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TISZTELET AZ IDÕSEKNEK
Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek világnapját, azóta minden év

október 1-jén tisztelgünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosa elõtt. Így lesz ez idén
Nyíregyházán is. Szeptember 29-én 14 órára a Váci Mihály Kulturális Központba vár-
ják a szépkorúakat, fellép a Figurás Táncegyüttes, Szabó Sándor pedig nótacsokorral
kedveskedik a résztvevõknek. Persze nem csak ez a nap szól majd róluk és értük.
Október 4-én ugyanis indul a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája, lesz idén
Nyugdíjas Ki mit tud is, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és
az Idõsügyi Tanács újra kiírta pályázatát a nyugdíjas korúak számára, hogy „mesélje-
nek” a velük megtörtént eseményekrõl, életük egy-egy olyan szakaszáról, amely a
gyermekeik, unokáik, a következõ nemzedék számára is tanulsággal szolgálhat. Az
idõseket érintõ programokról részletesebben a 4. oldalon olvashatnak.

MÁR SÓSTÓHEGYEN IS KONDIZHATUNK!
Kondiparkot adtak át Sóstóhegyen. Nyíregyházán ez már

a 16. olyan szabadtéri létesítmény, ahol erõnléti edzése-
ket lehet végezni, vagy egyszerûen csak kellemesen spor-
tolva kikapcsolódni. A kondiparkok nagyon népszerûek,
ezért az önkormányzat szándékai szerint minden város-
részben kialakítanak egyet. Az új park több mint 10 millió
forintba került, amit 100 százalékos támogatással, pályá-
zaton nyert el a város – hangzott el a szerdai avatáson.

– Ez a kondipark nagyon sok funkciót fog itt szolgálni –
tette hozzá Ágoston Ildikó. Az önkormányzati képviselõ
arról beszélt, hogy az erõnléti edzések és egy kis sporto-
lás mellett, közösségi térként is funkcionálhat a kondipark.

A  létesítményt  ünnepélyes  keretek  között  szalagát-
vágással  adták  át  a  sóstóhegyieknek.  Dr. Kovács Ferenc
polgármester  hangsúlyozta,  az  összes  városrészben  ta-
lálható már kondipark. Hozzáfûzte, aki egészségesebben
akar élni, az állóképességét fokozni vagy fogyni szeretne,

annak már nem kell túl messzire menni ahhoz, ha a sza-
badban kíván kondizni.

KORMÁNYZATI FORRÁSBÓL VALÓSULT MEG
A sóstóhegyi kondipark pályázati forrásból épült a Nem-

zeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Program keretében
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A for-
rásból a legnagyobb, úgynevezett „D” kategóriás létesít-
mény jöhetett létre, 15 különbözõ sporteszközzel. Az el-
múlt évek tudatos sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve az
újonnan átadott sportpark tovább növeli a város több pont-
ján korábban saját forrásból kialakított és nagy népszerû-
ségnek örvendõ szabadtéri kondiparkok számát, ami ez-
zel együtt 16-ra nõtt. Az Igrice utcában lévõ sportpark köré
modern kerítést is építettek önkormányzati forrásból. A
létesítményt szerda délutántól már bárki igénybe veheti.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

RÉGÉSZKEDNEK.
A nyilvánosság számára
egyelõre nem látványo-
san, de tervezetten zaj-
lik a Nyíregyházát nyu-
gatról elkerülõ útsza-
kasz további építése.

MR-KÉSZÜLÉK.
Hamarosan korszerû
berendezés segíti a di-
agnosztikát a Jósa And-
rás Oktatókórházban. A
beüzemelésrõl késõbb
adnak tájékoztatást.

Az esõs idõ ellenére is óriási sikert aratott az idei Tirpák Fesztivál! Két napon át fõttek a bográcsokban,
üstökben, serpenyõkben a finomabbnál finomabb étkek. A különleges ízek és illatok mellé pedig retró zene
is társult, a felszedett kilókat akár a világhírû Dr. Alban koncertjén is le lehetett ugrálni. Ha a fotó illatos
lenne, már mindenkinek csorogna a nyála... Képes összeállításunkat a 8. oldalon láthatják.

FAKANALAKAT FORGATTAK A TIRPÁKON
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Dr. Kovács Ferenc polgármester és Ágoston Ildikó, a
térség önkormányzati képviselõje a város 16.

kondiparkjának ünnepélyes átadásán
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ÓVODÁSOKAT ÁLDOTTAK MEG
Áldásban részesültek a Túróczy Zol-

tán Evangélikus Óvoda és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola új óvodásai az Evangélikus
Nagytemplomban. A 33 kicsit közép-
sõ és nagycsoportos társaik köszöntöt-
ték, énekes, valamint verses mûsorral.

SIPKAYSOK SZOLGÁLATBAN
A közelmúltban a nyíregyházi Sip-

kay Barna középiskola diákjai teljesí-
tették a katasztrófavédelmi kirendelt-
ségen a közösségi szolgálatukat. A na-
pokban az elméleti felkészítést köve-
tõen az alapvetõ tûzoltáshoz használt
eszközökkel ismerkedhettek meg.

KRESZ-FESZT NYÍREGYHÁZÁN
KRESZ-FESZT elnevezéssel közleke-

désbiztonsági napot szervezett a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-
fõkapitányság és a Baleset-megelõzési
Bizottság. Az érdeklõdõ gyerekek bale-
setmegelõzési tájékoztatón vettek részt
és kipróbálhattak több szimulátort is.

AUTÓMENTES NAP
Idén is megrendezték az Európai Au-

tómentes Napot. Az érdeklõdõket a Sza-
badság térre várták, bemutattak elektro-
mos autókat és volt kerékpáros ügyes-
ségi pálya, valamint bringaverseny is. A
városlakókat pedig arra kérték, hogy
ezen a napon ne üljenek a volán mögé.

ÚJ GÉPJÁRMÛFECSKENDÕ
Huszonöt vadonatúj, hazai gyártá-

sú gépjármûfecskendõt, valamint öt,
korábban hivatásos tûzoltóságokon
szolgálatot teljesítõ tûzoltóautót adtak
át szeptember 21-én Budapesten, a
Hõsök terén, köztük egyet Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyének.

SZABÓ MAGDÁRA EMLÉKEZTEK
A Móricz Zsigmond Olvasókör Sza-

bó Magda születésének 100. évfordu-
lója alkalmából a Kossuth-díjas írónõ
pályafutása, versei, regényei, drámái
idézésével, az olvasmányélmények
megosztásával emlékezett „irodal-
munk utolsó nagyasszony”-ára.

SZÉPKORÚAK AZ EGRI VÁRBAN
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ klubtagjai az Idõsekért és Fogya-
tékosokért Jószolgálat Alapítvány közre-
mûködésével kirándulást szerveztek Eger-
be, ahol többek között sétáltak az egri
várban is. A program megvalósulását az
önkormányzat Civil Alapja segítette.

LENGYEL KONFERENCIA
Nyíregyháza is meghívást kapott a

STEP UP címû projekt részeként meg-
rendezett konferenciára, Rzeszówba,
ahol a résztvevõk tapasztalatokat cse-
rélhettek arról, miként vonhatók be a
városlakók a döntéshozatali mecha-
nizmusokba.

MÁR RÉGÉSZKEDNEK AZ
ELKERÜLÕN

MIGRÁNSOK A MEGYEHATÁRNÁL

TÜNTETÉS ÉS PETÍCIÓ

A nyilvánosság számára egyelõre nem
látványosan, de tervezetten zajlik a Nyír-
egyházát nyugatról elkerülõ útszakasz
további építése. Azaz, annak elõkészíté-
se, mert a NIF tájékoztatása szerint a te-
rületbiztosítás és az építést megelõzõ ré-
gészeti feltárás zajlik a Nyírszõlõsig ve-
zetõ szakaszon.

A kormányhatározatból már ismert
tény: Nyíregyháza nyugati elkerülõjének
befejezõ szakasza 2x1 forgalmi sávos, új
nyomvonalon vezetett útként valósulhat
meg, két szakaszra bontva – kaptuk a tá-
jékoztatást a Nemzeti Infrastruktúrafej-
lesztõ Zrt.-tõl.

HÍD A VASÚT FELETT

– A 36. sz. fõút és a 38. sz. fõút közötti
szakaszon (3,7 km) II. rendû fõúti hálózati
besorolással valósul meg. A nyomvonal
külön szintben keresztezi a Budapest–Mis-

kolc–Szerencs–Nyíregyháza vasútvonalat
1 darab híddal. A 38. sz. fõutat szintbeni
körforgalmi csomóponttal keresztezi. A 38.
sz. fõút és 3822. j. ök. út között – 
Nyírszõlõsi út (4,1  km) összekötõ úti há-
lózati besorolással készül el, a végszel-
vényben körforgalmi csomóponttal – rész-
letezte a terveket Karcagi Orsolya.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY IS VAN
A cég kommunikációs igazgatója szer-

kesztõségünk kérdésére hozzátette: –
Mindkét részre vonatkozóan engedélyezé-
si tervvel és építési engedéllyel rendelke-
zünk, a területbiztosítás és az építést meg-
elõzõ régészeti feltárás már zajlik. A kivi-
telezõ kiválasztására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás folyamatban van, eredmé-
nyes eljárás esetén, szerzõdéskötést köve-
tõen kezdõdhetnek el a kivitelezési mun-
kák várhatóan 2018. I. negyedévben.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Illegálisan léptek be Magyarország te-
rületére a magukat marokkói állampol-
gárnak valló férfiak. Csengerben fogtak
el a rendõrök 2017. szeptember 25-én 1
óra 50 perckor két külföldi férfit, akik a
rendelkezésre álló adatok szerint illegá-
lisan léptek be Magyarország területére.
A magukat marokkói állampolgárnak
valló férfiak az intézkedés alkalmával

sem személyazonosságukat, sem ma-
gyarországi tartózkodásuk jogszerûségét
nem tudták igazolni. A rendõrök az el-
fogott illegális migránsokat a Csengeri
Határrendészeti Kirendeltségre elõállítot-
ták, majd átadták a további eljárás le-
folytatása céljából a román határõrizeti
szervek munkatársainak.

(Forrás: police.hu)

Tiltakozó és szolidaritási tüntetést szer-
vez a Periférián Alapítvány szeptember
29-én, a kárpátaljai magyarságért.

1991-ben írták alá az ukrán–magyar
alapszerzõdést többek között a kisebbsé-
gek, így a kárpátaljai magyarok kulturális,
nyelvi és vallási identitásának védelme
miatt – emlékeztetett a Periférián Alapít-
vány tájékoztatóján dr. Szilassy Géza el-
nök.

SÉRTI A MAGYARSÁGOT

Hozzátette, 2017. szeptember 5-én az
ukrán parlament olyan oktatási törvényt
szavazott meg, amely sérti és lehetetlenné
teszi a kárpátaljai magyarság azon jogát,
hogy anyanyelvén tanulhasson. Kiemelte,
bizonyos korosztály, az óvodások és a kis-
iskolások tanulhatnak kisebbségi nyelven,
de a nagyobbaknak, akár például gimnázi-
umokban és egyetemeken már gyakorlati-

lag tiltva van a magyar nyelv. Úgy véli, a
törvény ellentmond nemcsak az alapszer-
zõdésnek, hanem az ukrán alkotmánynak
is és még nagyon sok kisebbségi chartának.

TÜNTETÉS A KÁRPÁTALJAIAKÉRT

A tájékoztatón az alapítvány egyik ku-
ratóriumi tagja is szólt. Dalmay Árpád egy-
kor szovjet, majd ukrán, most pedig ma-
gyar állampolgár, korábban a beregszászi
magyarság egyik vezetõje volt. Szerinte
fontos, hogy a törvény ellen felszólaljanak
a civilek; a változás 150 ezer embert érin-
tene Kárpátalján.

A Periférián Alapítvány tiltakozó és
szolidaritási tüntetést szervez az uk-
rán konzulátus elõtt szeptember 29-én
18 órakor, ahol az ukrán konzulnak til-
takozó petíciót nyújtanak majd át.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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DICSÕSÉG NEKI ÉS A KÓRHÁZNAK IS
Újabb elismerést kapott dr. Dicsõ Ferenc. A Jósa And-

rás Oktatókórház osztályvezetõ fõorvosát Bókay János-
díjjal tüntették ki múlt héten a Magyar Gyermekorvosok
Társaságának országos kongresszusán, Gyõrben.

Azért újabbat, mert a megyeszerte ismert és elismert
gyermekgyógyász augusztusban, állami ünnepünkön ve-
hette át az önkormányzattól az Inczédy György Életmûdí-
jat. A mostani egy kifejezetten szakmai kitüntetés, hiszen
olyanok kaphatják, akik egyszerre végeznek a társaságon
belül jelentõs tudományos tevékenységet, a gyermekellá-
tásban pedig kiemelkedõ a munkásságuk.

– Nagyon komoly visszajelzés volt ez a díj az elmúlt
évtizedekrõl – válaszolta szerkesztõségünk megkeresé-
sére dr. Dicsõ Ferenc. – Egy gyulai kollégámmal együtt
kaptuk meg idén az elismerést. A díj névadója is jelzi
annak értékét: korábban az egyik legnagyobb gyermek-
gyógyász volt, a korszerû gyermekorvoslás megteremtõ-
je, akirõl Budapesten utcát és az I. számú Gyermekgyógy-
ászati Klinikát is elnevezték.

A NYÍREGYHÁZI PÉLDA

A kongresszusra persze nemcsak „ünnepelni” ment,
hanem rendhagyó módon két témában is felkérték elõ-
adásra – egyébként is gyakran tart prezentációkat fõ-
leg a neurológia és a kardiológia területén. Most az
egyiket arra is felhasználta, hogy a súlyos állapotú, ve-
leszületett szívfejlõdési rendellenességek szûrése kap-
csán tegyen javaslatot, amit a szakma pozitívan foga-
dott. A másik pedig a saját, nyíregyházi gyermeksür-
gõsségi ellátás mûködésének bemutatása volt, mely-
rõl nyugodtan állíthatjuk, hogy országosan is példaér-
tékû.

– A díj bizonyosan annak is szól, ahogy az új gyerekel-
látási tömbben megszerveztük és kialakítottuk a korszerû
mûködési rendet. Sok helyen most gondolkodnak el azon,
hogy létrehozzák a gyermek sürgõsségi osztályt, ami ná-
lunk 25 éve mûködik... De azon is többen elcsodálkoz-
tak, hogy ettõl mindössze 50 méterre van kórházunkban

a traumatológia, van olyan város, ahol például több kilo-
méterre. S nálunk a gyerekmûtõ, valamint a gyerek és új-
szülött intenzív részleg is egy tömbben van – bizonyára
ezt is elismerték a díjjal – nyilatkozta a fõorvos.

CSÖKKENÕ CSECSEMÕHALANDÓSÁG

S minden bizonnyal azt is, hogy dr. Dicsõ Ferenc neve
a megyében is jól cseng: az õ nevéhez fûzõdik, hogy szin-
tén évtizedek óta van Vásárosnaményban is gyermek sür-
gõsségi részleg, s jó ideje mûködik Mátészalkán is. Ami
még figyelemre méltó: míg a csecsemõhalandóság me-
gyénkben 20 esztendeje 18 ezrelék körül volt, mára töre-
dékére, 5 ezrelékre esett vissza. S noha a fõorvos elisme-
résének része a napi, kemény munkája mellett publikált
27 tudományos közlemény is, õ ezt a mögötte lévõ csa-
patnak s a jól szervezett kórházi munkának és az elért
eredményeknek is tulajdonítja.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZÍV VILÁGNAPJA

ÚJABB MR-KÉSZÜLÉKKEL
GAZDAGODUNK

Hamarosan új, korszerû berendezés segíti a diag-
nosztikát a Jósa András Oktatókórházban.

Ismét egy fontos beruházás indult el az intézmény-
ben, melynek alapvetõ célja a magas színvonalú on-
kológiai egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés
biztosítása Nyíregyházán és vonzáskörzetében – tud-
ta meg szerkesztõségünk. Jelenleg a program lénye-
gét adó MR-készülék beszerzése és helyének kialakí-
tása zajlik. Az „Onkológiai diagnosztikai eszközök fej-
lesztése Nyíregyházán” elnevezésû projekt döntõen
hazai forrásokból, kisrészt uniós társfinanszírozással
valósul meg, összesen 426 millió forintból. Így a jövõ-
ben egy 1,5 Tesla mágnes térerõsségû MR-készülék is
segíti majd a gyógyító munkát. A beüzemelés idõpont-
járól késõbb adnak tájékoztatást a kórházban.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Idén is megrendezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a Szív Vi-
lágnapját. Szeptember 24-én, vasárnap, a tavalyi év-
hez hasonlóan a Kossuth téren, a Tirpák Fesztiválon
várták prevenciós programok az egészségükért tenni
vágyókat.
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JEGYZETINGYENES KEZELÉSEK ÉS BELÉPÕJEGY
Reumatológiai, tudományos kutatásra várják az önkén-
tesek jelentkezését – hangzott el az Idõsügyi Tanács leg-
utóbbi ülésén. Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló mel-
lett Nyíregyházán is azt vizsgálják majd, hogy mennyire
hatásos a súlyfürdõ. A derékfájdalommal küzdõ önkénte-
sek ingyenes kezeléseket és 10 alkalomra szóló belépõje-
gyet kapnak az Aquarius Élményfürdõbe.

A súlyfürdõ víz alatti kezelés, magyar találmány, amely-
nek hatékonysága abban rejlik, hogy a terápia során te-
hermentesítik a gerincet, az idegeket. Most tudományos
kutatás során vizsgálják, hogy a derékfájdalommal küz-
dõk életminõsége hogyan változik súlyfürdõ kezelés mel-
lett. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nél olyan 18–75 év közötti
betegek jelentkezését várják, akiknek több mint 3 hónap-
ja fennálló derékfájdalmuk van és arra 2 hónapon belül
nem kaptak kúrát. A kutatásra 60 beteget várnak, a jelent-
kezõket három csoportra osztják majd.

JELENTKEZNI TELEFONON LEHET

– Lesz, aki kizárólag súlyfürdõ kezelésen vesz részt,
míg mások a súlyfürdõ mellett fájdalomcsillapító gyógy-
szert is kapnak, és indul egy olyan csoport, amelynek
tagjai csak gyógyszeres kezelésben részesülnek majd.
Jelentkezés vagy további információ a 06-30/976-0423-
as telefonszámon. Az önkéntesek minden esetben in-
gyenes kezeléseket, a 15. heti ellenõrzõ vizsgálat után
pedig 10 alkalomra szóló belépõjegyet kapnak az
Aquarius Élményfürdõbe – hangzott el az Idõsügyi Ta-
nácson.

Az értekezésen dr. Ulrich Attila alpolgármester, a ta-
nács alelnöke arról is szólt, hogy hamarosan több védett
sír is lehet Nyíregyházán, ugyanis a temetõben nagyon
sok olyan régi, szép síremlék van, amelyet már nem ápol-
nak vagy éppen olyan emberek nyugodnak benne, akik
megérdemlik, hogy kiemelt figyelmet kapjon síremlékük.
A helyi védettségû sírokról rendelet készülhet, a részle-
tekrõl a közgyûlés is tárgyal majd.

IDÕSEK VILÁGNAPJA PÉNTEKEN

Szeptember 29-én tartják az Idõsek Világnapját
Nyíregyházán. A Váci Mihály Kulturális Központba 14
órára várják az érdeklõdõket, fellép a Figurás Tánc-
együttes, Szabó Sándor pedig nótacsokorral kedves-
kedik a szépkorúaknak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

AZ ÉN DRÁGA NAGYPAPÁM

Az én drága nagypapámat nem tudta bejelölni a
faluja polgármestere a Facebookon, mert azt addigra
õ már megtette. Pedig gyors volt: épphogy átadta neki
a virágcsokrot a családi ünnepségünk díszvendége-
ként – 90 éveseknek már kijár az ilyenfajta (ön)kor-
mányzati odafigyelés is –, rárepült a közösségi háló-
ra. De addigra Papa már kattintott. És õ az elsõ, aki
lájkolja a tucatnyi unokája és számos dédunokája be-
jegyzéseit, ha már az országban szétszóródott nagy-
családot a valóságban nehéz is összeterelni. Ilyen õ: a
tizedik évtizedében is halad a korral, most a virtuális
térben. Bár így tudna még robogni a valóságban is, de
ebben már két bot a segédje, a pár éve elment Mamá-
hoz meg már csak az elektromossal tud kigurulni a
temetõbe. Mert nélküle hova, és fõképp miért is siet-
ne? Inkább vár, minket. Egy keményen ledolgozott
élettel, hat tisztességben felnevelt gyermekkel, és ren-
geteg emlékkel a háta mögött. Amiket, ha több me-
gyével odébb rányitom az ajtót, egy levegõvel kezd el
mesélni... Most, hogy írom, újra rájövök, hogy ezek a
fontos pillanatok. A belõle áradó szeretet, bölcsesség,
jó szándékú intés, meg minden. A Mama sütije na-
gyon hiányzik, de a Papa szavai még készen állnak.
Jaj, már hívom is, most, most, nem csak János napon,
meg húsvétkor. És megyek, várj meg...!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Dr. Szabó Tünde, az EMMI államtitkára és Román
István, megyei kormánymegbízott

ÚJ MEGYEI KORMÁNYMEGBÍZOTT: ROMÁN ISTVÁN
Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János Miniszterel-

nökséget vezetõ miniszter javaslatára 2017. augusztus 1-
jei hatállyal Román Istvánt nevezte ki a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbí-
zottjává.

– Mire gondolt, amikor megkapta ezt a felkérést?
– Nagy megtiszteltetés, ha az embert egy ilyen feladat

találja meg. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az
elmúlt években több feladatkörben is dolgozhattam a me-
gyéért, a megyei közgyûlés tagjaként, majd alelnökeként,
késõbb országgyûlési képviselõként. Az elmúlt idõszakban
pedig a Földmûvelésügyi Minisztérium helyettes államtit-
káraként. Most hazajöttem. A korábbi megbízatásaimnak
köszönhetõen nem ismeretlen terepre, és nem ismeretle-
nül, hiszen a jelenlegi munkatársaim többségével szemé-
lyes kapcsolatban voltunk. Ezért is szívesen vállaltam ezt a
feladatot, de azt is hozzá kell tennem, hogy nehéz volt
megválnom a minisztériumi munkámtól, hiszen szép sike-
reket értünk el az agrárszakképzés területén, itt, a megyénk-
ben is több beruházás indult el, illetve van elõkészítve és
lép megvalósítási fázisba hamarosan. Soha sem szakadtam
el a megyétõl, örömmel figyeltem az elmúlt években, hogy
milyen szépen fejlõdik, mennyi eredményt tud felmutatni.
A minisztériumi dolgozószobám sarkában egy megyezász-
ló fogadta a vendégeimet, fontosnak tartom, hogy az em-
ber ne felejtse el a gyökereit.

– Egy dinamikusan fejlõdõ megye képe rajzolódik ki a
szavaiból. Nincs ez ellentétben azzal a korábbi „sírós,
panaszkodós” képpel?

– A feladatomból adódóan az ország számos pontján
megfordultam és azt tapasztaltam, hogy az a kép, amely
korábban kialakult a megyérõl – akár bennünk is –, kezd
megváltozni, átformálódni. Ma az itt élõ emberek elmond-
hatják, hogy hozzátesznek az ország jó teljesítményéhez,
és ki merem jelenteni, hogy van olyan térsége az ország-
nak, amelyhez képest elõrébb tartunk. Szabolcs-Szatmár-
Bereg az ország egy fontos szeglete, elhelyezkedésébõl
fakadóan stratégiailag is kiemelt terület. Azt látom, hogy a
kormány is így tekint ránk, nem egy leszakadó, lemaradó
országrészként, hanem egy sok potenciállal rendelkezõ
feltörekvõ megyeként. Megalapozott tervekkel és ötletek-
kel lehet forrást, kormányzati támogatást elnyerni. Hatá-

rozottan úgy gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás, nem
pedig az önsajnáltatás.

– Hogyan tudja ezt a fejlõdési folyamatot segíteni a
kormányhivatal?

– Beruházások sokasága érkezik a megyébe az önkor-
mányzatokhoz, vállalkozókhoz, jogszabályokból eredõ
kötelezettségünk is, hogy ezekben együttmûködjünk a
hatósági, engedélyeztetési eljárások során. Mindenképpen
azon leszek munkatársaimmal szerte a járási hivatalok-
ban is, hogy ezeket a folyamatokat gyorsan és szakszerû-
en segítsük, gyorsítsuk, és ha lehetséges, egyszerûsítsük.
Azt látom, hogy megyeszerte és itt, Nyíregyházán is na-
gyon sok olyan terv vár megvalósításra, vagy épp már az
elõkészítés, tervezés szakaszában tart, amely megalapo-
zott és a kormány gazdaságfejlesztési céljait támogatja,
vagy az itt élõk mindennapjainak megkönnyítését szol-
gálja.

– Hogyan lehet az állampolgárok számára is kedvezõ,
ügyfélbarát megközelítést összeegyeztetni a hivatali rend-
del, mûködéssel?

– Ez egy nagyon fontos területe a kormányhivatal mû-
ködésének, folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk az
ügyterhelést, és az erõforrásainkat ehhez igazítva kell mi-
nél gördülékenyebben biztosítanunk az ügyintézés zavar-
talanságát. Ez nem mindig megy egyik napról a másikra,

de hivatali elõdjeim, dr. Vinnai Gyõzõ és Kozma Péter
mûködési ideje alatt kialakult egy rendszer, amely képes
ezeket a helyzeteket kezelni, erre alapozva lehet finom-
hangolni, jobbá, rugalmasabbá tenni a hivatal és a kor-
mányablakok munkáját. Rögtön hozzá is kell tennem,
hogy a kormányablakok létrejöttével a korábbi bürokrati-
kus, lassú és körülményes ügyintézéshez képest egy je-
lentõs lépést tettünk az ügymenetek egyszerûsítésében,
gyorsabbá tételében, de ezen a területen mindig van mit
tenni. Ezért is tartom nagyon fontosnak azokat az állam-
polgári észrevételeket, amelyek hozzánk érkeznek, akár
az egyes ügyek kapcsán, akár jogszabályok élethez való
igazítása kapcsán. Mi akkor végezzük jól a dolgunkat, ha
a kormány és az állampolgárok közötti kétirányú kapcso-
latot mûködtetni tudjuk. Szolgáltatunk az ügyfelek irányá-
ban és közvetítünk a kormányzat felé.

Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár volt az
elsõ vendége a kormánymegbízottnak, még augusz-
tusban (képünkön).

Az államtitkár gratulált Román Istvánnak a kineve-
zéséhez és reményét fejezte ki, hogy folytatódik az a
közös munka, amelynek célja a térségben élõ fiatal
tehetségek megtalálása és támogatása az élet minden
területén, így a sportban is. A megbeszélésen a sport
és az egészségmegõrzés fontossága mellett szóba ke-
rült a Nemzeti Tehetség Program, továbbá azon pá-
lyázati lehetõségek is, amelyek célkitûzése a tehet-
ségek segítése, valamint az ebben szerepet vállaló
személyek és szervezetek megbecsülése. – A Nemze-
ti Tehetség Program mûködését finanszírozó Nemzeti
Tehetség Alapot a magyar Országgyûlés hozta létre,
forrását a költségvetésbõl, a Munkaerõ-piaci Alapból,
valamint a személyi jövedelemadó (SZJA) 1%-ának
felajánlásából biztosítja, így minden adózó, aki erre a
célra ajánlja fel adója 1 százalékát, tulajdonképpen
egy tehetséges fiatalt karol fel – ismertette dr. Szabó
Tünde. Román István örömmel számolt be a megyé-
ben megvalósult tehetséggondozó tevékenységrõl. –
A kormányhivatal vezetõjeként fontosnak tartom a
tehetséggondozás kibontakoztatását, és ennek érde-
kében a civil szervezetek, önkormányzatok és közne-
velési intézmények együttmûködését.

(Szerzõ: Rendes Sándor)
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TÜNDÉR-OVI-KERTET ADTAK ÁT

Tündér-ovi-kertet adtak át a Tündérkert Keleti Óvodá-
ban. Az udvaron kialakított magas ágyásokban a gyere-
kek növényeket nevelhetnek, a körülötte kialakított me-
zítlábas ösvényen pedig érzékeiket fejleszthetik.

Igazi ünnepséget tartottak a Tündérkert Keleti Óvo-
dában, hiszen régi vágyuk teljesült a pedagógusoknak
és a gyerekeknek. Felavathatták az elkészült Tündér-
ovi-kertet, aminek a megvalósításához szükséges pénzt
a LEGO Manufacturing Kft. biztosította, az ösvény ki-
alakítását pedig a Játékkal a Kert közi Óvodásokért Ala-
pítvány támogatta.

NÖVÉNYGONDOZÁS ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Török Edit intézményvezetõ elmondta, a cél az volt,
hogy a gyerekek közvetlenül ismerkedhessenek a növé-

nyek gondozásával, már az ültetéstõl az elfogyasztásig egy
teljes folyamatban vehessenek részt, egészséges ízeket kós-
toljanak. Az ösvényen pedig különbözõ textúrájú felüle-
teken sétálhatnak, mely megelõzheti a lúdtalp kialakulá-
sát, de fejleszti a tapintásos észlelést is.

JÁTÉK A LEGO-VAL

Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a gyerekek
gyorsan birtokba vették a Tündér-ovi-kertet, a magas
ágyásokba tulipánhagymát ültettek, de kipróbálták a kü-
lönbözõ felületekkel és anyagokkal burkolt mezítlábas
ösvényt is. A LEGO is kedveskedett az ovisoknak, a cso-
portok sátrakban játszhattak és kézmûves foglalkozáso-
kon is részt vehettek.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

EGYRE TÖBB AZ IGEN!

MEGJELENT NYÍREGYHÁZA
MESEKÖNYVE

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a
közelmúltban meseíró pályázatot hirdetett, amelyre
10 alkotás érkezett be. Ezeket mesekönyvbe szerkesz-
tették Nyíregyháza mesekönyve címmel, és a népme-
se napján adják át a szerzõknek. Néhány kötet a köz-
ponti és a fiókkönyvtárak állományát gyarapítja, ér-
demes õket keresni.

Szerzõk: Balogh Bettina, Erdõs Renáta, Iván Tamás,
Kántor Anett, Máté Dalma, Szõkéné Kádár Aletta,
Tamaskovics Róbert, Trembácz Éva Zsuzsanna, Virgo
Özséb, Virgo Sámuel.

Nõtt a házasságkötések, csökkent a válások száma.
A nyíregyházi, anyakönyvi statisztikák szerint 2015-
ben 535, tavaly pedig 562 pár mondta ki a boldogító
igent.

1895 októbere óta van állami anyakönyvvezetés ha-
zánkban, így az Anyakönyvi Hivatalban is 122 évesek
a legrégebbi házassági anyakönyvek. Persze, az eskü-
võk szempontjából is szezonnak számító nyár után sincs
megállás, egyre többen jelentkeznek be télre, valamint
2018-ra is. A korábbi fél év helyett egy évre elõre is
lehet házasságkötésre idõpontot egyeztetni  – a statisz-
tikák pedig azt mutatják, egyre többen mondják ki a
boldogító igent.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ a Nyíregyházi
Televízió kérdésére elmondta, míg 2015-ben 535, addig
2016-ban 562 pár mondta ki a boldogító igent Nyír-
egyháza MJV Anyakönyvi Hivatalánál, és az eddigi ada-
tok alapján – ez jelenti a már megkötött házasságokat
és a bejelentkezéseket – az látszik, hogy a pozitív ten-
dencia idén is folytatódik majd Nyíregyházán.

KANADAIAK ÉS KÍNAIAK IS
– A házasságkötés mindenki számára magasztos ünnep –

tette hozzá a címzetes fõjegyzõ, aki anyakönyvvezetõként
számtalan megható és érdekes pillanatot is megélt már há-
zasságkötések alkalmával. Dr. Szemán Sándor elmondta,
elõfordult az elmúlt évben, hogy a pár egyik fele kanadai,
amerikai egyesült államokbeli vagy kínai volt. De olyan es-
küvõ is volt, ahol a pár mindkét tagja külföldi.

ESKÜVÕ 50 ÉV UTÁN
Aranylakodalmukat, tehát 50 éves évfordulójukat is meg-

ünnepelhetik az érintettek a megyeszékhelyen. Idén már
két olyan pár is volt, akik az 1967-ben kötött fogadalmukat
hivatalosan, az Anyakönyvi Hivatalban erõsítették meg.

Az érzelmek és felelõsségvállaláson túl egyéb oka is lehet
a házasságkötésnek. Sokakat ösztönöz az elsõ házasok adó-
kedvezménye is. A házastársak együttesen havonta ötezer
forint adókedvezményt vehetnek igénybe, két éven keresz-
tül. Ez összesen 120 ezer forint megtakarítást jelenthet.

(Szerzõ: Dér Vivien)

TURISZTIKAI HÍREK

NYÍREGYHÁZA VENDÉG VOLT A
2. TEMESVÁRI MAGYAR NAPOKON

Szeptember 22–24. között szervezte meg a temes-
vári Várbástya Egyesület a 2. Temesvári Magyar Na-
pokat, amelyen Nyíregyháza is részt vett.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. közösen a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel önálló faházban mutatta
be a város és a Nyírség turisztikai attrakcióit. A Nyír-
egyházi Állatpark oroszlánjelmeze rendhagyó módon
nemcsak a kicsiket vonzotta, hanem a nagyobbakat
is, akik örömmel fotózkodtak az oroszlánnal – tájé-
koztatott Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Tu-
risztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

TURIZMUS VILÁGNAPJA

Akciókkal és attrakciókkal várták az érdeklõdõket
Nyíregyházán és a Nyírségben a Turizmus Világnapja
alkalmából szerdán. Az Aquarius Élményfürdõben pél-
dául fél áron csobbanhattak a pihenni vágyók, a múze-
umban bepillantást engedtek a restaurátorok mûhelyé-
be, valamint kerékpártúrát is szerveztek Sóstóra.
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A TIRPÁKOK TUDNAK ÉLNI!
Vaddisznópörkölt, csülkös-körmös pacal, pálinka és Dr.

Alban. Ötödik alkalommal rendeztek Tirpák Fesztivált
Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen két napon
keresztül 40 csapat sütött-fõzött, miközben egymásnak
adták a mikrofont a fellépõk. A hagyományos ízek, a retró
zene, na meg a vérpezsdítõ mulatós még a hûvös, esõs
idõjárást is legyõzte.

A két napon át tartó fesztiválra testvér- és partnerváro-
sok csapatai is eljöttek és fõztek. Így szlovák, ukrán és
lengyel különlegességekkel is meg lehetett ismerkedni. A
jó ételekhez egész nap kiváló muzsika is társult, este pe-
dig olyan retró partyn lehetett részt venni, melynek a svéd
Dr. Alban volt a sztárvendége. A Tirpák Fesztivál vasár-
nap grillbajnoksággal folytatódott, majd a mulatós zene
ismert alakjai zárták.

A hétvége sztárvendége a svéd Dr. Alban volt

A 25 éve megalakult Rozmarija népi együttes Kelet-Szlovákia táncait és dallamait mutatta be Nyíregyházán

A sipkays diákok ezer adag szilváslepénnyel lepték meg
a városlakókat

Desszertbõl sem volt hiány a fesztiválon

Vasárnap Laci betyár vigadója is kinyitotta kapuit

Retró party is volt a Kossuth téren

A FÕZÕVERSENY DÍJAZOTTJAI

Szombaton a „szakma”, vasárnap az amatõr fõzõ-
csapatok remekeltek, s a vendéglátás mellett össze is
mérték tudásukat. Mindkét napon neves szakmai zsû-
ri ítélte oda a legjobbaknak járó díjakat.

A SZOMBATI NAP DÍJAZOTTJAI:

I. helyezés: LUGAS Étterem csapata – tirpák cirkás
paszuly leves, vágási lestyános ökörpörkölt köles-
dödöllével.

II. helyezés: Hotel Continent csapata – erdei gom-
bás szürkemarha-ragu cukkinis lepcsánkával.

III. helyezés: Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. csapata –
ínyenc burger, hagyományos alapanyagokból, házi
fûszeres burgonyatallérral.

Különdíjak: Ivano Frankivszk (Kárpátalja) – erdei
gombaleves, köles sulin, mindkettõ kenyértésztából
(barna) tálkában tálalva. Nyírségi Kiskakas csapata –
kondás bableves, tirpák tekercs.

Iskolák versenye:
I. hely: MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája –

káposztás-krumplis paszuly, pergelt savanyú ká-
posztás csírásgaluska tepertõvel, dédnagymama csö-
rögéje.

II. hely: NYSZC Bencs László Szakközépiskolája –
töltött káposzta, tört paszuly, tirpák tekercs.

III. hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kisvárda
– kukoricadarás töltött káposzta, vadraguleves köles-
galuskával (színes, fonott), fürjtojással, szilvalekváros
váracska, almás rétes, káposztás béles.

Különdíjak: NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma – rakottburgonya-
leves, toroskáposzta burger, almás puffancs. Lónyay
Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
– káposztás puliszka, tört paszuly, rácsos almás.

A VASÁRNAPI NAP DÍJAZOTTJAI:

I. hely: Inspi-Ráció Egyesület
II. hely: Rzeszów
III. hely: Ivano Frankivszk
Különdíj: Bokortanyák Lakosságáért Egyesület
Különdíj: Parázs Bagázs
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ÚJABB EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉS
Új magánklinika nyílt Nyíregyházán. 12 szakmacso-

port összesen 30 orvosa várja a pácienseket az intézmény-
ben. A klinika piaci alapon mûködik, a betegellátás fize-
tõs. Többek között fül-orr-gégészeti, nõgyógyászati, va-
lamint gasztroenterológia szolgáltatásokat lehet itt igény-
be venni. A Finnamed klinikát a napokban ünnepélyes
keretek között nyitották meg.

Dr. Finna Péter, az intézmény orvos igazgatója szer-
kesztõségünk kérdésére elmondta, a klinika újdonsága,
hogy itt a különbözõ orvosok együttmûködve is tudnak
majd segíteni a pácienseken.

– Ide, ha bejön a beteg, elõször is megszületik egy di-
agnózis, majd elkészül egy terápiás javaslat és megtörtén-
nek a konzíliumok is. A klinika elõnye, hogy itt az egyes
szakmacsoportok egymással is meg tudják beszélni, hogy
mi a további lépés a gyógyulás érdekében. Ha úgy dönte-
nek,  mûtõ is rendelkezésre áll és gyakorlatilag definitív
terápiához juthatnak a betegek. Vagyis olyan gyógyke-
zelési folyamathoz, amely a gyógyulással – és nem a to-
vábbutalással – zárul – magyarázta. Az átadón részt vett
dr. Szabó Tünde is. A sportért felelõs államtitkár azt mond-
ta, a klinika megnyitása fejlõdést jelent és a szûrõvizsgá-
latok kialakítása összhangban van azzal a kormányzati
céllal is, hogy az emberek minél tovább legyenek egész-
ségesek.

KIEMELT PROGRAM AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS

Dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter sze-
mélyes jóbarátként köszöntötte a Finnamed vezetõit. Hang-

súlyozta, agilis, jó szakemberek álma vált valóra az át-
adással, ami elismerést érdemel. Dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere szerint az új klinika a várost is
gazdagítja, mert az önkormányzat is nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy egészséges polgárai legyenek a megyeszék-
helynek.

– Az önkormányzatnak kiemelt programja az egészség-
megõrzés, a betegségmegelõzés és ehhez minden szük-
séges lépést megteszünk, akár a kórházzal, akár az alap-
ellátással együttmûködve. Azt remélem, hogy ez a beru-

házás azt a színvonalas ellátást, ami a felújított kórházunk-
kal együtt jellemzi a várost, még tovább fogja színesíteni
és gazdagítani – tette hozzá.

LEGMODERNEBB ESZKÖZÖK

A klinikát a XXI. század legmodernebb orvosi eszköze-
ivel szerelték fel, így az ultrahang, CT, lézeres beavatko-
zások mellett például 5D-s babamozi szolgáltatást is nyúj-
tanak.                                           (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

BÁMULATOS HAJLÉKONYSÁG ÉS KOMFORT
FOGSORVISELÕKNEK A DENFÓNÁL

A korszerûtlen, hagyományos akrilát
fogsor helyett itt a hihetetlenül hajlé-
kony, vékony amerikai protézis.

Lehet a bolti fog is az eredeti, gyárihoz
hasonló: az újfajta protézis, amit a nagy
múltú, 35 éve mûködõ fogsorcentrum ve-
zetõje, Nagy Péter fogtechnikus, TCS
protetikus mester Amerikából hozott is ezek
közé tartozik. A teljes alsó protézis stabili-
tása elégtelen, fájdalmat okoz a viselõjé-
nek, sokszori korrekció után is töri a fog-
ínyt. A Denfo cég fogsorújdonságai meg-
hozták a puhaságot a fogsortulajdonosok
számára.

A világhírû eljárásokkal azokon segí-
tenek, akiknek gondot okoz a viselés, kü-
lönösen rágáskor. Akik pedig a régi fog-
soruk helyett szeretnének a száj melegé-
tõl ínyükhöz idomuló hajlékonyt, nekik
is van megoldás.

ÍNYFELTÖRÉS, FÁJDALOM
Erre a problémára a több nemzetközi

nagydíjat elnyert, bevizsgált, puhán ma-
radó protézisanyag a megoldás, melyet
a Denfo Fogsorcentrum alkalmaz. A pro-
tézis alsó, ínnyel érintkezõ felülete az új,
puha mûanyagból készül, enyhítve a rá-
gáskor keletkezõ nyomást, mely az ér-
zékeny ínyre nehezül. Ha a protézis alá
kerül, a puha, ínykímélõ anyag nem töri
fel a száj igen érzékeny részét.

ELÕNYÖK
Az ínyföltörés okozta fájdalom meg-

szûnik. Nagyon lesorvadt íny esetén is
alkalmazható, könnyebben megszokha-
tó, kényelmes viselet. A hagyományos
fogsornál jobban tapad, nem esik ki. A
régi, kõkemény protézis is kibélelhetõ,
elkerülve így, hogy törjön a fogsor.

Az Államokban kifejlesztett, bámula-
tosan rugalmas, törhetetlen, egyedülálló-
an ínykímélõ TCS iFlex thermoplasztikus

protéziseket azoknak ajánlják, akiknek
gyakran eltörik, megreped a fogsoruk,
nehezen szokják meg a hagyományos,
kemény protézist. A világon elsõként a
száj melegétõl idomul az ínyhez. Pihe-
könnyû, vékony, bámulatosan rugalmas,
fémmentes és esztétikus.

Életre szóló törés-repedés elleni garanci-
ával rendelkezik. Nincsenek rajta fémkap-
csok, az ínnyel egyszínû, láthatatlan, hajlé-
kony nylonkapcsok biztosítják a jó fekvést,
helyben maradást, illeszkedést. Ez az úgy-
nevezett iFlex fogsor lett a 2016 Év Fogpót-
lása, amely fém- és akrilátallergiásoknak is
tökéletes választás. A világújdonság Nyír-
egyházán csak a Denfo Fogsorcentrumban
készíttethetõ! Kõkemény, hagyományos, al-
lergiát, hányingert okozó protézis helyett
korszerûbb, jobb a világhírû, rugalmas
amerikai thermoplaszt fogsor.

KÜLÖNBÖZÕ KEDVEZMÉNYEK
A nyíregyházi fogsorcentrum újdonsá-

gairól naprakész információt találnak a
cég honlapján, a denfo.oldalunk.hu cí-
men is. A Denfónál megtekinthetõ és
megrendelhetõ ez a hihetetlenül hajlé-
kony komfortfogsor. A hidakat, protézi-
seket, pótlásokat fogorvosdoktorral
együttmûködve csinálják.

A cég szakemberei felhívják a leendõ
páciensek figyelmét arra is, hogy minden
munkájukra két év garanciát nyújtanak, a
kisnyugdíjasok pénztárcájához árenged-
ménnyel próbálnak idomulni. Ha valaki-
nek pedig fogat kell sürgõsen javítani
vagy csinálni, itt hétvégén is elvállalják.
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ANITÁT CARMEN „HOZTA ÖSSZE” A FÉRJÉVEL

Aligha van színésznõ, aki ne fogadná kitörõ örömmel
Carmen szerepét. Így van ezzel Kosik Anita is, akit elõ-
ször 29-én fél 8-tól láthat a nagyérdemû zabolátlan ci-
gánylányként a MÛvész Stúdióban.

– A név: Carmen címmel Sediánszky Nóra, a színház
mûvészeti tanácsadója készített egy szövegkönyvet a köz-
ismert történetbõl, amit az õ rendezésében mutatunk be –
nyilatkozta lapunknak a fiatal mûvésznõ. – A Carmen sok
verziójával találkoztam már, köztük Bizet operájával is,
és természetesen olvastam Mérimée kisregényét, ami va-
lamennyi adaptáció alapjául szolgál. Különösen kedves
történet számomra, mert nagy szerepe volt abban, hogy a
férjemmel, Gulácsi Tamással összekötöttük az életünket.
Mondhatni, utolsó csepp volt a pohárban.

„KICSÍPTEM MAGAM”

Pár éve operát vetítettünk a magunk örömére a szín-
házban. Sediánszky Nóra szokta hozni a felvételeket –
több ilyen alkalom is volt régebben. Akkor én még nem
voltam a társulat tagja, de azt mesélték a többiek, hogy
mindig „megadják a módját”, úgyhogy kicsíptem magam,
mintha operába mennék. Nóri aznap a Carment válasz-
totta, én pedig Tamást.

NEM A NOBEL-DÍJRA HAJT

Mint Anita elmondta, bár 1845-ben írta Mérimée a kis-
regényt, mégis aktuális. Szerelem, elvakultság, birtoklási
vágy, ösztön-létezés, szeretetlenség, magány, erõ, kétség-
beesés – az idõk végéig tudná sorolni a mûben megjele-
nõ, máig az emberek életét meghatározó érzéseket. Ez is
mutatja, a jó szövegek mindig aktuálisak, s az emberek
nem változtak sokat az elmúlt kétezer évben. Férfi-nõ gyak-
ran játszik egy kapcsolatban, féltékennyé teszik egymást,

de õ ezt kicsinyes dolognak, kétségbeesett lépésnek vagy
infantilis módszernek tartja. Megvan a maga izgalma, de
pengeélen táncol, aki így tartja éberen magát. Az ész vagy
a szív az elsõdleges egy kapcsolatban? – kérdeztem. „At-
tól függ, hogy a Nobel-díjra hajtok-e vagy Tomira” – felel-
te. (Friss házasként ez nem lehet kérdéses. – szerk.)

VÉRFORRALÓ ÉS SZÍVSZAGGATÓ ZENÉK

– A partnerem az elõadásban Nagyidai Gergõ, aki Josét
játssza, a szenvedélyes, egyenes navarrai férfit – tájékoz-
tatott a mûvésznõ. – Szegezdi Róbert „felel” az összes
többi férfiért: õ maga az író, a torreádor és Carmen „men-
tora”, a félszemû Garcia is. Három nõalakba „tömörül-
nek” az andalúz asszonyok: a szûzies Pascualát Munká-
csi Anita, a tapasztalt Mercedest Széles Zita, a bölcs
Soledadót Horváth Réka személyesíti meg. Többek õk
egyszerû nõknél! Az általunk játszott elõadás nem opera,
s bár remek dalok lesznek benne, a prózai részek aránya
mégis nagyobb. Iszonyú nehéz, sûrû, vérforraló, szívszag-
gató zenék hangzanak el, köztük szefárd, ladino és fla-
menco dalok is, mind eredeti nyelven. Olajos Gábor gitá-
rozik, ütõsökön Bíró Péter játszik. Az elõadás szerves ré-
sze a mozgás. A koreográfia alapjait Ladányi Andrea fek-
tette le, az elmúlt két-három hétben pedig Lippai Andrea
flamencotáncosnõ és Túri Lajos Péter energiáiban fürdõz-
tünk. Letisztult és kicsit szürreális teret tervezett Vereckei
Rita. Egy folyamatosan szûkülõ arénát kell elképzelni,
ahonnan egy idõ után nincs kijárat.

ASZTALOKAT IS HAJIGÁL

Anitától megtudtuk, nagyon szereti ezt a szerepét; kö-
zel áll hozzá, ugyanakkor kissé távol is. Olyan zenével
találkozott, ami igazán szíven ütötte. Csodálatosan tehet-
séges emberekkel dolgoznak azon, hogy nagyszerût al-
kossanak. Kedveli, mert nõ lehet benne, aki állandóan tán-
col, asztalokat hajigál, függ, oszt, sziszeg, búg, gyûlöl,
szeret, és néha nem csinál semmit. Gyakran ottmaradt
próbák után gyakorolni, mert annyira tetszenek neki bi-
zonyos részek. Örül, hogy egyre koncentráltabban tud
próbálni, s végre le van kötve az összes energiája. Úgy
érzi, egy ilyen szerepért érdemes színésznek lenni!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

SZOMBATON CIGÁNYLÁNYKÉNT LÉP A SZÍNPADRA

Kosik Anita Carmen szerepét játssza majd
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 1., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za–Törökszentmiklós kézilabda-mérkõ-
zés közvetítése
Október 2., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Gyõr labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Szeptember 30., szombat 18.00 Conti-
nental Aréna, Nyíregyháza–Török-
szentmiklós kézilabda-mérkõzés
Október 1., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–ETO FC
Gyõr labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

MÁTÉ ÁTNYERGELT
Helebrandt Máté sportágat váltott! A

nyíregyházi gyalogló, aki a legutóbbi vi-
lágbajnokságon 6. helyen végzett, kipró-
bálta a fogathajtást. Oroson, a Guido
Lovasparkban rendezték azt a regionális
versenyt, melyre a környezõ megyékbõl
is közel harminc fogat érkezett. Az atléta
életében elõször irányította a lovakat.

– Nagyon örültem a meghívásnak. Cso-
dálattal néztem a szép fogatokat, és na-
gyon megtisztelõnek tartom, hogy Gulyás

Zsolt meghívott az eseményre – mondta
Helebrandt Máté atléta.

Meghívásos volt a rendezvény, 27 fo-
gat érkezett. A pálya kialakításának kö-
szönhetõen különleges volt a verseny,
mert a dombok miatt nem díjhajtás, de
nem is maraton volt, a kettõt ötvözték a
szervezõk. A lovaspark komoly terveket
dédelget, két év múlva egy rangos nem-
zetközi viadalt szeretnének szervezni
Oroson.

KÖZÖSEN NYÍREGYHÁZA
HÍRNEVÉÉRT

Vasárnap a Gyõr érkezik a Városi Stadi-
onba, és több meglepetés is várja a fut-
ballszurkolókat, köszönhetõen az állat-
parkkal kötött megállapodásnak. A Nyír-
egyháza Spartacus vezetése fontosnak tart-
ja, hogy a klubépítés és a klubfilozófia ré-
szeként a Szpari segítse a város meghatá-
rozó intézményeinek, látványosságainak
országos ismertségét és elismertségét.

– A Spartacus új vezetése egyértelmû
célként jelölte meg, hogy a következõ évek-
ben nemcsak egy futballcsapatot, hanem
egy klubot épít. Ennek az is része, hogy a
többi nyíregyházi céggel szoros kapcsola-
tot alakítunk ki, és együtt képviseljük a vá-
rost – mondta Szûcs Mihály, a Spartacus
sportigazgatója.

Az együttmûködés tartalmazza többek
között, hogy a felek speciális kommuniká-
ciós csatornáikon keresztül segítik egymás
munkáját. Az állatpark örömmel fogadta a
megkeresést.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a nyír-
egyházi látványosságok valamilyen formá-
ban együttmûködjenek, és a sport hangsú-
lyos ebben a tekintetben. Viszi a város hír-
nevét, csakúgy mint az állatpark. A klub
megkeresett, mi pedig örömmel mondtunk

igent – tette hozzá Gajdos László, az állat-
park igazgatója.

Vasárnap van az állatok világnapja, és
ebbõl az apropóból aki ellátogat aznap az
állatparkba, a belépõjegyével ingyen tekint-
heti meg a Nyíregyháza Spartacus–Gyõr
labdarúgó-mérkõzést a Városi Stadionban.
A meccs szünetében játékot rendeznek, a
gyõztes pedig családi belépõket kap az ál-
latparkba. Utóbbi játék a következõ hazai
meccseken is folytatódik.

Szûcs Mihály (balra) és Gajdos László is
bízik a sikeres együttmûködésben
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 30., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
Október 2., hétfõ 10.00 A kék pék, Katica bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Szigligeti
bérlet, Nagyszínpad
Október 3., kedd 9.30 A kék pék, Kis Mukk bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Apáczai
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Széchenyi
kombinált bérlet, Nagyszínpad
Október 4., szerda 10.00 A kék pék, Kotkoda bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Eötvös bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Zrínyi kom-
binált bérlet, Nagyszínpad
Október 6., péntek 19.00 Sherlock Holmes – A sátán
kutyája, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.30 A név: Carmen, Simor kamara bérlet, MÛvész
Stúdió

EGÉSZSÉGES LENDÜLET
Egészséges lendület névvel Családi Futó- és Gya-

logló Napot szervez a 100 Éves Patika és az Egészség-
ügyi Alapellátási Igazgatóság. A szeptember 30-ai ren-
dezvényen Helebrandt Máté olimpikon is részt vesz,
akinek kérdéseket is feltehetnek az érdeklõdõk.

A nap során szûrésekkel is várják a résztvevõket, és
különbözõ korosztályokban futóversenyt is rendeznek.

– A futóversenynél 400 métert kell teljesíteni, és kor-
osztályonként díjazzuk az elsõ három helyezettet. A
60 év felettieknek egy sétát szervezünk, és számos
szûrésen vehetnek részt, de ajándékokkal, vitaminok-
kal is kedveskedünk – mondta Berki Gábor, a 100 Éves
Patika marketingmenedzsere.

A Családi Futó- és Gyalogló Nap helyszíne a Hatzel
tér lesz. A programok 9 órakor kezdõdnek.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. október 2., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23. 

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.

páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).

Idõpont: 2017. október 2., 16.30 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. október 2., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. október 6., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas

János tér 8. fszt., Móra-terem.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-

mon lehetséges, munkanapokon,
munkaidõben.

INGYENES TANFOLYAM
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár in-

gyenes haladó – Önállóan használom az informatikai
eszközömet címmel – 35 órás számítógépes tanfolya-
mot indít. A képzésben részt vevõk a képzés megszer-
zését követõen képesek lesznek:

– Az interneten tájékozódni, weblapok keresõit hasz-
nálni. – Az interneten gyûjtött információk feldolgozá-
sa, azokat konkrét problémák megoldására felhasznál-
ni. – Közösségi portálok önálló használatára (regisztrá-
ció, bejelentkezés, megosztás stb.). – Elektronikus le-
velezés során csatolmányok használata.

Idõpontja: 2017. október 4–21-éig 14.00–18.00 órá-
ig. Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Oktatóterme, Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Jelentkez-
ni a helyszínen lehet.

PARKOLÓBAN
GYAKOROLHATNAK

Közlekedésbiztonsági pálya várta a leendõ vezetõ-
ket a Tesco parkolójában. Keddtõl ma délután négy
óráig (szeptember 29-éig) elõzetes regisztrációt köve-
tõen hívják fel a Magyar Autóklub szakemberei a fia-
talok figyelmét a közlekedés veszélyeire és a helyes
magatartás fontosságára. Míg a nyolcvanas években
átlagosan évente több mint kétezer ember halt meg
az utakon, addig az elmúlt évben Magyarországon
közel hétszázan vesztették életüket. A csökkenés oka,
hogy egyre tapasztaltabbak és óvatosabbak a sofõrök.

HANGVERSENY. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar elõadá-
sában hallható zenei világnapi hangverseny Ruha István em-
lékére október 1-jén 17.00 órakor a Vikár Sándor Zeneiskola
hangversenytermében. A belépés díjtalan.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. Október 3-án 14.00: Az idõsek
lelki egészségvédelme. Elõadó: dr. Berényi András pszicho-
lógus. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegy-
ház.

EGÉSZSÉGNAP október 8-án 13.00–17.00 óráig az Eleki
Életmódközpont szervezésében. Ingyenes egészségügyi álla-
potfelméréssel várják az érdeklõdõket: testzsír- és vérnyomás-
mérés, tüdõkapacitás- és szívmûködés-vizsgálat, egészségélet-
kor-számítás, életmód-tanácsadás, hát-, váll- és nyakmasszázs,
valamint bemutatkozik az életmódközpont és lesz ételkósto-
lás, frissítõ torna, elõadások. Helyszín: Nyíregyháza, Tûzoltó
u. 11. A belépés ingyenes.

ÕSZI TÁRLAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tár-
lat nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában és a Váci Mihály
Kulturális Központ emeleti galériájában. A kiállítás megte-
kinthetõ október 14-éig.

FÉNYKÉPEK SÓSTÓRÓL. Boros György fotómûvész, Fény-
képek Sóstóról címû tárlata látható a Sóstói Múzeumfalu Pá-
linkaházában. A kiállítás november 30-áig tekinthetõ meg.

RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI II. címmel kiállítás
nyílt a Jósa András Múzeumban. A tárlat megtekinthetõ: de-
cember 1-jéig.

MODELLEKET KERESÜNK!
A Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium kortól füg-

getlenül akadémista rajzi óráihoz modelleket keres. Ér-
deklõdni László Rita Emõkénél lehet (30/647-4639).

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA. A bambuszerdõtõl a
szalonokig – a Fülöp-szigetek történelme táncokban – rend-
hagyó történelemóra Barkóczi Beával a Városmajori Mûve-
lõdési Házban október 4-én 18.00 órától. Jegyrõl és a részle-
tekrõl a 42/434-002-es számon érdeklõdhetnek.

BALÁZS JÁNOS ZONGORAEST szeptember 29-én 18.00
órától a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola hang-
versenytermében.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadása:
szeptember 30-án 16.00: Farkas és róka a lakodalomban.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

IKONOK „Festett teológia” – Varga Tarzíciusz Mester kár-
pátaljai képzõmûvész és tanítványainak kiállítása a Szent Ata-
náz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán. Megnyitó: ok-
tóber 3-án 17.00 óra. Megtekinthetõ: október 31-éig, 10.00–
17.00 óráig. PIKTOR TANODA ÉLMÉNYFESTÉS és az akrilfestés alap-

jai kurzusok október 7-én 9.00–12.00 és 8-án 15.00–18.00
óráig. A szükséges mûvészeti kellékeket a szervezõk biztosít-
ják. Bõvebb információ a 30/259-0443-as telefonszámon.
Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u. 41.).

MAGYAR-FINN KIÁLLÍTÁS. A Nyíregyházi Magyar-Finn
Baráti Egyesület kiállítása látható a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Megtekinthetõ: október 10-éig.

Október 7. 15.00–16.00: Probiotikumos vi-
taminok természetgyógyászati elõadás: ERÕ-
SÍTSD MEG AZ IMMUNRENDSZERED – FEL-
KÉSZÜLÉS A TÉLI FERTÕZÉSEKKEL SZEM-
BEN. Elõadó: Dobronyi Ágnes.
Helyszín: Vasutas Mûvház, Nyh. Toldi u. 23.
Jegy: 3000 Ft + 1 hó multi- vagy 1 hó C-vita-
min ajándék!                                                           (x)
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

A ZENE VILÁGNAPJÁN
Yehudi Menuhin, a világhírû hegedûmûvész és kar-

mester javaslatára az UNESCO Nemzetközi Tanácsa ok-
tóber 1-jét a zene világnapjává nevezte ki. Ez a nap 1975
óta a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet.
Ennek alkalmából lépjünk be a Kürt utcai Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola ajtaján, ahol a jövõ
tehetségeinek képzése mellett a múlt ápolására is figyel-
nek.

Az iskola folyosóin bandukolva fedezhetjük fel azt az
egyedülálló panteont, amelynek az alapjait 1994-ben
vetették meg Paganini és Casals bronz dombormûvei-
nek a leleplezésével. A „Nyíregyházi Vonós Panteon”
ötlete Tóth Nándortól, a zeneiskola Vonós Tanszakának
vezetõjétõl eredt, aki egy Orr Lajos szobrászmûvésszel
folytatott beszélgetés után döntött úgy, hogy elkészítteti
a vonós hangszerek kiválóságainak bronz arcképcsar-
nokát. A carrarai márványlapokra helyezett dombormû-
vek a Mûvészeti Szakközépiskola képzõ- és iparmûvé-
szeti tagozatos végzõs diákjainak a vizsgamunkái.

A panteon 1994-tõl folyamatosan bõvült, hivatalo-
san 2001 novemberében adták át. Az idõk folyamán a
következõ személyek dombormûveit helyezték el: Auer
Lipót, Giovanni Bottesini, Pablo Casals, Flesch Károly,
Hubay Jenõ, Lukács Pál, Yehudi Menuhin, David Ojsztrah,
Paganini, Popper Dávid, Rosztropovics, Szigeti József,
Vecsey Ferenc és Zathureczky Ede. Közülük többeknek
nyíregyházi kötõdése is van. Vecsey Ferenc 1926-ban,
Hubay Jenõ 1927-ben, Szigeti József 1928-ban adott hang-

versenyt a Korona nagytermében. Mindhárman a Besse-
nyei Kör meghívására érkeztek városunkba. Szintén a Bes-
senyei Kör meghívását fogadta el Zathureczky Ede, aki
Bartók Bélával együtt adott hangversenyt 1934. január
10-én. „Zathureczky Edérõl nem mondunk el mindent,
ha a fiatalabb magyar hegedûsök egyik legtehetségesebb-
jének és legnagyobbjának tartjuk, mert nemcsak hege-
dûs, hanem elmélyedõ muzsikuslélek is. Rendkívül me-
leg tónusa, tökéletes technikája pompás kifejezõ eszkö-
ze lelki tartalmának” – írta róla a Nyírvidék tudósítója.


