOLÁS, KEDVEZMÉNYESEN
A 2017/18-as tanévben is vásárolhatnak intézmény közeli bérletet azok a szülõk,

akik óvodába és iskolába viszik gyermeküket és nem szeretnének mindennap par-
kolójegy-kiadó automatából jegyet venni, vagy mobil parkolást indítani. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. lehetõségével reggel és délután lehet parkolni az oktatási és a nevelé-
si intézmények közelében lévõ fizetõparkolókban. A bérlet egy tanévre szól és 2100
forintba kerül. Kiváltásához iskolalátogatási igazolásra van szükség, amit az adott
oktatási vagy nevelési intézmény vezetõje állít ki. Ezzel kell befáradni a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Hõsök terén lévõ ügyfélszolgálati irodájába, ahol hétfõtõl csütörtökig
reggel fél nyolctól délután fél négyig, péntekenként pedig fél nyolctól egy óráig
várják az ügyfeleket.
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JÓL CÉLOZTUNK
A Pinkerton Cégcsoport és a Nyír-

egyházi Polgári Lövész Egyesület va-
sárnap Médiaháborút rendezett, ame-
lyen a Nyíregyházi Napló csapata is
részt vett. A Város-Kép Kft. jól célzott,
és végül a negyedik helyet sikerült
megszerezniük.

MESTEREKET AVATTAK
Mesterleveleket adtak át a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában. 24-en vehették át
oklevelüket; ezzel több mint 400-ra
emelkedett azon szakemberek száma,
akik az elmúlt 3 évben mesteri címet
szereztek a kamaránál.

TESZEDD EGYETEMISTÁKKAL
A Nyíregyházi Egyetem több tucat

hallgatója, oktatója és dolgozója csat-
lakozott a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium által meghirdetett, országos
„ TeSzedd! – kezdeményezéshez,
melynek egyik városi gyûjtõpontja az
egyetemi campuson volt.

GYÕZTES A TEMPLOMÚT
A Tündérmezõ öröksége – Középko-

ri templomok útja a Felsõ-Tisza-vidéken
Magyarország legígéretesebb úti célja
lett az EDEN-pályázaton elért eredmé-
nye alapján. Ezt az EDEN konferencián
az öt döntõs bemutatkozása után hirdette
ki a Magyar Turisztikai Ügynökség.

REGGELI A KEREKEZÕKNEK
A Zöld Kerék Alapítvány bringás

reggelivel, vagyis kakaós csigával és
almával várta a kerekezõket Nyíregy-
háza három pontján  (a Szarvas és az
Iskola utca keresztezõdése, Október
23. tér, Május 1. tér). A péksüteménye-
ket a BringaSziget biztosította.

ISZAPOLJÁK A TAVAT
Tisztítja és iszapolja a Bujtosi tavakat

a NYÍRVV Nonprofit Kft. A cég munka-
társai szakemberek közremûködésével
igyekeznek eltávolítani a felhalmozódott
szerves anyagot belõlük. A Belsõ körút
mellett található kisebbik tavat most egy
levegõztetõvel is ellátják.

ZAYS GYÕZELEM
A 46. Országos Elsõsegélynyújtó Ver-

senyen számos csapat képviselte me-
gyénket, például a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Zay Anna Egészség-
ügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma által delegált team is, akik
felnõtt kategóriában a legjobbak lettek.

EZREK A RÉGISÉGPIACON
Régi könyvek, antik órák, és akár több

mint százéves festmények... Na meg per-
sze óriási népszerûség! A Korányi F. utcai
régiségpiacon vasárnapról vasárnapra át-
lagosan 200 árus és 1500 látogató fordul
meg, ami szükségessé tette, hogy növel-
jék a területét. Ennek köszönhetõen most
már a Búza téri piaccal azonos nagyságú
lett és minden vasárnap 6-tól 14 óráig
várja az érdeklõdõket.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. még 2011-ben
átköltöztette a régiségpiacot a Korányi Fri-
gyes utcára (Jósavárosi piacra), amely ko-
rábban a Hatzel téren, elõtte a Geduly-ház
helyén, évtizedekkel ezelõtt pedig az ál-
latkertben kapott helyet. A régiségpiac so-
kaknak a kikapcsolódást, az idõtöltést, a
barátokkal való találkozást jelenti, de olyan
is akad, akinek az itt befolyó pénz maga a
megélhetés. Vásárlóból pedig szerencsére
van bõven! Kovalecz Róbert, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Piac- és Vásártér üzemelte-
tési irodavezetõje szerkesztõségünk meg-
keresésére elmondta, átlagosan 200 érté-
kesítõ árul a régiségpiacon, és idõjárástól,
valamint szezontól függõen 1000–1500
látogató keresi fel. Növekvõ népszerûsé-
ge miatt szeptember 17-étõl ezért a Korá-
nyi F. utcai vásárhely 554 négyzetméterrel
nagyobb, a Búza téri szabadpiaccal azo-
nos méretû területet kapott, a Szabolcs
COOP Zrt. együttmûködésének köszönhe-
tõen.

– Jelenleg 2700 négyzetméter a régiség-
piac területének nagysága. Korábban 140

asztali és 100 földi árusítási hely volt ott,
de a piac egyre növekvõ népszerûsége
miatt, a földrõl történõ árusítóhelyeket
bõvítettük 60 db, egyenként 6 négyzetmé-
ter nagyságú hellyel.

KINCSEK A KACATOK KÖZÖTT
– A használt iparcikk piacon a magán-

személyek alkalomszerûen saját használt,
de eredeti funkciójának még megfelelõ
termékeket árusíthatnak, kereskedõk kö-
zül pedig azok, akiknek a tevékenységi
köre ezt engedi – folytatta a tájékoztatást.
Célunk, hogy a piac minél rendezettebbé
váljon. A korábbiakhoz képest a használt
ruhát és „lomot” árusítók létszáma is sze-
rencsére jelentõsen csökkent, a piac jelle-
gébõl adódóan azonban a vásárlók éppen
a „lomok” és „kacatok” között találhat-
nak „kincseket”. Az ellenõrzést egyébként
társaságunk helypénzszedõi és ellenõrei
végzik – magyarázta az irodavezetõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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CSEREDIÁKOK A VÁROSHÁZÁN
Az AFS program keretében Nyíregy-

házára érkezett hat cserediákot fogadta
a városházán Jászai Menyhért alpol-
gármester. A fiatalok Paraguayból,
Chilébõl, Thaiföldrõl és Belgiumból
jöttek, és egy tanéven át a város kö-
zépiskoláiban tanulnak.

ÉPÜLNI FOG AZ
INTERMODÁLIS CSOMÓPONT

A szûkszavú híradásokkal és kommen-
tárokkal ellentétben nincs veszélyben a
nyíregyházi intermodális csomópont épí-
tése. A vasútállomáshoz és környékéhez
kapcsolódó állami beruházás közbeszer-
zési eljárásában a korrektség jegyében
idõeltolódás várható, ám ennek semmi
köze a beruházás megvalósulásához.

A napokban megjelent a hír, mely sze-
rint indoklás nélkül, az ajánlattételi határ-
idõ (szeptember 19.) lejárta elõtt vissza-
vonta a nyíregyházi vasútállomás felújítá-
sának tervezésére kiírt tendert a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. Ebbõl ki-
indulva több felületen megkérdõjelezték
– vagy feltételes módban, múlt idõben fo-
galmazva sugallták – a projekt megvaló-
sulásának elmaradását.

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG JEGYÉBEN
A témában kíváncsiak voltunk a háttér-

információkra, mivel azokról nem lehe-
tett olvasni, így közvetlenül megkerestük
a NIF Zrt.-t, hogy elsõ kézbõl értesülhes-
senek olvasóink a megnyugtató, teljes
igazságról.

Karcagi Orsolya kommunikációs igaz-
gató válasza szerint: „Az Ajánlatkérõ NIF
Zrt. a közbeszerzési eljárás dokumentuma-
it, így az ajánlati felhívást is a Kbt. rendel-
kezéseivel összhangban készítette el. A köz-
beszerzési eljárás során elõzetes vitarende-
zési kérelem érkezett be, az észrevételeket
a NIF Zrt. megvizsgálta, a kiírás módosítá-
sát szükségesnek ítélte és – mint a közpén-
zekkel felelõsen gazdálkodó szervezet – az
esélyegyenlõség elvét szem elõtt tartva dön-
tött a felhívás visszavonása mellett.

DÖNTÉS VAN A FORRÁSRÓL

Ugyanakkor a Nyíregyháza Vasútállo-
máson tervezett fejlesztések továbbra is
megvalósítandók, a fejlesztéshez szüksé-
ges forrásról a támogatói döntés megszü-
letett, a kereteket biztosító Támogatási
Szerzõdés aláírás alatt van. A visszavont
tervezési Ajánlat átdolgozása megtörtént,
és az újbóli megjelentetéshez szükséges
eljárásrendi folyamat elindult. Ez alapján
az új Ajánlati Felhívás újra megjelenhet”
– tájékoztatott a NIF Zrt.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fo
tó

: 
in

te
rn

et



TURIZMUS

2017. SZEPTEMBER 22. 3

NYÍREGYHÁZA A LEGMENÕBB VÁROSOK KÖZÖTT
A TÉNYEK ALAPJÁN ELÕKELÕ HELYEN VAGYUNK TÖBB SZEMPONTBÓL IS

A címbéli állítás nem öndicséret, hanem egy országos
elemzés alapján bátran levonható következtetés. A
valasz.hu ugyanis több fontos mutató alapján rangsorol-
ta a legnagyobb városokat, és Nyíregyháza kifejezetten
jó helyeken áll. Azazhogy, összevetve a hasonló méretû
megyeszékhelyekkel – halad.

Kilenc szempontot vizsgáltak, ezek a népességszámtól
a gazdaságon át a kultúrát és az idegenforgalmat is felöle-
lik, a vizsgált idõszak pedig a válság (2008) utáni. Tekint-
sünk el attól, hogy a portál egy „válságrégió központja-
ként” aposztrofálja Nyíregyházát, de rögtön hozzáteszi,
hogy nem csak egy mutatóban állunk jól.

NÖVEKVÕ LAKOSSÁG

A listán az elsõ hét magyar város szerepel a fõvárost
nem elemezve (a lakosságszám sorrendjében Debrecen,
Szeged, Miskolc, Pécs, Gyõr, Nyíregyháza és Kecskemét),
s mindjárt az elején kiderül, hogy a „nagyok” közül csu-
pán három város, köztük Nyíregyháza tudta növelni a la-
kosságszámát. E dobogós helyünk után a GDP alakulásá-
nál sincs szégyenkezni valónk: a növekedés ütemében
csupán a két nagy autóipari központ (Gyõr és Kecskemét),
valamint Miskolc (alig) elõz meg bennünket, viszont mö-
göttünk van Debrecen és Szeged, valamint jócskán Pécs.

NYÍREGYHÁZA A LISTAVEZETÕ

Ami pedig sokakat megdöbbenthet: az egy lakosra ve-
tített városi költségvetési fõösszeg alapján mi vagyunk az
elsõk – magunk mögé utasítva a hat másik nagyot! S mint
a portál megjegyzi: „nem akármilyen lobbierõvel a hát-
térben” – ez „fejenként” 449 ezer forintot jelent. (Egyéb-
ként az abszolút számokat nézve is jól, a harmadik he-
lyen állunk a magunk 53 milliárd forintjával, alig elma-
radva például a tõlünk nagyobb Gyõrtõl.) Kijelenthetjük:
az elmúlt évtizedek „szokott” statisztikái után, mely sze-

rint negatív értelemben voltunk listavezetõk, mostanra
fordult a sorrend, példaként állítanak bennünket.

NAGYOKAT ELÕZÜNK MEG

Az elemzésben kiemelik, hogy a „munkanélküliség
csökkenésének terén is elég jól áll a Nyírség központja”
2008-hoz mérten (a magunk mínusz 17 százaléka holt-
versenyben a negyedik helyet jelenti). Sõt, mint írják, jól
teljesít Nyíregyháza az iparûzési adóbevétel terén is. A
kommentárjuk is érdekes: „meglepõ, hogy Pécset is ké-
pes megelõzni”. Megjegyzendõ, hogy a következõ szem-

pont alapján sem vagyunk már sereghajtók: az öt legna-
gyobb cég iparûzési adója mekkora százalékát adja a tel-
jes bevételnek. Merthogy ez egy város iparának az erejét
is jelzi – Szeged és Pécs is mögöttünk van... Amiben még
van „tennivalónk”: a nappali tagozatos hallgatók számá-
ban az oktatási központokhoz képest más súlycsoportban
vagyunk, viszont örvendetes, hogy a tavalyi idegenforgal-
mi bevétel alapján már néhány százezer forintot leszá-
mítva egy szinten vagyunk Kecskeméttel. Mondhatni, fel-
kerültünk erõsen erre a térképre is. Mindezt ki gondolta
volna régebben...?

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

EGYRE INKÁBB FORMÁT ÖLT AZ ÚJ NÉGYCSILLAGOS
Wellness- és konferenciahotel épül a Modern Városok
Programnak köszönhetõen Sóstógyógyfürdõn. Az építke-
zés terv szerint halad. A szerkezetépítés 60 százaléka
elkészült, az alagsorban pedig már többek között a víz-,
szennyvíz-, légtechnikai vezetékek és az elektromos há-
lózat szerelése is tart.

Július végén tették le az új, négycsillagos szálloda alapkö-
vét Sóstógyógyfürdõn. A wellness-konferencia hotel a
Modern Városok Program keretében épül; a munkálatok
már javában tartanak, az építkezés terv szerint halad.
Összesen 122 szoba, közel 150 fõs étterem terasszal, lát-
ványbár, szekcionálható konferenciaterem, 90 férõhelyes
mélygarázs és 63 felszíni parkoló – ez épül most Sóstó-
gyógyfürdõn.

MÁR ELKÉSZÜLT A MÉLYGARÁZS

Podlovics Roland projektmenedzser szerkesztõségünk kér-
désére elmondta, egyre jobban emelkedik ki a ház, alatta
pedig már a mélygarázs is teljes egészében elkészült.

– A lenti szinteken már nemcsak a szerkezetépítési
munkák, hanem a különbözõ szakipari munkák is zajla-
nak, így a gépészeti, villanyszerelési munkálatok. Jövõ
májusban szeretnénk elkészülni magával az épülettel.
Reményeink szerint a következõ szezonban már megnyitja
kapuit az új, négycsillagos szálloda itt, Sóstón.

A Hotel Sóstó Resort and Spa, négycsillagos szálloda
szerkezetépítése eltérõ készültségû a két dilatációnál – ez

lehetõvé teszi a társszakmák mielõbbi bevonását. A szo-
bák kialakítása a földszinten már tart, a harmadik emelet
szerkezetépítése még készül, a külsõ részen pedig az alag-
sor feletti zöldtetõk szigetelése, külsõ közmûvek fektetése
indult el.

A szezonzárást követõen elkezdõdött a hotelt a strand

öltözõjével és az élményfürdõvel összekötõ gyalogoshíd
szerkezetének építése, a tartóoszlopok alapozásával. A lát-
ványos üvegfolyosónak köszönhetõen a hotel vendégei
kényelmesen átsétálhatnak majd akár a strandra, az él-
ményfürdõbe, vagy annak gyógyászati szárnyába is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Fotó: Kohut Árpád
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LÁTVÁNY, ÉLMÉNY, SZÓRAKOZÁS: ÚJRA TIRPÁK FESZTIVÁL!
Fenséges látvány, feledhetetlen gasztronómiai és kul-

turális élmény, valamint nem mindennapi szórakozás.
Szeptember 23-án és 24-én immáron ötödik alkalommal
rendezik meg a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán, ami idén
kiegészül Pálinkanappal is.

A Kossuth téren szeptember 23-án, szombaton a „szak-
ma”, vasárnap az amatõr fõzõcsapatok remekelnek, s a
vendéglátás mellett össze is mérik tudásukat. S ahogyan
egy három eredetvédett pálinkával rendelkezõ megye
székhelyéhez illik, az idei Pálinkanapon minõségi gyü-
mölcspárlatokat is mérnek majd Nyíregyháza fõterén.

KÖZEL 40-FÉLE ÉTEL

Szombaton több mint 20 nyíregyházi étterem és ha-
gyományõrzõ egyesület mutatkozik be. Mellettük pedig
hét szakképzõ iskola is képviselteti magát, elõtérbe he-
lyezve a hagyományok ápolását. A vendégek közel 40-
féle ételbõl válogathatnak – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket a szervezésbõl oroszlánrészt vállaló Petneházyné Bu-
gán Magdolna, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság igaz-
gatója és Tóthné Medved Zsuzsa, a megyei gasztronómiai
egyesület elnöke. Megkóstolhatják többek között: a tir-
pák cirkás paszulylevest, a vágási lestyános ökörpörköltet
kölesdödöllével, a krumplis gömböcöt kukoricalángoson
tálalva, a tirpák káposztás-tejfölös libaaprólékot tepertõs
galuskával, a kondások bablevesét, a káposztás-krump-
lis paszulylevest házi tejföllel, a pergelt savanyú káposz-
tás csírásgaluskát tepertõvel, a káposztás puliszkát, a tört-
paszulyt, a tirpák tarhonyát, a vaddisznópörköltet, a szat-

mári és szabolcsi töltött káposztát, a toroskáposztát, a
sztrapacskát, a töltött lángosokat, a hagymás csülköt, a
marharostélyost, a lapcsánkát, a rakottburgonya-levest

kolbászmorzsával, a burgereket, az erdei gombás
szürkemarharagut cukkinilapcsánkával, a rzeszówi juh-
sajtos galuskát, a zsureket, vagy éppen a grillezett húso-
kat is.

ÍNYENCSÉG A SZÍNPADON: DR. ALBAN!
Vasárnap, a Bogrács- és Grillbajnokságon – a szombati

csapatok mellett – plusz 17 civil szervezet szakácsai sü-
rögnek-forognak majd fakanállal a kezükben és közel 5000
adag ételt készítenek el a nap folyamán. Megkóstolható
majd például nagymama füstölt csülkös bablevese, tirpák
csirkeragu lángoson tálalva, lesz birsalmás, savanyú ká-
posztás sült csirke, lecsó, birkapörkölt, csalamádé, túrós,
almás, meggyes rétes, káposztás és többek között mákos
kalács is. A hétvégi rendezvényen azonban nemcsak fi-
nom étkeket és eredetvédett pálinkákat kóstolhatnak az
érdeklõdõk, hanem igazi retró party is várja majd a részt-
vevõket – hangsúlyozta a fesztivál sajtótájékoztatóján dr.
Ulrich Attila alpolgármester, aki kiemelte, szombaton este
fellép például a világhírû dr. Alban is.

A Nyírségi Ízkirályok Egyesületének mesterei készítették
a mindig népszerû lapcsánkát

A két nap alatt több mint 3000 adag sütemény és édes-
ség vár majd gazdára, melynek számos változata ké-
szül el. Lesz például tirpák tekercs, dédike csörögéje,
almás-, káposztás béles, almás puffancs, almás-, káposz-
tás-, szilvalekváros rétes, ízes fánk, csöröge, rácsos al-
más, kemencés kalács, mákos-diós kõttes, bobájka, há-
jas tészta, tökös béles, sõt még mákos tengeri is. Meg
lehet majd kóstolni az országtortákat és készülnek cu-

kormentes süteményekkel is. A Nyíregyházi SZC Sipkay
Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának
diákjai pedig ismét remekelnek. Megsütik a „Város Szil-
váslepényét”, amibõl ezer adagot kínálnak majd az ér-
deklõdõ ínyenceknek vasárnap a Kossuth téren. Egyéb-
ként pedig 300 Ft-os kóstolójeggyel lehet finomságok
között válogatni.

3000 ADAG SÜTEMÉNY ÉS ÉDESSÉG



OKTATÁS

2017. SZEPTEMBER 22. 5

HALLGATÓI SZERZÕDÉS – SZÁZEZREKBE KERÜLHET
Akár több százezer forintot is fizethet az az állami ösz-

töndíjas képzésben részt vevõ hallgató, aki a képzési idõ
másfélszerese alatt nem szerzi meg diplomáját, például a
nyelvvizsga hiánya miatt.

2012-ben vezették be a hallgatói szerzõdéseket, azóta
valamennyi állami ösztöndíjas elsõs egyetemistával, fõis-
kolással aláíratják azt. Beiratkozásnál ebben többek között
azt is vállalják a hallgatók, hogy a képzési idõ másfélszere-
se alatt megszerzik diplomájukat. Vagyis például egy há-
roméves alapképzés esetében négy és fél év alatt. Ha azon-
ban oklevélszerzési határidejük lejár, akkor az ösztöndíj
felét, tehát akár több százezer forintot is fizethetnek.

OLVASÓI LEVÉL

630 EZER FORINTOT VÁRNAK
Szerkesztõségünket egy egykori egyetemista kereste

meg. Õ 2012 szeptemberében kezdte meg ösztöndí-
jas, 7 féléves alapképzését, majd idõben, 2016 január-
jában államvizsgázott, ám nyelvvizsga hiánya miatt
diplomáját nem vehette át. Tanulmányai után munká-
ba állt, de pár héttel ezelõtt e-mailben megkereste az
Oktatási Hivatalt a hallgatói szerzõdésben vállaltakkal
kapcsolatban: mikor és milyen teendõi vannak, ha ha-
marosan lejár az oklevélszerzésének határideje, de még
mindig nincs meg a nyelvvizsgája. Ezt a választ kapta:
oklevélszerzési határideje 2018. március 31-ével jár le,
ha addig nem szerzi meg oklevelét, visszafizetési köte-
lezettsége keletkezik, képzési költségének felét, tehát
630 ezer forintot kell fizetnie.

mányokat folytat annak pótlására: fel lehet függeszteni a
határidõt akár két évre is. Továbbá a visszafizetési kötele-
zettséget át lehet váltani hazai munkaviszony fenntartási
kötelezettséggé, tehát akinek visszafizetési kötelezettsé-
get állapít meg az Oktatási Hivatal, az kérheti, hogy „le-
dolgozza” azt. Ha pedig az érintett nem folytat nyelvi ta-
nulmányokat, esetleg nem vállalja a hazai munkavégzést,
akkor lehet kérelmezni a fizetési kötelezettségnél részlet-
fizetést is, akár 15 éves futamidõre.     (Szerzõ: Dér Vivien)

VAN MEGOLDÁS!

Dávidné Berka Emese, az Oktatási Hivatal Magyar Ál-
lami Ösztöndíjas Fõosztályának mb. vezetõje azt nyilat-
kozta, akik kifutnak a határidõbõl, kérelemmel kereshetik
meg az Oktatási Hivatalt, mert lehetõség van elsõ körben
a határidõ felfüggesztésére, ha még az nem járt le. Abban
az esetben, ha valaki nyelvvizsga hiánya miatt csúszik a
diplomával, de például igazolni tudja, hogy nyelvi tanul-

Fotó: illusztráció
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A gumilabda begurult a szekrény alá, amit egész nap
ugat a kutya, az alsó szomszéd macskája pedig az erkély-
ajtó elõtt nyávog, ahol magasan sorakoznak a tápok...
Papagájok, hörcsögök, törpe afrikai karmos békák vagy
éppen görények, manapság a legkülönfélébb állatok fel-
lelhetõk a társasházi lakásokban. De milyen és mennyi
tartható belõlük? Kinek és meddig lehet tûrni, ha a tár-
sasházi állatok problémát jelentenek, és hogyan juthat el
10 macska ügye a bíróságig?

A társasházi állattartás kényes téma, ráadásul nem is
egyszerû ezzel kapcsolatban közös nevezõre jutni. Fõleg
akkor, ha egy lépcsõházban 34 lakás található és ezek
közül akár csak egy olyan is van, amelyikben a tulajdo-
nos teljes értékû családtagoknak tekinti kedvenceit és a
társasházi szabály ellenére sem hajlandó megválni tõlük...

„A CICÁIM, VAGY A LAKÁSOM”
A közelmúltban az egyik olvasónk azzal a kéréssel for-

dult hozzánk, hogy segítsünk ideiglenes gazdát találni 10
macskájának. Ugyanis ennyivel él együtt az Ungvár sétá-
nyon található társasházi lakásában. Persze, ezt a lépcsõ-
házban élõk nem nézték jó szemmel. Az ügy bíróságra
került és most választás elé állította a hatóság: vagy el-
szállíttatja a 10 macskáját, vagy hagyja el a lakását.

– 11 éve élek ebben a lakásban. A macskáim nekem
nagyon fontosak. A lakógyûlésen részt vett vagy 3 ember,
õk elpanaszolták a közös képviselõnek, hogy probléma
van a macskáimmal és odáig jutott az ügy, hogy már bíró-
sági határozatot kaptam. Volt nálam az ÁNTSZ, õk sem-
milyen problémát nem találtak. Állítanak valamit a lakók,
ami csak részben igaz, és miattuk menniük kell a macská-
imnak. Ez már diszkrimináció valamilyen szinten. A macs-
káimnak nem tudtam ideiglenes gazdit találni és most azon
vagyok, hogy másik lakásba költözhessek velük, mert itt
már a lakók miatt nem maradhatok.

A SZABÁLYOKAT BE KELL TARTANI
Az olvasó panaszával megkerestük Nyíregyháza város

önkormányzatát és a társasház közös képviselõjét is. Õk
egybehangzóan azt nyilatkozták, hogy minden társasház-
nak van társasház SzMSz-e, amelyben le vannak fektetve
a szabályok. Ez pedig tartalmazhatja – megkötheti –, hogy
hány állat tartható az adott lépcsõházban.

BÍRÓSÁG ELÕTT A 10 MACSKA ÜGYE

VÁLASZ AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL

– Az állattartás során jelenleg egyrészt az állatvédelmi
törvény elõírásainak betartásával, másrészt mások békés
birtoklásának zavarása nélkül kell eljárni. Mindezeken túl,
társasház esetén pedig a társasházi törvény is irányadó. A
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 13. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a szervezeti-mûködési szabály-
zatnak tartalmaznia kell a tulajdonostárs külön tulajdoná-
nak használatára, hasznosítására vonatkozó részletes sza-
bályokat, ami lehetõséget biztosít arra, hogy a tulajdonos-
társak az állattartásra vonatkozó szabályokat állapítsanak
meg a társasházi SzMSz-ben. Amennyiben az állattartás a
közösség által meghatározott szabályokat sérti, a közös
képviselõnek kell intézkednie a szervezeti-mûködési sza-
bályzatban foglaltak betartatásáról, aki, ha nem jár siker-
rel, a panaszokról és a közérdekû bejelentésekrõl szóló

2013. évi CLXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján közér-
dekû bejelentésével a bírósághoz fordulhat az érintett tu-
lajdonostárssal, vagy bérlõjével szemben – tájékoztatta
szerkesztõségünket dr. Grósz Péter, az önkormányzat igaz-
gatási osztályának osztályvezetõje.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg állattartásra
vonatkozó helyi rendelettel nem rendelkezik, viszont a
társasházi SzMSz-ek és Házirendek megkötést adnak a
lakásban való állattartásról. Ezt a lakógyûlés fogadja el,
tehát mindig az adott társasház szabja meg, és ennek meg-
felelõen kell betartani – hangsúlyozta az érintett Ungvár
sétányon található társasház közös képviselõje.

„BORZASZTÓ BÜDÖSSÉG VAN”

– Ennek a hölgynek a 10 macskájától évek óta szen-
vednek a tulajdonosok, akik egyébként nagyon sok
milliót beleáldoztak a lakásukba. A társasház házi-
rendje szerint csak egy macska és egy kutya tartható
a lakásokban, neki 10 is van. Borzasztó büdösség ér-
zõdik a lépcsõházban. A lakók már nem mernek ven-
dégeket hívni, mert szégyellik azt, hogy ilyen kör-
nyezetben élnek. A szellõztetésrõl nem is beszélve.
Elõször mindezt a lakók jelezték nekem, majd értesí-
tettük levélben a hölgyet is, hogy csináljon valamit.
Megpróbáltuk békés úton megoldani a problémát, de
nem boldogultunk vele. Az évek óta húzódó ügynek
az lett a vége, hogy már a bíróság elõtt van. Ott ter-
mészetesen nekünk adtak igazat, felszólították a höl-
gyet, hogy 30 nap múlva tegyen eleget a felszólítás-
nak és vigye el a 10 macskát a lakásból. Nem történt
meg, pedig jogerõs bírósági végzésünk van. A végre-
hajtó sem csinál semmit, pedig neki kellene fogadni
egy gyepmestert. 34 lakás van a társasházban, de a
másik lépcsõház is szenved ettõl a hölgytõl, ponto-
sabban a cicák szagától. Egyszerûen nem tudunk dû-
lõre jutni vele, pedig a ház anyagilag is hozzájárult
ahhoz, hogy elinduljon egy jogi folyamat.

Hogy mikor lesz vége „az ördögi körnek”, azt egyelõre
még nem lehet tudni. Ami biztos: társasházakban vagy
így, vagy úgy, de együtt, egymás mellett kell élni... A kér-
dés már csak az, hogy ki fog engedni?

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Komoly tízezrek ugorhatnak ki a pénztárcánkból, ha a
társasházban nem dugtuk el a folyosón tárolt faszekré-
nyünket, vagy éppen a szemeteskukákat és a több méter
magas virágtartókat is a lépcsõházban tároljuk. Ezek
ugyanis, tûz esetén, komoly akadályt jelenthetnek a láng-
lovagoknak, az pedig tény, hogy egy lakás akár pár per-
cek alatt is porig éghet.

A tûzoltók egész évben sorra járják a társasházakat és el-
lenõrzik azok tûzvédelmi helyzetét. Ezeknek a célja nem a
bírságolás, hanem az épületben élõk biztonságának javítá-
sa, azonban gyakran mégis több százezer forintos bírságot
kell súlyos, vagy ismétlõdõ hibák miatt kiszabni – tájékoz-
tatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Dóka Imre, a Sz-
Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje.

TÖBB MINT NÉGYSZÁZ ALKALOMMAL

– Tavaly több mint négyszáz alkalommal riasztot-
ták a tûzoltókat lakóotthonokban keletkezett tûzhöz
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, idén pedig 371
ilyen eset volt. Nagy valószínûséggel ezeknek egy ré-
szét meg lehetett volna elõzni – hangsúlyozta.

GYAKORIAK AZ ISMÉTLÕDÕ HIÁNYOSSÁGOK
Mint megtudtuk, a hatósági ellenõrzéseken az ismétlõ-

dõ hiányosságok között szerepelnek a tûzoltási felvonulá-
si területek kijelölése és biztosítása, így parkoló autókat,
oda nem való fákat, bokrokat találtak a hatóság munka-
társai. Több helyen a szárazfelszálló vezetékek felülvizs-
gálata hiányzott, a táplálási helyek, szekrények nem vol-
tak hozzáférhetõek, a hõ- és füstelvezetésre szolgáló ab-

FÁJHAT, HA NEM TARTJA BE A SZABÁLYOKAT
lakok nyitási lehetõségét több esetben is ráccsal akadá-
lyozták a folyosókon, de probléma szokott lenni még a
menekülési útvonalak leszûkítése, ahol székeket, külön-
féle bútorokat, szemeteskukát egyaránt elhelyeznek sza-
bálytalanul.

HELYET KELL BIZTOSÍTANI

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat magában
foglalja, hogy az épület közlekedési, tûzoltási fel-
vonulási útvonalait, területeit, valamint vízszer-
zési helyekhez vezetõ útjait állandóan szabadon
és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas
a tûzoltó gépjármûvek közlekedésére és mûköd-
tetésére. Abban az esetben, ha a közlekedõ 1,1
méter széles, akkor a menekülési útvonalon nem
helyezhetõ el a menekülést, közlekedést akadá-
lyozó tárgy. A tûzvédelmi hatóság nem engedé-
lyezi a menekülési útvonal leszûkítését, valamint
éghetõ anyag tárolását, éghetõ burkolat elhelye-
zését, ha az elhelyezett tárgy tárolásra szolgál
(szekrény), az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy tûz-
keletkezést idézhet elõ, és többek között, ha an-
nak esetleges eldõlése, elmozdulása akadályoz-
ná a kiürítést, a tûzoltó beavatkozást. A mentés-
re, valamint hõ- és füstelvezetésre szolgáló ab-
lakhoz vezetõ folyosórészt pedig tilos ráccsal le-
zárni. A hulladékledobó helyiségeket is tárolásra
csak úgy lehet igénybe venni, ha a födémáttöré-
seket a födémre jellemzõ tûzállóságú rendszer-
rel lezárják, és a helyiség ajtaját tûzgátló ajtóra
cserélik.

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos
épületek esetében írásba kell foglalni az épületek hasz-
nálatával kapcsolatos tûzmegelõzési szabályokat. Eze-
ket pedig érdemes, mi több, be is kell tartani mindenki-
nek, hiszen az ilyen társasházakban baj esetén akár több
száz lakó élete is veszélybe kerülhet, egy oda nem illõ
virágcserép vagy bútor miatt is.

KÉRHETNEK
TÁJÉKOZTATÁST

A közös képviselõk és
a lakók a szabályokról
folyamatos tájékoztatást
kaphatnak munkaidõ-
ben a megye négy, így a
Nyíregyházi, Kisvárdai,
Fehérgyarmati és Máté-
szalkai Katasztrófavédel-
mi Kirendeltségeken –
hangsúlyozta a szóvivõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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TÕKÉS-DÍJAT KAPOTT
SZABÓ DÉNES

Szabó Dénes, Kossuth- és Liszt-díjas karnagyot tüntet-
ték ki idén a Tõkés László-díjjal. Az elismerést a kisvárdai
székhelyû Tõkés László Alapítvány hozta létre.

Céljuk a magyar kulturális örökség megóvása, a kul-
turális tevékenység támogatása határon innen és túl.
Az alapítvány 1996-tól évenként díjaz olyan mûvé-
szeket, közéleti személyiségeket, akik sokat tesznek a
magyar kultúráért.

Lengyel Szabolcs, kuratóriumi elnök elmondta, idén
egyhangú döntés született. Szabó Dénes, kórusveze-
tõ, karnagy, zenepedagógusnak a magyar kultúráért,
a magyar zenéért, a magyar éneklésért tett fáradozá-
saiért ítélték meg a díjat. A nyíregyházi karnagy elsõ
szabolcsi díjazottja az alapítványnak.

Tõkés László, az alapítvány és a díj névadója is kö-
szöntötte a kitüntetettet. A református püspök és EU
parlamenti képviselõ azt mondta, nagyra becsüli a
karnagy munkáját, és úgy véli, Szabó Dénes tevékeny-
sége a magyar nemzet egészét szolgálja. A rangos el-
ismerést a kisvárdai református templomban adták át.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Fotó: Vincze Péter

NYOMOZÓS JÁTÉK ÉS LIBA IS A FESZTIVÁLON
Szeptember 25-étõl november 12-éig tart a Múzeu-

mok Õszi Fesztiválja a Jósa András Múzeumban és a Sós-
tói Múzeumfaluban. Mesével, zenével és irodalommal,
éjszakai kiállításlátogatással, nyomozós játékkal, múze-
umpedagógiával, kézmûves foglalkozásokkal, valamint
libával és újborral töltik meg a fesztiválheteket.

Az ajtó nyitva áll – hirdeti a Múzeumok Õszi Fesztiválja
idei szlogenje, mely szeptember 25-étõl november 12-éig
valóban nyitott ajtókat mutat mind a Jósa András Múzeum,
mind a Sóstói Múzeumfalu látogatóinak. A Benczúr téri in-
tézményben öt nagy eseményt szerveztek a fesztiválhetek-
re. Szeptember 29-én a Magyar Népmese Napja nyitja a
sorozatot, aztán október 23-án, a nemzeti ünnepen a „Kos-
suth címert akarunk!” rendezvényt kínálják, október 2-án
pedig Múzeumpedagógiai Évnyitót tartanak. De lesz „Szü-
netelõ” éjszakai bekukkantó túra, elemlámpával lehet majd
közlekedni és nyomozni a kiállítótermekben, raktárakban,
és a szomszédos levéltárba is átmennek a vendégek. Sõt,
a „Nyitott ajtó” keretében a restaurátorok boszorkánykony-
hájába is beléphetnek az érdeklõdõk – sorolta a kínálatot
dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató.

PROGRAM A KEMENCE MELEGÉBEN...
A Sóstói Múzeumfaluban ugyancsak a mesenappal in-

dul a fesztivál, sõt két napon át, 28-án és 29-én is a Sétálj,
gyalogolj, bringázz velünk! programot ajánlják a gyere-
kek figyelmébe. Októberben múzeumpedagógiai
workshopot tartanak, de az õszi szünet négy napját is el-
tölthetik a kisdiákok a múzeumfaluban. Ezután már csak
a szezonzáró, õszbúcsúztató következik november 11-én,
Márton napján.

– Néhány házba befûtünk, s a kemence melegében le-
het megtekinteni a kiállításokat, részt venni a mesemor-
zsolóban, vagy népdalokat, népzenét hallgatni, és a gye-
rekek lámpásokat is festhetnek, mellyel a szürkületben kör-
besétálhatnak a skanzen utcáin – szól a hívogató dr. Sza-
bó Saroltától, a múzeumfalu igazgatójától.

A Jósa András Múzeumban szeptember 22-én mu-
tatják be és adják át a nagyközönségnek Z. Szalay Pál
Nyíregyháza betelepítését megörökítõ monumentális,
közel 10 méter hosszú festményét, mely 1930-ban
készült. Sokáig a múzeum raktárában tekercs alakban
pihent, majd restaurálás után a közgyûjtemény állan-
dó kiállításainak körét gyarapítja, s leleplezése lesz a
hétvégi tirpák napok egyik ünnepélyes nyitánya.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKÁT VÉGEZNEK

AZ „Õ” NAPJUK VOLT

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁST RENDEZTEK

Immár második alkalommal rendezte
meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vá-
sárt a Megyei Kormányhivatal a Continen-
tal Aréna parkolójában. Az esemény nagy-
szerû lehetõség a települések részére, hogy
bemutassák, a közfoglalkoztatásra kapott
támogatással felelõsen gazdálkodtak, va-
lódi értékeket teremtettek.

A kiállításon 68 Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei és 6 Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei település képviselõi mutatták be a Já-
rási Startmunka programok során termesz-
tett, elõállított termékeiket. Emellett lehe-
tõség volt a települések megismerésére, az
általuk készített termékek kóstolására, és
vásárlásra is. A résztvevõket Román István
megyei kormánymegbízott köszöntötte, és
természetesen szólt a foglalkoztatási adatok-
ról is. Megyénkben a foglalkoztatási ráta már
eléri az országos átlagot, a munkanélküli-
ségi ráta viszont még az átlag fölött van. Szép
eredmény, hogy 2010 óta több tízezer fõvel
csökkent a munkanélküliek száma.

A MUNKAERÕPIAC A CÉL

A második Közfoglalkoztatási Kiállítást és
Vásárt dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisz-

térium helyettes államtitkára nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta, a kormány célja
a közfoglalkoztatással az, hogy értékterem-
tõ munkát adjon az embereknek, de mie-
lõbb kerüljenek vissza az elsõdleges mun-
kaerõpiacra. 2011-ben a közfoglalkoztatot-
tak létszáma 76 ezer volt, 2016-ban 223 ezer
fõ, idén pedig ez a szám 180 ezerre csök-
kent. Ennek hátterében a kormány munka-
helyteremtése és a munkaerõ-piaci intézke-
dései állnak. A versenyszférába való átve-
zetés jegyében idén elõször munkáltatók is
részt vettek a rendezvényen. Nyíregyházát
a város legnagyobb közfoglalkoztató cége,
a NYÍRVV Nonprofit kft. képviselte. Ignéczi
Csabáné ügyvezetõ elmondta, a társaságnál
jelenleg is számos közfoglalkoztatási prog-
ram fut, évente többször is pályáznak. Most
1148 embert foglalkoztatnak, a kiállításra a
két kiemelt program keretében elõállított ter-
mékeket hozták el.

A kiállításon és vásáron a látogatók gya-
korlati bemutatókon keresztül megismerked-
hettek többek között a kosárfonás, fafaragás,
szövés, hímzés fortélyaival, láthattak trak-
torokat, kisgépeket. A színpadon pedig egész
nap a települések zenekarainak és tánccso-
portjainak produkciói szórakoztatták a kö-
zönséget.            (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Tizenharmadik alkalommal, Ez a mi na-
punk címmel rendezett egészségnapot az
ÉFOÉSZ helyi szervezete a fogyatékkal
élõknek. A Nyíregyházi Állatpark adott ott-
hont a hagyományos eseménynek, amely-
re nemcsak a megyébõl, hanem az ország
több pontjából, sõt még határon túlról is
érkeztek fiatalok.

Idén több mint kétezer, fogyatékkal élõ
ember érkezett a Nyíregyházi Állatparkba,
ahol az év minden napján kiemelt figye-
lemben részesülnek a valamilyen másság-
gal élõk.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark
igazgatója elmondta, különösen fontosnak
tartja, hogy a sérült embereken segítsenek.
Hozzátette, a Nyíregyházi Állatpark teljesen
akadálymentes és év közben is szerveznek a
vakoknak, valamint a gyengén látóknak spe-
ciális túrákat. Ezeknek pedig terápiás célja is
van.

Az állatparki programot nem csupán az
1981-ben létrejött ÉFOÉSZ, hanem Nyír-
egyháza önkormányzata is támogatta.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mond-
ta, szeretnék ezzel a nappal is éreztetni a

fiatalokkal, hogy nincsenek egyedül a
gondjaikban. Ebben pedig nemcsak az ön-
kormányzat és az állatpark segített, hanem
nyíregyházi székhelyû cégek, civil szerve-
zetek, és az Egészségügyi Kar védõnõ sza-
kos hallgatói is.

A mi napunk elnevezésû rendezvényen
a látogatókat az állatparki séta mellett kéz-
mûves foglalkozások, csillámtetoválás, fo-
tózás, arcfestés és egészséges életmódra
nevelõ programok is várták.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Fotó: Állatpark
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SZÉLES ZITA: ZSÛRIZÉS, BEUGRÁS, BEMUTATÓK

Óriási népszerûségnek örvendett a Hello, Dolly! címû darab, ezért ebben az évadban is láthatják majd a nézõk

VIDOR-zsûrizés, beugrás Szatmárnémetiben, közelgõ
Carmen-premier és a Hello, Dolly! felújítópróbái a Mó-
ricz Zsigmond Színházban; így indult az évad a Domján
Edit-díjas Széles Zita számára.

Nemrég vette át a babát váró Szvrcsek Anita szerepét a
Keresztes Attila által rendezett Emilia Galotti címû polgári
tragédiában, amit társulatunk a romániai Szatmár megye-
székhelyén adott elõ szerdán a tízéves Tranzit Feszten,
majd októberben, bérletszünetben a szabolcsi teátrumban
lesz ismét látható. Mint tudjuk, a beugrás mindig plusz
izgalommal jár, de hogyan érintette ez Zitát? Elõször errõl
kérdeztem.

ISZONYÚ BOSSZÚT FORRAL

– Egy hosszú jelenetsorban szerepelek. Szerencsére elég
idõ állt rendelkezésemre a szövegtanulásra, s az elõadás
elõtt természetesen több próbánk is volt – nyilatkozta la-
punknak. – Orsina grófnõt játszom a darabban, aki a her-
ceg szeretõje volt egykor, de a férfi már mást szeret. Vele
nem találkozom hosszú ideig, másoktól értesülök a fejle-
ményekrõl, s iszonyú bosszút forralok... Közben javában
folynak A név: Carmen címû szerelmi dráma próbái. Ez
nem operaelõadás, hanem Mérimée kisregénye nyomán
készített egy szövegkönyvet Sediánszky Nóra, a színház
mûvészeti tanácsadója, akivel sokat dolgoztunk már együtt,
hiszen jó néhány elõadás dramaturgja volt. Ez lesz teátru-
munkban az elsõ rendezése. Kosik Anita alakítja Carment,
s mellette hárman vagyunk nõk, akik több szerepet is be-
töltünk: párkák, cigánylányok, csempészlányok vagyunk.
Izgalmas lesz; remélem, a nézõk fogják majd szeretni.

Mint elmondta, nem az opera zenéje csendül majd fel,
hanem olyan remek hangú énekesek, mint Kosik Anita és
Munkácsi Anita spanyol népdalokat és más különbözõ stí-
lusú számokat adnak elõ Zitáékkal együtt. Mozgás, tánc,
ének, próza egyaránt lesz az elõadásban. A koreográfiát
Ladányi Andrea, Túri Lajos Péter, valamint a flamenco spe-
cialistája, Lippai Andrea készítették. Játszik még Zita a
Hello, Dolly! címû musicalben is, ami olyan népszerû a

közönség körében, hogy bérleten kívül többször elõad-
ják. Maga is mindig csodálattal figyeli Horváth Margit ki-
váló alakítását.

IZGALMAS ÉVAD

– Az évad folytatása is nagyon izgalmas lesz számom-
ra, hiszen november végén mutatjuk be az Illatszertár címû
darabot Mohácsi János rendezésében – mesélte örömmel.
– Még soha nem dolgoztam vele, pedig nagyon szeretem
az általa készített elõadásokat. A következõ premierem a
Krúdy Kamarában lesz, az Asszony asszonynak farkasa,
amit Koltai M. Gábor rendez. Sok közös munkánk volt
már, például a Tigris és hiéna, az Énekes madár, a Top
Dogs, az Amalfi hercegnõ. A Rózsák háborújában fogok
még dolgozni Végh Zsolttal, aki elõször rendez Nyíregy-

házán, s nagyon kíváncsian várom. Sok-sok tapasztalatot
gyûjtöttem a VIDOR Fesztivál idején, amikor a zsûri egyik
tagja voltam. Az egymással folytatott beszélgetések is ta-
nulságosak voltak, hiszen megtudhattam, a nézõk hogyan
vélekednek bizonyos dolgokról. Ha az ország különbözõ
pontjaira nem is tudok eljutni elõadásokat nézni, az ide
elhozottakat mindig örömmel látogatom, hiszen rengete-
get tanulhatok ezekbõl.                   (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Fotó: Janics Attila
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17SZEPTEMBER
VASÁRNAP

16SZEPTEMBER
SZOMBAT15SZEPTEMBER

PÉNTEK

25SZEPTEMBER
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 24., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Újpest röplabda-mérkõ-
zés ismétlése

Szeptember 23., szombat 15.00 NYVSC
pálya, Nyíregyháza Spartacus–Szent Mi-
hály nõi labdarúgó-mérkõzés
Szeptember 23., szombat 17.00 NYVSC
pálya, Nyírség NSC–Kelen SC nõi lab-
darúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

TOVÁBBI SPORTHÍREK
FOLYAMATOSAN:

WWW.NYIREGYHAZA.HU

ROSSZ RAJT
Megkezdõdött a bajnokság a férfi ko-

sárlabda NB I/B-ben. A Nyíregyháza
Blue Sharks az erõs kerettel rendelke-
zõ Bonyhád vendége volt a nyitófor-
dulóban. Az elsõ negyed után még a
nyírségiek vezettek két ponttal, a foly-
tatásban viszont hiába mûködött jól a
védekezés, a támadásban sok volt a
hiba. A Cápák végül 71–52-re kikaptak.
Vasárnap a szintén jó erõkbõl álló Veszp-
rém lesz a nyíregyháziak ellenfele a
Continental Arénában, a Sharks elsõ
hazai mérkõzésén. A csapat kerete több
helyen változott a nyári szünetben, a
helyi mag azonban együtt maradt.

KÉZIS KEZDÉS
Két teljesen átalakult csapat találko-

zott a férfi kézilabda NB I/B nyitómérkõ-
zésén. A házigazda nyíregyháziaknál
mindössze hat játékos maradt a tavalyi
keretbõl, a vendég ózdiaknál pedig szin-
tén nagy volt a mozgás a nyári szünet-
ben. A mérkõzés elején úgy tûnt, az
NYKC állt össze hamarabb, és bár egy-
egy góllal, de vezettek a mieink. 4–3 után
viszont nem tudott mit kezdeni a vendé-
gek védekezésével a Nyíregyháza, az
Ózd fokozatosan meglépett. A második
játékrész elején feltámadt az NYKC, há-
rom gólra is felzárkózott Bécsi János
együttese, de az Ózd 26–22-re gyõzött.

SZÜLETÉSNAP
Születésnapi ünnepséggel kezdõdött a

Nyíregyháza Spartacus–Sopron össze-
csapás. 25 évvel ezelõtt alakult a Keleti
Front szurkolócsoport, és ebbõl az apro-
póból több egykori alapító tag is vissza-
tért a világ különbözõ részeirõl Nyíregy-
házára. Már egy órával a kezdés elõtt
fantasztikus volt a hangulat a stadion
mellett. A Szpari játékosai 25-ös mez-
ben léptek pályára a jubileum alkalmá-
ból, és ezeket a mezeket a Keleti Front
tagjainak adták át. Cserébe a szurkolók
fantasztikus hangulatot varázsoltak. A
mérkõzést a Nyíregyháza Rudolf és Sina-
novic góljaival 2–0-ra nyerte.

FUTSALRAJT
Szeptember 25-én tizenhárom csa-

pattal rajtol a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség által elsõ alkalommal kiírt fel-
nõtt férfi korosztályú Regionális Futsal
Bajnokság keleti csoportja. A harmad-
osztályú pontvadászat keleti régiós cso-
portjának – ahová Szabolcs, Hajdú és
Borsod megyei csapatok nevezhettek
– a szervezését a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatóság látja el. Há-
rom borsodi és három Hajdú megyei
mellett hét szabolcsi csapat jelentke-
zett. A találkozókra érdemes lesz kilá-
togatni mindazoknak, akik szeretik a
látványos megoldásokat és gólokat.

MARCI A VILÁGCSOPORTBA
JUTTATTA HAZÁNKAT

„ Világcsoportban vagyunk!” – kiáltotta
a mikrofonba boldogan Fucsovics Márton,
a harmadik gyõztes meccse után a Davis
Kupában. Az oroszok elleni mérkõzés hõse
elmondta, kisebb csoda történt az elmúlt
három napban, melyeket sosem felejt el.
„Nagy elõrelépés ez nekem, a csapatnak
és az egész országnak. Köszönet minden-
kinek, aki kijött a hétvégén, a rossz idõ el-
lenére is” – tette hozzá a nyíregyházi teni-
szezõ.

Marci elõbb a világranglista 37. helyén
álló Andrej Rubljov ellen diadalmaskodott,
majd Balázs Attilával a párost is megnyer-
ték a jóval esélyesebb orosz duó ellen. Vé-
gül pedig jött Hacsanov, aki szintén a szûk
elithez, a világ legjobb negyven játékosa
közé tartozik. Ezen a napon azonban nem
akadt olyan, aki megállíthatta volna
Fucsovics Mártont. Újabb gyõzelem, és
egyben feljutás a világcsoportba.

– Nehéz napokon vagyok túl, három fá-
rasztó mérkõzést kellett vívnom. Az utolsó
találkozón kicsit nehezen melegedtem be,
de a második megnyert szett után átestem
a holtponton. Ekkor már éreztem, hogy
három játszmában is megnyerhetem a mér-
kõzést. Hosszú út vezetett a feljutásig, hi-
szen nagyon mélyrõl kezdtük, de kitartó
volt a csapat, és mivel ez csapatverseny, így

mindenkinek fontos része volt a diadalban
– mondta Fucsovics Márton a verseny utá-
ni sajtótájékoztatón.

A magyarok jövõre a 16 csapatos nem-
zetközi elitet felvonultató világcsoportban
játszhatnak, ahol utoljára 1996-ban szere-
peltek.

CÍMVÉDÉS AZ ATLÉTÁKNÁL

Fotó: MTI

Fucsovics Márton a magyar csapat
legjobbja volt

Megvédte csapatbajnoki címét a Nyír-
egyházi Sportcentrum–Debrecen közös
együttese. Az atléták magabiztos teljesít-
ménnyel végeztek idén is az élen. A spor-
tolókat és edzõiket a Continental Aréná-
ban köszöntötték.

427 pont. Ennyit szerzett a Nyíregyházi
Sportcentrum és a Debrecen közös atléti-
kai gárdája a csapatbajnokság döntõjében.
Több mint harminc ponttal elõzték meg a
BHSE-t, és több mint százzal a harmadik
helyezett UTE–MTK közös csapatát. A mi-
eink ezzel megvédték címüket, mivel ta-
valy is az élen végeztek.

– Már az elsõ nap után többen gratulál-
ni jöttek a csapatvezetõk közül, mert biz-
tosak voltak a gyõzelmünkben. Szerencsé-
re valóban sikerült – mondta Vas László ve-
zetõedzõ.

A nyíregyházi atléták közül többen is jó
eredményt értek el. Bakosi Péter nyerte a
magasugrást, Szikszai Róbert súlylökésben
és diszkoszvetésben is második lett, de Káp-
lár János és Kerekes László is fontos ponto-
kat szerzett. Osváth Krisztina több szám-
ban is dobogóra állhatott.

– Nagyon jó volt a duplázás, hogy a ta-
valyi év után most is gyõztünk. Egyéniben
is olyan eredményeket értem el, mellyel

elégedett vagyok – mondta Osváth Kriszti-
na atléta.

Pál Robin sérülten állt rajthoz. A távol-
ugróra hosszabb kihagyás vár egy porcko-
rongsérv miatt, de a csapat érdekében vál-
lalta az indulást.

– A Szuperliga volt nekem a fontos ver-
seny, de a csapat miatt elindultam, bár a
fájdalmaimmal edzeni sem tudtam. Sike-
rült a pontokkal gyõzelemhez segíteni a
csapatot, aminek örülök – mondta Pál Ro-
bin atléta.

A Sportcentrum most toborzót hirdet,
várja azoknak a gyerekeknek a jelentkezé-
sét, akik szeretnék kipróbálni az atlétikát.

Vas László vezetõedzõ (középen)
boldogan vette át az elsõ helyezettnek

járó díjat

Szeptember 24., vasárnap 11.00 Conti-
nental Aréna, Kölcsey DSE–SZEPA KSE
kézilabda-mérkõzés
Szeptember 24., vasárnap 16.30 Conti-
nental Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Veszprém kosárlabda-mérkõzés
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 23., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad
19.30 A Fõfõnök, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Szeptember 26., kedd 19.00 Sherlock Holmes – A sá-
tán kutyája, Váci bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 27., szerda 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, Móra bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 28., csütörtök 19.00 Sherlock Holmes –
A sátán kutyája, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 29., péntek 19.30 A név: Carmen, Kama-
ra bemutató kombinált bérlet, MÛvész Stúdió

AUTÓMENTES NAP
Ma (szeptember 22-én) Autómentes Napot tartanak

Nyíregyházán! A rendezvényt Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata a Zöld Kerék Alapítvánnyal
közösen hívja életre. A Szabadság téri programok 14
órakor kezdõdnek: lesznek tánc- és kerékpáros be-
mutatók, bábszínházi elõadás, bringaverseny, közös
biciklizés, KRESZ-teszt, valamint kerékpáros ügyessé-
gi pályát is kipróbálhatnak az érdeklõdõk.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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FESZTIVÁL AZ ÁLLATOKÉRT
  Október 4-e az Állatok Világnapja. Az Állatbarát Ala-

pítvány minden évben egy városi, izgalmas fesztivállal
köszönti az állatokat, állattartókat... Szeptember 24-én
9.30-tól a Korzótól egy vidám kutyás felvonulással veszi
kezdetét a családi nap. A Bujtosi Városligetben 10.00
órától kezdõdnek a programok, ahol alapengedelmes-
ségi, agility, terápiás kutyás bemutatók, valamint keve-
rék kutyák szépségversenye színesítik a rendezvényt.

NYÍLT NAP
A Nyíregyházi Arany

János Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium
Nyílt Napot tart szeptem-
ber 28-án 8.00 órai kez-
dettel. Szeretettel várják a
8-os diákokat. Pályavá-
lasztási Szülõi értekezlet:
16.30 órai kezdettel! Rész-
letek: hellonyiregyhaza.hu

ÜDE AZ IDEI ÕSZI TÁRLAT
Megnyílt az idei Megyei Õszi Tárlat. A Városi Galéri-

ában és a Váci Mihály Kulturális Központ I. emeleti galé-
riájában 56 alkotó 76 alkotása látható. A megnyitón dí-
jakat is átadtak. Nyolcvannál is több mûvész, közel 300
alkotásából válogatták az idei kiállítási anyagot. A sza-
bad-beadásos pályázat nyitott volt mind az amatõrök,
mind a professzionális mûvészek elõtt, és nem jelölt té-
mát, így megkötés nélkül alkothattak a mûvészek. A me-
gye díját egy Nagykállóban élõ fiatal grafikus, Kiss Lász-
ló Gergõ nyerte három linómetszettel. A város díját pe-
dig Homoródi Éva festõmûvésznek ítélték. Az Õszi Tár-
latot október 14-éig láthatják a Városi Galériában és a
Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában.

KÖZBIZTONSÁGI CSALÁDI NAP szeptember 23-án 8.00–
14.00 óráig a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének ud-
varán (Sóstóhegy, Igrice u. 6.). Csapatversenyek, totók, be-
mutatók, szimulátorok, környezettudatos játékok, véradás, cu-
kor-, testzsír-, testsúly-, testvíz-, vérnyomásmérés, ugráló já-
tékvár, arc- és hennafestés, kaktuszvásár, -bemutató, kirako-
dóvásár.

XIV. „ESÉLYTEREMTÕ CSALÁDI ÉLETMÓD NAP” szep-
tember 23-án 10.00 órától. Helyszín: Jósavárosi Görög Kato-
likus Egyházközség közösségi háza és templomkertje (Nyír-

EVANGELIZÁCIÓS SOROZAT. A hívõ élet ajándékai –
evangelizációs sorozatra várják az érdeklõdõket szeptember
25–28-áig 18.00 órától a református templomban. 25-én: Az
örökkévaló kegyelem. 26-án: Halálból élet. 27-én: Lebontott
válaszfalak. 28-án: A Krisztus-test.

MÛVÉSZPORTRÉK – ZENÉBE CSOMAGOLVA 6. szeptem-
ber 26-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Bemu-

tatkozik: Tóth Sándor szobrászmûvész. Közremûködik: Juhász
Dániel (tangóharmonika).

SZEPTEMBER VÉGÉN – a Tüneth együttes mûsora megze-
nésített szerelmes versekbõl szeptember 26-án 17.30-tól a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

„A REFORMÁCIÓ 500 ÉVE”. A Jósavárosi Irodalmi Kör
szeptember 27-én 10.00 órai kezdettel rendezi soron követ-
kezõ összejövetelét a Nyírség Könyvtár Alapítványnál (Ung-
vár stny. 5.) „A reformáció 500 éve” címmel tart elõadást
Hídi László református lelkész.

A MAGAS VÉRNYOMÁSRÓL. Szeptember 27-én 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban a Szív Klub szerve-
zésében dr. Szilágyi Attila fõorvos tart elõadást a magas vér-
nyomásról. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

A BESSENYEI TÁRSASÁG szeptember 28-án 16.30-kor tart-
ja legközelebbi összejövetelét a megyei könyvtár kamarater-
mében. Szilágyi László tart elõadást a 100 éves Nyíregyházi
Zrínyi Ilona Gimnázium alapításáról és államosításáról.

A NYÍREGYHÁZI EGYETEM népzene szakos hallgatói
muzsikálnak a Jósa András Múzeumban szeptember 28-
án, a rendhagyó tárlatvezetést követõen 17.00 órától.

ARS SACRA FESZTIVÁL. A Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Fõiskola Könyvtára az idén elsõ ízben kapcso-
lódott be az Ars Sacra fesztivál programjaiba. A szeptember
16–24. között országszerte, sõt határainkon túli magyarlakta
vidékeken is zajló fesztivál keretében a fõiskola könyvtárá-
ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található görög-
katolikus templomokról és az abban található mûvészi kivi-
telezésû ikonosztázokról rendezett kiállítást láthatják az ér-
deklõdõk. Megtekinthetõ: hétköznapokon 8.00–16.00,
szombaton 9.00–13.00 óráig.

egyháza, Korányi F. u. 15/A). A nap mottója: „Kereszténység
és egészség”. További információk: Jósavárosi Értelmiségi
Egyesület, 06-30/365-6338.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyv-
tárban: szeptember 23-án 10.00: Babaangol. 26-án 14.00–
16.00: Õszi gyümölcstermésbõl kulcstartó készítése. 28-án
14.00–16.00: Kólás dobozból õszi kép készítése.

ZSÁKBAMACSKA. A Burattino Bábszínház elõadásai: szep-
tember 23-án 16.00: Zsákbamacska. 24-én 10.00: Bátor kis-
kacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. eme-
let.

Az idén 16. születésnapját ünneplõ 99.4 Sunshine FM
rádió fergeteges nyárzáró partyra készül szeptember 29-
én. A Continental Arénában fellép a Wellhello, a New
Level Empire, a Hõsök, a WillCox, az Irigy Hónaljmi-
rigy, az UFO, a Ham Ko Ham, a Follow The Flow és a
Sunshine DJ-k. Az elõadók mellett idén sem maradhat el
a megye bájos hölgyeinek szépségversenye sem.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ÉN TEHÁT ÖNÖKET A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN
HÁZASTÁRSAKNAK NYILVÁNÍTOM!”

Ez a mondat elsõként 1895. október 1-jén hangzott el
az ország azon településein, ahol házasságot kötöttek. A
dátum ugyanis a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI.
és az állami anyakönyvezést elrendelõ 1894. évi XXXIII.
törvénycikk életbe lépésének a napja. E naptól kezdve a
születésekrõl és a halálozásokról az állam állította ki az
anyakönyveket, illetve érvényes házasságot kötni is csak
polgári tisztviselõ elõtt lehetett.

Korábban az egyházak feladata volt a személyi adat-
nyilvántartás, amelyet hazánkban Pázmány Péter eszter-
gomi érsek rendelt el 1625-ben. Innentõl kezdve a plé-
bániák kötelezõen feljegyezték a területükön történõ szü-
letéseket, bérmálásokat, házasságkötéseket és halálozá-
sokat. Ezt a gyakorlatot a protestáns egyházak is követ-
ték, bár erre hivatalos felhatalmazást csak 1785-ben kap-
tak II. Józseftõl. A fent említett törvények hosszú egyház-
politikai küzdelmek után, az egységesítés szándékával
születtek meg, hiszen az elfogadásakor nyolc, vallási alapú
házassági jog volt érvényben.

A Nyírvidék részletesen ismertette az új törvényeket,
majd arról is beszámolt, hogy városunkban kik voltak az
elsõk, akik polgári tisztviselõ elõtt kötötték össze életü-
ket. A városháza dísztermét jelölték ki a ceremónia he-
lyéül, amely a nagyfokú érdeklõdés miatt szûknek bizo-
nyult. Fõleg hölgyek voltak kíváncsiak e jeles esemény-
re, amelyen Bencs László polgármester fekete díszma-

gyarban jelent meg, mint aki a házasulandókat anya-
könyvvezetõként összeadta. Amikor „délceg magas alak-
ja” feltûnt, „a közönség nem állhatta meg, hogy hangos
éljenzéssel ne adjon kifejezést annak a lelkesedésnek,
amely ez ünnepélyes pillanatban lelkét betöltötte”. E ne-
vezetes napon Paulay József, tartalékos honvédhadnagy,
a Hazai Bank elõkelõ tisztviselõje lépett házasságra Ko-
vács Jolánnal, Kovács Ferenc városi házi pénztáros „szép
és kedves leányával”. Az új házaspár ezt követõen a nász-
néppel együtt az evangélikus templomba sietett, ahol
Geduly Henrik adta rájuk az egyház áldását.

Képünkön egy névadó ünnepség látható


