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Jövõ év végére Nyíregyházán minden háztartásba el-
juttatja a szélessávú internetet a Magyar Telekom, a
tapasztalatok alapján pedig 2018-ra az egész ország-
ban ultragyorsan netezhetünk, másodpercenként leg-
alább 30 megabites sávszélességgel. Tulajdonképpen
így Nyíregyházán kezdi el a kormányzattal február-
ban megkötött stratégiai megállapodás tartalmi ele-
meinek megvalósítását a Magyar Telekom. Ennek elsõ
lépéseként intelligens várossá teszik a szabolcsi me-
gyeszékhelyet – jelentette be a T-Systems Symposiumon
múlt héten Christopher Mattheisen, a társaság vezér-
igazgatója.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Egyszerûen, elektronikusan intézhetõ közigazgatási
ügyek, hulladékgyûjtés-optimalizáció okos kukákkal,
elektronikus kártyák városlakóknak, turistáknak és még a

NYÍREGYHÁZÁN KEZDÕDIK A DIGITÁLIS JÖVÕ
megyeszékhelyen élõ, tanuló diákoknak, hogy biztonsá-
gosan mehessenek szórakozni és a szülõk mindig tudják,
merre jár a gyerekük – többek között ilyen elemeket tar-
talmaz az egyik legnagyobb Magyarországon mûködõ in-
formatikai cég digitális fejlesztési csomagja. Nagy megle-
petésre nem egy dunántúli várost választottak a kísérlet
megvalósítására, hanem Nyíregyházán kívánják bemutat-
ni, hogyan alkalmazható a 21. század technológiája egy
város mûködtetésében.

SEGÍTÕ DIGITÁLIS VILÁG
Az elképzeléseket már megosztották az önkormányzat-

tal és folynak az egyeztetések, mit lehet megvalósítani a
tervekbõl. A város például azt is szeretné, hogy az egész-
ségügyben is megjelenjen a digitális világ. Batizi Tamás, a
polgármesteri hivatal kabinetvezetõje szemléletes példá-
val élt a Nyíregyházi Televízió érdeklõdésére: – A pácien-
sek például a telefonjuk segítségével kaphatnának infor-
mációt, mennyi idõt kell várni egy adott orvosnál, s az-

alatt elintézhetik a dolgaikat. A sorállás elkerülésére digi-
tálisan tudná intézni a bejelentkezését. Ezek egyelõre fur-
csán hangzanak, de elvileg megoldható dolgok és ehhez
a T-System partner a fejlesztéseivel, melyeket a közeljö-
võben konkretizálunk majd.

JÓ A HÍRÜNK
A Magyar Telekom terveirõl Christopher Mattheisen el-

nök-vezérigazgató számolt be Budapesten. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, mindenképpen megyeszékhellyel szeret-
tek volna kezdeni. A választás azért esett Nyíregyházára,
mert a kelet-magyarországi város intenzíven fejlõdik, szá-
mos nemzetközi nagyvállalatnak ad otthont, emellett a gaz-
dasági társaságok és az önkormányzat kapcsolata is jó. A
nyíregyházi projekt ugyanakkor egy kísérletnek is tekinthe-
tõ: az itteni tapasztalatokat használják majd fel a digitális
Magyarország vízió megvalósításához. A terveik szerint
2015 végére kiépítik azt az infrastruktúrát, ami minden ház-
tartás számára ultragyors internet-hozzáférést biztosít majd.
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A szokásosnál jóval kellemesebb
idõben volt részünk, amit az Arany-
körte ovi Mókus csoportos gyerkõ-
cei is kihasználtak. A napsütésben
a Sarkantyú utcai kondiparkba is
ellátogattak, ahol megismerkedtek
a gépekkel, futkározhattak egy na-
gyot és természetesen az õsz egyik
fontos eseménye, a levélcsata sem
maradhatott el. A sokáig tartó jó
idõnek köszönhetõen városszerte
nagy a parkok, az utóbbi években
létrehozott és hamar népszerûvé
vált kondiparkok, szabadtéri sport-
pályák forgalma, sokan igyekeznek
kihasználni a novemberhez képest
még kellemes napokat és mozogni
a szabadban.

NAPOS
NOVEMBER

A színes vásári forgatag már november 22-étõl, szom-
battól csalogatja a nyíregyháziakat és az érdeklõdõ
vendégeket az ünnepvárás jegyében a belvárosban. A
karácsonyi fényeket jövõ hét végén, november 30-án
délután kapcsolják fel, a szokott módon ünnepélyes
keretek között. A Kossuth téren az ünnepekhez kap-
csolódó építmények, a Mikulásház, a színpad, a betle-
hem és az adventi koszorú kap helyet, míg csaknem
34 vásározó a korábbi évhez hasonlóan a Dózsa György
utcán kínálja majd portékáját 2015. január 5-éig. Az
adventi idõszak részletes programjairól a következõ
lapszámban olvashatnak.

SZOMBATON NYIT A FORGATAG
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

NOVEMBER 12., SZERDA

NYÍLT NAP A BÁNKIBAN
Nyílt tanítási napot tartottak a Bánki

Donát Mûszaki Középiskolában. Le-
veleki Miklós igazgató elmondta: elsõ-
sorban a mûszaki érdeklõdésû diákok je-
lentkezését várják, akik egy biztos szak-
mát szeretnének elsajátítani, vagy mû-
szaki felsõoktatásban tanulnának tovább.

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK

MESE, MESE, MESKETE...
Második elõadássorozatának végéhez

ért a Filharmónia Magyarország. Az álta-
lános iskolai bérletsorozatban a Figurás
néptánc és népzene együttes kápráztatta
el a megye közel 6 ezer iskolását, gyere-
keknek szóló történeteken keresztül be-
mutatva nemzetünk táncait, dalait.

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK

JÁRDAÉPÍTÉS AZ ÁLLOMÁS TÉREN
210 méter hosszú járdaszakaszt újít

fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. az Állomás
téren. A helyreállítást az tette szüksé-
gessé, hogy a több mint 40 éves járda
balesetveszélyessé vált. A helyreállítás
csaknem 3 millió forintba kerül, és no-
vember végére fejezõdik be.

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK

TÕKEY PÉTER EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Tõkey Péter mûvész-tanár alkotásaiból

a Zrínyi Ilona Gimnáziumban nyílt kiállí-
tás, mely az 1977-tõl, az iskolában több
ezer diákkal a vizuális kultúrát megsze-
rettetõ pedagógusnak állít emléket. A geo-
metrikus alakokat ábrázoló képeket no-
vember 30-áig láthatják az érdeklõdõk.

NOVEMBER 12., SZERDA

ZEMPLÉNBEN A SZARVASÛZÕK
A Zemplénben járt a Túróczy Zoltán

Evangélikus Általános Iskola Szarvasûzõ
csapata az 5. Mezey Gábor emléktúrán.
Öcsi, a volt Szpari törzsszurkoló Sátor-
aljaújhelyen nõtt fel, itt kutatott emlékek
után a csapat. Elmentek a Ronyva hídjá-
ig, majd az evangélikus templomig.

NOVEMBER 12., SZERDA

TÖK-JÓ NAP
Immár 7. alkalommal rendezték meg

a TÖK-JÓ Napot a Kereszt utcai Gyerme-
kek Háza Déli Óvodában. Délelõtt a sok
különleges formájú tökbõl és zöldségbõl
termésbábokat készítettek, majd a csalá-
dokat várták kézmûves foglalkozásokra,
akik egészséges ételeket is kóstolhattak.

NOVEMBER 12., SZERDA

EGÉSZSÉGHÉT A ZAYBAN
Egészségmegõrzési Hetet tartottak a

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakközépiskolában. A hagyományõr-
zõ rendezvényt minden õsszel megren-
dezik, ahol az iskola profiljából eredõ-
en, kiemelt hangsúlyt fektetnek az
egészséges életmódra.

SZABÁLYT SÉRT, AKI NEM TAKARÍT
Az igazi õsz beálltával a falevelek el-

takarítása nem kis feladatot jelent a vá-
rosnak, hiszen a lehullott avar miatt ve-
szélyessé válhatnak nemcsak a járdák,
de az utak is – különösen esõs idõben,
amikor a vizes avaron könnyen meg-
csúszhatunk. Talán kevesen tudják,
hogy a takarítás a járdán az ingatlantu-
lajdonos, az utaknál pedig a fenntartó
feladata, ezért Bordás Béla városgond-
nok felhívja a magánlakás- és társasház-
tulajdonosok figyelmét arra, hogy kö-
telességük a házuk elõtt eltakarítani a
falevelet, hiszen azok elmulasztása bal-
esetveszélyt okozhat.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Önkormányzati rendelet szabályozza,
hogy a közterülettel határos ingatlanok tu-
lajdonosai és kezelõi kötelesek gondoskod-
ni az ingatlanok elõtti járdaszakaszok tisz-
tán tartásáról, a fák lehullott lombjának
eltakarításáról, mi több, a csapadékvíz le-
folyását is biztosítani kell. Ha nincs járda,
akkor a közterület határától számított egy
méter széles területsáv, illetve amennyi-
ben a járda mellett zöld sáv van, az úttes-
tig terjedõ teljes terület, valamint a járda-
szakasz melletti nyílt árok tisztán tartása a
kötelezettségük. A rendelet megszegõivel
szemben helyszíni bírság, illetve szabály-
sértési eljárás kezdeményezhetõ.

BALESETVESZÉLYT OKOZHAT

A városgondnok hangsúlyozta, hogy
nemcsak az esõ, de a tél beálltával a

megolvadt hó is csúszásveszélyt okozhat
a lehullott faleveleken, ezért arra kéri a vá-
roslakókat, hogy tartsák rendben lakókör-
nyezetüket. A faleveleket gyûjtsék gyûjtõ-
zsákokba, amit a Térségi Hulladék-Gazdál-
kodási Kft. munkatársai folyamatosan el-
szállítanak majd, és a csapadékelvezetõ
csatornákat is tartsák rendben. Örömmel
mesélte, hogy az elmúlt napokban a Kert-
városban, több utcában is összefogott a la-
kosság. A Könyök utcában, valamint a kör-

ELISMERÉSEK A SZOCIÁLIS
MUNKA NAPJÁN

nyékbeli mellékutcákban takarították szor-
galmasan a faleveleket. A városgondnok
bízik benne, hogy ez jó példaként szol-
gálhat a többi városlakó számára is. Kifej-
tette, hogy a szakemberek egyébként je-
lenleg is dolgoznak azon, hogy még a tél
beállta elõtt elhárítsák a veszélyes helyze-
teket. A járdafelületek pillanatnyi hideg tö-
mítését, illetve az úgynevezett ütõkátyúk
megszüntetését végzik.

A közösség, a társadalom megbecsü-
lésének jeleként ünneplik világszerte
november 12-én a Szociális Munka
Napját. Ebbõl az alkalomból közös ren-
dezvény keretében üdvözölte a város-
ban tevékenykedõ szociális szakembe-
reket Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kar Szociális és Tár-
sadalomtudományi Intézete.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármestere a megnyi-
tón elmondta, mindannyiunk közös mun-
kájának gyümölcse a városban mûködõ
rendkívül színes szolgáltatási paletta, és
folyamatosan szükséges keresni az újabb
pályázati forrásokat a további fejlõdéshez,
a lakossági igények mind szélesebb körû
kielégítéséhez.

A megnyitókat követõen elismerõ okle-

velet vehetett át a szociális munka terüle-
tén végzett kiemelkedõ munkájáért dr.
Kovács Ferenc polgármestertõl, valamint
dr. Krizsai Anitától, Nyíregyháza MJV Pol-
gármesteri Hivatala Szociális és Közneve-
lési Osztály osztályvezetõjétõl: Nyíregyhá-
za MJV Polgármesteri Hivatalának mun-
katársa, Gyuris Istvánné; a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ munkatársai:
Böjte Julianna, Rácz Orsolya, Bordi Pé-
terné és Kerezsiné István Orsolya; a Nyír-
egyházi Gyermekjóléti Központ munkatár-
sai: Kántor Csabáné, Kéningerné Ignácz
Ibolya, Maczaliné Bihari Enikõ és Gu-
rályné Bihary Edit; a HUMAN-NET Ala-
pítvány ügyvezetõ igazgatója, Lengyelné
Pogácsás Mária.

Az elismeréseket munka követte, tíz
munkaállomáson a jelenlévõkbõl alakult
tíz csapat mérte össze tudását különbözõ
ügyességi és szakmai feladatokban.

MATCHBOX ÉS
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A Kállay Gyûjteményben november
29-éig tartó matchboxkiállítás keretében
a megyei rendõrkapitányság munkatár-
sai bûnmegelõzési és közlekedésbizton-
sági elõadást tartanak az óvodás és kis-
iskolás csoportoknak.

NOVEMBER 12., SZERDA
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A NEMZET MÛVÉSZE LETT SZABÓ DÉNES
Még szeptemberben nyilvánosságra hozták, hogy

a 69 mûvész között Szabó Dénes, a nyíregyházi
Cantemus kórus karnagya, az intézmény igazgatója
is megkapja a Magyar Mûvészeti Akadémia által ala-
pított Nemzet Mûvésze díjat. Az elismerést hétfõn, a
pesti Vigadó épületében vette át az egyébként már
Kossuth-, Liszt-, Bartók-Pásztory-díjas karnagy, aki
lapunk kérdésére elmondta, a mostani díj rendkívüli
megtiszteltetés számára.

– A X. Nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál záró-
gáláján tudtam meg, hogy megkapom a Nemzet Mûvé-
sze díjat – mondta el lapunk érdeklõdésére Szabó Dénes
karnagy, aki hozzátette, hogy nagyon váratlanul érte a
hír, és ahogy õ fogalmazott: ez már mindennek a teteje.
– A díjátadó nagyon emlékezetes volt és természetesen
jó hangulatban telt. Csodálatos érzés volt, hiszen ritka
pillanat, amikor egy helyen jelen van a magyar szellemi
élet ilyen fantasztikus grémiuma. Eddig egyik díjamra sem
vártam. Egy vidéki tanár vagyok, mi is lehetett a vágyam?
Az, hogy a gyerekek ne legyenek túl rosszak. A Nemzet

FELÚJÍTJÁK A LEVÉLTÁRAT, KÖLTÖZIK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mûvésze díj ezért hatalmas megtiszteltetés számomra –
tette hozzá.

69 IKONIKUS DÍJAZOTT

A Nemzet Mûvésze díjat a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia (MMA) kezdeményezésére 2013-ban hozta létre az
Országgyûlés, idén elõször ítélték oda és 69-en kapták
meg tíz kategóriában. Az elismerést a magyar mûvészeti
élet Kossuth-díjas és 65. – a tánc-, valamint a cirkuszmû-
vészet esetében 50. – életévét betöltött képviselõi kaphat-
ják. A díj életjáradékkal jár, ennek összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23-szorosa, je-
lenleg 655 ezer 500 forint.

– Kulturális gazdagság nélkül nincs gazdasági sikerek-
ben is erõs ország. A Nemzet Mûvésze díj a legnagyobb
szintû elismerés, amelyrõl mûvészekbõl, Kossuth-díjasok-
ból álló bizottság dönt. A díjazottak tiszta, ikonikus nagy-
ságok, akiknek tevékenysége, életmûve elõtt pályatársak
és a közönség egyaránt elismeréssel adózik – mondta a
díjátadón beszédében Balog Zoltán, az emberi erõforrá-
sok minisztere.

Év végéig megújulhat a nyíregyházi levéltár épüle-
te. Az építési munkálatok idejére az ügyfélszolgálat
mindennap, a kutatószolgálat keddtõl péntekig a Szé-
chenyi u. 1. szám alatt, a Nyírvíz Palota I. emeletén
kilenc és tizenöt óra között várják a látogatókat. A rész-
letekrõl Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár-igazgató tá-
jékoztatta lapunkat.

Egy közel 50 millió forintos TIOP pályázatnak köszön-
hetõen újul meg a levéltár. Eddig csak a kutatószolgálat
zárva tartásának napján, hétfõn tarthattak rendezvényt,
illetve tudták fogadni azokat a diákokat, akik levéltári
ismerkedõsétára, rendkívüli történelemórára érkeztek.
Most, a belsõ átalakításnak köszönhetõen két olyan okta-
tóterem is lesz, amely bármikor alkalmas különbözõ típu-
sú foglalkozásokra.

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Gondoltak a fogyatékkal élõkre is, így számukra a föld-
szinten alakítanak ki minden kívánalomnak megfelelõ he-
lyet. Az épületbe való bejutást segítõ lépcsõliften és a spe-
ciális mosdón kívül a halláskárosultak számára indukciós
hurkot, a látássérülteknek Braille-írással készült felirato-
kat és vezetõcsíkokat, valamint akadálymentesített honla-
pot terveznek. A különleges levéltári órákhoz a gyerekek

egyháza önkormányzatának köszönhetõen szemben, a
Nyírvíz Palotában (Széchenyi u. 1. sz.) kaptunk helyet. Itt
korlátozottabb lehetõségek között, de tudjuk fogadni az
ügyfeleket és a kutatókat, bár mindenkit arra kérek, hogy
ha teheti, akkor a kérelmét és kutatását halassza a jövõ
évre. Raktárainkat ugyanis az építkezés miatt lezárták és
csak szükség esetén, heti egy alkalommal tudunk iratot
elõkészíteni – jelezte a kérést az igazgató.

(Részben az MTI alapján)

érdeklõdésének megfelelõ
technikai, informatikai és
kreatív eszközöket, valamint
a környezettudatosságra ne-
velõ zöld bútorokat is besze-
rezhetnek a projekt kereté-
ben. Kujbusné dr. Mecsei Éva
elmondta: – A pályázat elké-
szítéséhez több iskolától, va-
lamint látás- és hallássérült
szervezetektõl kaptunk taná-
csot. Reméljük, hogy a jövõ
évtõl együtt örülhetünk mind-
annyian annak, hogy a diákok
és felnõttek érdekes progra-

mokon, modern körülmények között ismerkedhetnek a hely-
történettel, az írott forrásokkal. A felújításban fontos szere-
pet vállalt a Magyar Nemzeti Levéltár is, hiszen a 4. emele-
ten megbontott tetõtérbõl el kell távolítani az egészségre
káros azbesztet. A munkálatok során kicserélik a nyílászá-
rókat, lefestik a falakat.

KÉRELMEK: INKÁBB JÖVÕRE

Azért, hogy a december végi határidõre minden elké-
szülhessen, a munkatársak kiköltöztek az épületbõl. – Nyír-

Kujbusné dr. Mecsei Éva
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Megtartották a Kultúrsziget – Agóra címû projekt
zárórendezvényét. A mintegy kétmilliárdos beruházás
a Váci Mihály Kulturális Központ mellett a Kodály Zol-
tán Általános Iskolát, a Kölyökvárat, a Városi Galériát
és a Pál Gyula Termet is érintette. Az elkészült VMKK
épületében a külsõ és belsõ felújítás mellett, korszerû-
sítették a fûtést, az elektromos hálózatot és új eszkö-
zöket is beszereztek.

Szerzõ: Erdõs József

Projektzáró konferenciát tartottak a Váci Mihály Kultu-
rális Központban. A Kultúrsziget – Agóra címû projektben
több mint kétmilliárd forintból végeztek felújítást Nyíregy-
háza kulturális intézményeiben. A program a Szabadság
téri mûvelõdési házat érintette leginkább, a több mint két-
milliárd forintos beruházásból erre az épületre költötték a
legtöbbet. A rekonstrukció úgy valósult meg, hogy az át-
alakításokkal és funkcióbõvítésekkel fenntartható módon
tudjon újra bekapcsolódni Nyíregyháza kulturális életé-
be.

Hagymási Gyula, a polgármesteri hivatal projektrefera-
túrájának vezetõje elmondta: – Nagyon ráfért már a VMKK-
ra a felújítás és biztosan mondhatjuk azt, hogy egy XXI.
századi modern mûvelõdési központ várja ezentúl a láto-
gatókat Nyíregyházán. A megtartott konferencia hivatalo-
san is lezárja a projektet. Ezzel nyit egy új ház, nyit egy új
mûvelõdési központ, amelyet meg kell tölteni élettel, ez a
következõ nagy feladat.

A felújítás ugyan régóta tervben volt, ám az épületben
a munkálatokat csak idén januárban kezdték el.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere arra vi-

MÁR FELFEDEZHETÕ A KULTÚRSZIGET

lágított rá, hogy mind mûszakilag, mind tartalmában és
pénzügyileg is, fenntarthatatlan és vállalhatatlan projek-
tet örökölt a város. 2011-ben újra kellett tervezni a prog-
ramot és sikerült elérni azt, hogy elfogadja a hatóság az új
koncepciót, más mûszaki és szakmai tartalommal. De
nemcsak ezt sikerült keresztülvinnie a 2010-ben megvá-
lasztott városvezetésnek és a projektreferatúra munkatár-
sainak, hanem azt is, hogy nõtt a támogatás intenzitása,
jóval kevesebb önerõt kellett biztosítania a városnak. Ez-
zel 700 millió forinttal kevesebbet kellett fordítania a vá-
rosnak a fejlesztésre.

KÖRNYEZETHEZ IGAZÍTVA

A Bán Ferenc tervei alapján épült Váci Mihály Városi
Mûvelõdési Központ épületét 1981 novemberében adták
át. Az épület felújításában is részt vett a Kossuth-díjas ter-
vezõ, aki azt mondta, elégedett a végeredménnyel.

Bán Ferenc építész így nyilatkozott az „újjászületett”
épületrõl: – Az épületet alkotó hídszerkezet annyira erõs,
meghatározó, hogy ezt csak tönkretenni lehetett volna,
de megpróbáltunk mindent, hogy a valamikori munkán-
kat vagy saját magunkat ne múljuk alul. Úgy érzem, hogy
sikerült a környezethez igazítani, mert ez egy idegen test
volt már a körülötte lévõ épületekhez képest.

A VMKK rekonstrukciója során többek közt egy szaba-
don variálható, 450 fõ befogadására alkalmas nézõtérrel
rendelkezõ termet alakítottak ki, ami hangversenyek, szín-
házi elõadások, bálok és kiállítások megrendezésére is al-
kalmas. De képzési funkciójú tantermeket, közmûvelõ-
dési feladatokat ellátó elõadótermeket, közösségi, úgyne-
vezett találkatermeket is kialakítottak. A Város-Kép Kft.
mindhárom médiuma (Nyíregyházi Televízió, Nyíregyhá-
zi Napló és nyiregyhaza.hu) is újra ebben az épületben
kap helyet.
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Zsolnay Márkabolt és Svájci Óraszalon
nyílt egyben, a Bethlen Gábor u. 2. szám
alatt, a nagyposta mellett, az országban
egyedülálló módon. Az exkluzív megje-
lenésû és különleges termékskálával,
egyedi darabokkal is rendelkezõ üzlet mû-
ködtetõje a Classic
East Kft., mely tu-
lajdonos ügyve-
zetõjének ezzel
régi álma vált való-
ra. Bani Tímea sze-
rint, aki egyben a
Zsolnay Márkabolt
és Svájci Óraszalon
tulajdonosa is, egy-
szerre kínál mind-
két nemnek igene-
ket a szalon, hi-
szen, míg a férfiak az emeleten válogatnak
a svájci karórák között, addig a hölgyek (bár
õket is várják meglepetések az ékszernek is
tökéletes órák között) a Zsolnay porcelánok
széles kínálatát vehetik szemügyre a föld-
szinti elegáns környezetben.

ZSOLNAY, A HUNGARIKUM
Az idei esztendõtõl hungarikumnak

számító termékek között egyszerre van-
nak jelen a tradicionális készletek, a vilá-
gon egyedülálló eozin dísztárgyak, s az
új generáció, a Patrícia Gucci által terve-
zett fiatalos mintázatú, 18 karátos arany
és platina bevonattal gyönyörködtetõ
étkészletek. S mielõtt bárki galériát
látna az üzletben: mindezek ráadá-
sul elérhetõ áron, minden korosz-
tályra gondolva!

SVÁJCI KARÓRÁK, A
VILÁGSZÍNVONAL
Ugyanez érvényes a ma-

gas minõségû svájci karórák-

KÉT CSÚCSMINÕSÉG EGY HELYEN
ra is, amit a magyarországi karórapiac
évtizedek óta meghatározó szereplõje,
az Ungaroswiss Kft. garantál. A cég ügy-
vezetõje egyben a Zsolnay Manufaktú-
ra tulajdonosa is. A Dunától keletre el-
sõként Nyíregyházán találtak megfele-

lõ partnert a két
minõségi termék-
skála együttes be-
mutatására, kíná-
lására. Cséplõ
Petra megfogal-
mazása szerint itt
láttak elsõként
biztosítékot a tu-
lajdonosok sze-
mélyében arra,
hogy szakkép-
zett, hozzáértõ

kínálással álljanak a vásárlók szolgála-
tába. Szerinte ez a két csúcsminõség, a
Zsolnay, valamint a legismertebb sváj-
ci óramárkák (a Doxától az Edoxig) itt
valóban méltó környezetben kaptak
helyet, s magas szinten reprezentálják
a csúcstermékeket, melyek között nap-
jaink kiváló minõségû divatóráinak a
java is beszerezhetõ.

JÓTÉKONYSÁGGAL
INDÍTOTTAK

Az ünnepélyes megnyitón a tulajdonos
felajánlásaként elárvereztek egy csipké-

zett Zsolnay vázát, melynek árát a
nyíregyházi Down Egyesület kapta.
A belváros új ékességének számító
üzlet, a Zsolnay Márkabolt és Sváj-
ci Óraszalon mostantól folyamato-

san várja az igényes, minõségi
portékák iránt érdeklõdõket, a

Bethlen Gábor u. 2. szám
alatt, a nagyposta mellett. (x)

Eredményesen zárult a meglévõ, többfunkciós megyei
eMagyarország Pontok támogatására szeptemberben ki-
írt, 20 millió forintos keretösszegû pályázat. A felhívásra
a fõvárosból és mind a 19 megyébõl összesen 65 szer-
vezet jelentkezett. A húsz nyertes között ott van a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is,
amely egymillió forint vissza nem térítendõ támogatást

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
kap számítógépek vásárlására. Babosi László, a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár fõkönyvtárosa érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy két számítógép a megyei könyvtár-
ba kerül, egy a könyvtárbuszba, illetve a megyében négy
településen elõadásokat szerveznek majd a digitális írástu-
dás elõsegítése érdekében. Kifejtette, hogy Vásáros-
naményban, Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Nyíregyhá-

zán olyanoknak szeretnének elõadásokat tartani, akik még
kevésbé jártasak a számítógép rejtelmeiben, az internet
világában. Remélik, hogy ennek segítségével könnyeb-
ben tudják majd kezelni a számítógépet és az internetet
az információkeresésben, a kormányzati portálon történõ
eligazodásban, e-mailek küldésében, Erzsébet kártya
igénylésében és internetes távoktatás segítésében.

Megújulhat a Budapest-Rákos–Nyíregyháza és a Má-
tészalka–Debrecen vasútvonal az új uniós gazdasági
ciklusban – errõl számolt be Tasó László Debrecen-
ben. A közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár el-
mondta, 2020-ig több mint 1600 milliárd forintot szán
a kormány közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A
két, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintõ vasúti fej-
lesztés összesen mintegy 260 milliárd forintba kerül
majd és az uniós gazdasági ciklus végére készülhet el.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
   
– Korszakváltás elõtt áll a magyar közlekedésfejlesztés

– ezt mondta Tasó László a kormány terveirõl. A közleke-
déspolitikáért felelõs államtitkár szerint a 2014–2020 kö-
zötti európai uniós költségvetési idõszakban jelentõs köz-
lekedési beruházások valósulnak majd meg Magyarorszá-
gon. Az elképzelések szerint hét év alatt több mint 1600
milliárd forint jut majd közlekedésfejlesztésre. A várható
beruházásokat a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fej-
lesztési Stratégiában foglalta össze a kormány. A doku-

KORSZAKVÁLTÁS ELÕTT A MAGYAR KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
mentumot hétfõn küldték el Brüsszelbe, ahol értékelni fog-
ják. A stratégiában szerepel, hogy fejleszteni kívánják a
Budapest–Rákos megállótól Hatvanon, Miskolcon át Nyír-
egyházára vezetõ vasútvonalat, ami négy megyét is érint.

SZÁZMILLIÁRDOK A VASÚTRA

Tasó László, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium közlekedéspoli-
tikáért felelõs államtitkára a Nyír-
egyházi Televízió kérdésére hang-
súlyozta, hogy ez egy nagyforgal-
mas kétvágányú vasútvonal, mely
része a transz-európai közlekedési
hálózatnak. A tervezett beruházás
lehetõvé teszi majd, hogy a szerel-
vények az elõirányzott 120 km/óra
sebességgel haladhassanak, amit a
pálya minõsége korábban nem tett

lehetõvé. A beruházást követõen, a Rákostól Nyíregyhá-
záig tartó szakasznak lesz olyan része is, mely a 160 km/
óra sebességet is megengedi.

A stratégia tartalmazza a Mátészalka és Debrecen kö-
zötti vasútvonal fejlesztését is, ami két ütemben, Szabolcs-
ban és Hajdú-Bihar megyében valósulna meg. A Rákostól
Nyíregyházáig tartó szakasz felújítására tervek szerint több
mint 230 milliárd forintot szán a kormány, a Debrecen–
Mátészalka szakaszra pedig 30 milliárdot kívánnak fordí-
tani. Tasó László elmondta, a két fejlesztést elõször rende-
let és törvénymódosítás elõzi majd meg. Ha minden ütem-
szerûen alakul, a vasúti fejlesztéseket a jövõ évben elkez-
dik és az uniós ciklus végére be is fejezik.
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AKTUÁLIS INTERJÚ

A MEGYEI PRIMA-DÍJASOK
Kilencedik alkalommal adták át Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében a Prima-díjat a megyeházán. A VOSZ
megyei szervezete fontosnak tartja, hogy az országos
Prima Primissima Díj mellett a megyebeli, kiemelke-
dõ tevékenységet végzõ személyek munkáját is elis-
merjék.

A Prima Primissima Díj sikere, nemes értelemben vett
küldetése a vállalkozói kör összefogásával teljesedhetett
ki. Ebben kiemelkedõ szerepet játszik a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége, illetve bekapcsolód-
tak a megyei szervezetek is. Az országos Prima Primissima
Díjhoz kötõdve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2006
óta díjazzák az irodalom, a tudomány, a kultúra, az épí-
tészet és a sport területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ
személyeket. A VOSZ megyei szervezete a különbözõ
kategóriákban idén is tíz személyt jelölt, közülük hárman
vehették át a megyei Prima-díjat és az ezzel járó egymil-
lió forintot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima-díjasa ebben
az évben a Magyar Irodalom kategóriában dr. Karádi Zsolt

fõiskolai tanár, a Magyar Tudomány kategóriában dr. Bene
János, a Jósa András Múzeum igazgatója, a Magyar Nép-
mûvészet és Közmûvelõdés kategóriában dr. Cservenyák
László, a Szatmári Múzeum igazgatója lett.

A Prima-díj különdíjasa Miló Mihály, a Nyíregyházi Te-
levízió vezetõ operatõre lett, akit a Magyar Színház- és
Filmmûvészet kategóriában jelölték. A megyei önkormány-
zat különdíjasa Bíró Lajos szobrászmûvész, míg a megyei
kézilabda szövetség különdíjasa Hadobás István tanár,
kézilabdaedzõ lett. Nyíregyháza város különdíjasa Kor-
pás Éva rádiós újságíró lett, akit a Magyar Sajtó kategóriá-
ban jelöltek.

– Mára az ország egész területén önálló elismerésben
részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a
mûvészet és a sport megyei legjobbjai. Õk azok, akik kö-
zelrõl figyelhetõ, megismerhetõ példaképeivé válhatnak
szûkebb hazájuk közösségének – erõsítette meg a célokat
Czomba Csaba, a VOSZ megyei elnöke, megköszönve a
helyi vállalkozások és pénzintézetek támogatását, amely
a cél elérésének nélkülözhetetlen feltétele. A megyei
Prima-díjak rendszerének célja, hogy megõrizze a magyar
értelmiség és szellem helyi eredményeit, erõsítve a kisebb
társadalmi egységek összetartozását, elõsegítve fejlõdésü-
ket. A gálán átadták „Az Év vállalkozói Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében” elismeréseket is.

PRÍMA, AZAZ KITÛNÕ TELEVÍZIÓS, KÜLÖNDÍJJAL
Az idei, megyei Prima-díj gálaünnepségén kollégánk,

Miló Mihály is rivaldafénybe és a kamerák kereszttü-
zébe került, számára szokatlanul, hiszen általában õ a
másik oldalon áll. A megyei televíziózás egyik megha-
tározó egyéniségének munkáját Prima-különdíjjal be-
csülték meg a számos fesztiválsiker és szakmai elisme-
rés után. Mivel már 1985-ben, az elsõ kísérleti adás
elkészítésében is részt vett, s azóta is minden szállal a
Nyíregyházi Televízióhoz kötõdik, szakmai életútjának
felidézése egyben a jövõre jubiláló médiumról szóló
sorozat nem hivatalos, bevezetõ része is...

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Valóban nagyon meglepett már a jelölés is, az ember-
ben nincs ilyen elvárás. Aztán, mikor megnéztem az elõ-
zõ évek nyerteseirõl szóló kisfilmet, azt mondtam: ebben
a társaságban már jelöltnek is nagyon jó lenni. A díj pedig
külön öröm, mert azt jelenti, itthon is észrevették a létre-
hozott értékeinket – vallotta a nálunk sokszor csak Misi
bácsinak becézett, egyébként még fiatalos operatõr, mi-
kor számára szokatlan módon leültettem, hogy nyilatkoz-
zon. Újszerû, mert a másik oldalon mindent csinál: nem-
csak a kamera mögött áll, hanem adást rendez, vág, dísz-
letet tervez (és kivitelez...), s ha kell, szerel is. Eredendõen
ugyanis ez a szakmája.

– Te ott voltál a tévénk kezdeteinél. De hol volt az az
ott?

– Az elõzmények a fõiskolához kötõdnek, 1979-ben
kerültem elektronikai mûszerészként az úgynevezett
OKITEKI részlegre. A fiatalabbak kedvéért: ez egy, az ak-
kori viszonyokhoz képest – UNESCO támogatásból – nyu-
gati, korszerû videotechnikával felszerelt oktatási központ
volt, s a fõiskolán belül egy zárt láncú adást mûködtettünk
több száz vételi ponttal. Aztán kezdett széles körben el-
terjedni a videotechnika, s ezzel együtt nõtt az igény, hogy
a helyi közösségek értesülhessenek saját történéseikrõl.
Ne feledjük, ekkor még csak az MTV egy adása létezett,
hétfõi adásszünettel, s a stáb ritkán jutott el vidékre. Az
elsõ mûsor kazettáját a jósavárosi kábelközpontból sugá-
roztuk 1985 márciusában, hiszen Nyíregyházának elõször
ez a része volt bekábelezve. Az elsõ élõ adást pedig Mol-
nár tanár úr lakásából adtuk, a kilencedik emeletrõl... Az
induló szerkesztõség azonban hamar a Mûvelõdési Köz-
pontban találta meg a helyét.

Ott, ahová most költözik vissza, némi ugrást téve a je-
lenbe. A Város-Kép Kft. mindhárom médiuma (televízió,
Napló, nyiregyhaza.hu) épp ezekben a napokban költö-
zik, hogy az elsõk között belakja a modernizált, újjáépí-
tett kultúrpalotát. Misi a fõiskolai állását 1992-ben cserél-
te fel végleg a tévésre, addig párhuzamosan dolgozott
mindkét helyen, hivatalos kikérõvel. S persze tanulta a
szakmát, ami akkor egészen újszerû volt az országban...

– Az elsõ képzésem a MAFSZ által szervezett video-
tanfolyam volt, 29 évvel ezelõtt, neves tanárokkal. Aztán
a magyar tévébe jártam mûszaki vezetõire, majd 1991-
ben kétéves, felsõfokú szakképesítést adó videoképzést
végeztem. 1997-ben pedig vettem egy nagy levegõt, s az

akkori igazgatóm, Márföldi István (akivel szintén együtt
kezdtük a tévézést) támogatásával elvégeztem a Színház-
és Filmmûvészeti Fõiskolát is, operatõrként.

– Nemcsak tanultad, hanem tanítod is a szakmát, elég
régóta.

– Az elsõ felkérést még a néhai, szintén filmes elkötele-
zettségû Kenyeres Imrétõl kaptam, jó húsz éve. Közben
több szemeszteren voltam a fõiskolán is oktató, különbö-
zõ tanszékeken. Még a környezetin is, filmes ismeretter-
jesztést tanítva! A megyében dolgozó tévések javarésze
megfordult az óráimon, jelenlegi kollégáinkat is beleért-
ve, s azokat, akik azóta akár Budapesten próbáltak sze-
rencsét. Mindenkit arra biztattam mindig, hogy képezze
magát folyamatosan.

– Valóban, mit jelent a neved mellett a stáblistákon
megjelenõ HSC jelzés? Nem gyakori...

– Amikor az elsõ filmjeim felkerültek Budapestre a ’90-
es évek elején, néhányan megláthattak bennük valamit,
mert kérték, hogy pályázzak a Magyar Operatõrök Társa-
ságába, erre a rövidítésre kérdeztél rá. Az egyik elsõ vol-
tam vidékrõl, akit a munkássága alapján vettek fel 1995-
ben, azóta sem sokan vagyunk Budapesten kívülrõl, a helyi
tévékbõl. Azóta tagja lettem a Magyar Rendezõk Társasá-
gának is, ez pedig a HSD. Sõt, nem titok, hogy a most
alakuló Magyar Filmakadémia is hívott a soraiba.

– Ezek is az elismerés jelei, de emellett hogyan jelezte
a szakma, hogy megbecsül?

– Nem számoltam még össze, de nagyjából húsz, kü-
lönbözõ fesztiválon elért sikerre lehetek büszke, alkotó-
társaimmal együtt, hiszen a filmezés csapatmunka. Más-
fél évtizede Nyíregyházán indult a Helyi Tévék Országos
Egyesületének Helyi Érték Díja. Már akkoriban is sokszor
nyertünk, de az utóbbi két évben is díjazták a Híradó és
az Alkotás utca címû mûsorainkat. Nagyon értékesnek tar-
tom egy országos fesztiválon dokumentumfilmemmel el-
ért díjamat, ahol a zsûriben Jancsó Miklós és Almási Ta-
más ült. Az Országos Természetfilm Fesztiválról pedig a
fõdíjat hoztam el az etûdömmel. A lista persze messze
nem teljes.

– Egy operatõr elsõsorban nem fesztiválra dolgozik,
hanem az utókornak, miközben a napi adást készíti. Fel-
sorolnál néhány szép mozit?

– Mikor még kevesebb adásnap volt, gyakrabban jutot-

tunk el vidékre, így fedeztük fel évtizedekkel ezelõtt ka-
merával a Felsõ-Tisza vidékét. Aztán késõbb részben pá-
lyázatok mentén csinálhattunk szép dolgokat, melyek jó
részét országos csatornák is vetítették. Ma is különleges-
nek számít a Feigel Lóránddal készített barlangsorozatunk,
de a Hortobágyon készített négyrészes sorozat is szép
emlék. Itt jöttem rá egy napfelkelte filmezésénél, hallgat-
va a neszeket, zajokat, hogy a csoda karnyújtásnyira van
tõlünk.

– Pedig te bejárhattad a világot a kameráddal...
– Igen, nagy szerencsém volt, amirõl nem is álmodhat-

tam kis poros falumban, Érpatakon annak idején, de még
a Krúdy gimnázium biológia szakköröseként sem. Egyéb-
ként ez késõbb sokat segített. Szép Tiborral csináltunk
gyönyörû filmeket a madarakról, itt, Szabolcsban és Ke-
nyában egyaránt, aztán a korábbi kollégánk, mostani ál-
latparki igazgató, Gajdos László csapatával olyan helyek-
re jutottunk el, ahol elõtte még nem nagyon járt magyar
stáb: Galapagos, Komodó, Dél-Afrika... De elvitt a jó sor-
som Japánba és Farkas Tiborral rocktörténetet forgatva
Londonba is. Persze legalább ennyire értékesek az itthon
készített szociofilmek, riportmûsorok is, vagy éppen az
’56-os eseményeket feldolgozó alkotás. A Karsai Márk
zongoramûvészrõl szóló portrét ma is izgalmas lenne le-
vetíteni.

Ez természetesen meg is történik szándékaink szerint
jövõre, amikor a Nyíregyházi Televízió a harmincadik szü-
letésnapját ünnepli! Egyébként nem csupán a mostani
helyszínáthelyezés jelenti a változást a szerkesztõség éle-
tében, hanem a csatorna logója és arculata is megújul,
amellyel hamarosan találkozhatnak a nézõk. Jövõre pe-
dig a díszletek is változnak az elképzelések szerint, ami-
ben minden bizonnyal nagy szerepe lesz Misinek is.

– Sok dolognak vettem nagy hasznát a fõiskola elvég-
zése után, amire nem is gondoltam. Tanultunk például a
zeneszerzésrõl is, ami bizony nagyon fontos egy film el-
készítésénél. Emellett bátran mondhatom, majd’ mindegyik
díszlethez van közöm, nemcsak tervezõként, hanem meg-
valósítóként is, hiszen egy tévés háttér egészen más látás-
módot igényel. Adásrendezõként pedig elmondhatom,
hogy a rengeteg koncertfelvétel mellett például a színház
szinte összes elõadását láttam évtizedekre visszamenõleg,
igaz, bár a helyszínen, de képernyõn keresztül. Egy helyi
tévében nem árt, ha több dologhoz ért az ember. S termé-
szetesen a technikai háttér alakulását is figyelemmel kísé-
rem, s folyamatosan jelzem, hogy a toppon kell maradni.

– E téren most hogy állunk?
– Szerencsére jól, a fenntartó városi önkormányzatnak

köszönhetõen világszínvonalú kamerákkal dolgozunk a
helyszíneken. A Magyar Televíziónak is, melynek megyei
tudósítói vagyunk, így kitûnõ minõségben forgathatunk,
ráadásul egy modern szett segítségével élõben jelentkez-
hetünk be bárhonnan. Nem szabad lemaradni ezen a te-
rületen sem. A mostani helyünk pedig valóban méltó a
tévé országos hírnevéhez, hiszen modern körülmények
között, egy megújult stúdióval folytathatjuk majd a mun-
kát.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: közlekedésmérnök.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre (6 hónap próbaidôvel).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
– Ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével, forgalomszabályozással, a for-

galombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevô, operatív és véleményezô felada-
tokat,

– közremûködik a tömegközlekedés szervezésében, kapcsolatot tart a közlekedés felté-
teleinek biztosításában érdekelt gazdálkodó és egyéb szervekkel, hatóságokkal, az együtt-
mûködés és feladatellátás jellegétôl függôen koordinációs tevékenységet végez,

– elkészíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi szintû közlekedésmérnök vagy infrastruktúra-építômérnök szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok közjegyzô által

hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló

igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2015. január 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzs-
ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 42/524-567 telefonszámon).

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4400 Nyíregy-
háza, Kossuth tér 1.) Emberi Erôforrás Menedzsment munkatársai részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

30. születésnapját ünnepli idén a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola. Az örökösföldi lakótelep oktatási intéz-
ménye az elmúlt három évtizedre emlékezve program-
sorozattal kedveskedik egykori és jelenlegi diákjainak,
pedagógusainak és a szülõknek.

1984-ben, 21. számú általános iskolaként nyitotta meg
kapuit Örökösföld iskolája, amely 1995-ben vette fel Móra
Ferenc nevét. Ebben a tanévben ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját, így az iskola pedagógusai és diákjai megidé-
zik azokat a hagyományokat és értékeket, amelyek az el-
múlt évtizedek alatt jellemezték az intézményt. Luca-napi
vigasság, versenyek, sportvetélkedõk és diákönkormány-
zati események színesítik a jubileumi programot, ahol
generációk is találkozhatnak egymással, hiszen nem rit-
kaság, hogy egykori „mórás” szülõk ide íratják gyerekei-
ket. A hagyományápolás az iskola nevelési programjában
is kiemelt helyen szerepel. Jókayné Deák Éva, a Móra Fe-
renc Általános Iskola  igazgatója azt mondta, amikor meg-
kapták ezt az iskolát, akkor csak „egy” iskola volt a szá-
mukra, most pedig már sajátjukként tekintenek rá. Az el-
múlt harminc évben közel 4000 diák végzett a Móra Fe-

HARMINCÉVES A FIATALODÓ ÖRÖKÖSFÖLDI MÓRA

renc Általános Iskolában. Az oktatási intézmény mindig
népszerû volt a gyerekek körében.

Az iskola teljes felújítása ebben az évben fejezõdik be
egy bõ négyszázmillió forintos program keretében. Megva-
lósul a külsõ és belsõ szigetelés, az akadálymentesítés, nap-
elemeket szereltek fel és kicserélték a nyílászárókat is. A lift
és a felújított tornacsarnok pedig még méltóbb körülmé-
nyeket biztosít a tanároknak és a tanulóknak egyaránt.

ÉREMESÕ A RE-FLEXNEK
A RE-flex Moderntánc Stúdió a Modern Táncsportok

Magyarországi Szövetsége által szervezett országos tánc-
versenyen vett részt. Rácz Erika táncpedagógus növendé-
kei duó és csoportos kategóriákban versenyeztek.

Eredmények: I. hely: Kopacz Liliána, Seres Anna mo-
derntánc-duett kategória. Bocskai Liza, Bucilla Olívia, Helli
Hanna, Kopacz Liliána, Lõrinczy Fanni, Orosz Lilla, Pálfi
Zsófi, Schmidt Boglárka, Seres Anna modern-csoportos ka-
tegória. Gunyecz Annamária, Herman Fanni, Kiss Hanna,
Kohut Zsanett, Kopacz Jázmin, Szabó Dorina, Tóth Panna
hip-hop kategória modern. Benics Dóra, Béres Barbara,
Gresó Eszter, Gresó Kriszti, Horváth Kíra, Kálmánchey Krisz-
tina, Mikolai Sára, Pável Nóra modern-csoportos jazz kate-
gória. II. hely: Gunyecz Annamária, Herman Fanni, Kiss
Hanna, Kohut Zsanett, Kopacz Jázmin, Szabó Dorina, Tóth
Panna hip-hop kategória. Benics Dóra, Horváth Kíra mo-
derntánc-duett. Benics Dóra, Béres Barbara, Gresó Eszter,
Gresó Kriszti, Horváth Kíra, Kálmánchey Krisztina, Mikolai
Sára, Pável Nóra modern-csoportos kategória.

SZÉP SZÓVAL A MAGYAR NYELV NAPJÁRA
Immár 3 éve, november 13-án méltatjuk anyanyelvünk

napját. Országszerte és határokon túl is ekkor ünneplik a
magyar nyelvet.

Nyíregyházán, a Bencs Villában a Hit, remény, szere-
tet címû vers- és prózamondó versennyel emlékeztek meg
e dátumról olyan módon, hogy a város, a megye, sõt, a
környezõ országok legügyesebb diákjai mérhették össze
elõadói tehetségüket. Nagybereg és Beregszász Kárpátal-
ját, Szatmárnémeti pedig a Partiumot képviselte a színvo-

nalas mûsorban, amelyben színész, író, lelkész és rádiós
mûsorvezetõ döntött a verselõkrõl. A kisebbeknél holtver-
seny alakult ki a dobogó legfelsõ fokán egy nyíregyházi –
Babicz Ágoston – és egy beregszászi fiatalember – Jakab
Dániel – között, míg a nagyobbak kategóriájában a Köl-
csey Ferenc Gimnázium tanulói taroltak – Tóth Krisztina
és Kovács Dorina –, de ugyancsak dobogós helyezések-
kel öregbíthették tanintézményük jó hírét városunk diák-
jai közül más kölcseys, zrínyis és széchenyis tanulók.
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ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS

MÓRICZ HETEK
A Móricz Zsigmond Színház hagyományteremtõ

szándékkal életre hívja névadója emlékére a Mó-
ricz Hetek rendezvénysorozatot. A 2014. decem-
ber 1-jétõl egészen 2015. február 28-áig tartó ren-
dezvény célkitûzése, hogy ne csak a színház társu-
lata, hanem Nyíregyháza is méltán emlékezzen az
íróra.

A programokat sajtótájékoztatón ismertették. (Tel-
jes részletességgel elolvasható a nyiregyhaza.hu ol-
dalon.)

 
Manapság már egyáltalán nem, vagy csak nagyon

ritka esetben állítunk útszéli keresztet. Ennek okát nem
tisztem keresni, de ami bizonyos, hogy a már meglé-
võknek nagy üzenete van. Így van ez a Gyík utcában
található feszületnél is, amit a napokban újított fel a
Pócsi család. Ki gondolta volna, hogy ráadásul ennek a
keresztnek nemcsak története van, de szent helyként
is tisztelik a környékbeliek? Hogy miért? Errõl Pócsi
Andrással, a keresztet állító Pasztercsik Elek – késõbb
Pócsi Elek – egyik unokájával beszélgettem.
 
Szerzõ: Bruszel Dóra
 
– Nagyapám 1875-ben született a nagy Lengyelország

területéhez tartozó, Galíciának nevezett tartományban.
1890-ben a család úgy döntött, hogy Magyarországra köl-
töznek, így kerültek a mai Kistelekiszõlõbe – kezdte a
beszélgetést Pócsi András, akitõl megtudtam, hogy nagy-
apja 1902-ben házasodott meg, azt követõen pedig éve-
kig Amerikában dolgozott. A feleségérõl és annak édes-
anyjáról viszont ez idõ alatt is gondoskodott, hiszen min-
dig hazaküldte a keresett pénzt, amibõl itthon földeket
vásároltak.

 – 1913-ban, amikor nagyapám hazajött látogatóba, a
birtoka szélére – a Gyík utcában – állított egy keresztet.
Valószínûleg hitt abban, hogy a kereszt megóvja a csalá-
dot és a birtokot a bajtól. Végül az évtized végén végleg
hazajött, akkor születtek gyermekei is. A birtoka pedig 50
kataszteri holdra nõtt. Tanyát építtetett rá, gazdálkodott –
mesélte az unoka, aki hozzátette, hogy sajnos az ’50-es

A SZÁZÉVES KERESZT TÖRTÉNETE
években elvették nagyapjától a birtokot és az állami kéz-
be került. Késõbb a kárpótlások során visszakerült a bir-
tok egy része a családhoz, de ahol a kereszt áll, az ma-
gánkézbe került.

– A keresztet sajnos megette már az idõ foga – fogalma-
zott Pócsi András, ezért szükségessé vált, hogy felújítsák
azt. A család összefogásának köszönhetõen teljesen ki-
cserélték a kereszt majd minden részét, a Krisztust ábrá-
zoló alakot pedig újrafestették. Ez volt az oka annak, hogy
egyházi szertartás keretében szentelték újra a feszületet a
közelmúltban – tudtam meg az unokától, aki örömmel
mesélte, hogy az eseményre több környékbeli is eljött, ami
bizonyítja, hogy nem csak a családnak fontos a kereszt –
a helyét egyébként szent helynek tartják. Abban pedig bí-
zik a Pócsi család, hogy az utódok is fogják gondozni a
keresztet, így ha csak egy feszületben is, de akár újabb
évszázadra fennmaradhat a nagyapa története.

TISZTELETADÁS
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ÖRÖKSÉGTÚRÁK
A „Középkori templomok útjának turisztikai attrakció-

fejlesztése” címû projekt részeként 11 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei és 7 romániai, partiumi templom mûemléki
helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése valósult meg.

A térség templomai kiemelt mûvészettörténeti, történe-
ti és mûemléki értékeik ellenére – néhány kivételtõl elte-
kintve – nem eléggé látogatottak. A tendencia megfordí-
tására lehet alkalmas az az innováció, mely a látogatóba-
rát templomokba érkezõ turistákat fogadja. A projekt az
utóbbi évek egyik legnagyobb volumenû és jelentõségû
örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése a térségben.
(Részletek: nyiregyhaza.hu.)

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
biohulladék-szállításba bevont, családi házban élôket, hogy
a biohulladék-szállítás gyakorisága 2014. december 1-jétôl az
alábbiak szerint változik:

2014. december 1-jétôl 2015. március 29-éig a növényi ere-
detû bomló szerves hulladékok elszállítására havonta egy
alkalommal, a téli hónapok második teljes hetén kerül sor,
a szokott napokon
(a biohulladék-szállítási hetek tehát a következôk lesznek: 2014.
december 8-ai hét, 2015. január 12-ei hét, 2015. február 9-ei
és március 9-ei hét).

További információ:
Tel.: 42/314-976, fax: 42/594-531

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Biohulladék-szállítás a
téli hónapokban

Reviczky Imre vezérõrnagy születése 118. és a holo-
kauszt 70. évfordulója alkalmából a volt hadkiegészítõ pa-
rancsnokság falán elhelyezett emléktáblánál megemléke-
zést tartottak. A rendezvényen Jászai Menyhért, Nyíregy-
háza alpolgármestere is részt vett.  Reviczky Imre akkor
és ott volt, amikor a legnehezebb volt embernek maradni.
Az elsõ világháborúban végigjárta az Isonzó és a Doberdó
menti csaták poklait. Az 1918-as összeomlás Kassán érte,
és egy maroknyi különítménnyel próbálta megakadályoz-
ni a cseh megszállók elõrenyomulását. 1939-ben Lengyel-
ország német megszállása után részt vett a Magyarországra
menekülõ lengyelek ellátásában. Amikor a bécsi dönté-
sek következtében 18 ezer hontalan zsidót deportáltak Ga-
líciába, Reviczky összeköttetéseit kihasználva mentette a
kelet-magyarországi zsidókat, neve a humanizmus és a
segítõkészség szimbólumává vált.

PROGRAM:
1. Internetes vetélkedõ középiskolásoknak. Idõpont:

2014. december 1–5. (6-án, szombaton eredményhir-
detés). Helyszín: (Online kitölthetõ vetélkedõ).

2. Internetes vetélkedõ fõiskolásoknak, egyetemisták-
nak. Idõpont: 2014. december 8–12. (13-án, szombaton
eredményhirdetés). Helyszín: (Online kitölthetõ vetélke-
dõ).

3. Móricz-mûvek filmfeldolgozásainak vetítése a
nyugdíjasklub tagjainak (elsõ alkalom). Idõpont: 2014.
december 8–14. között. Helyszín: Krúdy Art Mozi.

4. Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak (elsõ
alkalom). Idõpont: 2014. december 15–19. között, egy
hétköznap délelõtt. Helyszín: Egy késõbb egyezteten-
dõ megyei középiskola.

5. Novellaíró-pályázat. Idõpont: 2014. december 17.
18.00 MÛvész Stúdió (a Sári bíró õsbemutatójának 105.
évfordulóján). Helyszín: Részint otthon megírható, az
ünnepélyes eredményhirdetés a Móricz Zsigmond Szín-
házban.

6. Facebook-megosztós játék a téli szünetben. Idõ-
pont: 2014. december 22–31. Helyszín: (Online).
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (6 hónap
próbaidôvel).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:

– Ellátja a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saság közutak, hidak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységének
koordinálását, valamint a saját vagy bérelt eszközökkel és rendelkezésre álló létszám-
mal elvégzett üzemeltetési, fenntartási tevékenység ellenôrzését, teljesítmény igazo-
lását.

– Ellátja a csapadékvíz-elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési és fenn-
tartási munkák koordinálását, valamint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre
álló létszámával végzett tevékenységek ellenôrzését és teljesítmény igazolását.

– Ellátja a közgyûlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kap-
csolatos beruházói feladatokat.

– Részt vesz a beruházások mûszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásain.
– Intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos

statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggô teendôket.
– Részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közremûködik az esetleges szavatossági

igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség.

Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– mûszaki ellenôri képesítés.

Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló iga-

zolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzs-
ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék).

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôfor-
rás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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SIKERES A D.A.D.A.
 Dohányzás, alkohol, drog, AIDS – ezek olyan fo-

galmak, amelyek behálózhatják a fiatalok mindennap-
jait, de utalhatnak az ezek következtében jelentkezõ
veszélyekre is. A Nyíregyházi Napló 20 évvel ezelõtti
számainak egyikében is olvashattak az akkor induló
D.A.D.A. programról. Hol tart most mindez és két év-
tizeddel késõbb a rendõrkapitányság milyen más pre-
venciós programokkal segíti felhívni a fiatalok figyel-
mét a különféle veszélyekre? Ezzel folytatjuk múltidé-
zõ sorozatunkat.

Szerzõ: Bruszel Dóra, Ferenczik Adrienne

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) Program
1992-es indítása óta hosszú és viszontagságos utat járt be.
A húsz éve még kísérleti program azóta sikeressé válva,
ma már jóval több iskolához jut el. A D.A.D.A. lényege,
hogy a rendõrkapitányságok állományából kiképzett, hi-
vatásos rendõrök foglalkozásokat tartanak a tanulóknak.

HÚSZÉVES A

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

HÚSZÉVES A

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

A program célja, hogy a gyermekek felismerjék a veszély-
helyzeteket, ki tudják számítani döntéseik és cselekedete-
ik következményét, és képesek legyenek ellenállni a kor-
társaiktól érkezõ csábításnak. Fontos eleme az oktatásnak,
hogy a foglalkozások nem pusztán elõadások, lényeges
szerepe van a gyerek által „hozott” problémák megbe-
szélésének, a szituációs és szerepjátékoknak. Az pedig nem
titkolt célja a programnak, hogy hozzájáruljon a polgár-
barát rendõrségi arculat kialakításához. Dr. Illés László
r. alezredes, kapitányságvezetõ lapunknak egy korábban
adott interjújában kifejtette, hogy a program sikeres Nyír-
egyházán, és sok iskolához el is jut. Vannak ugyanakkor
más prevenciós programjaik is, példaként említve az „Is-
kola rendõrét” és a Bûnmegelõzési Tanácsadói Hálózat
mûködését, de ilyen a közelmúltban elindított drogpre-
venciós program is.

DROGPREVENCIÓS TANÁCSADÓK
AZ ISKOLÁKBAN

A kábítószer-fogyasztás visszaszorításáért drogpreven-
ciós programot indított a rendõrség. A projekt célja az,
hogy a fiatalok családtagjai tájékoztatást kapjanak a kábí-
tószerekrõl, a drogfogyasztás kockázatairól és büntetõjo-
gi következményeirõl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
minden kapitányságán egy-egy megbízott rendõr áll a ren-
delkezésre, aki felkeresi az oktatási intézményeket, de a
drogprevenciós tanácsadóktól a szülõk is kérdezhetnek.
A rendõrség tapasztalatai és a felmérések is azt mutatják,
hogy folyamatosan emelkedik a kábítószer-fogyasztó fia-
talok száma. A piacon újabb és újabb típusú dizájner-
drogok jelennek meg, amelyekhez könnyen hozzá lehet
jutni. A szülõk keveset tudnak a drogokról, de ha több
ismerettel rendelkeznének, felismernék a veszélyt, és meg
tudnák akadályozni azt, hogy gyermekük a kábítószerhez
nyúljon. A drogprevenciós tanácsadók az oktatási intéz-
ményekben szülõi értekezleteken vesznek részt, havi egy
alkalommal fogadóórát tartanak, kéthetente telefonos ügye-
let útján nyújtanak segítséget, de a szülõk e-mailben is
feltehetik kérdéseiket.

Sokan úgy gondolják, hogy a használtautó-vásárlás ren-
geteg kockázatot rejt magában. A szakértõk azonban
úgy vélik, hogy amennyiben felkészülten kezdünk bele
a válogatásba, nagy eséllyel szûrhetjük ki azokat a ko-
csikat, amelyeket nem érdemes megvásárolni. De, hogy
mire érdemes pénzt kiadnunk, errõl Csõsz Viktort – a
nyíregyházi és a mátészalkai Das WeltAuto kereskedés
vezetõjét – kérdeztük.
– Mi az, amit elsõként érdemes megfigyelnünk akkor,
amikor használt autót vásárlunk?
– Még mielõtt belekezdenénk az autók tanulmányozá-
sába, érdemes az általunk választott használtautó-telep-
helyen körbenéznünk, ugyanis már ez is árulkodó lehet
arról, hogy milyen gépkocsit vásárolhatunk az adott kör-
nyezetben. A telephellyel kapcsolatban is legyenek el-
várásaink, ha nagy a gaz, rendezetlen a terep, koszosak
az autók, legyünk azonnal gyanakvóak, hiszen ha a kör-
nyezet ilyen, akkor nagy
valószínûséggel a kocsik
is hasonló állapotúak
lesznek. A Das WeltAuto
kereskedéseiben kötele-
zõ elõírások vannak min-
denre kiterjedõen, így
szinte új autós környe-
zetben fogadjuk ügyfele-
inket.
– Ha a telephelyet rend-
ben találtuk, mi a követ-
kezõ lépés?
– Amennyiben az adott
használtautó-kereskedésben megtaláltuk az igényeink-
nek megfelelõ jármûvet, az elsõ és legfontosabb do-
log, hogy a vásárlás elõtt igyekezzünk kideríteni a
négykerekû múltját. Ennek egyik eszköze lehet a szer-
vizfüzet ellenõrzése, de nálunk például lekérhetõ a
gépkocsi teljes adatlapja is, amit az elõzetes állapot-
felmérés során készítünk el.  Felkereshetünk akár egy
márkaszervizt is, ahol az autó jelenlegi tulajdonosá-
nak jelenlétében lekérhetjük a kocsi hazai vagy akár
nemzetközi szervizmúltját. Ha ezekkel kapcsolatosan
titokzatosan viselkedik az eladó, inkább álljunk el a
vásárlástól.
– Van olyan autó, amivel biztosra mehetünk?
– A használtautó-kínálatban találhatóak megbízható gép-
kocsik, de itt soha nem él a „szerelem elsõ látásra” elve,
legyünk mindig körültekintõek. A mi kínálatunkban pél-
dául számos 1–3 éves autó található, ezek olyan gépko-
csik, amikre még érvényesek a gyári garanciák, továbbá
az elõélet is tisztán ismert: autóimportõrök bemutató-,
szolgálati autói voltak. A jelenlegi készletünkben több
ilyen modell is található, így érdemes szemezgetni: 30–
40 ezer kilométert futott, 1.6-os Opel Astra 3 490 000
forinttól, 15–40 ezret futott, 1.2 TSI SEAT Ibiza 2 596 000
forinttól, 1.2-1.4 TSI Leon 3 895 000 forinttól kapható,
de szintén jelentõs a kínálat 2.0 TDI Audi A4-bõl is, amik
25–85 ezer kilométeres futásteljesítményûek. Az ehhez
hasonló autók biztosan megkíméltek, márkaszervizben
javítottak, s vezetett szervizkönyvvel is rendelkeznek,
ráadásul mi is átvizsgáljuk õket – így nehezen nyúlha-
tunk mellé.

VÁSÁROLJON HASZNÁLT AUTÓT
MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL

4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. Telefon: 42/501-700
4700 Mátészalka, Jármi u. 67. Telefon: 44/500-700

w w w . p l a t a n a u t o h a z . h u

– Mik a szükséges lépések még az autóvásárlás során?
– Vizsgáljuk meg aprólékosan a kocsit. Elsõként a külsõ
sérüléseket, illetve az elemek összeillesztését vegyük
szemügyre, s ellenõrizzük a festékvastagságot. Ha egy-
egy elemrõl azt tapasztaljuk, hogy nem a gyári szinten
van a festékvastagság, nem kell azonnal megijedni, ha
viszont több elem adatai eltérõek, könnyen feltételezhe-
tõ, hogy nagyobb sérülést szenvedett a jármû. Vásárlás
elõtt tekintsünk bele a motortérbe is. Igényesnek tûnhet,
ha feltûnõen tiszta a motortér, de legyünk gyanakvóak,
mert az eladók gyakorta így leplezik az olajfolyást. Ez-
zel szemben a túlságosan koszos motor is arra utalhat,
hogy valahol szivárog az olaj, ami hosszú távon jelentõs
költségekkel sújthat minket.
– Mit érdemes az utastérben vizsgálnunk?
– Miután beülünk az autóba, tekintsük végig a fõbb ele-
meket. Nézzük meg a kormány, a kapcsolók, a váltókar,

a pedálok és a kárpit ál-
lapotát, ez árulkodó le-
het a futásteljesítmény-
rõl. Ellenõrizzük az
elektromos berendezése-
ket, próbáljuk ki a rádi-
ót, az ablakemelõt, az
ablaktörlõt, a tetõabla-
kot, az ülésfûtést/hûtést,
az ülésállítást. Járó mo-
tornál ellenõrizzük a klí-
ma teljesítményét és fi-
gyeljünk oda arra, hogy
nem hallható-e az üzem-

szerû mûködéstõl eltérõ hang. Tekerjük el álló helyzet-
ben a kormányt az egyik végponttól a másikig és figyel-
jünk arra, hogy nem ad-e furcsa hangot vagy nem nehe-
zebb-e a kormányzás a megszokottnál. Indulás elõtt el-
lenõrizzük a tengelykapcsoló pedál holtjátékát, normál
esetben enyhe ellenállást tapasztalunk. A tengelykapcsoló
felengedésekor a fogáspontnak középen kell lennie, ko-
pásra utalhat, ha mélyen vagy magasan fog. Ha indulás-
kor rángat, csikorog vagy egyéb gyanús hangokat ad, va-
lószínûleg hibás a szerkezet.
– Szükséges, hogy próbaútra vigyük a kocsit vásárlás
elõtt?
– Természetesen igen, hiszen ekkor még számos hiba
derülhet ki. Ha a motort beindítjuk és furcsa hangokat
hallunk vagy szokatlan füst szállna fel a kipufogóból,
legyünk ismét gyanakvóak. Lehetõség szerint legalább
addig autózzunk, amíg az üzemi hõfokot eléri a motor.
Menet közben figyeljük a motortulajdonságokat,
amennyiben azt érezzük, hogy az autó teljesítménye
nem megfelelõ, illetve, ha furcsa jeleket tapasztalunk
(pl. szokatlan hangok, rángatás) a használat során, ak-
kor javasolt inkább tovább nézelõdni a piacon. A len-
géscsillapítók hibáját is hamar kiszûrhetjük, ha túlsá-
gosan imbolyog az autó alattunk vagy instabil a kanyar-
vétel, cserére érettek ezek az eszközök. Szintén a pró-
baút során vehetjük szemügyre az autóban található
asszisztensrendszereket is. Próbáljuk ki az összes funk-
ciót (pl. adaptív tempomat, sávtartó asszisztens, adap-
tív fényszóró, távfényasszisztens), mert javításuk jelen-
tõs költséget róhat ránk.

Számos középiskolában hívják fel a fiatalok figyelmét a
drog veszélyeire (fotó: illusztráció)
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Nyíregyházán idén eddig 12 alkalommal riasztot-
ták a tûzoltókat szén-monoxid-mérgezéshez. Három
eset halállal végzõdött, 21 személyt pedig kórházba
szállítottak a mentõk. A szakemberek szerint a mérge-
zések legfõbb oka az égéshez szükséges megfelelõ
mennyiségû levegõ biztosításának hiánya.

A fûtési idény fõleg az egyedi fûtéssel rendelkezõ csa-
ládi házaknál jelenthet tûzvédelmi problémát, valamint a
szén-monoxid-mérgezés is gyakoribb. A gázkazánok, a
fali vízmelegítõk, konvektorok, vegyes tüzelésû kazánok,
cserépkályhák és a füstelvezetõ kémények megannyi ve-
szély forrásai lehetnek. Szén-monoxid akkor képzõdik, ha
a tüzelõberendezésekben nem ég el tökéletesen a tüzelõ-
anyag. A szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel
színtelen, szagtalan.

HALÁLOS ÁLDOZATA IS VOLT A SZÉN-MONOXIDNAK

megfelelõ mennyiségû levegõ biztosításának hiánya. Ér-
dekes adat, hogy 1 köbméter gáz elégetéséhez 10 köb-
méter levegõ szükséges, ezért fontos a levegõ folyamatos
utánpótlása.

ELLENÕRIZTESSÜNK RENDSZERESEN

Azt is elmondta, hogy a  szén-monoxid-mérgezés tüne-
tei nagyon hasonlítanak az influenza jeleihez. Fejfájás, fá-
radtság, szapora lélegzetvétel, émelygés, szédülés. Erõ-
sebb mérgezés esetén a bõr színe élénkpirossá válhat. A
tünetek bármelyikének észlelésénél azonnal szellõztetni
kell, kimenni a szabad levegõre és persze segítséget hív-
ni. A mérgezés megelõzése érdekében érdemes rendsze-

A kémények nem megfelelõ karbantartása lakástüzeket
is okozhat

Toldi András, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság parancsnoka elmondta, az idei évben a megye-
székhelyen eddig 12 alkalommal riasztották a tûzoltókat
szén-monoxid-mérgezéshez. Három eset sajnos halállal
végzõdött, 21 személyt pedig kórházba szállítottak a men-
tõk. A mérgezések legfõbb oka az égéshez szükséges

resen ellenõriztetni a tüzelõberendezéseket, a kéménye-
ket, valamint ajánlott egy megfelelõ típusú szén-mono-
xid-érzékelõ használata a gyártó elõírásainak betartásá-
val. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy né-
hány épületgépészeti berendezés is jelentõsen rontja a tü-
zelõberendezés levegõellátását és az égéstermék elveze-
tését: konyhai páraelszívók, mellékhelyiségek szagelszí-
vói, különbözõ tüzelõanyaggal üzemeltetett kéményes,
nyílt égésterû tüzelõberendezések lakáson belüli együttes
üzemeltetése, központi porszívó, mobil klíma.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy gondoskod-
janak arról, hogy a kéményseprõk a rendszeres ellenõr-
zést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszünteté-
sével együtt járó költségeket ne tekintsék feleslegesnek,
az a biztonság alapfeltétele! Rendszeres idõközönként vizs-
gáltassák meg, hogy a tüzelõberendezések megfelelõen
mûködnek-e, és az üzemeltetésüket körültekintõen végez-
zék, mindig gondoskodjanak megfelelõ levegõ-utánpót-
lásról. Nagyon fontos, hogy használjanak szén-monoxid-
érzékelõt, válasszanak megfelelõ típust és tartsák be a
gyártó elõírásait!

KÉMÉNYTÜZEK MEGELÕZÉSE

Nemcsak a készülékek elégtelen mûködése okozhat
élet- és balesetveszélyt, hanem az is, ha az égéstermék-
elvezetõ berendezés (kémény) nem megfelelõ mûszaki
állapotú. Fontos, hogy a koromzsákot és a tisztítóajtókat,
idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani. Füstelve-
zetésre csak jól összeillesztett, nem éghetõ anyagú, az
égéstermék legmagasabb hõmérsékletén is megfelelõ szi-
lárdságú, megfelelõ minõsítéssel rendelkezõ összekötõ
elem (füstcsõ) használható.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy az égéster-
mék elvezetésérõl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási
veszélyt ne okozhasson.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztá-
lya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló aláb-
bi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. no-
vember 28. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatá-
rozott idôpontban kerül sor.

 A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetô a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügy-
félfogadási idôben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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NYÍREGYHÁZI PÁROS A FITTARÉNÁN
Budapesten, a SYMA Csarnokban rendezték Magyar-

ország és Közép-Európa egyik legnagyobb fitnesz-
rendezvényét, a 9. Decathlon FittArénát. A huszonhá-
rom színpadon összesen közel 6000 fõ részvételével
zajlott eseményen a nyíregyházi Step Aerobic and Dj.
Production nevû formáció is bemutatkozhatott, mellyel
beírták magukat a város és a megye sportági történe-
tébe.

A Step Aerobic and Dj. Production a kelet-magyaror-
szági régió (és talán az ország) egyedülálló fitnesz-
formációja, mely négy éve mûködik. Illés Ilcsy step aero-
bic edzõ és a népszerû lemezlovas, Dj. Szatmári Nyíregy-
házán és a megyében rendszeresen tartanak közös – telt
házas – step aerobic órákat.

A produkciójuk lényege, hogy az Ilcsy által tartott step
aerobic órákon a lemezlovas élõben mixeli a zenét. Nem
egyszerû ebben az esetben a munkafolyamat, hiszen a
fitneszórákon elõremixelt, zenei nagyívet (meghatározott
ütemszámokat) követve elõre elkészített zenéket használ-
nak az oktatók.

A színpadon a legújabb slágerek mixelésével abszolút
bulihangulatot teremtettek, Ilcsy pedig szakmai pontos-
sággal és alapos sportpedagógiai módszerekkel biztosí-
totta a haladó szintû step aerobic koreográfia elsajátítását.
– Óriási megtiszteltetésként és élményként éltük meg, hogy
az ország legjobb fitneszoktatói közé kerülhettünk és ter-
mészetesen azt is, hogy igazi különlegességet vihettünk a
fitneszrendezvény színpadára. A megyébõl több oktató
kolléga és step aerobic kedvelõ is elkísért bennünket, ami
nagyon sok energiát adott – mondta Illés Ilcsy.

VISSZA AKAROM NYERNI RÉGI FORMÁMAT! KÉT ARANY ÉS BRONZ
Az MMS Liga harmadik fordulójában a Nyírsuli leg-

kisebb labdarúgói egy négyes tornán vettek részt a nyír-
egyházi Városi Stadionban a DVTK, a Debreceni Olasz
Focisuli és a Hajdúböszörmény 8–11 éves csapatai
ellen.

SPORTPROGRAMAZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 23., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Pécs labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

November 22., szombat 10.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Mediball Országos Bajnokság

November 22., szombat 18.00 Városi Stadion, Nyír-
egyháza Spartacus–Pécs labdarúgó-mérkõzésTovábbi sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

is. De sajnos ilyen a futball, végül pont nélkül kellett ha-
zatérnünk. Ezt az utat kell folytatnunk, és feltétlenül nyer-
nünk kell a Pécs ellen.

– Volt csapata ellen. Milyen érzések vannak önben?
– Tény, hogy nekem ez több lesz mint egy sima mérkõ-

zés. Ha játszok, mindent megteszek majd azért, hogy nyer-
jünk. Van bennem egy kis dac is, de tudom, hogy ez egy
létfontosságú meccs lesz, így teljes erõvel készülünk.

– Majd jön két elõrehozott forduló. Mondhatjuk azt,
hogy a sérülések miatt ez nekünk nem a legkedvezõbb?

– Sérülés minden csapatnál elõfordul, ez soha nem sze-
rencsés. Nálunk is volt idõszak, amikor kulcsemberek es-
tek ki. Most már többen visszatértek, és azt érzem a csa-
paton, hogy kezdünk magunkra találni. Egyre bátrabb já-
tékot játszunk, és ez a csapat tud is futballozni. Az elmúlt
meccseken már a pályán is látszott mindez.

– Szemmel láthatóan önnek is egyre jobban megy. Új-
pesten gólpassz, a Haladás ellen gól. Nagy gát szakadt
át?

– Azt tudom, hogy amikor ide kerültem, nagyon nagy
volt velem szemben az elvárás. Ez egy jó dolog is, mert
ha az ember elér egy szintet, nem akarja alább adni, és
joggal várják el tõle a jó teljesítményt. Nem akarok ma-
gyarázkodni, de nem volt számomra egyszerû az elmúlt
négy hónap. Vissza kellett szereznem a formámat úgy,
hogy új csapatba, új edzõhöz kerültem, új játékformát
kellett elsajátítanom. Fizikálisan is vissza kellett kerülnöm
a megfelelõ szintre, önbizalom, játék, ezek mind-mind be-
folyásolják a teljesítményt. Én minden egyes napon azért
dolgozok, hogy visszanyerjem a régi formámat és megha-
tározó játékosa legyek a Szparinak, a segítségemmel pe-
dig eredményesek legyünk!

Koller Krisztián nagy tervekkel érkezett nyáron Nyír-
egyházára. A középpályás mögött jó szezon volt, és a
szurkolók részérõl nagy volt az elvárás vele szemben.
A játékos egyre jobb formában van, és szombaton volt
csapata, a Pécs ellen bizonyíthat.

– A bajnokságban túl vagyunk egy Diósgyõr elleni der-
bin. Hogy élte meg?

– Még mindig kettõs érzések vannak bennem, és ezzel
nem vagyok egyedül. Nagyon nagy várakozás elõzte meg
a mérkõzést, és minden adott volt ahhoz, hogy jó csatát
vívjunk. Sok nézõ, jó hangulat, és úgy érzem, jó volt az
iram is. Mégis keserû a szám íze, mert az elsõ félidõben
teljes mértékben az történt, amit mi akartunk. Szervezet-
tek voltunk, nem hagytuk a Diósgyõrt játszani, vezettünk

Koller Krisztián bizonyítana korábbi csapata ellen

A 16 együttes kétszáz gyermeke remek hangulatú
mérkõzéseket játszott. A nyíregyháziak az U8-as és
az U9-es korosztályban a harmadik helyen zártak,
elõbbiben a DHSE Olasz FS végzett az élen, utóbbi-
ban a DVTK gyõzött. A 10 és 11 évesek küzdelme
viszont hazai sikerrel zárult, mindkét nyíregyházi csa-
pat az élen végzett. Utóbbiban az elsõ három helye-
zettnek 6-6 pontja volt, és a gólarány döntött a nyír-
egyháziak javára.

A mérkõzések végén a legjobb játékosokat is díjaz-
ták a szervezõk, külön csapatonként. Az U8-asoknál
a Nyírsuli-Bozsik JLA együttesébõl Sztojka Máté bizo-
nyult a legjobbnak, az U9-eseknél Kõrizs Ákos, az
U10-eseknél Major Marcell, az U11-eseknél Enyedi
Péter vehetett át különdíjat.

Több mint kétszáz gyerek focizott a Városi
Stadionban

Ilcsyt és Dj. Szatmárit (elöl) Nyíregyházáról is sokan elkísérték
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NYÍLT TANÍTÁSI NAP
2014. november 26-án 8.00 órai kezdettel a Nyíregy-

házi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-
gium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagin-
tézményében (Krúdy Gy. u. 29.) nyílt tanítási napot tar-
tanak a leendõ elsõ osztályosoknak és szüleiknek.

NÉPI
KAVALKÁD
A Nyíregyházi Bem Jó-

zsef Általános Iskola pályá-
zatot hirdet Népi kavalkád
címmel. Pályázhatsz me-
sével vagy verssel, mely-
nek idõtartama maximum
3 perc. Ideje: 2014. no-
vember 28-án 13.30. He-
lye: Nyíregyházi Bem Jó-
zsef Általános Iskola (Ep-
reskert u. 10.).

Programok: 13.30 Me-
semondó, versmondó ver-
seny. 14.30 Népi kavalkád
programsorozat: Kézmû-
veskedjünk!; Márton-napi
vigasságok; Interaktív já-
tékszoba; Népi gyermek-
játékok; Játékos feladatok
angol nyelven. 16.00 A
versenyek eredményhir-
detése.

MESÉK A MINDENNAPOKBAN
Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, író, meseterapeuta, a

Metamorphoses Meseterápiás Módszer megalkotója tart
elõadást a népmesékrõl november 27-én 18.00 órakor a
Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében (Vay Á.
körút 18.). Az elõadásból kiderül, hogyan válhatnak út-
mutatóvá a népmesék a mindennapjainkban és gyerme-
keink életében. A belépõ árával a helyszínen az estet szer-
vezõ Mosoly Alapítvány terápiás programjait támogatja.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

November 22., szombat 19.00 Tetkó, Kamara Bemuta-
tó bérlet, Krúdy Kamara
November 23., vasárnap 19.00 Figaró házassága – a
Bánfalvy Stúdió elõadása, Bérletszünet, Nagyszínpad
November 24., hétfõ 14.00 Az anyu én vagyok!, Tudor
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Vasvári „B” bérlet, Krúdy Kamara
November 25., kedd 10.00 Az anyu én vagyok!, Döb-
rögi bérlet, Nagyszínpad
14.00 Az anyu én vagyok!, Galiba bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 26., szerda 10.00 Az anyu én vagyok!, Ha-
mupipõke bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az ellopott futár, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Széchenyi „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 27., csütörtök 10.00 Seherezádé, Vuk bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 Az ellopott futár, Hunyadi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az ellopott futár, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Krúdy „A” bérlet, Krúdy Kamara
November 28., péntek 10.00 Seherezádé, Tom és Jerry
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Õze bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Petneházy Attila országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. november 28., 13.00 óra
Helye: Fidesz iroda, Nyíregyháza, Luther utca 3.

Elõzetes bejelentkezés az 504-096-os telefonszámon
lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

„Mozogjon Többet Egészségéért”egészségmegõrzõ hét
november 18. és 24. között, ahol ingyenesen mérethetik meg
vérnyomásukat, vércukorszintjüket, kaphatnak hasznos élet-
módbeli tanácsokat, s mindemellett ingyenesen kipróbálhat-
ják a Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) mû-
ködõ egészségmegõrzõ tornákat is. Információ: www.vaci-
muv.hu vagy 42/448-005.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Alkotó tagtársak
17. rendezvénye november 21-én 16.00 órától. Bemutatko-
zik: Vaskóné dr. Süle Ilona. A tagtárs Cseppben a tenger c.

kötetét bemutatja: Orémusz Maja irodalomtanár, a Bencs Villa
rendezvényszervezõje. Helye: Móricz Zsigmond könyvtár
kamaraterme (Szabadság tér 2. III. emelet).

A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 22-én 16.00
óra: Bumfordi, 23-án 10.00 óra: Aranyos tarajos. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

A Megyei Levéltárban november 24-én 11.00 órakor dr.
Margócsy József helytörténeti szaktanácsadóra emlékezik
Henzsel Ágota fõlevéltáros; Margócsy Istvánnal és Margócsy
Klárával beszélget Galambos Sándor; A Család a háborúban.
A Margócsy család emlékei az 1944-45-ös évekbõl c. kötetet
bemutatja Kujbusné Mecsei Éva. Helyszín: Jósa András Mú-
zeum (Benczúr tér 21.).

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a
Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 13. történelmi
elõadássorozata. Témája: „A bibliai kor történetétõl a
holokausztig”. November 26-án 17.00 óra: A német nemzeti
vendégeként. A belépés díjtalan! Információ: 42/434-002.

KÉPVISELÕI FÓRUM

Póka Imre, a 11. számú választókerület
önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart.

Idõpont: 2014. november 24., 18.00 óra
Helye: Kertvárosi Általános Iskola, Könyök u. 1/A

ÁTADJÁK A FELÚJÍTOTT
HÕSÖK TEMETÕJÉT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. november 25-én, kedden 14.30 órától átadja az
I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkal-
mából a felújított nyíregyházi Hõsök temetõjét. Az ün-
nepi megemlékezésen beszédet mond dr. Kovács Fe-
renc polgármester. A koszorúzásnál közremûködik a
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
debreceni helyõrségi zenekara. 15.30-tól a megemlé-
kezés a Jósa András Múzeumban folytatódik. Az érdek-
lõdõk kamarakiállítást tekinthetnek meg Nyíregyháza
az I. világháborúban címmel, de szintén a témában meg-
hallgathatják dr. Bene János múzeumigazgató elõadá-
sát is, ezt követõen pedig részt vehetnek Ilyés Gábor
„Hõsök Temetõje” címû könyvének bemutatóján.

DIÓSZEGI-KIÁLLÍTÁS
Diószegi Balázs születésének 100. évfordulója tisz-

teletére a Jósa András Múzeum  a gyûjteményében lévõ
alkotásokból kamarakiállítást készített, mely november
29-éig tart nyitva.

A mûvész elsõ találkozása Nyíregyházával 1936-ban
történt, amikor szeretett tanárával, Rudnay Gyulával a
sóstói nyári mûvésztelepre látogatott. Így a város nem
volt ismeretlen számára, amikor 1943-ban a korabeli
kultúrpolitika a Nyíregyházi Tanítóképzõbe helyezte.
Szeretett tanítani és minden erejével igyekezett támo-
gatni a tehetséggel megáldott fiatalokat. Jelentõs szere-
pet vállalt az 1946-ban megalakult Bessenyei György
Képzõmûvészeti Népfõiskola munkájában, amely olyan
tehetségeket indított el a mûvésszé válás útján, mint:
Berecz András, Dániel Reinhold, Huszár István, Cs.
Nagy András, Óvári László, Pál Gyula, Soltész Albert,
Váci András festõmûvészek, illetve Nagy Sándor szob-
rászmûvész.

Táncházba invitálnak mindenkit november 26-án 19.30
órától a Városmajori Mûvelõdési Házba (Városmajor u. 5.).
A talpalávalót a Szikes Zenekar húzza, a belépés díjtalan!
Információ: 42/434-002.

Hivatalos licensszel rendelkezõ Dr. Grabovoj módszer
oktató, orosz szellemi gerincállítás, Dr. Grabovoj és Dr. Pertov
féle orosz módszer szerinti közérzetjavítás, egyéni konzultá-
ció. Elõadó: Dobronyi Ágnes. Dr. Grabovoj® új tudat tech-
nológiák: november 27-én 17.00–18.00 óráig ingyenes tájé-
koztató elõadás; november 29-én 9.00–13.00 óráig alaptan-
folyam. Mindkét helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kar (Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.).

A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napfor-
duló Szolgálat Ózon Klubja november 27-én tartja a követ-
kezõ  klubnapját. Témája a karácsonyi ünnepség megbeszé-
lése. Helye: ROSZ Napforduló Szolgálata, Nyíregyháza, Sós-
tói út 62. Érdeklõdni a klubvezetõnél a 42/784-617 vagy a
30/837-0013-as telefonon.

A Bencs Villa programjai: november 26-án 18.00 óra:
Üdék és szépek voltunk (Tolnay Klári- és Mensáros László-
emlékmûsor). Közremûködik: Bodnár István író, Csernák Ti-
bor és Csernák Mónika (zene-ének). 28-án 17.00 óra: Latin
est a Medianoche zenekarral. Információ: 42/402-004, 30/
252-0666.
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VÁROSUNK LEGKISEBB SZOBRA
A sorozat egy korábbi részében, a Bencs

család villájának a bemutatásakor megírtuk,
hogy a második világháborút követõen az
állami tulajdonba vett villa épületében tü-
dõszanatórium mûködött. Egy ebbõl az idõ-
bõl származó képen jól olvasható az épület
ekkor betöltött funkciója: „Megyei Kórház
Gyermek Tüdõosztálya”.

Itt fáradozott a gyermekek gyógyításán dr.
Loós Tibor tüdõgyógyász, városunk díszpol-
gára is.

A Bencs Villa udvarát akkoriban ékesítet-
te egy szobor is, amelyrõl Koroknay Gyula
mûvészettörténész a címben olvasható
összegzést adta. Medgyessy Ferenc Ülõ kis-
lány címû márványszobráról van szó, ame-

lyet még a megyei tanács egészségügyi osz-
tálya vásárolt meg a gyermekrendelõ számá-
ra 1963-ban.

Koroknay így jellemzi az alkotást: Med-
gyessynek „ez a kis szobra csupa finomság,
csupa üdeség és báj, amint felhúzott fél-
térddel, lófarok-frizurás fejét félrefordítva,
mintha valami kis állatot figyelne a fûben.
Az egészséges kis test mintázásában a mes-
ter került minden problémát, s egyszerûen,
õszintén átadta magát a mintázás örömének”.

A szobrot késõbb a villa kertjébõl a Jósa
András Kórház fõigazgatói tárgyalójába he-
lyezték.


