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AJÁNDÉK A NYUGDÍJASOKNAK: INGYEN AZ ÁLLATPARKBA!
mat Nyíregyháza másodjára is megkapta tavaly – mondta
dr. Ulrich Attila alpolgármester. Ennek köszönhetõen, most
ajándékkal kedveskednek a nyíregyházi lakcímkártyával
rendelkezõ nyugdíjasoknak. Õk október 11-én, szerdán
ingyen mehetnek be a Nyíregyházi Állatparkba.

NYÍREGYHÁZI LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES
65 év felett elegendõ a személyigazolvány és a nyír-

egyházi lakcímkártya felmutatása a pénztárnál, a 65 év
alattiaktól viszont azt kérik, hogy a nyugdíjas igazolvá-
nyukat is vigyék magukkal – hangsúlyozta Fintor Károlyné,
az Idõsügyi Tanács titkára, aki kifejtette, mintegy 20 ezer
nyugdíjas él Nyíregyházán, õk az ajándéknak köszönhe-
tõen kellemes sétát tehetnek majd október 11-én, szerdán
az állatparkban. Rossz idõ, tartós esõ esetén sem marad el
a program. Ebben az esetben október 12-én, csütörtökön
tartják meg azt. (Szerzõ: Dér Vivien)

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára és dr. Ulrich
Attila alpolgármester sajtótájékoztatón jelentették be,

hogy október 11-én nem mindennapi ajándékot kapnak
a nyíregyházi nyugdíjasok

EGY CSIPETNYI NOBEL-DÍJ
Kedden dél elõtt néhány perccel Stockholmban bejelentették, hogy a gravitációs

hullámok észleléséért és a LIGO detektor megalkotásáért Rainer Weiss, Barry C. Barish
és Kip S. Thorne kapták az idei fizikai Nobel-díjat, a projektben pedig két nyíregyházi
tudós is részt vett: Márka Szabolcs és felesége, Márka Zsuzsa, akik a világ tíz legjobb
felsõoktatási intézménye között számon tartott Columbia Egyetem professzorai. A Nyír-
egyházi Naplónak adott egyik tavalyi interjújukban azt mondták, száz évet vártak a
fizikusok arra, hogy közvetlenül érzékeljenek a világûrbõl érkezõ jeleket, gravitációs
hullámokat. Einstein ugyanis megjósolta létezésüket, de bizonyíték az elmúlt évig
nem volt rá. A technika segített, nemzetközi összefogással hatalmas „füleket” építet-
tek a Földön, ami meghozta az eredményt. Idén pedig már, mindezeket, Nobel-
díjjal is jutalmazták. Így Nyíregyházára is jutott egy kicsi az elismerésbõl...

Idõsbarát Önkormányzat Nyíregyháza! Az elismerõ
díjat tavaly már másodjára vehette át megyeszékhelyünk.
A címhez pénzjutalom is járt. Az egymillió forintból most
lehetõséget biztosítanak a nyíregyházi nyugdíjasoknak,
hogy térítésmentesen tekintsék meg az állatparkot ok-
tóber 11-én.

Az Idõsbarát Önkormányzat Díjat még 2004-ben ala-
pították azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet arra, a
településeken az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet a
szépkorúakért. Az elismerést pályázat útján azok az ön-
kormányzatok nyerhették el, amelyek a szociális gondos-
kodás körébe tartozó idõsügyi alapfeladataikat teljesítik,
tevékenységükkel elõsegítik az idõskorúak helyi szerve-
zeteinek mûködését, hozzájárulnak szabadidõs program-
jaik megszervezéséhez, együttmûködést alakítanak ki a ci-
vil szervezetekkel, valamint többek között a helyi közélet-
be is bevonják õket. Az elismerõ címet és így a pénzjutal-

KOSZOVÓBÓL...
Közel 400, Koszovó-
ból hazatért katona
visszafogadó ünnepsé-
gét tartották múlt
héten csütörtökön
Nyíregyházán. KÖZGYÛLÉS

6

GERENDAI-INTERJÚ

8
AKADÉMIA.
Ebben a félévben is
útjára indult a népsze-
rû Kelet-Magyarorszá-
gi Szépkorúak Akadé-
miája Nyíregyházán.
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2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a napon minden népmesét
szeretõ gyerek és felnõtt megkülönböztetett tisztelettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi felé. Így volt ez a múlt héten
Nyíregyházán is, ahol valamennyi kulturális intézményben meglepetéssel várták a kicsiket. A Móricz Zsigmond könyvtárban
például egy óriási mesekönyv fogadta õket, ami elõtt, mint ahogy képünkön is látszik, örömmel fotózkodtak a gyerekek.
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GRAFFITIK DÍSZÍTIK
A JÓKAI UDVARÁT

Kilenc bibliai témájú graffitivel ajándé-
kozták meg a nyíregyházi Jókai Mór Re-
formátus Általános Iskolát. Az Ószövet-
ség egy-egy történetét feldolgozó falfest-
ményekkel a szabolcsi megyeszékhely
Mûvészeti Szakgimnáziuma lepte meg az
oktatási intézményt.

A különleges alkotások az iskola udva-
rán láthatók. A graffitiket László Rita mû-
vésztanár vezetésével, közép- és általános
iskolások festették.

Ezeket múlt héten csütörtökön ünnepé-

lyes keretek között adták át, a munkában
részt vevõket pedig egyenként köszöntöt-
ték. Azt, hogy az iskola falát festmények-
kel kellene díszíteni, a Jókai igazgatója,
Mócsánné Nagy Ágnes találta ki, aki, mint
elmondta, megirigyelte a többek között a
Búza téri piacon is található graffitiket és
ezért hívta fel László Ritát, hogy megkér-
dezze, szerinte miként lehetne szebbé ten-
ni az iskolájuk udvarát. Ezeket végül össze-
sen több mint 20 diák festette, egy hét kel-
lett, hogy elkészüljenek vele.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

JÁRDAFELÚJÍTÁS
Felújítja a járdát a NYÍRVV Non-

profit Kft. a Kertvárosban, az Óvoda
utcán. A munkálatok során egy 300
méter hosszú, 2,5 méter széles jár-
daszakasz épül. A helyreállításhoz a
társaság 120 tonna aszfaltot használt
fel.

SZÁGULDÓ CIRKUSZ
A Nyíregyházi Móra Ferenc Általá-

nos Iskola Petõfi Sándor Tagintézmé-
nyének 6. b osztályához látogatott el
Jánvári Zsolt, a Forma–1-es Williams
csapat és Felipe Massa autószerelõje,
aki mesélt karrierjérõl, és arról is, hogy
hogyan jutott el a Forma–1-ig.

KÉZSEBÉSZ-KONFERENCIA
Az Európai Kézsebészeti Szövetség

Nemzetközi Konferenciát szervezett,
amelynek gyakorlati kurzusát a Jósa
András Oktatókórházban tartották. Itt
többek között kézsebészek is tanácskoz-
tak a négy végtagjukra lebénult betegek
életminõségének javítási lehetõségeirõl.

FUTÓCIPÕT HÚZTAK
Egészséges Lendület névvel Csalá-

di Futó- és Gyalogló Napot szervezett
a 100 Éves Patika és az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság. A rendezvé-
nyen Helebrandt Máté olimpikon is
részt vett, akinek kérdéseket is felte-
hettek az érdeklõdõk.

GULYÁS PARTY
Negyedik alkalommal gyûltek össze

a lakosok egy egész napos mulatságra
a sóstóhegyi Gulyás Pál utcában, ahol
az ízletes egytálétel mellett sült lán-
gos is várta õket, szórakoztatásukról
pedig a Szabolcs Néptáncegyüttes
gondoskodott.

CSALÁDI NAP
A megyei gyermekvédelmi igazga-

tóság és területi gyermekvédelmi
szakszolgálat nevelõszülõi hálózata
családi napot szervezett a Nyíregyhá-
zi Állatparkban. A résztvevõket dr.
Ulrich Attila alpolgármester köszön-
tötte.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Forgalomkorlátozás van a Tünde ut-

cán a csapadékvíz-rekonstrukciós
munkálatok miatt. Az átmenõ forgal-
mat mindkét irányból lezárták a Deb-
receni és a Kállói út között, illetve át-
menetileg a Lapály utcáról is korlátoz-
ták a Tünde utcára való kihajtást.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
Focizó robotok és különleges kémi-

ai kísérletek – 20 helyszínen több mint
50 program várta az érdeklõdõket a
Nyíregyházi Egyetemen a Kutatók Éj-
szakája alkalmából. A résztvevõk be-
tekinthettek a laborokba és az ott hasz-
nált eszközökkel is megismerkedhettek.

MÁR ASZFALTOZNAK
A CSOMÓPONTNÁL

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt.-tõl kapott információink szerint
a Mezõ utcai csomópont kivitelezése az
ütemtervnek megfelelõen halad, az aszfal-
tozási munkák várhatóan 2017 októberé-
ben fejezõdnek be. Mint szerkesztõségünk-

nek írták: a csomópont ideiglenes forga-
lomba helyezése még idén év végéig meg-
történhet, a beruházás teljes befejezése
2018 márciusában várható. (További, moz-
gó légifelvételekért látogasson el a
nyiregyhaza.hu-ra!)

MEGÚJULT A TORNAPÁLYA
Teljesen megújult a nyíregyháziak ked-

velt kikapcsolódási helye, a Sóstói-erdõ-
ben levõ szabadidõ-komplexum. A NYÍR-
ERDÕ Zrt. saját forrásból, 25 millió fo-
rintból végezte el a munkát az elmúlt két
hónapban. A korszerûsítés azért vált szük-
ségessé, mert a játszótér, a tornapálya, a
körszín és a színpad, valamint a szalon-
nasütõk zöme 10 év alatt elhasználódott,
megrongálódott.

A rekonstrukció során a játszótéren a
csúszdadombot elbontották és a helyére
egy teljesen új, háromszintes játszóvárat
építettek. A játszóeszközöket korszerûsí-

tették, a körszín héjazatát lecserélték, a
tetõszerkezetét felújították, lefestették a
színpadot, a kondikertben az elhasznált
elemek helyére újak kerültek és egy ke-
rékpártárolót is kialakítottak. Öt új szalon-
nasütõ várja az erdõjárókat, asztalokkal és
ülõhelyekkel. Ezen felül információs pon-
tot hoztak létre, a rendezvények kiszolgá-
lása érdekében pedig a villamos hálózatot
fejlesztették, illetve víznyerõ helyeket ala-
kítottak ki a tûzrakóhelyek közelében.

A NYÍRERDÕ Zrt. azt kéri a Sóstói-erdõ-
ben pihenõktõl, hogy vigyázzanak a sza-
badidõ-komplexumra, hiszen így sokáig
szolgálhatja a városlakók kikapcsolódását.
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HAZATÉRTEK A KATONÁK KOSZOVÓBÓL

A Kossuth térre közel 400 katona érkezett múlt héten
csütörtök délután; õk Koszovóban teljesítettek szolgála-
tot. A KFOR-16-os kontingense tért haza, zömük a Ma-
gyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjából ke-
rült ki, sokan közülük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
katonák.

1999 júniusában jött létre a Kosovo Force, röviden
KFOR, a NATO parancsnoksága alatt mûködõ nemzetkö-
zi békefenntartó haderõ. Hazánk 1999 márciusában csat-
lakozott a NATO-hoz, így a kezdetektõl részt vesz a ko-
szovói mûveletekben. Múlt héten csütörtökön közel 400
katona tért haza, visszafogadó ünnepségüket a Kossuth
téren tartották. Õket dr. Simicskó István, honvédelmi mi-
niszter is köszöntötte.

– Ilyenkor, egy hat hónapos szolgálat után, nehéz kö-
rülmények között elvégezve azt a munkát, amire föles-
küdtek, Koszovóból hazatérve, jó alkalom arra, hogy kife-
jezzük tiszteletünket az ott teljesítõ katonáknak. Kifejez-
zük tiszteletünket azok iránt, akik vállalják a haza védel-
mének szolgálatát, akik vállalják a békemissziókat. 14 or-
szágban, 3 földrészen vannak magyar katonák és bizony
volt idõszak, amikor háborús cselekményekbe is bocsát-

NYÍREGYHÁZÁN FOGADTÁK ÕKET

koztak, de a 21. században a magyar katonák a békét szol-
gálják – hangsúlyozta köszöntõbeszédében a miniszter.

Az ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester is szólt.
Azt mondta, megtiszteltetés és öröm, hogy a komoly ka-

tonai múlttal rendelkezõ Nyíregyházán fogadhatták a Ko-
szovóban szolgálatot teljesítõ katonákat. – Nyíregyháza
az elmúlt években nagyon sokat fejlõdött – mindeközben
tudjuk azt, hogy biztonság és béke nélkül semmilyen fej-
lõdés nincs és a fejlõdés eredményeit sem tudjuk megtar-
tani. Ennek az ünnepségnek a fõ üzenete, hogy Nyíregy-
háza és a nyíregyháziak nevében is kifejezzük elismeré-
sünket, köszönetünket azért a szolgálatért, amit a katonák
ebben a misszióban végeztek – hangsúlyozta.

TÁMOGATÁS A BRIT HADERÕTÕL

Nemzetközi békemissziók és külföldi szolgálat – több
katona helytállását elismerték a Kossuth téren. Díszme-
nettel zárult a visszafogadó ünnepség, majd a honvédel-
mi miniszter az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szol-
gálatnak szánt inkurrencia anyagokat vett át a brit nagy-
követtõl. A Magyar Honvédség tízezer gyakorlóruhát és
30 terepjárót kapott. Iain Lindsay nagykövet kiemelte,

Nagy-Britanniának rendkívül fontos, hogy továbbra is part-
nerségi viszonyt alakítson ki és tartson fenn az uniós tag-
államokkal, különösen most, amikor kilép az EU-ból.
Hozzátette, sokan úgy gondolják, az ország Európai Uni-
óból való kilépése azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság
hátat fordít a korábbi partnereknek, ám ez nem igaz. Ma-
gyarország is egy nagyon fontos, bizalmi partnere marad
az Egyesült Királyságnak.                   (Szerzõ: Dér Vivien)

HADTUDOMÁNYI VÁNDORGYÛLÉS
A Magyar Hadtudományi Társaság Nyíregyházán

tartotta vándorgyûlését az elmúlt héten. Két nap alatt
– csütörtökön és pénteken – közel 30 elõadást hall-
hattak az érdeklõdõk többek között a katonai misszi-
ókról, a huszártörténelemrõl, valamint a hadtudomány
fejlõdésérõl a Váci Mihály Kulturális Központban, va-
lamint a Nyíregyházi Egyetemen.

Dr. Simicskó István, honvédelmi miniszter Nyíregyházán köszöntötte a hazaérkezõ katonákat
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IDÕSEK VILÁGNAPJA
Nyíregyháza szépkorúit ünnepelték múlt héten

pénteken a Váci Mihály Kulturális Központban. Fel-
lépett a Figurás Táncegyüttes, Szabó Sándor pedig
nótacsokorral kedveskedett a résztvevõknek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédé-
ben elmondta, reméli, az önkormányzat törõdését min-
dennap érzik a városban élõ nyugdíjasok, akik rend-
szeresen részt vehetnek ingyenes szûrõvizsgálatokon,
kulturális programok is várják õket, minden évben élet-
történetet elmesélõ pályázaton indulhatnak, a Szép-
korúak Akadémiáján tudásukat is próbára tehetik, hét-

rõl hétre pedig mozoghatnak a Mozdulj Nyíregyhá-
za! programjain is. 1990-ben 13 százalék, ma már 26
százalék a 60 éven felüliek aránya a városban. Szá-
muk folyamatosan nõ, éppen ezért fontos a megbe-
csülésük, számít a véleményük, és ami a legfontosabb:
a szeretetük is – tette hozzá.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
október 13. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. To-
vábbi információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543)
ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FOLYTATÓDIK AZ AKADÉMIA!

Újra megrendezi a Kelet-Magyarországi Szépkorúak
Akadémiáját Nyíregyháza önkormányzata és a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Kara. Az õszi félév hat elõadá-
sát továbbra is kéthetente szerdánként délután 15 óra-
kor tartják a Váci Mihály Kulturális Központ harmadik
emeleti hangversenytermében.

Idén már harmadik éve, hogy útjára indult a Kelet-Ma-
gyarországi Szépkorúak Akadémiája. A második félév elsõ
óráját szerdán tartották meg. Az elõadók a város idõsko-
rúaknak szervezett szolgáltatásairól nyújtottak átfogó tá-
jékoztatást, továbbá szó esett arról is, hogy Nyíregyháza
lakosságának több mint egyötöde nyugdíjas, éppen ezért
fontos a rájuk való odafigyelés.

A KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉPKORÚAK
AKADÉMIÁJA ÕSZI PROGRAM

Október 18. Egészséges táplálkozás, kamránkon keresz-
tül a világ – Zalatnay László, Nyíregyházi Kosárközös-
ség
November 8. Õszintén a megújuló energiákról – dr. Göõz
Lajos, professor emeritus
November 22. Magyarország demográfiai problémáinak
lehetséges megoldásai – dr. Hajnal Béla, fõiskolai tanár
December 6. Boldogabbak voltak-e a régi öregek? – dr.
Páll István
December 13. Életen át tartó tanulástól a nyugdíjas fog-
lalkoztathatóságig – dr. Dobos László

SZÕLÕSZEM-, SZÕLÕFÜRT-AVATÓ NYÍRSZÕLÕSÖN
Az Arany János Gimnázium és Általános Is-

kola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintéz-
ménye Szõlõszem- és Szõlõfürt-avató ünnep-
séget tartott. Az iskola udvarán kezdõdõ prog-
ramon az avatásra váró elsõs és ötödikes ne-
bulók színpadi produkcióval fogadták tanárai-
kat, szüleiket, diáktársaikat, melyet osztályfõ-
nökeik segítségével tanultak be, a tornaterem-
ben pedig különbözõ ügyességi próbákon kel-
lett bizonyítaniuk rátermettségüket. A program
eskütétellel ért véget.

Jókedvûen indult a második félév elsõ elõadásaJókedvûen indult a második félév elsõ elõadása
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve

ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók részére, akik felsõoktatási intéz-

ményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagoza-
tos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfo-
kú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
– az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók is,
– az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtõl kez-
dõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos), alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik. Elsõsorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatás-
ban, akiknek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft), méltányosság esetén annak
200 százalékát (57 000 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködé-
si Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetsé-
ges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül! A benyúj-
tott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szük-
séges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügy-
félcentrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati
felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalakról.

További információ a 42/524-524/107-es telefonszámon kérhetõ.
A pályázat benyújtásának ideje: 2017. október 3–2017. november 7.

A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

IDÉN IS „CSALÁDBARÁT” AZ ÖNKORMÁNYZAT
Szerdán átadták az Emberi Erõforrások Minisztériu-

ma által hetedik alkalommal meghirdetett Családba-
rát munkahely pályázat díjait Budapesten, a Petõfi Iro-
dalmi Múzeumban. Az elismerést idén 45 szervezet,
intézmény, illetve cég képviselõje vehette át. Köztük
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is,
akik – 2016-ot követõen – már másodszor érdemelték
ki a díjat.

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért, valamint nem-
zetközi ügyekért felelõs államtitkár az eseményen kiemel-
te, egyre több munkaadó ismeri fel, hogy a munkavállaló-
kért folyó versenyben nagy elõnyt jelent a családbarát mû-
ködés. Hozzátette, azt szeretnék, hogy a munkavállalás
ne lehessen akadálya a gyermekvállalásnak vagy a gyer-
mekvállalás a munkába állásnak. 2018 a családok éve lesz,
és bíznak abban, hogy még inkább érezhetõ lesz az élet
minden területén a családokat középpontba helyezõ gon-
dolkodás.

KOMOLY SZERVEZÕMUNKA

Idén már második alkalommal részesült „Családbarát
Díj” elismerésben az önkormányzat, ami mögött, mint
elmondták, komoly szervezõmunka van, hiszen évek óta
kiemelt figyelmet fordítanak a családbarát intézkedések
meghozatalára. A 2016/2017-es tanév õszi és tavaszi szü-
netében például önerõbõl gyermekprogramokat szervez-
tek a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó szülõk csemeté-
inek. Ennek köszönhetõen a résztvevõk együtt megte-
kintették a LEGO gyárat, megismerkedhettek a nyíregy-
házi repülõtér mindennapos munkájával, felfedezhették
a Móricz Zsigmond Színház kulisszatitkait, de voltak az
élményfürdõben és egy szórakoztató színházi elõadásra
is beülhettek.

SZÜNIDEI TÁBOROKAT SZERVEZNEK

A díj jogosultságát bizonyítja, hogy az önkormányzat
jelenleg is egy újabb nyertes pályázat megvalósításán dol-
gozik, amelyben egyrészt szünidei táborokat szerveznek
a nyári, õszi és tavaszi idõszakban, másrészt a gyerme-
kes szülõk részére rekreációs kirándulási lehetõséget biz-
tosítanak majd.

A Családbarát munkahely pályázat nyertesei jogosulttá
váltak a Családbarát munkahely cím használatára, valamint
legfeljebb hárommillió forintos támogatást is elnyertek.

(Szerzõ: MTI, Bruszel Dóra)

Az elismerést idén 45 szervezet, intézmény, illetve cég
képviselõje vehette át. A nyertesek között van az Országos
Mentõszolgálat, a Magyar Nemzeti Bank, az MVM Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt., több önkormányzat – Békéscsa-

ba, Nyíregyháza, Pápa, Vác –, kórházak, kormányhivata-
lok, mûvelõdési központok, bíróságok, rendõrkapitány-
ságok, egyetemek, gyermekjóléti központok, továbbá szá-
mos kis-, közép- és nagyvállalat.

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért, valamint nem-
zetközi ügyekért felelõs államtitkártól Jászai Menyhért

alpolgármester vette át a díjat

MENTÕSZOLGÁLATOT ÉS EGYETEMEKET IS ELISMERTEK
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Elfogadták a város környezetvédelmi programját, mó-
dosították a parkolási rendeletet, valamint újabb fejlesz-
tési pályázatok beadásáról döntöttek az önkormányzat
múlt csütörtöki közgyûlésén. Ezek TOP-os forrásból, ön-
erõ nélkül összességében megközelítik a 3 milliárd forin-
tos beruházási értéket.

A két közgyûlés között történt események összefoglalóját
fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. Arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy szep-
tember végén aláírták a gázüzemû autóbuszok üzembe állí-
tásához szükséges töltõállomás létesítésérõl és a telephely
kialakításáról szóló szerzõdést, és megkezdõdtek a munkák.

BÕVÜLÕ CSATORNARENDSZER
Bejelentette azt is, hogy szeptemberben két TOP-os pá-

lyázatról született támogatói döntés. Az egyik A környe-
zetvédelmi infrastruktúra fejlesztése címû projekt, amely
1 milliárd 36 millió forintos forrást biztosít az Alma utcai
csapadékvíz-elvezetõ csatornarendszer rekonstrukció foly-
tatására további utcákban, valamint az Igrice fõfolyásnál
kapacitásbõvítést is jelent. A másik projekt négy bölcsõde
fejlesztését segíti 238 millió forintos támogatással.

ÉPÜL A PARKOLÓHÁZ
Kérdésre válaszolva az is elhangzott, hogy a Jósa

András Oktatókórház területére tervezett 365 férõ-
helyes, kétszintes parkolóház alapkövét várhatóan
október közepén teszik le, tehát megvalósul a beru-
házás.

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM
A napirendek tárgyalása során elfogadták a város 2020-

ig szóló Környezetvédelmi Programját. Ez a korábbi idõ-
szakot alapul véve elemzi a célkitûzésekre irányuló meg-
valósult fejlesztéseket, intézkedéseket, illetve a környe-
zeti elemekben, a környezet állapotában történt változá-
sokat is. Értékeli az elõzõ tervidõszakra készült környe-
zetvédelmi program eredményeit is. A program tartalmaz
rövid és hosszú távú stratégiákat, figyelembe véve a jövõ-
beni fejlõdéssel, fejlesztéssel párhuzamosan esetlegesen
megnövekvõ potenciális környezetterhelés mértékét is.

ERÕSÖDÕ NYÍRTÁVHÕ
A közgyûlés módosította a Nyírtávhõ Kft. tulajdonában vagy

üzemeltetésében lévõ intézményi kazánházakban, illetve
egyéb hõtermelõ berendezésekben elõállított hõenergia szol-
gáltatási díjainak árképletes ármegállapítására vonatkozó ha-
tározatát. E szerint az alapdíjképzést minden év október 15.
napjáig kell elvégezni, és a díjat október 1-jétõl kell alkalmaz-
ni, a gázév idõtartamához igazodóan, a következõ év szep-
tember 30. napjáig, ha egyéb körülmények az évközi módosí-

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS BÖLCSÕDEFELÚJÍTÁSOK A KÖZGYÛLÉSEN
tást nem indokolják. Egyetértettek abban is, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ hõellátó berendezéseket,
hõközpontokat a Nyírtávhõ Kft. tulajdonába adják, ezzel több
mint 100 millió forinttal emelve a társaság törzstõkéjét.

PIAC-BÉRLET A PARKOLÁSHOZ
Módosították a parkolóhelyek létesítésérõl, valamint fize-

tõparkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló rendele-
tet is. Például a sürgõsségi betegellátást végzõ háziorvos al-
kalmanként legfeljebb 4 óra idõtartamra kedvezményesen
használhatja a fizetõparkolókat a jegyzõ által kiadott vára-
kozási engedéllyel. Emellett a Búza téri piac bérlet megvál-
tására jogosult olyan árus, aki érvényes bérleti szerzõdéssel
vagy asztalhasználati megállapodással rendelkezik a Búza
téri piacon történõ árusításhoz. Ez a bérlet kizárólag a Búza
téri nagy parkolóba érvényes a kijelölt helyeken.

KÉPVISELÕK AZ ÚJABB FEJLESZTÉSEKRÕL

A képviselõk áttekintették az elbírálás alatt lévõ,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévõ pályázata-
it, és továbbiak beadásáról is döntöttek, melyek összes-
ségében újra milliárdos nagyságrendûek.

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõje elmondta,
a TOP-os pályázatokban nagy erõ-
vel indult el Nyíregyháza, ezt ko-
moly elõkészítõ munka elõzte
meg. A folyamatban lévõkrõl be-
számolnak a lakosságnak is, hi-
szen olyan fejlesztésekrõl van szó,
amelyek befolyásolják a minden-
napokat, ezért a pályázatok készí-
tését folytatni fogják.

Nagy László, az MSZP képvise-
lõje úgy látja, az önkormányzat a
pályázatok területén igyekszik utol-
érni önmagát, de ez nem fog sike-
rülni, persze nem az önkormányzat
hibájából, hanem a kormányzat
pályázatkiírási metodikájának prob-
lémái miatt. Azt mondta, majd meg-
látják, hogy milyen módon fognak

megvalósulni a
projektek.

Béres Csaba, a Jobbik képviselõje
hangsúlyozta, sok milliárdos nagyság-
rendben kerülnek Nyíregyházára TOP-
os források. A város jövõjét hosszú tá-
von meghatározó beruházásokat ter-
mészetesen támogatják, de a kivite-
lezést is figyelemmel kísérik, hiszen
voltak már problémák.

MEGÚJULÓ MÚZEUMFALU
Az új pályázatok között szerepel a Sóstói Múzeumfalu

további fejlesztése TOP-os forrásból, közel 700 millió fo-
rintból, önerõ nélkül. Többek között megújulhatna a láto-
gatóközpont és a Szabadtéri Színpad, valamint megtör-
ténhetne a mûtárgyépületek rekonstrukciója is.

VÁROSREHABILITÁCIÓ

A megyei jogú városok leromlott városi területeinek re-
habilitációja elnevezésû felhívásra a „Szociális városre-
habilitáció Nyíregyháza szegregált területei” címmel nyúj-
tanak be pályázatot. Az 1 milliárd 700 millió forintos pro-
jekt része mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan
külsõ és részben belsõ renoválása, melyekben összesen
184 lakás található. A 184 lakásból 42-t belülrõl is felújí-
tanának. A munkák közel kétezer hátrányos és rászoruló
ember életminõségén javíthatnak. A lakásfelújításon felül
infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat, új járda, új út
építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása.
Ezen kívül a célterületen mûködõ Gyermekjóléti Központ
új épületbe költözhet, az épület teljes felújításával, beren-
dezésével, kerttel és közparkkal kialakítva.

ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT

Szintén TOP-os, közel 300 millió forintos forrásból, a
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés címû pályázati felhívás keretében készülhet
el az Erdei sétány és ökológiai sétaút Sóstófürdõn.

MINDEN ADOTT

A képviselõk szavaztak a Polgármesteri Hivatal szerve-
zeti és mûködési szabályzatának módosításáról is. Esze-
rint az önkormányzati képviselõknek továbbra is adott
minden eddigi jogosultság, az interpellációk idõszaka
azonban a napirendi pontok végére került. 

 (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Adorján Gusztáv

Nagy László

Béres Csaba
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

ezúton tisztelettel meghívja a kertvárosi lakosokat
„TOP 6.3.1 Barnamezõs területek rehabilitációja a
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” címû pro-
jekt kapcsán meghirdetett lakossági tájékoztatóra.

Téma:
Tájékoztatás a „TOP 6.3.1 Barnamezõs területek

rehabilitációja a Tiszavasvári úti laktanyák tekinte-
tében” címû projektrõl.

Helyszíne:
START Rehabilitációs Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

Idõpontja:
2017. október 11. (szerda) 17.00 óra.

Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!

A projekt kapcsán Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata lakossági kérdõívezést is végez. A kér-
dõív elektronikusan elérhetõ, valamint letölthetõ az
alábbi linken:  https://www.nyiregyhaza.hu/barna-
mezo
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NEM SEMMI SIKERSZTORI!

103 ország 452 ezer látogatója, több tucat világsztár,
óriási siker és egy jubileumi születésnap. A Sziget Feszti-
vál diákszigetként indult, mára pedig Európa egyik leg-
nagyobb könnyûzenei és kulturális rendezvénye lett. Mi
a siker titka? Hogyan vált a hobbiból profi szervezés?
Miként lehet eljutni a plakátragasztástól a 9. legbefolyá-
sosabb magyar üzletember címig? Gerendai Károllyal, a
fesztivál alapítójával beszélgettem, az Óbudai-sziget he-
lyett Nyíregyházán...

Vujity Tvrtko, Koós János, Oszvald Marika, Kovács Kati,
Szentpáli Roland, Csernus Imre. Szinte nem telik el úgy
hét a Váci Mihály Kulturális Központban, hogy ne tûnne
fel egy-egy „sztár”, vagy ha úgy tetszik, híresség. Így volt
ez a napokban is, amikor az ajtóban, nem kis túlzással, a
Sziget Fesztivál alapítójába, Gerendai Károlyba botlottunk
bele, akit 2015-ben nem mellesleg a 9. legbefolyásosabb
magyar üzletembernek választottak meg. Ami persze nem
csoda, hiszen a nevéhez köthetõ fesztivál kapuján idén
már a 8 milliomodik látogató lépett be. Sikersztoriját nem-
csak a Forbes magazin nyíregyházi rendezvényén, hanem
velünk is megosztotta. Exkluzív interjút adott nekünk.

PLAKÁTRAGASZTÓKÉNT KEZDTE

Gerendai Károly pályafutását plakátragasztóként és tur-
némenedzserként kezdte, majd különbözõ együtteseket
menedzselt. Mint elmondta, abban az idõben járt Nyír-
egyházán is, igaz, azóta sok minden megváltozott.

– Fiatal koromban sokszor jártam Nyíregyházán, még
abban az idõben, amikor zenekarokkal dolgoztam együtt.
Emlékszem, hogy itt, a Váci Mihály Kulturális Központ alatt
mûködött egy Open Doors nevû szórakozóhely, ahol több-
ször is megfordultunk, meg volt, amikor még plakátot is
ragasztottam a falára. Azóta jó pár év kimaradt. Érdekes
volt most visszatérni a városba, mennyi minden megvál-
tozott, szerencsére az elõnyére!

NYÍREGYHÁZÁN BESZÉLT KARRIERJÉRÕL A SZIGET FESZTIVÁL ATYJA

A zenekarok menedzselése és a plakátragasztások után
kiadóknál kezdett el dolgozni szervezõként, terjesztõként,
1993-ban pedig létrehozta a Sziget Fesztivált.

„ESZÜNKBE SEM JUTOTT, HOGY MIVÉ VÁLHAT...”

– Az idei a 25. Sziget volt. Nagyon messzirõl indult el.
Eleinte egy baráti társasággal kezdtük a szervezését, hob-
biként, akkor még Diáksziget néven. Eszünkbe sem jutott,
hogy egyszer lehet ebbõl egy nemzetközi jelentõségû ese-
mény, hiszen a legelsõ Szigeten még csak magyar elõ-
adók voltak, és persze dolgoztunk is mellette. Lelkesedés-
bõl fogtunk bele, aztán kiderült, hogy ebben több lehetõ-
ség is van. Néhány év után megpróbáltuk tudatosan olyan
szakemberekkel körülvenni magunkat, és olyan embere-
ket odahívni a céghez, akik segítenek abban a folyamat-
ban, hogy ez akár a hazai piacon, egy komoly rendez-
vénnyé és egy idõ után már nemzetközileg is egy jegyzett

eseménnyé váljon. A legemlékezetesebb a legelsõ Sziget,
mert egy csoda volt, hogy össze tudtuk hozni. Egyáltalán
nem értettünk hozzá. Azóta a huszonév alatt eljutottunk
oda, hogy ma már a világon is a top 10 fesztivál közül az
egyik a Sziget Fesztivál. Igazából jókor kezdtünk bele, egy
olyan hiányt tudtunk betölteni vele, amire komoly érdek-
lõdés volt.

VÍZVÁLASZTÓ ÉV

Az idei 25. Sziget Fesztivál nemcsak a jubileum miatt
volt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert Gerendai Ká-
roly fõszervezõ utoljára vett részt szervesen a rendezvény
lebonyolításában. Persze nem hagyja maga mögött a Szi-
getet és egyéb teendõi mellett, a nyíregyházihoz hasonló
rendezvényeken is örömmel osztja meg fiatalokkal a nem
mindennapi „sikersztoriját”...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Mint már megszokhatták, az elmúlt napokban sem volt
eseményekbõl hiány Nyíregyházán. A teljesség igénye
nélkül ezekbõl készítettünk egy összeállítást.

DEMONSTRÁCIÓ A MAGYAR NYELVÉRT

Szeptember 29-én este a nyíregyházi ukrán konzu-
látus épületénél tiltakozó és szolidaritási tüntetést szer-
vezett a Periférián Alapítvány a kijevi parlament által
elfogadott, és az ukrán elnök által aláírt oktatási tör-
vény ellen, amely sérti és lehetetlenné teszi a kárpát-

aljai magyarság azon jogát, hogy anyanyelvén tanul-
hasson. Bizonyos korosztály, az óvodások és a kisis-
kolások ugyan tanulhatnak még kisebbségi nyelven,
de már a nagyobbaknak, akár például gimnáziumok-
ban és egyetemeken gyakorlatilag tiltva van a magyar
nyelv. A petíciót nem tudták személyesen átadni, ezért
azt a konzulátus postaládájában helyezték el.

NYITOTT MÚZEUM

Együttmûködési megállapodást kötött szerdán a Jósa
András Múzeum, az Eperjesi Egyetem és a Nyíregyházi
Egyetem oktatási, tudományos területen. Az eseményen
szó esett a hétfõn és kedden, a múzeumban zajló „Rej-
tõzködõ szexualitás – titkolt identitás” címû tudományos
konferenciáról is, melynek fõszervezõje a Magyar Törté-
nelmi Társulat megyei szervezete.

– Nyitott múzeumot szeretnék – fogalmazott az esemé-
nyen dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója,
ezért bõvíti kapcsolatait más közgyûjteményekkel és ok-
tatási intézményekkel. Mindez a múzeum látogatókörét
hivatott növelni, miközben jottányit nem enged a színvo-
nalból. Most már hivatalosan is kapcsolódik a múzeum
mind az Eperjesi, mind a Nyíregyházi Egyetemhez pályá-
zatok, elõadások, publikációk, konferenciák és kiadványok
szervezésében, bemutatásában.

REKORDLÉTSZÁM A NYÍRERDÕ NAPON
Tizedik alkalommal rendezte meg a NYÍRERDÕ Zrt. a

NYÍRERDÕ Napot Nyíregyházán. A Sóstói-erdõben, a meg-

MOST IS TELE VOLT AZ „ESEMÉNYNAPTÁR”

újult Erdei Tornapályánál szombaton lebonyolított, jubileu-
mi program rekordlétszámot „hozott”, meghaladta ugyan-
is az ezret a résztvevõk száma. Nagyon népszerûek voltak
a futóversenyek: a Süni Futáson és a NYÍRERDÕ Családi
Futáson összesen több mint négyszázan vettek részt.

ROMA KI MIT TUD?

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja
és a Nyíregyházi Rendõrkapitányság szervezésében ren-
dezték meg idén is a Roma Ki Mit Tud?-ot a Kölyökvár-
ban. A hétvégi, már megyei megmérettetésre közel 30-an
jutottak be. A fiatalok többek között táncoltak, énekeltek

és szavaltak. A produkciókat szakmai zsûri értékelte. A
verseny legjobbja képviseli megyénket a novemberi, or-
szágos tehetségkutatón.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Október 2–8-áig tart az Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozata, melynek összefoglaló címe: „Csak tiszta for-
rásból!” Témakörökre építkeztek a Móricz Zsigmond
könyvtár dolgozói, eszerint a hétfõ délutáni nyitány után
a népi hagyományok – múltunk forrásai körben megyénk
néphagyományairól hallhattak a vendégek, és Kodály
Zoltán emlékkiállítás nyílt a zeneszerzõ születésének 135.,
halálának 50. évfordulóján. A boldogság forrásai ajánlás
nyomán szerdán Móricz Zsigmond A boldog ember regé-
nyét dolgozta fel az olvasókör, és pszichológus tréner be-
szélt arról, hogyan tanulható a boldogság. A vízrõl mint
az élet forrásáról a szakemberek mellett a Tiszához, Du-

Nyomolvasás, erdészeti bemutató, múzeumoZoo –
különleges programokkal várták szerdán a látogatókat
a Nyíregyházi Állatparkban, ráadásul a belépõjegyeket
is fél áron lehetett megváltani. Sóstón így ünnepelték
meg az Állatok Világnapját, melyet világszerte Assisi
Szent Ferenc napján, október 4-én tartanak. A megye-
székhelyen idén a hazai erdõk élõvilágára hívták fel a

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

figyelmet, mert a szakemberek szerint sok esetben a
környezetünkben vadon élõ állatok élettere is csökken.
A gyerekeknek megmutatták az európai bölényt, ami
csak a nemzetközi összefogásnak köszönheti, hogy még
található belõle egyáltalán élõ példány, de olyan álla-
tokat is etethettek, amelyek a Kárpát-medencében õs-
honosak.

nához, Balatonhoz kapcsolódó mondókákat soroltak a
gyerekek. A programsorozat azonban nem ért véget:

Október 6-án, pénteken az aradi hõsökre emlékez-
nek a Móricz Zsigmond könyvtárban és a fiókkönyv-
tárakban. Szombaton díjazzák az intézmény legifjabb
és legidõsebb olvasóját, illetve a legtöbbet kölcsön-
zõket. Október 8-án aztán könyves vasárnappal zár
az Országos Könyvtári Napok idei programja.

NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK

A 24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nemzetközi Levéltári
Napokat rendezték meg Nyíregyházán. Az elsõ napon a
megyeháza Bessenyei Nagytermében a csehszlovák–ma-
gyar lakosságcseréhez kapcsolódó elõadásokat hallgathat-
tak meg az érdeklõdõk. A nyíregyházi konferencia közön-

sége megismerhette a helytörténeti pályázat díjazottjait, il-
letve átadták a Pro Archivo-emléklapokat is. A levéltári szak-
mai munkát segítõk között köszöntötték Ilyés Gábor hely-
történészt, a Jókai iskola történelemtanárát, a Nyíregyházi
Napló és a városi webportál népszerû szerzõjét is.
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HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA APA LESZ
AZ EMILIA GALOTTIBAN Õ DÖNT LÁNYA SORSÁRÓL

A Móricz Zsigmond Színház mûvésze ma este egy Ro-
mániában mûködõ magyar társulat elõadásában játszik a
szerbiai Újvidéken egy orosz szerzõ által írt darabban.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata meghívást kapott egy fesztiválra, hogy október 6-
án mutassák be Keresztes Attila rendezésében Csehov Si-
rály címû mûvét. Csakhogy a Szorint játszó színész egész-
ségügyi okok miatt nem utazhatott, ezért a teátrumunk-
ban sokszor dolgozó rendezõ Horváth László Attilát kérte
meg a nem kis nehézséget okozó szerepátvételre. Olyan
elõadás esetén sem egyszerû a feladat, ha korábban már
alakította a mûvész a megszemélyesítendõ karaktert, plá-
ne nem akármilyen truváj, ha még sohasem. Mûvészünk
szerencsére örömmel fogadta a kihívást, ahogy azt nem
sokkal az indulása elõtt elmondta lapunknak.

EZ A SIRÁLY NEM AZ A SIRÁLY

– Arkagyinának a bátyját, Szorint fogom megszemélye-
síteni – tudtuk meg tõle. – Játszottam már a szerepet a
Móricz Zsigmond Színházban, de az Akunyin-féle feldol-
gozásban, ami Csehov mûvének a továbbgondolása, s
emiatt aztán teljesen más alkotás. Láttam sokféle Sirály-
elõadást, így ezt is. Nagyon jó a szerep, kiváló a produk-
ció, így örömmel megyek. Elhangzanak a mûben például
Pécsi Sándor életének utolsó mondatai is, azok, amiket
Szorin mond Dorn doktornak: „Ej, de makacs! Értse meg,
élni szeretnék.” Három hetem volt a szövegtanulásra, két
napot próbálok Marosvásárhelyen, s aztán elutazunk Új-
vidékre. Keresztes Attilával dolgoztam már a Heilbronni
Katicában, legutóbb pedig az Emilia Galottiban is, amit
október 14-én 19 órától bérletszünetben játszunk.

EMILIA GALOTTI APJA

Mint elmondta, nagyon szereti az Emilia Galotti címû
Lessing tragédiában játszott szerepét: Egy apa, Odoardo,
akinek döntenie kell lánya sorsáról. A mélyen vallásos fér-

finak bármi áron meg kell védenie lánya tisztességét. Olyan
sarkalatos kérdésekrõl beszél a mû, amirõl a színháznak
feltétlenül szólnia kell: becsületrõl, két ember összetarto-
zásáról, lázadásról, hûségrõl, szerelemrõl... Több nem szín-
házi emberrel beszélt a darab bemutatását követõen, akik
azt mondták, nagyon megérintette õket a történet, s bár nem
térdcsapkodós, könnyû darab, mégis igazi kikapcsolódást
jelentett számukra. Többször állva tapsoltak a nézõk. Hor-
váth László Attila játszik még A Fõfõnökben is, ami skandi-
náv humorral fûszerezett, okosan megírt darab. Bemutatja,
hogyan szórakoznak egyesek mások sorsával, miközben a
szerzõ esendõ embereket mutat be megbocsátóan, s nem
ítél el senkit. Azt a színészt alakítja, aki vállalja, hogy el-
játssza a vállalat dolgozói elõtt a Fõfõnököt...

AZ EZREDESBÕL SZÁZADOS LESZ

– Sokadik alkalommal alakítok katonatisztet, például a
Szibériai csárdásban is – mondta mosolyogva Horváth
László Attila. – Az Emilia Galottiban ezredes voltam, eb-
ben pedig százados. Nagyon szép, megható ennek a tör-
ténete is. Az elsõ világháború idején játszódik az orosz
hadifogolytáborban, ahol a nehéz körülmények között is
emberek tudtak maradni a katonák. Hogy javíthassanak
sorsukon, eljátsszák a Csárdáskirálynõt... Érdekes felada-
tok várnak rám az évad további részében is. Hamarosan
kezdem az Illatszertár próbáit, ahol a patikus leszek, majd
a Don Carlosban Fülöp király.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Horváth László Attila és Dézsi Darinka az Emilia Galotti címû darabban



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Nyíregyháza Megyei ,Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjú-
sági Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel
rendelkezõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyil-
vántartásba vett önszervezõdõ közösségeket, hogy 2017. november 10-éig pá-
lyázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: A generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok
és rendezvények lebonyolításának elõsegítése.

Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató ön-
szervezõdõ közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött,
jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politi-
kai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a
Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel létrejött alapítványt (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásár-
lásához, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra,
egyszeri pénzbeli segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl
szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával,
egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A Pályázati adatlap és Pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály tit-
kárságán vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstõl

számított 5 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást fel-
hívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklás-

sal ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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28SZEPTEMBER
CSÜTÖRTÖK 30SZEPTEMBER

SZOMBAT

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 8., vasárnap 18.00 Lelátó, ben-
ne: Fatum Nyíregyháza–Olomuc nõi
röplabdamérkõzés közvetítése

Október 7-8., szombat-vasárnap
Continental Aréna, Aerobik Magyar
Kupa

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

KETTÕBÕL KETTÕ
A nyíregyházi Sportcentrum U19 le-

ány röplabdacsapata a Miskolc és a
Szolnok ellen vívta elsõ csatáját az ifi
bajnokság elsõ fordulójában. Erõs csa-
pattal tudott kiállni a szabolcsi együt-
tes, a Fatum Nyíregyházában játszó
Kundrák Eszter és Szabó Lili is Erdõsné
Balogh Erika edzõ rendelkezésére állt.
A nyíregyháziak minden poszton felül-
múlták ellenfelüket, határozott, stabil
játékkal dupláztak, és mindkét meccsü-
ket magabiztosan, szettveszteség nél-
kül nyerték 3–0-ra.

ÖREGFIÚK
Idén ünnepli alapításának 100. év-

fordulóját a Zrínyi Ilona Gimnázium.
A középiskola ebbõl az apropóból egy
programsorozatot hirdetett, melynek
egyik részeként az intézmény egykori
kézilabdásai is pályára léptek egy öreg-
fiúk tornán. A csapat 42 alkalommal ju-
tott országos döntõbe és 15 aranyérmet
szerzett. Számos élvonalbeli és válo-
gatott játékos nevelkedett a gimnázi-
umban, Bartha Dénes edzõként pedig
Európa-bajnoki címig jutott a korosz-
tályos válogatottal.

AEROBIK AZ ARÉNÁBAN

A hétvégén rendezik Nyíregyházán az
Aerobik Magyar Kupa 3. fordulóját. 26 egye-
sület több mint 800 versenyzõje vesz részt a
Continental Arénában a kétnapos viadalon.

– Köszönet a szülõknek, mert nélkülük
nem szervezhetnénk meg ezt a versenyt.
Nagyon bízom abban, hogy eredményesek
leszünk – mondta Magyar D. Judit edzõ.

A tét nagy, mivel a legjobbak a döntõbe
juthatnak. A szervezõ Flexi-Team színeiben
24 csapat indul.

– Bár még fiatal egyesületrõl van szó, így
is az elmúlt években folyamatosan nõ az
aerobikozó gyerekek száma, jelenleg 150
tagja van a nyíregyházi klubnak, akik kö-
zül a legfiatalabb mindössze hároméves –
hangsúlyozta Takácsné Gaál Krisztina edzõ.

Szombaton a kisebb korosztályok kez-
dik a versenyt és folyamatosan tart a viadal
vasárnap is. A Flexi-Team már több nem-
zetközi tornán elindult, jól szerepelt Cseh-
országban és Szlovákiában is.

A nyíregyházi Flexi-Team több csapata is rajthoz áll

LEGENDÁK NÉPSZERÛSÍTETTÉK A VÍZILABDÁT
A világ legjobb vízilabdásai népszerûsí-

tették a sportágat Nyíregyházán. Benedek
Tibor, Gangl Edina és Keszthelyi Rita is él-
ménybeszámolót tartott. Csapatuk, az
UVSE megállapodást kötött az Aqua SE-vel,
így a jövõben segítik a nyírségi klubot.

Olimpiai és Európa-bajnok vízilabdások
tartottak elõadást Nyíregyházán. Benedek
Tibor, Gangl Edina és Keszthelyi Rita az
Aqua SE meghívásának tettek eleget. A ví-

tani, melyben az UVSE-vel kötött megálla-
podás sokat segíthet – mondta Szakács
Roland, az Aqua SE elnöke.

Benedek Tibor örömmel vállalta a sport-
ág népszerûsítését. A háromszoros olimpi-
ai bajnok bízik abban, hogy még több gye-
rek kezdi el a vízilabdát. Nekik is tartottak
élménybeszámolót Nyíregyházán.

– Amikor Kemény Dénes volt a szövet-
ségi kapitány, a válogatott tagjaként jártuk
az országot, és sok meghívásnak tettünk

zilabda egyesület megállapodott az UVSE-
vel, hogy a magyar bajnok, kupagyõztes is
segít a sportág népszerûsítésében.

– Szeretnénk egy nõi csapatot is elindí-

eleget. Nyíregyháza viszont mindig kima-
radt. Most örömmel fogadtuk a megkere-
sést, hogy népszerûsítsük a vízilabdát. Re-
mélem, tudunk abban segíteni az Aqua SE-

nek, hogy egyre több gyerek csatlakozzon
a klubhoz – hangsúlyozta Benedek Tibor,
háromszoros olimpiai bajnok.

JÓT TETT A VIZES VB

A fiúk mellett egyre több lány kezdte el
a vízilabdát az Aqua SE-ben. Eddig vegyes
csapatokban játszottak.

– Lányokkal más dolgozni mint a fiúk-
kal, sokkal céltudatosabbak. Sokan jelent-
keznek hozzánk, ezért is döntöttünk úgy,
hogy ha meglesz a létszám, egy tiszta lány
együttest is indítunk a bajnokságban –
mondta Kántor Gábor, az Aqua SE edzõje.

A nõi vízilabda az elmúlt években ren-
geteget fejlõdött, a sportágnak pedig jót tett
a hazai rendezésû világbajnokság is.

– Fantasztikus élmény volt a világbajnok-

ság, a szurkolók már a bemutatáskor óriási
hangulatot varázsoltak, amit soha nem fo-
gunk elfelejteni – tette hozzá Gangl Edina
válogatott játékos.

ELSÕ OSZTÁLYÚ CSAPATOKBAN

Az Aqua SE most a korosztályos bajnok-
ságokra készül. Több olyan játékos nevel-
kedett Nyíregyházán a közelmúltban, akik
ma már elsõ osztályú csapatokban szere-
pelnek. Csiszár Boldizsár a korosztályos
válogatottban is bemutatkozhatott, és tag-
ja volt a legutóbb a világbajnokságra uta-
zó keretnek is. Az Aqua SE szeretné, ha
ezek a tehetséges fiatalok a jövõben Nyír-
egyházán maradnának, és rájuk építve egy
felnõtt csapatot is elindíthatnának az orszá-
gos bajnokságban.

Benedek Tibor Gangl Edinával (balra) és Keszthelyi Ritával tartott élménybeszámolót

Sokan voltak kíváncsiak a vízilabdások elõadására
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OKTÓBER 8-ÁN MINDEN SZABOLCSINAK
KÖTELEZÕ A TÉVÉNÉZÉS!

Idén õsszel a Magyarország, szeretlek!
címû mûveltségi vetélkedõben megyéink
mérik össze tudásukat és jókedvüket! Há-
rom játékos, egy tapasztalt csapatkapitány
és egy sereg szurkoló játszik Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye színeiben, mutatja
meg vállalkozó kedvét és tudását, ügyes-
ségét és találékonyságát.

A csapat kapitánya Baracsi Endre, a
megyei közgyûlés alelnöke, a három

sztárjátékos pedig: Pregitzer Fruzsina
színmûvész, a Móricz Zsigmond Színház
színmûvésze, Nagy Sándor, kisvárdai szü-
letésû színmûvész, a Madách Színház tag-
ja, illetve Bárány Kristóf, a 4 for Dance
táncegyüttesbõl, és persze a csapat – csu-
pa megyei résztvevõ, köztük kölcseys ta-
nárok, diákok Nyíregyházáról.

Október 8-án, vasárnap este 19.30-kor
a Duna Televízió csatornáján!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Béres Csaba (16. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. október 9.,

16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Luther u. 3., Jobbik iroda.

HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola várja az érdeklõdõket október 6-án 17.00 óra-
kor a hangversenytermükben tartandó „Határon innen és
túl” a szomszédos országok zeneiskolái és a Vikár iskola
közös reprezentatív hangversenyére. A belépés díjtalan!

PIKTOR TANODA ÉLMÉNYFESTÉS és az akrilfestés
alapjai kurzusok október 7-én 9.00–12.00 és 8-án 15.00–
18.00 óráig. A szükséges mûvészeti kellékeket a szerve-
zõk biztosítják. Bõvebb információ a 30/259-0443-as te-
lefonszámon. Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Hon-
véd u. 41.).

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattino Bábszínház elõ-
adásai: október 7-én 16.00: Piroska és a farkas. 8-án 10.00:
Zsákbamacska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

„HA LEGKÖZELEBB LÁTLAK...” – Kovács Kati koncert
a Váci Mihály Kulturális Központban október 7-én 18.00
órától.

EGÉSZSÉGNAP október 8-án 13.00–17.00 óráig az Eleki
Életmódközpont szervezésében. Ingyenes egészségügyi ál-
lapotfelméréssel várják az érdeklõdõket: testzsír- és vér-
nyomásmérés, tüdõkapacitás- és szívmûködés-vizsgálat,
egészségéletkor-számítás, életmód-tanácsadás, hát-, váll-

és nyakmasszázs, valamint bemutatkozik az életmódköz-
pont és lesz ételkóstolás, frissítõ torna és elõadások is. Hely-
szín: Nyíregyháza, Tûzoltó u. 11. A belépés ingyenes.

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

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. Október 10-én 14.00: „Idõsel-
látás Nyíregyházán”. Elõadó: Jászai Menyhért alpolgár-
mester. Bûnmegelõzési tanácsok a mindennapokra. Elõ-
adó: Gurbán Csaba rendõr százados, kiemelt fõnyomozó.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.

SAINT-SAENS: AZ ÁLLATOK FARSANGJA – a mátészal-
kai Szalka Consort Vonószenekar elõadása az állatok vi-
lágnapjára a Városmajori Mûvelõdési Házban október 13-
án 18.00 órától.

SENSITIVE. Bori Dóra és Petró Zsuzsanna kerámiater-
vezõ mûvészek Sensitive címû közös kiállítása tekinthetõ
meg a Pál Gyula Teremben október 14-éig.

GYÓGYULÁSOK, SEGÍTSÉGEK. Tájékoztató informá-
ciós elõadás Természetes úton történõ gyógyulások és se-
gítségek Bruno Gröning tanítása által címmel október 14-
én 15.00–17.00 óráig. Helyszín: SZÜV Székház, Vasvári
P. u. 1. fszt. 15-ös szoba. Rendezõ: Bruno Gröning Baráti
Kör. Információ: 42/314-398; 30/224-6935. Belépõdíj

nincs, de adományt köszönettel elfogadnak. www.bruno-
groening.org/magyar.

ÕSZI TÁRLAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi
Tárlat nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában és a Váci Mi-
hály Kulturális Központ emeleti galériájában. A kiállítás
megtekinthetõ október 14-éig.

FÉNYKÉPEK SÓSTÓRÓL. Boros György fotómûvész,
Fényképek Sóstóról címû tárlata látható a Sóstói Múze-
umfalu Pálinkaházában. A kiállítás november 30-áig te-
kinthetõ meg.

IKONOK „Festett teológia” – Varga Tarzíciusz Mester
kárpátaljai képzõmûvész és tanítványainak kiállítása lát-
ható a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõis-
kolán. Megtekinthetõ: október 31-éig, 10.00–17.00 óráig.

RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI II. címmel kiállí-
tás nyílt a Jósa András Múzeumban. A tárlat megtekinthe-
tõ: december 1-jéig.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 7., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A sá-
tán kutyája, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 A név: Carmen, Dajka kamara kombinált bér-
let, MÛvész Stúdió

Október 10., kedd 10.00 A kék pék, Kukori bérlet,
MÛvész Stúdió

Október 11., szerda 9.30 A kék pék, Maci Laci bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Egyasszony, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Október 12., csütörtök 9.30 A kék pék, Óz bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió

Október 13., péntek 17.00 Diótörõ herceg, Bérletszü-
net, Nagyszínpad



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN
Az aradi vértanúk kivégzésének emlékét tizennyolc

éven át csak titokban lehetett ápolni. Az osztrákokkal
való kiegyezés kellett ahhoz, hogy már szabadon és
egyre bátrabban szervezzék a méltóságteljes megemlé-
kezéseket. Így tett városunkban az evangélikus és a re-
formátus egyház is 1867. október 27-én.

A két protestáns hitfelekezet hívására honvédek és pol-
gárok sokasága gyülekezett a városháza elõtti téren azon
a vasárnapi napon. Az emlékezõk Kralovánszky Gyula
honvédszázados vezérletével, harangszó kíséretében az
evangélikus templomba indultak. A menet élén fekete
lobogót vitt egy honvéd, akit 12 gyászba öltözött, kar-
dos társa követett. A templom elõtt fehér ruhában, gyász-
ba öltözve 13 honleány csatlakozott hozzájuk zöld ko-
szorúkkal a kezükben. Így vonultak be a templomba az
egyszerû ravatal köré. A feketével bevont oltárra a vér-
tanúk gyászkeretes arcképeit helyezték, de gyászba bo-
rították a szószéket is. Szénfy Gyula evangélikus tanító
vezényletével a férfikar egy erre az alkalomra betanult
szent éneket adott elõ orgonakísérettel. Ezt követõen
Bartholomaeidesz János fõesperes, evangélikus lelkész
lépett az oltár elé. Egy rövid beszéddel idézte az aradi
tizenhármak emlékét és imába foglalta nevüket. Beszé-
de alatt, amikor az egyes vértanúk neveit említette, ak-
kor a honleányok a kezükben lévõ koszorút a koporsó-
ra helyezték. Ezután ének következett, majd Gyöngyössy
Sámuel helybeli református lelkész szólt az emlékezõ
gyülekezethez. „A ritka nagy számmal egybegyûlt kö-
zönség a szónoklat végeztével a Szózat éneklése köz-

ben, ünnepélyes komolysággal s a rendkívüli megha-
tottság okozta megindulással könnyezve hagyta el az
Isten házát.” A perselyadományokat az aradi vértanúk
emlékszobrára ajánlották fel.

Az elsõ nyíregyházi emlékezés hagyományát idézte
fel a Városvédõ Egyesület 1999-ben, amikor ahhoz ha-
sonló módon szervezte meg az ünnepi megemlékezést.
A zászlóbehozatalt követõen a 13 vértanú kivégzésé-
nek sorrendjében katonatisztek és diáklányok egy-egy
szál virágot helyeztek el a templom oltárán az aradi
vértanúk neveinek elhangzása mellett.


