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Dolgoznak a munkagépek Borbányán, a Szíjgyártó ut-
cán. Az eddigi földút 705 méteres szakaszon aszfaltbur-
kolatot kap hamarosan.

A szegélyezés már befejezõdött, jelenleg az útalap épí-
tése és az aknafedelek szintbehelyezése zajlik. A késõb-
biekben megtörténik az aszfaltozás és a csapadékvíz-el-
vezetõ árok kialakítása is. Az útszakasz elõreláthatólag
október 15-ére készül el. Dr. Kovács Ferenc polgármester
helyszíni szemlén tekintette meg a munkálatokat. Hozzá-
tette, ezeket a fejlesztéseket saját erõbõl, hitelfelvétel nél-
kül végzi az önkormányzat. Borbányán még bõven van-
nak földutak, ezért a lakosság örömmel fogadja a változá-
sokat. Bajnay Kornél, a városrész önkormányzati képvise-
lõje elmondta, a településrészen a jövõben további fej-
lesztések várhatók. Felújítják a Tünde utcát, illetve terveik
között szerepel a Tünde utca és a Kállói út közötti Lujza

utca is. Hozzátette, a borbányaiak egyik régi vágya a ke-
rékpárút, ez is megvalósul, hiszen a Kígyó utcától a Tün-
de utcán át egészen a Kállói út végéig kiépül.

HELYREÁLLÍTJÁK A PIAC ELÕTTI PARKOLÓT IS

A városban egyébként idén 5 földút kap új aszfaltbur-
kolatot (Merkúr u., Mohács u., Szíjgyártó u., Lombkorona
u., Hold u.,), három helyszínen pedig a már meglévõ utak
felújítására kerül sor (Kodály Z. u., Gádor B. köz, Krúdy
Gy. köz). A Merkúr, Mohács, Lombkorona és Kodály Zol-
tán utcákon már befejezõdtek a munkálatok, a Szíjgyártó
és Hold utcákban jelenleg is dolgoznak. A Tokaji úti piac
elõtt is helyreállítják a parkolót 726 négyzetméteres felü-
leten. Az útépítés és -felújítás nettó 255 millió forintba
kerül, és önkormányzati forrásból valósul meg.

(Folytatás a 3. oldalon.)

BÚCSÚT INTENEK A FÖLDÚTNAK: MEGÚJUL A SZÍJGYÁRTÓ UTCA IS

Szilárd útburkolatot kap Borbányán a Szíjgyártó utca

Veres Amarilla (jobbról) éremmel térhetett haza élete elsõ paralimpiájáról. A nyír-
egyházi kerekesszékes vívó egyéniben ötödik, csapatban harmadik lett. A min-
dent eldöntõ tust õ szerezte az utolsó párharc során. (Folytatás a 14. oldalon.)

BRONZ RIÓBÓL!

VILÁGNAP
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TIRPÁK FESZTIVÁL

6 10 AKTUÁLIS

NÉPSZAVAZÁS

8-9
INGYENES LÁTOGATÁS.
Az ÉFOÉSZ megyei
egyesülete rendezte meg
a régióban élõ fogyaté-
kos embereknek az in-
gyenes napot a Nyíregy-
házi Állatparkban.

SZÉPKORÚAK.
Szerdán, két sikeres
félév után, újra
elstartolt a Kelet-
Magyarországi Szép-
korúak Akadémiájá-
nak programsorozata.

PROGRAMKAVALKÁD VÁROSSZERTE
Bár a napokban beköszöntött az igazi õszies idõ, ennek ellenére szabadtéri progra-
mokban az elkövetkezõ egy hétben sem lesz hiány Nyíregyházán. Szombaton több
mint 16 ezer adag ételkülönlegességgel várják a negyedik Tirpák Fesztivál látogatóit a
Kossuth téren, ahol az étlapon lesz többek között szegedi halászlé, dunántúli dödölle
és a legfinomabb tirpák ételek is. Szeptember 27-e, jövõ hét kedd a Turizmus Világ-
napja – az a nap, amikor az egész világon együtt ünneplik a turizmus jelentõségét. A
magyar meséé lesz a fõszerep jövõ héten csütörtökön és pénteken. Szeptember 30-
án, Benedek Elek születésnapján rendezik meg ugyanis a Jósa András Múzeumban a
Magyar Népmese Napját, de a Sóstói Múzeumfaluban is színes programok fogadják
majd a gyerekeket. Itt már szeptember 29-én, csütörtökön megkezdõdnek az esemé-
nyek. Részletes programok a lapban és a nyiregyhaza.hu-n.
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MÁGA-KONCERT
Mága Zoltán, világhírû hegedûmû-

vész, aki zenéjében a komolyzenét,
cigányzenét és a popzenét vegyíti,
múlt héten sztárvendégeivel nagy si-
kerû jótékonysági koncertet adott a
nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyházban.

VÉRADÁS A SZÍNHÁZBAN
Színészek is segítettek az életmen-

tésben. A Magyar Vöröskereszt Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerve-
zetének munkatársai a MÛvész Stúdi-
óban biztosítottak lehetõséget véradás-
ra. A felhívásra számos színházi dol-
gozó jelentkezett.

VIDOR-DÍJAK
A Pesti Színházban Kirják Róbert

ügyvezetõ igazgató átadta az elsõ VI-
DOR-díjakat. A Vígszínház Kvartett
címû elõadása nyerte a XV. jubileumi
VIDOR Fesztivál legjobb nagyszínpa-
di elõadásnak járó díját és a Fidelio
különdíját is.

A NYÍRERDÕ BUDAPESTEN
A Nyírerdõ is bemutatkozott Buda-

pesten, a Szabadság téren az Erdõva-
rázs elnevezésû, kétnapos rendezvé-
nyen. Az ingyenes program érdekes ál-
latbemutatókkal, látványos foglalkozá-
sokkal, gyermekkoncertekkel és sok él-
ménnyel várta az érdeklõdõket.

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
Elõször nyitotta ki kapuit a Móricz

Zsigmond Színház a Színházak Éjsza-
kája alkalmából. Az érdeklõdõk a Si-
rály, a Tudós nõk és a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról címû elõ-
adások próbái mellett az idén 35 éves
teátrum kisfilmjét is megtekinthették.

TÛZOLTÓS CSALÁDI NAP
Családi napot szervezett a Nyíregy-

házi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
és a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokság szombaton, a sóstói
Tófürdõ területén. A késõ nyári idõben
gazdag programok és házias ételek
várták a résztvevõket.

KUPA A KOSSUTHBAN
Immár hagyomány, hogy minden

évben megrendezik a nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
umban a családi napot. Idén az osztá-
lyok közötti vetélkedõ témája Magyar-
ország és a gimnázium testvériskolái-
nak nemzetei voltak.

TÜNDÉR LALA
Elkezdõdtek a Tündér Lala címû elõ-

adás próbái a Móricz Zsigmond Szín-
házban. A rendezõ, Halasi Dániel bol-
dogan üdvözölte a társulatot, és elmond-
ta, örül, hogy újra itt lehet Nyíregyhá-
zán. A Tündér Lala címû elõadás bemu-
tatójának idõpontja: 2016. október 22.

VENDÉGEK A VÁROSHÁZÁN

Megnyíltak a Városháza kapui a nagykö-
zönség elõtt. Elõzetes regisztrációt követõ-
en szombaton bárki átélhette, milyen ülni
a polgármesteri székben, de próbaszavazá-
son is voksolhattak az érdeklõdõk.

Nyíregyházán már hagyomány, hogy
kinyitják a Kossuth téri épület kapuit,
hogy a városlakók ne csak az ügyintézé-
sekrõl ismerjék a folyosókat, hanem meg-
ismerkedjenek az épület történetével, a
város történelmével, az évtizedek óta ott

zajló munkával. Az elõzetesen regiszt-
rált vendégeket Nyíregyháza városveze-
tõi kalauzolták az épületben. A tárlat
résztvevõi a Bencs-teremben még a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár rejtett kincseivel is megismerkedhet-
tek. Képeslapokat, könyv- és hírlapritka-
ságokat tekinthettek meg, amelyek mind
Nyíregyháza múltjáról tanúskodtak. A
Nyitott Városháza a tervek szerint jövõ-
re is fogadja az érdeklõdõket.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

MUMUS A BIZTONSÁGI ÖV
Az Európai Közlekedésrendészeti Szer-

vek Hálózata Mûveleti Csoportjának éves
ellenõrzési terve alapján szeptember 13–
15-e között a rendõrség fokozott közle-
kedésbiztonsági ellenõrzést tartott ország-
szerte.

A háromnapos európai szintû kampány
alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
rendõrök több száz gépkocsit ellenõriztek.
Biztonsági öv használatának elmulasztá-
sa miatt összesen 64 esetben, biztonsági
gyermekülés használatának elmulasztása
miatt 2 esetben szabtak ki helyszíni bírsá-
got. Az ellenõrzéssorozatban a rendõrök
mellett a megyei polgárõrök is részt vettek
és az általuk üzemeltetett MATRIX jármû-
felismerõ rendszer segítségével 3 forgalom-
ból kivont, 1 lejárt mûszaki érvényességû,
valamint 1, a Schengeni Információs Rend-

szerben (SIS) körözött gépkocsit szûrtek ki
a közúti forgalomból. Az ellenõrzés pozi-
tív tapasztalata, hogy a bukósisak viselésé-
re kötelezett motorkerékpárosok körében,
illetve a biztonsági eszköz használatának
elmulasztása miatt nem volt jogsértés.

CSEREDIÁKOK NYÍREGYHÁZÁN

Németországból, Brazíliából, Hong-
kongból, Olaszországból és Thaiföldrõl
érkezett cserediákokat köszöntöttek múlt
héten a Városházán. A világ egyik legré-
gibb diákcsere-szervezetének kilenc fia-
talja egy éve élvezi már a magyarok ven-
dégszeretetét.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester szerint
jó, hogy minél több a külföldi, legyen szó
diákról vagy turistáról, hiszen az ország és
a régió jó hírét viszik tovább saját hazá-
jukba.

– A programban részt vevõ gyerekek
angolul jól beszélnek és az oktatásuk is
angolul folyik, ugyanakkor a magyar
nyelvet is szeretnék elsajátítani, úgyhogy,

akik idejönnek, azok már eleve „magyar
funok”. Ha õk Brazíliában, Olaszország-
ban vagy Thaiföldön jó hírünket keltik, az
mindenképpen jó Nyíregyházának –
mondta az alpolgármester.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
Az AFS-sel körülbelül 50 országba

utazhatnak a középiskolások, 3 hónap,
fél vagy egy év idõtartamra. A prog-
ramban részt vevõ diákok fogadócsa-
ládoknál laknak és ugyanúgy járnak
középiskolába mint otthon. A jövõ tan-
évre vonatkozóan novemberben zár-
ják le a jelentkezéseket.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

Fotó: Trifonov Éva



FEJLESZTÉS

2016. SZEPTEMBER 23. 3

(Folytatás az 1. oldalról.)

Nyíregyházán 2016-ban az önkormányzat nettó 525
millió forintot fordít út- és járdaépítésre, -felújításra,
-javításra.

Járdaépítési és -helyreállítási munkálatok Nyíregyhá-
zán összesen 14 helyszínen folynak, többek között érintve

ÚJ KÖNTÖST KAPNAK A JÁRDÁK IS

BIZTONSÁGOSABB LESZ A KERESZTEZÕDÉS

Bár most sokan vesznek részt közmunkaprogramban,
de a kormányzat szándéka, hogy csökkentse ezt a létszá-
mot, ugyanis hosszú távon az a cél, hogy a közfoglalkoz-
tatottak visszakerüljenek az elsõdleges munkaerõpiacra
– hangsúlyozta Kozma Péter kormánymegbízott a nyír-
egyházi I. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron.

A múlt hét csütörtöki rendezvényre a megye szinte va-
lamennyi részébõl érkeztek önkormányzatok – több mint
hetven kiállító –, hogy bemutassák a Startmunka-progra-
mok keretében termesztett, elõállított helyi termékeiket.

ÉRTÉKET TEREMTENEK A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

játszott és példásan teljesített. Beszédében már a jövõ évi
közmunkaprogram tervezett irányáról is beszámolt a je-
lenlévõknek.

– A jövõben folytatni és fejleszteni szeretnénk a belte-
rületi közúthálózat karbantartását és az önkormányzati
útprogram összevonását. Továbbra is támogatjuk az ér-
tékteremtõ, ipari tevékenységet megvalósító, valamint a
helyi közösségi igények kielégítésére irányuló szociális,
rászoruló, segítõ programokat is, valamint tervezzük az
országos hajléktalan-program kiterjesztését és folytatását.

NYÍREGYHÁZA: 3000 ÚJ MUNKAHELY

Nyíregyházán, ha idõszakosan is, de közel 2000-en
dolgoznak a közfoglalkoztatásban. A rendezvény gerin-

– Mindez arról tanúskodik, hogy közmunkában is lehet
értéket teremteni, s aki valóban dolgozni akar, az találhat
magának munkát – tette hozzá a kormánymegbízott.

A MEGYE PÉLDÁSAN TELJESÍTETT

Az eseményen jelen volt dr. Hoffmann Imre, közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes államtitkár is, aki kiemelte,
megyénk a hazai Startmunka-programban kulcsszerepet

Oros, Érkert, Alsóbadur, Hímes városrészeket és a bel-
várost. Az Alsóbaduri út 317 méteres szakaszán új járdát
alakítanak ki, a további 13 helyszínen a már meglévõ
járdaszakaszokat állítják helyre. Befejezõdött a helyre-
állítás a Sóstói úton a Ferenc körút–Stadion utca közötti
szakaszon. A teljes program elõreláthatóan 2016. novem-
ber 30-áig ér véget, és közel nettó 200 millió forint ön-
kormányzati forrásból valósul meg.

Az átépítés alatt álló Kígyó utca és Debreceni út ke-
resztezõdésében is tartott bejárást Nyíregyháza polgár-
mestere. Dr. Kovács Ferenc arra volt kíváncsi, hogy az
ütemtervnek megfelelõen folynak-e a munkálatok. A ke-
resztezõdés a tervek szerint december elejére újul meg,
biztonságosabbá válik és gyalogos-átkelõhellyel, valamint
kerékpárúttal is bõvül. A beruházás összértéke 110 mil-
lió forint, mely a Széchenyi 2020 forrásaiból származik.

A kivitelezõ (KE-VÍZ 21) felszedte a régi aszfaltot, meg-
tisztította a terepet, és a tervek alapján már el is kezdte a
közmûvek átépítését a Kígyó utca és a Debreceni út ke-
resztezõdésében. Karácsony János projektvezetõ arról is
beszámolt, hogy a Katona utca és a Debreceni út között
most nem lehet autóval áthajtani, mert ideiglenesen le-
zárták a forgalom elõl. – Ezzel párhuzamosan zajlik a

bontandó épületnek a felmérése, a tervdokumentáció
összeállítása és az engedélyeztetése.

KERÉKPÁRÚT IS ÉPÜL

A polgármester elégedett volt a látottakkal. A bejárás
után a helyszínen sajtótájékoztatót is tartott. Elmondta,
ez a beruházás szorosan kapcsolódik az Arany János ut-
cai körforgalomhoz. Célja, hogy a környéken könnyeb-
ben lehessen közlekedni és kevesebb legyen a baleset.
A komplex fejlesztés azt is jelenti, hogy nemcsak egy új,
biztonságosabb T-alakú elágazást alakítanak ki, hanem
biciklisáv is épül, ami a Tünde utcán keresztül a Kállói
utat is bekapcsolja majd a város kerékpárút-hálózatába.
Emellett egy gyalogos-átkelõhellyel is gazdagodik a ke-
resztezõdés.                                       (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

cét alkotó faházakat például egy, a hajléktalanokat foglal-
koztató pályázat keretében közmunkások készítették –
errõl már dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt, aki hoz-
zátette, 3–5 éven belül megszûnhet a munkanélküliség,
3000 új munkahely jöhet létre a megyeszékhelyen.

10 MILLIÁRD SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKRE

Az eseményen elhangzott, a Nemzeti Foglalkozta-
tási Alap keretébõl 10 milliárd forintot különítettek el a
szociális szövetkezetekre, a következõ három évre vo-
natkozóan. A pályáztatás már megindult, de még lehet
rá jelentkezni.

A JÁRDAFELÚJÍTÁSOK AZ ALÁBBI
HELYSZÍNEKET ÉRINTIK:

Széchenyi u. (Vasgyár u.–Repülõhíd között)

Deák F. u. (Móricz Zs. u.–Arany J. u. között)

Bethlen G. u. (Városmajor köz–Bessenyei tér között)

Magyar u. (Fõ u.–Búcsú u. között)

Korányi F. u. (Ferenc krt.–Garibaldi u. között gyalog-
kerékpárút)

Inczédy sor (Szt. István u.–Bocskai u. között)

Sóstói út (Ferenc krt.–Stadion u. között gyalog-kerékpár-
út)

Bocskai u. (Inczédy sor–Nagyvárad u. között)

Ady E. u. (Szt. István u.–Szántó K. J. u. között)

Sarkantyú u. (Kossuth u.–Ószõlõ u. között)

Kereszt u. (Virág u.–Szarvas u. között)

Északi krt. (Széna tér–Vasvári P. u. között gyalog-ke-
rékpárút)

Városmajor u. (Északi krt.–Városmajor köz között)

Járdafelújítás a Bethlen Gábor utcában

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni szemlén

Államtitkári ünnepi beszéd

Sokan voltak kíváncsiak a kiállításra és vásárra
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ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 16-án 55. éves érettségi találkozót
tartottak a Széchenyi István Közgazdasági Technikum 4. c
osztályának végzõs diákjai (1957–61), akik jó hangulat-
ban emlékeztek meg az õket tanító tanáraikról, valamint
a diákévek emlékeirõl.

A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szö-
vetség idén is megrendezte hagyományos
fõzõversenyét és ügyességi vetélkedõjét az
Erdei Tornapályán.

A fõzõversenyen 9 egyesület és klub pap-
rikás krumpliját értékelte a háromtagú zsû-

ri, dr. Ulrich Attila alpolgármester, Dóró Eri-
ka, társadalmi kapcsolatokért felelõs refe-
rens és Petneházyné Bugán Magdolna, a
Civil Fórum elnöke. Az ügyességi játékban
pedig 14 csapat mérte össze tudását.

VETÉLKEDTEK A SZÉPKORÚAK

EZÜSTÖS LENGYEL-MAGYAR DALÁRDA
A Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda

meghívást kapott  a szeptember 16–18-a
között Sátoraljaújhelyen megrendezett  X.
Nemzetközi Kórusfesztiválra. Az esemé-
nyen 8 kórus mutatta be mûveit különbözõ
helyszíneken a város lakóinak – köztük a
nyíregyháziak, szakmai és közönségsikerrel!

Szombaton délelõtt a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége (KÓTA) Országos
Minõsítõ Hangversenyén a Nyíregyházi Len-
gyel-Magyar Dalárda Pappné Szabó Ella
karnagy vezetésével a Vegyeskarok kategó-
riájában  ezüst  fokozatot  ért el! Délután a
Sátoraljaújhelyi Református Templomban a
fesztivál résztvevõi mutatták be ünnepi mû-
sorukat, majd közös vacsorával és Marti-
novszky István dalárdatag tárogatóhangjai-
nak kíséretével, fergeteges hangulatú közös

énekléssel zárták a napot. Vasárnap elláto-
gattak Borsiba, II. Rákóczi Ferenc szülõhá-
zához, ahol tisztelegtek a fejedelem szobra
elõtt és Rákóczi korabeli dalokkal búcsúz-
tatták a fesztivált. A háromnapos közös ének-
lés felejthetetlen élményekkel gazdagította
a város lakóit, a fesztivál résztvevõit és a
dalárda tagjait.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

pályázatot hirdet
magánszemélyek részére

az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére

„Az általam átélt ’56 valós története” címen.
A pályázat célja: az 1956-os eseményeket bemutató valós, személyes visszaemléke-
zések összegyûjtése. Fontos minden emlék felkutatása, megõrzése, látszólag jelen-
téktelen vagy röpke emlékeké is, hiszen ezek mind fontos dokumentumok és ezeken
keresztül lehet megismerni ’56 valós történéseit.
Pályázatot nyújthat be az 1956-os eseményeket személyesen átélõ magánszemély.
Pályázni 2–5 oldal terjedelmû, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman
12-es betûnagyság), nyomtatásban meg nem jelent visszaemlékezéssel lehet.
Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki
szempontból is megfelelõ dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltün-
tetni a pályázó nevét és elérhetõségét (levelezési cím, e-mail, telefon).
A pályamûveket 3 fõbõl álló zsûri bírálja el. A zsûri döntése végleges, az ellen felleb-
bezési lehetõséggel élni nem lehet.
A határidõ után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelõ pályázatokat nem áll
módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követõen hi-
ánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázó a mellékelt nyilatkozaton hozzájárul, hogy a pályázat kiírója rendezvé-
nyeken és online felületen a szerzõi jog érvényesítése nélkül felhasználhassa az al-
kotásokat. A pályázó felelõssége, hogy alkotása nem sért szerzõi, erkölcsi és szemé-
lyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy az alkotást saját maga készítette. Ellenkezõ
esetben a szervezõ nem vállal felelõsséget az ebbõl eredõ jogvitákban.
A pályamûveket 2016. december 15-éig nyomtatott formában postai úton kérjük
eljuttatni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) számára.

Nyilatkozat:
Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az álta-
lam készített és beküldött alkotásaimat a nevem feltüntetésével – szerzõi jogdíj
fizetése nélkül – a sajtóban publikálják, valamint nyomtatott és elektronikus
formában rendezvényeken megjelentessék és bemutassák.

Dátum: .....................................................
...................................................

a pályázó aláírása

Szerdán, két sikeres félév után, újra elstartolt a Kelet-
Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának programsoro-
zata Nyíregyháza önkormányzata és a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kara együttmûködésének köszönhetõ-
en. A Váci Mihály Kulturális Központban az elsõ alkalom-
mal ezúttal dr. Petrika Erzsébet, diplomás orvosdoktor elõ-
adását hallgathatták meg az érdeklõdõk a mozgásgazdag
idõs évekrõl.

– Aki mozog, nemcsak tovább él, de egészségesebb is
lesz, ráadásul a mozgás életjelenség, életfeltétel és élet-
szükséglet is – hangsúlyozta elõadásában dr. Petrika Er-
zsébet, aki hozzátette, a felnõtt embereknek legalább heti
öt alkalommal 30 percet kellene enyhe megizzadással járó,
közepes intenzitású aktív tevékenységet végezni.

ERÕSÍTI A CSONTOKAT ÉS AZ IZMOKAT

Az elõadáson elhangzott, a mozgásgazdag életvitel erõ-
síti a csontokat, az izmokat, a szívet és a tüdõt, fenntartja
az optimális testsúlyt, enyhíti a cukorbetegséget, a stresszt,
a depressziót, segít megelõzni bizonyos daganatokat és
hozzájárul a természetes alváshoz is. Mindezek mellett
pedig bizonyos képességet is javít.

A MOZGÁS ÉLET, ÖRÖM, BOLDOGSÁG
SEGÍTI A MUNKABÍRÁST

A mozgás nemcsak az izmokat erõsíti, hanem az álló-
képességet is javítja. Az pedig köztudott, hogy ha nem jó
valakinek az egyensúlyérzéke, akkor elesik, és mivel moz-
gásszegény életmódot folytat, nagy valószínûséggel a
csontja is eltörik. Dr. Petrika Erzsébet hangsúlyozta, a test-
mozgás jótékony hatással van az agyi folyamatokra és a
hormonális, valamint anyagcsere-változásokra is, így fizi-
kálisan és pszichikálisan is elõsegíti a kiegyensúlyozott
életet: a mozgás öröm, élmény és nyereség.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Mozdulj Nyíregyháza programsorozata is kedvelt a
szépkorúak körében

Díjazottak:

I. díj: Butyka Kulturális Szociális
Egyesület. II. díj: Konzervgyári Nyug-
díjas Egyesület. III. díj: Ezüstkor Egész-
ségügyi Nyugdíjas Egyesület.

Az ügyességi játék gyõztes csoport-
jai: I. díj: Nyugodt Életet Nyugdíjas
Egyesület. II. díj: Butyka Kulturális Szo-
ciális Egyesület. III. díj: Kistelekiszõlõi
Nyugdíjas Egyesület.

PROGRAMOK

Az elõadásokat kéthetente szerdánként délután 15
órakor tartják a Váci Mihály Kulturális Központban.

Október 5. Gurbán Csaba: Bûnmegelõzés idõskor-
ban.

Október 19. Dr. Móré E. Csaba: Idõskori depresszió
megelõzése, kezelése.

November 2. Prof. dr. Jakó János: Virtuális séta a
80–100 évvel ezelõtti Nyíregyházán.

November 16. Dr. Jászberényi József: Szerelem és
szexualitás idõskorban.

November 30. H. Németh Katalin: Visszatekintés.
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TURIZMUS VILÁGNAPJA NYÍREGYHÁZÁN
Szeptember 27-e a Turizmus Világnapja – az a nap,

amikor az egész világon együtt ünneplik a turizmus je-
lentõségét. Az idei évben az ENSZ Turisztikai Világszer-
vezete (UNWTO) a világnap témájának az akadálymen-
tes turizmust nevezte meg, melynek mottója: „Tourism
for All!”

2016. szeptember 27-én Nyíregyházán is különbözõ
programokkal, lehetõségekkel szeretnék felhívni a figyel-
met az akadálymentes turizmus fontosságára, amelyeket
nagyszerû kedvezmények tesznek még vonzóbbá:

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK:
TAPOGATÓZOO
– Ahol többek között tapintás útján ismerkedhetnek meg

az egzotikus állatokkal, kézbe vehetik, és érdekes infor-
mációkat hallhatnak az itt lakó hüllõkrõl, majd a „hideg-
vérû” bemutató után csontokat és preparátumokat is meg-
foghatnak az érdeklõdõk. Helyszín: Zöld Piramis. Prog-
ram idõtartama: 10.00–12.00 óra.

ILLATOZOO
– Az állati program mellett a növények különleges vilá-

gáról mesél a park botanikai szaktanácsadója, Boronkay
Ági néni, aki különleges formájú terméseket ad kézbe s
egy illatbemutató keretében fûszernövényeket is megszi-
matolhatnak. Helyszín: Zöld Piramis. Program idõtarta-
ma: 10.00–12.00 óra.

KEDVEZMÉNYES BELÉPÕJEGY
– A fogyatékkal élõk ezen a napon 1 fõ kísérõvel ingye-

nesen látogathatják az állatparkot.

AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRDÕ:
KEDVEZMÉNYES BELÉPÕJEGY
– A fogyatékkal élõk 1 fõ kísérõvel ezen a napon 50

százalék kedvezménnyel látogathatják az élményfürdõt.

HOTEL FÜRDÕHÁZ:
KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSFOGLALÁS
– Erre a napra 50 százalék kedvezménnyel lehet igény-

be venni a fogyatékkal élõknek a hotel akadálymentesí-
tett szobáját.

BELVÁROS:
RENDHAGYÓ INGYENES VÁROSNÉZÕ SÉTA
– Amelynek keretében „Tapintható, láthatatlan Nyíregy-

háza” címmel Koós Gabriella, a Nyírség Turizmusáért Egye-
sület idegenvezetõje és Nemes-Nagy Tünde, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesüle-
tének elnöke új szemszögbõl mutatja be a belváros neve-
zetességeit. Találkozó: Városháza fõbejárata elõtt, 2016.
szeptember 27. 14 óra.

Részvételi szándékát kérik, elõzetesen jelezze a követ-
kezõ elérhetõségek egyikén: Nyírség Turizmusáért Egye-
sület, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1., 06-30/629-7424,
koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.)

KIÁLLÍTÁS – A „Nyíregyházi látnivalók gyerekszemmel
az akadálymentesség jegyében” címû, korábban meghir-
detett rajzpályázatra beérkezett alkotásokból nyílik kiállí-
tás 9 órától.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM:
KEDVEZMÉNYES BELÉPÕJEGY
Ezen a napon a múzeum látogatása mindenki számára

ingyenes.
INTERAKTÍV FELFEDEZÉSEK
1. A láthatatlan Benczúr – kalandozás a festõfejedelem

emlékkiállításban. Bolyongás a festészet világában, talál-
kozás a gyûjtemény legfontosabb mûalkotásaival. Fondor-
latos fejtörõk, rejtélyes rejtvények és Benczúr festményei
’mögé nézve’, olvasás a színekbõl.

2. Kezünkben a látványraktár – kalandozás a 19. és 20.
század tárgyainak világában. A múzeum látványraktárá-
nak üvegszekrényeiben pihenõ mûtárgyak közül kiválaszt-
va néhányat, arról elmélkedünk, hogy milyen érdekes tör-
téneteket mesélhetnek nekünk. Idõpontok: 9.00, 11.00,
14.00 óra.

A kalandos felfedezésre elõzetes regisztráció szüksé-
ges az alábbi elérhetõségeken: Babolcsi Andrea múzeum-
pedadagógus-régész, e-mail: andrea.babolcsi@gmail.com,
telefon: +36-20/939-3505.
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...AHOL A KAKAS KUKORÉKOLÁSA AZ ÉBRESZTÕ

Muskátli az ablakban, gémeskút az udvaron, régi fa-
padló a szobában és kerámiamosogató a konyhában...
Menõ vagy inkább ciki ma Magyarországon vidéki életet
élni, és hogyan lett egy eltûnõben lévõ bokortanyából
újraéledõ ékszerdoboz? A Nyíregyháza közeli Sulyán-
bokorban jártam…

2013 márciusát írtuk, amikor hirtelen beköszöntött a
lehûlés. A havazásnak és a viharos szél következtében
vészhelyzet alakult ki Magyarországon. Több ezren ma-
radtak áramszolgáltatás nélkül az esõt követõ jegesedés,
illetve a fakidõlések következtében jelentkezõ vezeték-
szakadások miatt. Volt, ahol rövidebb, míg máshol
hosszabb idõre mély álomba zuhantak a televíziók és a
rádiók, nem születtek bejegyzések másodpercenként a
népszerû internetes közösségi portálon, és az ablakok-
ból is csak a gyertya lángjának kiszûrõdõ fénye törte meg
a sötétséget. Órák és napok, távol a „civilizáció” zajá-
tól...

TANYA REALITY

Hogy milyen lehet a külvilágtól és a modern élet min-
den velejárójától elzárva érvényesülni, arra egyre inkább
elõszeretettel építenek a kereskedelmi csatornák is. Egy-
re-másra tûzik mûsorukra a kiköltözõs reality show-ikat,
ahol a szereplõk térdig járnak a sárban, állatokat nevel-
nek, kútból nyert vízzel mosogatnak és ha kell, gyertyával
világítanak. Tény, hogy ma Magyarországon „menõ” lett

vidéki életet élni. Azonban szerencsére, nemcsak a tele-
vízióban, hanem a valóságban is...

SULYÁNBOKOR ÚJRAÉLED

A 2011. évi népszámlálási adatok és a közigazgatási
helységnévnaptár alapján Nyíregyházához 36 bokor tarto-
zik, ahol mintegy 5500 fõ él. Közéjük tartozik a városköz-
ponttól 10 kilométerre, a 36-os számú fõúttól délre, már
buszjárattal és szennyvízhálózattal rendelkezõ Sulyánbokor
is, aminek népességszáma ugyan jelentõsen csökkent az
elmúlt évtizedekben, azonban az utóbbi öt évben változni
látszik a tendencia, növekszik és átalakul a korstruktúrája
is. Több kisgyermekes család is él ott. A bokortanya szerke-
zete nem módosult, csak a központi térrõl tûnt el a víz, az
itató/korcsolyázó tó. Itt tartották a nyár végén az elsõ
Sulyánbokori találkozót is, ahol a még tanyán élõ és már
elköltözött „sulyániak” újra visszarepülhettek együtt az idõ-
ben.

A találkozón Bácskainé dr. Pristyák Erika, a rendezvény
egyik fõszervezõje kiemelte, noha a mai Sulyánbokrot nem
lehet összehasonlítani a 2. világháború közötti helyzeté-
vel, de életképes, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy
egyre többen költöznek ki ide és a találkozón is szép szám-
mal voltak résztvevõk. Vassné Harman Gyöngyi, önkor-
mányzati képviselõ hozzátette, a tanyák igazi értékét az ott
élõ családok, emberek és közösségek adják. Sulyánbo-
korban pedig nyitottak és segítõkészek a lakosok, ami igazi
ékszerdobozzá teszi az újraéledõ bokortanyát.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SENKI SEM MARADHAT ÉHES A TIRPÁK FESZTIVÁLON!
Több mint 16 ezer adag ételkülönlegességgel várják a

szeptember 24-én, szombaton kezdõdõ negyedik Tirpák
Fesztivál látogatóit Nyíregyházán, a Kossuth téren. Az
ország hat gasztronómiai régiójából jönnek csapatok, az
étlapon lesz többek között szegedi halászlé, dunántúli
dödölle és a legfinomabb tirpák ételek is. Az idei nyárzá-
ró nagyrendezvény már pénteken elkezdõdik szlovák–
magyar üzletember találkozóval. A hétvége azonban az
ételkülönlegességeké, amihez kiváló zenészek is érkez-
nek Nyíregyházára.

A szervezõk azt ígérik, idén a tavalyihoz képest még na-
gyobb, színesebb lesz a város nyárzáró, turisztikai nagyren-
dezvénye. Szombaton és vasárnap több mint 100 séf fõz majd
a Kossuth téren, akik az ország 6 gasztrorégiójából érkeznek
Nyíregyházára. A szegediek 1000 adag halászlevet fõznek,
a tataiak rétest nyújtanak, a debreceniek pedig 1200 adag
töltött káposztával kedveskednek majd a látogatóknak és
mindezek mellett a környék hagyományos ételeit is meg le-
het majd kóstolni a Kossuth téren.

– Sokfajta étel lesz, el kell jönni, meg kell nézni és meg
kell kóstolni, várunk mindenkit szeretettel – hangsúlyozta
dr. Ulrich Attila alpolgármester.

KONCERTEK ÉS GASZTROCSATA

A negyedik alkalommal megrendezett Tirpák Fesztivál
részleteirõl hétfõn, a Városházán tartottak sajtótájékozta-
tót. A rendezvény szombaton 10 órakor kezdõdik és va-
sárnap délután ér véget. Az ételekért kóstolójeggyel lehet
majd fizetni, a finomságok mellett pedig számos produk-

ció színesíti a fesztivált. Többek között lesz Freddie és Peter
Srámek élõ koncertje is. Kiderült az is, hogy a különbözõ
régiókból érkezõ csapatok meg is mérkõznek egymással,
mert ismét Nyíregyháza lesz az Országos Gasztrocsata
helyszíne.

GRILLBAJNOKSÁG ÉS EPERJESI VENDÉGEK

Egészen pontosan 16 200 adag étellel készülnek az idei
fesztiválra a szervezõk. A Nyíregyháza és környéke

gasztrorégió képviselõi tirpák birkapörköltet és tirpák sü-
teményeket terítenek.

Vasárnap Országos Grillbajnokság helyszíne lesz Nyír-
egyháza. Számos kísérõrendezvény is tarkítja az idei Tir-
pák Fesztivált. Pénteken, az esemény nulladik napján a
megyei kereskedelmi és iparkamara szlovák–magyar gaz-
dasági fórumot rendez, szombaton pedig a fesztivál kere-
tein belül szlovák gasztronómiai és kulturális programok
is színesítik az eseményeket.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Fotó: Szarka Lajos

 NÉPMESE NAP(OK)
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján

rendezik meg a Jósa András Múzeumban a Magyar
Népmese Napját. A Benczúr téri épületben egész
napos programok várják a meseszeretõ közönséget.

1859. szeptember 30-án látta meg a napvilágot Be-
nedek Elek, akit generációk „nagy mesemondóként”
ismernek. 2005-tõl születésnapján rendezik meg a
Magyar Népmese Napját, amelynek célja, hogy a me-
seszeretõ emberek ezen a napon megkülönböztetett
figyelemmel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé. Szeptember 30-án, pénteken a Jósa
András Múzeumban 3 az almás igazság címmel egész
napos elfoglaltság várja a kicsiket és a nagyokat egy-
aránt. Lesz meseolvasás, almás interaktív foglalkozás,
diavetítés, de mondókák és memóriajáték is fogadja az
érdeklõdõket. A programokhoz elõzetes regisztráció

szükséges. Aki szeretne részt venni az eseményeken,
jelentkezhet az agnesroman07@gmail.com címen, vagy
a 06-20/218-1884-es telefonszámon. Programok a Sós-
tói Múzeumfaluban is fogadják a gyerekeket. Ott már
szeptember 29-én, csütörtökön megkezdõdnek az ese-
mények. A népmese napja alkalmából dr. Erdész Sán-
dor etnográfus emléke és munkássága elõtt szeretné-
nek tisztelegni egykori tisztelõi, halálának tizedik év-
fordulóján. Mivel a múzeumfalu alapító igazgatója el-
sõsorban népmese- és hiedelemkutatással foglalkozott,
ezért kígyó témanapot tartanak, amelyre óvodás és alsó
tagozatos csoportokat várnak. Itt manuális foglalkozá-
sok, mozgásos játékok és zenés, népmesés gyermek-
mûsorok fogadják a kicsiket.

Emellett a Váci Mihály Kulturális Központban és a
Móricz Zsigmond könyvtárban is lesznek programok.
Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

Indul a
fûtési szezon

A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési veze-
tékek és a hõközpontok állapotát, hogy a fûtési szezon indulására minden
üzemképes legyen.

A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdött, ettõl az idõponttól a lakó-
közösségek közös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szol-
gáltatás beindítását a társaságunk honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/
dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumen-
tum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.

A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen
a szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen leadhat-
ják ügyfélszolgálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6.
I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12. szám alatti irodaépületünkben.

A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellen-
õrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát. Rendellenes

mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni
 a Szolgáltatásfelügyelet részére.

Hibabejelentés: 42/451-644

Fûtés indításakor vagy folyamatos üzemel-
tetés esetén a radiátor zajosan mûködik,
vagy vízcsobogás hangot hall, az azt jelen-
ti, hogy levegõ van a rendszerben. Ennek
következtében a sokakat zavaró hangokon
túl az üzemeltetés sem lesz megfelelõ, mi-
vel a radiátorok nem tudnak teljesen átme-
legedni.

Kiküszöbölése légtelenítõ berendezés használatával oldható meg. A ha-
tékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévõ
fûtõtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.

Amennyiben a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfele-
lõen, akkor valószínûsíthetõ, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulaj-
donában található fûtõtest. Ebben az esetben a megfelelõ és üzembiztos
mûködés érdekében a karbantartásról, esetleges cserérõl a nyári idõszak-
ban a fogyasztóknak kell gondosodniuk.

Abban az esetben, ha a radiátort a termosztatikus
szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek,
máskor melegnek érezzük, vagy ha a fûtõtest nem tel-
jes felületén meleg, akkor az semmilyen meghibáso-
dást nem jelent. A megfelelõen mûködõ termosztati-
kus szelep csak annyi hõenergiát enged leadni,
amennyire beállították.

Számlázási információk:

Azok a fogyasztók, akik nem kiegyenlített számlázással fizetnek, szám-
láik október hónaptól már fûtési részfizetéseket is tartalmazni fognak. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen egyúttal október hónapban aktu-
alizáljuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. Eltérõ visszajelzés hi-
ányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt idõszak tény-
felhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.

KARNYÚJTÁSNYIRA AZ OTTHONTÓL

Falevél mindenhol és hosszú idõ az el-
takarítása? Mûvelné a kertjét, de a rotáci-
ós kapája elromlott vagy már elavult, és a
permetezõje, ágfûrésze sincs használha-
tó állapotban? A megoldás már közelebb
van, mint gondolná...

Nyíregyházán, a Tokaji út elején meg-
nyitotta újabb telephelyét az Agroforg Kft.,
ami már több mint 25 éve meghatározó
szerepet tölt be a magyar és megyénk me-
zõgazdasági, kertészeti, erdészeti kisgé-
pek, láncfûrészek piacán.

A több mint 400 négyzetméteres bemu-
tatóteremben egy helyen talál meg min-
dent, legyen szó lombfúvóról, permetezõ-
rõl, sövényvágóról, fûkaszáról, fûnyíróról,
netán damilról vagy éppen vágófejrõl.
Most már munkaruházati-védelmi eszkö-

zök (habkönnyû gumicsizma, munkavédel-
mi cipõk, védõszemüveg, láthatósági mel-
lény stb.), építõipari gépek (betonkeverõk,
aszfaltvágók, döngölõk, gödörfúrók stb.),

barkácsgépek és kerti bútorok (asztalok,
székek, palántanevelõ ház stb.) is várják a
vásárlókat.

A cég kínálata nemcsak termékkörrel,
hanem újabb márkákkal, többek között a
HECHT típussal is bõvült, ami közép-ke-

let-európai szinten összeforrt a megbízha-
tó, kiváló minõségû kerti gépek és eszkö-
zök fogalmával.

A raktárjainkban több mint ezer féle al-
katrész áll a vásárlóink rendelkezésére.
Nyíregyházán a Kállói úti telephelyünk to-
vábbra is ellátja a régi és új vásárlóink szer-
vizigényét. A minõség, a megbízhatóság és
a készséges kiszolgálás jellemzi mind cé-
günket, mind a szakképzett értékesítõinket.

A legnagyobb választékkal és a legjobb
árakkal várjuk egész évben a vásárlóinkat,
ÍGY HA KERTI VAGY BARKÁCSESZKÖZRE
VAN SZÜKSÉG, AKKOR AGROFORG KFT.

(x)

Várjuk Önöket nyitvatartási idõben:
hétfõtõl péntekig: 08.00–17.00, szombat: 08.00–13.00.
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OKTÓBER 2-ÁN NÉPSZAVAZÁS
A történelem folyamán mindez ideig három nagy isz-

lám hódítási kísérlet irányult Európa ellen – jelezte szer-
kesztõségünknek a héten Nyíregyházán elõadást tartó
Kulcsár Árpád történész. A fõiskolai docens, a téma ava-
tott ismerõje hangsúlyozza: az elsõ kettõ Európa aláveté-
sére nem járt eredménnyel, míg a mostani – a harmadik –
tömeges betelepüléssel érkezik.

Az elsõ nagy offenzíva 711-ben indult Hispánia elfogla-
lásával. A Nagy Károly frank császár irányításával megin-
duló visszahódítás hét évszázadot vett igénybe.

SZÁZADOKON ÁT, MEGALÁZVA
A leigázott helyi lakosságnak gyakran megszégyenítõ

öltözettel is ki kellett fejeznie alávetett helyzetét. Szicília
arab helytartója a 880-as években például elrendelte,
hogy a zsidók kötelesek textilbõl szamár formára kivá-
gott megkülönböztetõ jelzést varrni ruhájukra, a keresz-
tények számára pedig ugyanez a szégyenbélyeg disznó
alakú legyen.

HISPÁNIA UTÁN BALKÁN
A második nagy iszlám hódítási kísérlet a Balkán irá-

nyából indult 1354-ben, amikor a törökök a Dardanel-
láknál partra szálltak Európában. Gyors egymásutánban
hajtották uralmuk alá a balkáni népeket, görögöket, bol-
gárokat, albánokat, szerbeket és románokat. Az 1380-as
évek végétõl százharminc éven át módszeresen pusztí-
tották Magyarország déli területeit. A mohácsi csatát kö-
vetõen még újabb másfél évszázados pusztítássorozat kö-
vetkezett.

VALLÁSI INDOKLÁSSAL – NÁLUNK IS
E hódítások erõteljesen át voltak itatva iszlám vallási

indoklással is. A szultán mint kalifa, azaz Mohamed utóda
köteles volt az iszlám uralmát újabb és újabb területekre
kiterjeszteni. Rabló, dúló csapatai hitharcosoknak, azaz
„gázi”-nak számítottak. A szultán hadseregét Allah had-
seregének nevezték, a harcokban elesetteket pedig a
muszlim hit mártírjainak. E hadsereg számos tette vallási
parancsolatok betöltésének is minõsült.

ISZLÁM OFFENZÍVÁK EURÓPA ELLEN

KORÁN-PARANCSOK: KEGYETLENKEDÉS
Amikor a könnyûlovas akindzsik messze vidékek települé-

seit kirabolták, felégették, és szörnyû kegyetlenkedéseket kö-
vettek el, egyben a Korán 8. fejezetének egyik parancsát is
betöltötték, amely felszólítja a muszlimokat, hogy a hitetlene-
ket félemlítsék meg. A nem muszlimok elõszeretettel gyako-
rolt lenyakazása szintén vallási parancs teljesítését is jelentet-
te, hiszen a Korán 47. fejezete arra szólít fel, hogy a hitetlenek
nyakát vágják el. Így jobban érthetõ, hogy Szulejmán a mo-
hácsi csata másnapján miért vezettetett elõ kétezer láncra vert
magyar hadifoglyot a vörös szultáni sátor elé, majd ünnepé-
lyes keretek között mindnyájuknak fejét vétette. 

ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN
Európa lakói minden eszközzel felvették a küzdelmet

mind az arab, mind pedig a török offenzívával szemben.

Nemcsak politikailag, katonailag, hanem eszmei téren is.
Úgynevezett Korán-cáfolatok sora született az évszázadok
során, amelyek érvek sokaságával igyekeztek tudatosítani
Európa lakóiban, hogy a kereszténység és az iszlám telje-
sen összeegyeztethetetlen egymással.

Hangsúlyozták, hogy a Korán teljesen más istent és más
hitet hirdet mint a keresztény Szentírás. Minden bizonnyal
ez a határozott fellépés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
két elsõ muszlim offenzíva Európa alávetésére nem járt
eredménnyel.

A 20. század második felétõl bontakozott ki a harmadik
nagyszabású iszlám offenzíva Európát illetõen, melynek
fõ eszköze a muszlimok tömeges betelepülése. Az ezzel
kapcsolatos jövõ még nem ismeretes.

Dr. Kulcsár Árpád
fõiskolai docens

NYÍREGYHÁZÁN IS
TOBOROZNAK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság toborzócsoportja a nyíregyházi Continental
Arénában fogadta a határvadász-képzés iránt érdek-
lõdõket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ál-
tal szervezett I. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár el-
nevezésû rendezvényen helyet kaptak a toborzásban
részt vevõk is. Az érdeklõdõk többségét a jelentkezés
feltételei, a fizikai-erõnléti alkalmasság részletei érde-
kelték és a határvadászok konkrét feladatai. A tobor-
zócsoport tagjai a részletes tájékoztatás mellett lehe-
tõséget biztosítottak a jelentkezési lapok közös átte-
kintésére is. A képzés iránt érdeklõdõk tájékozódhat-
nak és jelentkezhetnek a toborzócsoportoknál és bár-
mely rendõri szervnél. (Forrás: police.hu)

Országjáró fórum keretein
belül érkezett Nyíregyházára
Mráz Ágoston. A politológus a
Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége meghívására tartott
elõadást a Megyeháza díszter-
mében arról, milyen megoldá-
sok lehetségesek az unió prob-
lémáira – köztük a migráns-
kérdésre.

Mráz Ágoston politológus, a
Nézõpont Intézet igazgatója kifej-
tette, nemcsak magyar, hanem európai, sõt világpolitikai
jelentõsége van annak, hogy a népvándorlási áradat, ami

VILÁGPOLITIKAI JELENTÕSÉGÛ NÉPVÁNDORLÁS

Európára nehezedik a Közel-Keletrõl, Észak-Afrikából, ezt
hogyan fogja kezelni Európa.

BRÜSSZEL ROSSZ DÖNTÉSEI
Hozzátette, az már látszik, hogy az elmúlt egy-más-

fél évben nagyon sok rossz döntést hozott Brüsszel. A
politológus elmagyarázta, van egy magyar, vagy egy kö-
zép-európai kísérlet ennek a kijavítására, ez viszont tár-
sadalmi felhatalmazást igényel. Mráz Ágoston azt mond-
ta, ilyen népszavazás, október másodikán – az Európai
Unióban elõször – Magyarországon lesz. Sehol máshol
az unióban a választópolgárok nem mondhatták el a vé-
leményüket, de ez itt megtehetõ. Hozzátette, egy felha-
talmazás lesz a Magyar Kormány és a közép-európai

vezetõk Brüsszellel szemben megfogalmazott migráci-
ós politikájához.

A KULTÚRÁNK FENNMARADÁSÁÉRT
A politológus keresztény értelmiségiként úgy vélte, Ma-

gyarország vezetése és az Európai Unió szempontjából is
változásra van szükség a bevándorlás-politikában. Szerin-
te a határok védelmére és a bajba jutott migránsoknak nem
a befogadására, hanem az õket kibocsátó államok segíté-
sére lenne szükség.

Azt mondta, a népszavazás nem a migránsok ellen
van, de az egyetlen felelõs döntés a „nem” szavazat,
amely az európai és a magyar kultúra fennmaradását
biztosítja.

Magyarország jövõje a tét címmel tartott elõadást
Kiszelly Zoltán a Váci Mihály Kulturális Központban.
A politológus az október másodikai népszavazás je-
lentõségére és az állampolgárok felelõsségére hívta fel
a figyelmet.

A politológus kifejtette, ennek a korábban megkez-
dõdött folyamatnak nem lesz vége október másodikán
este, hiszen ha nem figyelnek oda az emberek, akkor
nem egy-, másfél millió ember, hanem több tízmillió
akar majd Európába jönni és úgy élni, ahogy az itt la-
kók. Ezért van felelõsségük a szavazóknak a fülkékben.

NEM AKARNAK BEILLESZKEDNI
A politológus hozzátette, a kontinensre érkezõkre

nem az jellemzõ, hogy idejönnek és asszimilálódnak,
hanem saját kultúrájukat és szokásaikat akarják az itt
élõkre rákényszeríteni, párhuzamos társadalmakat ki-
alakítva ezzel. Az Európai Unión belül elõször a ma-
gyar állampolgároknak van lehetõségük arra, hogy ki-
fejtsék véleményüket Brüsszel bevándorlási politikájá-
val kapcsolatban. A voksolásnak ezért nagy a tétje.
Kiszelly Zoltán elmondta, fontos, hogy mindenki men-
jen el szavazni és lelkiismerete, tudása és szándéka sze-
rint voksoljon, mert a népszavazás arról szól, hogy min-
denki elmondhatja a véleményét.

FIGYELNEK A JELZÉSÜNKRE EURÓPÁBAN
Hozzátette, nagyon figyelik Magyarországot. Látha-

tó volt ez a Pozsonyi Csúcson is. Kifejtette, fontos, mit
mond Magyarország, mert Lengyelország, Magyaror-
szág, Csehország és Szlovákia, de már egyre több más
ország kritikus Berlin és Brüsszel politikájával szem-
ben. A politológus elmagyarázta, ha a magyarok most
egy jelzést adnak Európának, akkor mások is felbáto-
rodnak. Alátámasztotta, láthatóak a választási eredmé-

SOK TÍZMILLIÓAN JÖHETNEK EURÓPÁBA!

nyek Németországban, Ausztriában, Franciaországban
vagy Hollandiában. Ott is a bevándorlásellenes pártok
azok, amelyek megerõsödnek és egyre több szavazatot
kapnak. Kiszelly Zoltán hozzátette, ez a szavazás, ha jól
sikerül, akkor mondhatják más országok is, hogy szeret-
nének dönteni arról, mire költik a pénzüket, kikkel laknak
majd együtt és milyen lesz leszármazottjaik jövõje 50 vagy
100 év múlva.

NE BÍZZUK MÁSRA!
Kiszelly Zoltán azt mondta, Magyarországon már volt

rá példa, hogy idegenek telepedtek le, akik gyorsabban
szaporodtak, de az mindig valamilyen változáshoz veze-
tett. Hozzátette, Trianon közelgõ 100. évfordulója is arra
emlékeztet, hogy óvatosan kell cselekedni és nem kell a
nagytõke érdekeit ennyire kiszolgálni, mert amit Berlin és
Brüsszel akar, az nem biztos, hogy a magyaroknak jó. A
politológus szerint a népszavazást nem kell bojkottálni,
mert akkor másra bízzák a szavazópolgárok a döntést.

Nem minden párt delegált tagot az október 2-ai nép-
szavazás bizottságaiba. Nyíregyházán összesen 100 sza-
vazatszámláló bizottságot állítanak fel, amelyekbe a Fi-
desz egyenként 2, tehát összesen 200 tagot delegált, a
Jobbik összesen 31-et, az LMP 4-et, a baloldali pártok
egyet sem.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés
hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepíté-
sét?”

Október elsõ vasárnapján errõl szavaz majd az or-
szág. A népszavazáson minden 18. életévét betöltött vá-
lasztópolgár lehetõséget kap arra, hogy az urnák elé já-
rulva kifejtse véleményét a kényszerbetelepítésrõl.

ÖSSZEÁLLTAK A BIZOTTSÁGOK

Nyíregyházán 100 szavazatszámláló bizottságot ál-
lítottak fel. A minimum ötfõs bizottságokba a közgyûlés
3-3 tagot választott, a pártok delegálási határideje pén-
teken járt le. A Fidesz 2-2 tagot, azaz összesen 200 fõt
küldött, a Jobbik 31-et, az LMP pedig 4-et. A baloldali
pártok egyáltalán nem delegáltak. – Mind a 100 nyír-
egyházi szavazatszámláló bizottság összeállt, amelyek
így a felkészítésükre várnak. Jövõ héten keddtõl csütör-
tökig tartjuk a felkészítéseket, ahol a bizottság tagjai szá-
mára a legfontosabb tudnivalókat fogom ismertetni. A

szavazólapok a hét közepén érkeztek, azokat egészen
jövõ vasárnapig õrizzük, amíg kikerülnek az egyes sza-
vazóhelyiségekbe – tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Szemán Sándor, címzetes fõjegyzõ.

HOL SZAVAZHATUNK?

– A szavazáson mindenkinek igazolnia kell személy-
azonosságát és állandó lakcímét, ezért még október 2-a
elõtt érdemes ellenõrizni a személyi okmányokat – hang-
súlyozta a fõjegyzõ, ugyanis csak érvényes okmányok
birtokában lehet voksolni. Az urnákhoz járulni a 2014
októberi önkormányzati választáskor kijelölt helyeken
lehet majd. Aki azonban azóta lakcímet változtatott,
azoknak az új lakóhely szerinti szavazókörbe kell eljut-
ni. Akik állandó lakóhelyüktõl távol, de Magyarország
területén tartózkodnak a szavazás ideje alatt, de szeret-
nének élni állampolgári jogukkal, ikszelhetnek tartóz-
kodási helyükön is. Ezt azonban Nyíregyházán a Pol-
gármesteri Hivatalban személyesen, levélben vagy elekt-
ronikusan a www.valasztas.hu oldalon átjelentkezéssel
kell kezdeményezniük szeptember 30-áig. Ha valaki
külföldön tartózkodik és kérvényezte, bármely külkép-
viseleten szavazhat. Az átjelentkezés határideje külföl-
dön voksolók esetében szeptember 24.

Jövõ heti számunkban további információkkal szol-
gálunk majd a szavazással kapcsolatos, aktuális tud-
nivalókról.

Kiszelly Zoltán nagy sikerû elõadása

Mráz Ágoston

NÉPSZAVAZÁS A KVÓTÁRÓL – TUDNIVALÓK

(Szerzõk: Mikita Eszter, Piszár Tünde, Tarczy Gyula)



AKTUÁLIS

2016. SZEPTEMBER 23.10

Ez a mi napunk címmel immár 12. alkalommal ren-
dezte meg az ÉFOÉSZ megyei egyesülete a régióban élõ
fogyatékos embereknek az ingyenes napot a Nyíregyházi
Állatparkban. A 2500 sérült fiatalt a séta mellett több
program is várta. Az esemény célja az volt, hogy integ-
rálja a mássággal élõket és felhívja a többségi társadalom
tagjainak figyelmét a fogyatékos emberek értékeire.

A különleges napra 2500 sérült fiatal érkezett a régió-
ból, az ünnepélyes megnyitón a résztvevõket Jászai Meny-

AZ Õ NAPJUK VOLT

hért alpolgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, sok em-
bertársunk él fogyatékkal, ezért közös célunk, hogy õk is
emberhez méltó életet tudjanak élni, a társadalom min-
den szegmensében részt tudjanak venni úgy, mint az
egészséges társaik. Ezzel az év minden napján elmond-
hatnák: Ez a mi napunk!

12 ÉVE FOGADJÁK A FOGYATÉKKAL ÉLÕKET

A Nyíregyházi Állatpark immár 12. éve nyitja meg ka-
puit a sérült fiatalok és gyermekek elõtt. Gajdos László
igazgató hangsúlyozta, ezzel a nappal egy kicsit õk is adni
szeretnének a fogyatékkal élõknek, hiszen tudják, nagy
öröm számukra az állatparki séta.

PAPAGÁJ- ÉS FÓKASHOW

A legjobban várt pillanat a kapunyitás volt, vidáman
mentek be a nap fõszereplõi az állatpark 35 hektáros
területére. A programban szerepelt papagáj- és fókashow,
környezetvédelmi vetélkedõ, állatismereti TOTÓ, de per-
sze megismerkedhettek a park új látványosságaival és
állataival is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Elismerésben részesítette Nyíregyháza önkormányza-
ta, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr Szövetség azokat a pol-
gárõröket, rendõröket és közterület-felügyelõket, akik a
2016-os turisztikai idényben rendszeres szolgálatot lát-
tak el és kimagasló tevékenységükkel segítették a rendet
Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdõn.

Nyíregyházán már hagyomány, hogy május elejétõl
szeptember elejéig a rendõrök és a polgárõrök közös ak-
ciót hajtanak végre. Ennek lényege, hogy a két szervezet
tagjai péntek és szombat esténként végigjárják azokat a
helyeket, ahol gyakran és elõszeretettel szórakoznak a fi-
atalok. 2016-ban 18 hétvégén 445 polgárõr, 32 rendõr és
15 közterület-felügyelõ figyelt a rendre és a szórakozók
biztonságára. Közülük 36 fõ részesült elismerésben kiemel-
kedõ munkája miatt.

„ESEMÉNYTELEN” TURISZTIKAI SZEZON

Az idei turisztikai szezon a közbiztonság szempontjá-
ból is jól sikerült. A statisztikai adatok alapján csökkent a
bûncselekmények száma, külföldiek sérelmére pedig nem
is követtek el ilyen tettet. A rendõrök, a polgárõrök és a
közterület-felügyelõk hatékony közös munkájának köszön-
hetõen az úgynevezett bulinapok is eseménytelenek vol-

ELISMERTÉK A TURISZTIKÁBAN SEGÍTÕKET
tak. Dr. Kovács Ferenc polgármester kifejtette, nagyon jó
az együttmûködés a rendõrséggel, a polgárõrséggel és a
közterület-felügyelettel. Hozzátette, ez nemcsak a hétköz-

napokban fontos, hanem a nyári idõszakban is, a turiszti-
kai fõszezonban, amikor több százezer vendég érkezik
évek óta Nyíregyházára.

Az együttmûködés folytatódik, a városlakók a jövõben
is számíthatnak az egyenruhások védelmére és útbaigazí-
tására.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Dr. Kovács Ferenc polgármester elismeréseket adott át

Széchenyi István születésének 225. és nyíregyházi
látogatásának 193. évfordulója alkalmából emléktáb-
lát avattak a róla elnevezett középiskola épületének
falán. Ezzel is a legnagyobb magyarnak kívántak em-
léket állítani az oktatási intézmény tanárai és tanulói.

Szabó Attila, a Nyíregyházi SZC Széchenyi István
Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium és Kollé-
gium igazgatója azt mondta, a kulturális és a történel-
mi hagyományok a diákok nevelésében és fejlõdésé-

ben mindenképpen hasznosak. Hozzátette, ezek olyan
mély nyomokat hagynak a gyerekekben, amelyek ki-
hatnak a késõbbi életükre is.

Széchenyi szobrának megkoszorúzása mellett fel-
avatták azt az emléktáblát is, amelyet nyíregyházi lá-
togatásának tiszteletére állítottak. A feljegyzések sze-
rint ugyanis Széchenyi István 1818-tól Bihar megyé-
ben, Diószeg településen katonáskodott, ahol huszár-
kapitány is volt. Ekkor látogatott el Nyíregyházára.

Az ünnepi programokat követõen a diákok Széche-
nyivel kapcsolatos elõadásokon folytatták a megem-
lékezést. (Szerzõ: Mikita Eszter)

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

Imanapot szervezett a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületeinek Országos Szövetsége Máriapócson. Több
mint ezer, többek között fogyatékkal élõ imádkozott
közösen a Nemzeti Kegyhelyen. A MEOSZ így ünne-
pelte a civil szervezet fennállásának 35. évforduló-
ját, és ezzel kívánta felhívni a mozgáskorlátozott
emberek életkörülményeire a figyelmet.

A rendezvény házigazdája a Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, valamint
a nyíregyházi székhelyû Start Nonprofit Kft. volt. Ba-
logh Zoltán vezérigazgató elmondta, nagy öröm szá-
mukra, hogy az eseménnyel nagyobb figyelem fordul-
hatott a fogyatékkal élõkre is.

Utcai kerekesszékkel érkezett a máriapócsi kegy-
templomhoz Papp János. A fogyatékkel élõ ember
közösen imádkozott sorstársaival. Azt mondta, a cso-
dás gyógyulások helyén õ nem a csodára vár.

– Nem arra várunk, hogy most a mankókat itthagyjuk.
Tudjuk, hogy nem mindennap történik csoda, hanem,
hogy el tudjuk fogadni az állapotunkat – mondta el.

Az imanapra nagyon sok nyíregyházi is érkezett,
ráadásul házigazdaként a szervezésben nagy szere-
pet vállalt a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete, valamint a nyíregyházi szék-
helyû Start Nonprofit Kft. A szervezõk azt ígérték, jö-
võre is lesz imanap a mozgássérült emberekért.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

IMANAP MÁRIAPÓCSON
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A MAGYARORSZÁGI TERMÉSZETFOTÓSOK
KRÉMJE NYÍREGYHÁZÁN

„Az év természetfotósa 2015” címmel a NaturArt Ma-
gyar Természetfotósok Szövetség jóvoltából egy rendkí-
vüli kiállítás kerül bemutatásra a Váci Mihály Kulturális
Központ galériájában, szeptember 30-án délután 17 óra-
kor. A világszínvonalú anyag a szövetség évrõl évre meg-
hirdetett pályázatának válogatása. A fotósok között meg-
találjuk azokat a nagyágyúkat is, akik nemzetközi szin-
ten a természetfotózás élbolyába tartoznak. A pillanat
vadászai a fotózás legújabb technikai és tartalmi trend-
jeinek bemutatása mellett a nemesen egyszerû és letisz-
tult képeket is bemutatják tárlatukon. A remekmûvekbõl
minden évben egy fotóalbum kerül könyvesbolti forga-
lomba, amely kiadvány ebben a mûfajban a legszínvo-
nalasabbak közé tartozik. A szakmai megnyitót Dom-
bóvári Tibor búvárfotós tartja, aki számos nemzetközi
fotós verseny és pályázat rangos elismeréseinek tulaj-
donosa. Aki ellátogat a megnyitó ünnepségre, az része-
se lehet annak a vetítettképes elõadásnak is, amely a
víz alatti fotózás rejtelmeirõl és szépségeirõl fog szólni.

A kiállítás – amely díjmentesen tekinthetõ meg októ-
ber 26-ig – reményeink szerint sok-sok diáklátogatót is
vonzani fog a természetismeret- és a biológiaórák ke-
retében.

Lázár István
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. október 7.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

(DIÁK)SZOLGÁLAT A TÛZOLTÓKNÁL
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség az idei tanévben 21 oktatási in-
tézménybõl fogad diákokat, ezen a héten
is több középiskolából érkeznek tanulók,
ahol a tûzoltósági szakterülettel kapcso-
latos ismereteket sajátíthatják el.

Jelenleg ötvenegy oktatási intézménnyel
van megállapodása a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságnak, 2016 elsõ félévében 484 tanuló
teljesítette megyeszerte a közösségi szol-
gálatát a katasztrófavédelmi kirendeltsége-
ken, illetve tûzoltóságokon.

KOCKÁZATI HELYSZÍNEKEN IS

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat
keretében a diákok bekapcsolódhatnak a
tûzmegelõzés és a tûzvédelem, a polgári
védelem, illetve az iparbiztonság szakterü-
letének munkájába, közremûködhetnek

például iskolájuk tûzriadótervének kidolgo-
zásában, a terv gyakoroltatásának elõkészí-
tésében és végrehajtásában, az intézmény
tûzvédelmi rendszerének ellenõrzésében,
tûzoltóversenyek elõkészítésében, szervezé-
sében és lebonyolításában, de akár az õket
fogadó tûzoltólaktanya karbantartási tevé-
kenységeiben is. Aki a polgári védelem te-
rületével kíván alaposabban megismerked-
ni, az részt vehet katasztrófakockázati hely-
színek bejárásában, polgári védelmi gyakor-
latok elõkészítésében és végrehajtásában,
ifjúsági versenyek elõkészítésében és lebo-
nyolításában, vagy éppen a polgári védelmi
tervezéshez szükséges adatbázisok készíté-
sében, továbbá a lakosságfelkészítésben. Az
iparbiztonság iránt érdeklõdõ diák a veszé-
lyesáru-szállítást nyomon követõ rendszerek
karbantartásában és alkalmazásában vehet
részt, de tevékeny szerepet kaphat a kataszt-
rófavédelmi mûveleti labor jármûveinek és
eszközeinek karbantartásában.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIA
A megyei építész kamara és a Plan-

Net.hu Építõipari Mérnöki Hálózati
Klaszter, valamint számos további támoga-
tó összefogásával ezúttal negyedik alka-
lommal rendezik a Plan-net.hu Település-
fejlesztési Konferenciát városunkban, a
„ Történeti városrész rekonstrukciók és a
turizmus összefüggései” címmel.

Az Építészeti Világnap küszöbén, szep-
tember 30-án és október 1-jén (péntek-
szombat)  a  Megyeháza Bessenyei Nagy-
termében  sorra kerülõ országos rendez-
vény elsõ napján számos építészeti, urba-
nisztikai és turisztikai témájú elõadás hang-
zik el, a második napon pedig a kálló-

semjéni „Kállay-kúria és Emlékpark” meg-
tekintése a program – nem csak szakmabe-
liek számára.

A rendezvényen a szervezõk a szakma-
beliek mellett korlátozott számban további
érdeklõdõket is szívesen látnak. A jelent-
kezés végsõ határideje 2016. szeptember
28. (szerda), a jelentkezéssel kapcsolatos
további információkat a www.artvital.hu, 
www.szab-mek.hu,  www.mut.hu  honla-
pokon, valamint az ART VITAL Kft., Nyír-
egyháza, Selyem u. 21. alatti titkárságán
személyesen, vagy telefonon  (+36-42/788-
547) is kaphatnak a szakmabeliek és a téma
iránt nyitott érdeklõdõk.
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A sivatag mátkájának is nevezik a Szíriában található,
1980-tól a világörökség részét képezõ ókori várost, me-
lyet újabb kori pusztítása elõtt, az utolsók egyikeként fény-
képezhetett a nyíregyházi Sipos László, Forster-érmes fo-
tográfus.

Az egykor mesés szépségû „metropolis” maradványai
Damaszkusztól 215 kilométerre, északkeleten találhatók,

BARANGOLÁS A SIVATAG MÁTKÁJÁBAN: PALMYRA
s hogy a történelem viszontagságai, a „viharos” évezre-
dek dacára milyen fenséges volt, arról bizonyosodhatunk
meg annak a több mint 80 fekete-fehér képnek a láttán,
amelyeket a neves fotós nemrég megjelent, 11. köteté-
ben, az In memoriam Palmyrában tekinthetünk meg.

SZÍR-SIVATAG OÁZISA...

A palmyra név egyes értelmezõk szerint pálmafát jelent,
ami arra utal, hogy a Szír-sivatag egyik oázisát népesítették
be az itt élõk. Fontos kereskedelmi útvonalak haladtak át
ezen a vidéken, ami hozzájárult a fejlõdéséhez. Nem vé-
letlen a kötet borítójának fekete kerete, hiszen az Iszlám
Állam rombolásának következtében ezek a csodák napja-
inkban szörnyû sorsra jutottak. Pedig ezen a helyen már
Hammurapi idején virágzó település állt, s a Bibliában Sa-
lamon városaként szerepel a Királyok elsõ könyvében.

REJTETT HELYEK

A fénykorát Zenóbia királynõ idején élte, aki hatalmas
területeket hódított meg Kis-Ázsiában, amivel felbõszítet-
te Aurelianus császárt, aki ezért bosszúból 273-ban le-
romboltatta Zenóbia kedvelt városát. Több mint száz éve
aztán fõnixmadárként újjáéledtek a romok, nagyarányú
ásatások indultak, s amint Sipos László fényképei tanúsít-
ják, lenyûgözi nézõit az antik épületek együttese. Azért is
különösen figyelemre méltóak ezek a képek, mert készí-
tõjük tagja az ICOMOS-nak, az UNESCO mûemlékvé-
delmi világszervezetének, s ilyen minõségében bejutott
olyan területekre is, amelyeket a régészeti feltárások miatt

elzártak a látogatók elõl. Módjában állt felvételeket készí-
teni Szíria területének legnagyobb archeológiai emlékhe-
lyén még az újabb rombolások elõtt. Csak reménykedhe-
tünk abban, hogy a „sivatag mátkája” a XXI. században
nem válik sivataggá.                         (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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19SZEPTEMBER
HÉTFÕ

18SZEPTEMBER
VASÁRNAP17SZEPTEMBER

SZOMBAT

20SZEPTEMBER
KEDD

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 25., vasárnap 18.00
NYKC–Algyõ férfi kézilabda-mérkõzés
közvetítése

Szeptember 23–25., péntek–vasárnap
Lõtér, Sportlövõ Junior magyar bajnokság

Szeptember 24., szombat 18.00
Continental Aréna, NYKC–Algyõ férfi
kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

NYÍRSÉG KUPA
Hetedik alkalommal rendezték meg

a Nyírség Kupa nemzetközi atlétikai
dobóversenyt Nyíregyházán. A Sport-
centrum versenyzõi számára ez volt az
idényzáró. A határon túlról is érkeztek
versenyzõk, Romániából többen is rajt-
hoz álltak. A hazaiak közül Szikszai Ró-
bert mögött mozgalmas szezon van, a
diszkoszvetõ sokat fejlõdött, több mint
tíz alkalommal dobott 60 méter fölött.
Bár az olimpiai kiküldetési szintet most
még nem sikerült teljesíteni, Szikszai
Róbert abban bízik, négy év múlva már
ott lehet Japánban. A nyíregyháziak
összesen öt arany-, négy ezüst- és hat
bronzérmet gyûjtöttek.

RANGADÓ JÖN
A Törökszentmiklósi Székács elleni

meccset követõen az NYKC legutóbb
Szigetszentmiklóson is gyõzött. A ké-
zilabdások a tavalyi bajnokcsapat, a
ContiTech Algyõ ellen folytathatják jó
sorozatukat. Szeptember 24-én, szom-
baton este 18 órakor a Continental
Arénában kezdõdõ mérkõzésre várják
a kézilabdabarátokat, szurkolókat,
hogy minél többen buzdítsák a fiúkat
a rendkívül izgalmasnak ígérkezõ
mérkõzésen. A Nyíregyházi Sportcent-
rum utánpótláskorú kézilabdázói és
egy kísérõ ingyen tekintheti meg a
mérkõzést! Az NYKC jelenleg harma-
dik a tabellán.

FELKÉSZÜLÉS
Megkezdték a felkészülést a Nyíregy-

házi Sportcentrum úszói. A rövid nyári
szünet után három hete ismét munkába
álltak a versenyzõk. Egy régi-új úszóval
is bõvült a keret. Buskó Csenge az el-
múlt évet Dortmundban töltötte, most
viszont visszatért, és ismét edzésbe állt.
Szurovcsák Ivett számára az idei szep-
tember eleje különösen emlékezetes
volt, mivel 18. születésnapját ünnepel-
hette. Ivett számára a tavalyi év nagyon
eredményes volt, a magyar bajnokságon
dobogóra is állhatott. Hasonló a célki-
tûzés most is, és szeretne már a rövid
pályás OB-n is érmet szerezni.

EDZÕMECCSEK
Csak rövid pihenõt kaptak a Fatum

Nyíregyháza játékosai a békéscsabai
edzõmérkõzések után, hétfõn és kedden
már Kaposváron lépett pályára a nõi
röplabdaegyüttes. A találkozó pikanté-
riáját adta, hogy Horváth András, a nyír-
ségiek vezetõedzõje Kaposváron szüle-
tett, míg a házigazda épp a nyáron szer-
zõdtette a Fatumtól Sitkey Mariannt. A
nyíregyháziak ezúttal kétszer is 4–0-ra
nyertek, korábban pedig a bajnoki cím-
védõ Békéscsabát verték meg két alka-
lommal is a mieink, azaz a forma több
mint biztató. A bajnokság október vé-
gén kezdõdik.

A SPORT LEGYEN A TIED!
13 különbözõ sportágat próbálhattak ki

a diákok a „Sport Legyen a Tied!” nyír-
egyházi állomásán. A tavaly indult prog-
ram célja, hogy a fiatalok megismerked-
hessenek a különbözõ sportágakkal.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és
a Magyar Diáksport Szövetség által szerve-
zett esemény 2015-ben indult, és azóta 110
tankerület vett részt a programban. Balogh
Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnö-
ke szerint az ilyen eseményeknek is köszön-
hetõ, hogy nõ a sportoló gyerekek száma.

– Érezhetõ a gyerekszám-emelkedés, ami
részben a Sport Legyen a Tied! program-
nak is köszönhetõ, részben pedig a többi
egyéb támogatásnak, mint a TAO és a ki-
emelt sportágak támogatása. Ezeknek az
összessége adja, hogy az igazolt sportolók
aránya növekszik – mondta Balogh Gábor,
az MDSZ elnöke.

Nyíregyháza a 14. település volt, ahol
kosarazhattak, vívhattak vagy éppen csel-
gáncsozhattak a diákok. Több mint ezer
gyerek vett részt az eseményen.

– Egy-egy olimpia után érezhetõen több
gyerek kezd el úszni, vívni vagy kajakoz-
ni. A lényeg, hogy megtartsuk õket a sport
és a mozgás mellett, akkor is, ha nem lesz-

nek élsportolók – mondta dr. Szabó Tün-
de, sportért felelõs államtitkár.

Nyíregyházán az elmúlt években több
tornaterem is megújult és számos szabad-
téri kondipark épült, többségében iskolák
mellett. Rövidesen megépülhet az uszoda
is. Ehhez a Vízilabda Szövetség támogatá-
sára van szükség, és a város a saját erõhöz
állami forrást is szeretne igénybe venni. Az
elõkészületek jól haladnak.

– Az önkormányzat részérõl, ami a mi
feladatunk, mindent elvégeztünk, készen
állnak a tervek, így csak a döntésre várunk
a szövetség részérõl – mondta dr. Kovács
Ferenc polgármester.

A Sport Legyen a Tied! program további
hat településen folytatódik az országban.

Több sportág is nagyon népszerû volt a
gyerekek körében

BÜSZKÉK VAGYUNK!

Hazaérkezett a riói paralimpiáról Ve-
res Amarilla. A kerekesszékes vívásban
bronzérmes sportolót, valamint Hele-
brandt Mátét, az olimpián 28. helyen cél-
ba érõ atlétát is köszöntötték a Városhá-
zán. Mindkét sportoló élete legjobb tel-
jesítményét nyújtotta, és méltón képvisel-
te Nyíregyházát.

Kedden landolt Ferihegyen a magyar
paralimpiai csapatot szállító repülõgép,
mely Rióból tért haza. A mieink 18 érmet
szereztek, ebbõl egyet Veres Amarilla, az
NYVSC kerekesszékes vívója. Csapatban a
párbajtõrversenyben a harmadik helyen
zártak. Õt és az olimpián gyaloglásban
egyéni csúccsal a 28. helyen végzõ He-
lebrandt Mátét is köszöntötte Nyíregyháza
polgármestere, valamint megajándékozta a
felkészítõ edzõket és a családtagokat is,
akik nélkül nem érhették volna el a sporto-
lók ezeket az eredményeket.

– 2012-ben adtuk át a kerekesszékes-
vívó-termet, és akkor sokan nem értették a
döntést. Rövidesen az atléták is egy új cent-
rumban készülhetnek, azaz az önkormány-
zat igyekszik megteremteni a hátteret, de

ezek az eredmények a versenyzõk és edzõ-
ik munkájának köszönhetõk – mondta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Helebrandt Máté számára nagyon sike-
res volt a szezon. Az olimpia mellett ma-
gyar bajnok lett egyéniben és csapatban is,
valamint megnyerte a Szuper Ligát. Kacér-
kodik a gondolattal, hogy a jövõ évi VB-n
a 20 helyett 50 kilométeren áll rajthoz.

– Londonban voltam életem elsõ olimpi-
áján, ott lesz a VB. Olyan az idõjárás és a
pálya, hogy elképzelhetõ, a hosszabb távon
állok majd rajthoz – mondta Helebrandt
Máté atléta.

Veres Amarilla élete elsõ paralimpiáján
vehetett részt, és egyéniben ötödik, csapat-
ban harmadik lett. 44–43-nál õ vitte be a
gyõztes tust.

– Csak a szakmára gondoltam, amit az
edzõk kintrõl mondtak. Bár egyéni verseny,
mi csapatként dolgoztunk végig, és tudtam,
hogy meg tudom csinálni. Sikerült, aminek
nagyon örülök – mondta Veres Amarilla,
kerekesszékes vívó.

A sportolók most rövid pihenõt kapnak,
majd kezdõdik a felkészülés a következõ
szezonra.

Veres Amarillát, Helebrandt Mátét és edzõiket, Pákey Bélát és Pokrovenszki Józsefet
köszöntötte Nyíregyháza polgármestere
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TECHNIKA ÉS TÖRTÉNELEM
Szeptember 26-áig fogadja a nevezéseket a Móricz

Zsigmond könyvtár az ’56 szelleme címmel meghir-
detett fotópályázatra.

A digitális technika nyújt lehetõséget arra, hogy if-
jak és tapasztaltabb fotósok megjelölt adatbázisok se-
gítségével idézzék vissza a 60 esztendõvel ezelõtti
Nyíregyháza forradalmi helyszíneit, a kor hangulatát
és színeit, de hagyjanak nyomot az utánunk jövõknek
a mai Nyíregyháza képeirõl, színeirõl és hangulatá-
ról. A történelmi hitelességen túl a kreativitásra kell
hivatkozni, hogyan is mutat a két világ egymás mel-
lett-fölött, s mit üzen a mai apáknak és fiúknak, majd
a 2076-ban emlékezõ apáknak és fiúknak 1956 szel-
leme. Az 1956-os fényképek a Jósa András Múzeum
együttmûködésének köszönhetõen a http://
www.mzsk.hu/digitalis-helyismereti-archivum/, vala-
mint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tárának https://www.abtl.hu/spyOne/ elektronikus fe-
lületén érhetõk el. Az egyéni alkotók maximum 5 da-
rab fekete-fehér, illetve színes fotót küldhetnek októ-
ber 3-áig jpg formátumban a titkarsag@mzsk.hu e-mail
címre, illetve más adathordozón a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárba.

A fotókat háromtagú szakmai zsûri bírálja el, s dönt
a nyertesekrõl, akik 30, 20 és 10 ezer forint értékû
vásárlási utalványt nyernek. Az eredményhirdetésre
és a képek kiállítására az Õszi Könyvtári Napok ide-
jén kerül sor. A nevezési lapot, de egyéb fontos infor-
mációkat is a www.mzsk.hu honlapon találják.

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM
Horváth Margit Evitaként robbant be 1998 nyarán a

nyíregyházi Szabadtéri Színpadon, majd a következõ
évadban a Móricz Zsigmond Színház tagja lett, s bûvö-
li el közönségét azóta is prózai és zenés szerepekben
egyaránt. A Muzsikáló Múzeum vendégeként szeptem-
ber 23-án, pénteken 17.00 órától Kazár Pál, a színház
zenei vezetõje társaságában lép színpadra a Jósa And-
rás Múzeumban.

VÍZÜGYI KONFERENCIA
Gróf Széchenyi István születésének 225. és a Tisza

szabályozásának 170. évfordulóján rendez tudomá-
nyos konferenciát a Jósa András Múzeum szeptember
28-án 10.30-tól az intézmény második emeletén „Szé-
chenyi István és a Tisza szabályozása 1846-ban” cím-
mel. A vízügyi konferencia zárásaként megnyílik az a
fotókiállítás, mely az 1940-es árvíz megyei katasztró-
fáját és az eseményeket dokumentálja. A Kállay Gyûj-
temény az év végéig várja a látogatókat az 1846-os Ti-
sza-szabályozást bemutató kiállítással.

SZÜRET UTCZA KONCERT. Szeptember 23-án 20.00
órától a Szüret Utcza együttes koncertezik a Városmajori
Mûvelõdési Házban. A belépés díjtalan!

KÖZBIZTONSÁGI CSALÁDI NAP. Szeptember 24-én
8.00 órától Közbiztonsági Családi Napra várják az érdek-
lõdõket a Szabó Lõrinc Tagintézménybe (Sóstóhegy, Igri-
ce u. 6.). Programok: kommandós és kutyás bemutató; csa-
patversenyek; sóstóhegyi nyugdíjasok; illetve óvodások és
iskolások mûsora; Lulu Bohóc; Hang-Szín Tanoda; ered-
ményhirdetés és díjak átadása.

KÕ-SZÍN-TÉR. Szeptember 10-én megnyitotta kapuit a
gávavencsellõi Kõ-Szín-Tér Nemzetközi Kõszobrász és Fes-
tõ Mûvésztelep válogatott munkáiból összeállított kiállí-
tás a Váci Mihály Kulturális Központban. A sokszínû, né-
hol monumentális festmények és szobrok szeptember 24-
éig, 9.00–19.00 óráig még megtekinthetõk a kulturális
központ földszintjén, valamint a galériaszinten.

ULTIDÖNTÕ. A Magyar Ulti Szövetség szeptember 24-
én 9.00–16.00 óra között a nyíregyházi Nyíri Fészek Étte-
remben rendezi a társasági ulti egyéni országos döntõjét.
A sportesemény házigazdája a Nyíri Fészek Ulti Egyesü-
let. Az országos döntõ Nyíregyháza 2016. év kiemelkedõ
sportrendezvényei között szerepel.

AJÁNDÉKDOBOZ-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár kre-
atív foglalkozása: szeptember 24-én 9.30: Ajándékdoboz
készítése – színes papírból. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: szeptember 24-én 16.00: Jancsi és Juliska. 25-én 10.00:
A három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA 2016. Szeptember 27-én 14.00
órától Az idõsödõ ember életmódja címmel dr. Lipóczki
Imre fõorvos-természetgyógyász tart elõadást. Helyszín:
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában szeptember 27-én 16.30-kor a  Könyvtári 
teadélután címû programsorozat keretében „Fiatal lányok,
fiatal srácok – Nyíregyháza ifjúsága egy helyi kutatás ered-
ményei alapján” címmel  dr. Huszti Éva (a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Karának oktatója) tart elõadást.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: szep-
tember 27-én 16.30: Író-olvasó találkozó. Költõk egymás
közt – Szabó T. Anna és Kürti László. 28-án 16.30: Turiszti-
kai klub. Utazók a könyvtárban. Vetítettképes úti élmény-
beszámoló. Téma: a Magas-Tátra. Elõadó: Hatvani Lajos ter-
mészetbarát. 30-án 9.00–18.00: Népmese Napja. Nonstop
mesefelolvasó nap. Vendég: Fábián Éva mesemondó,
Görömbõ Kompánia.

BOLDOGSÁG KLUB címmel a pozitív pszichológia
alapjaira épülõ foglalkozássorozat indul a Váci Mihály Kul-
turális Központban, amelynek célja, hogy a résztvevõk job-
ban boldoguljanak társas kapcsolataikban, optimistábbak
és elfogadóbbak legyenek a mindennapokban. Az elsõ fog-
lalkozás idõpontja: szeptember 27-én 17.00 óra. Informá-
ció: 42/411-822/104-es mellék.

„KEZDET ÉS VÉG”. A Jósavárosi Irodalmi Kör legköze-
lebbi összejövetelét szeptember 28-án 10.00 órai kezdet-
tel tartja a Nyírség Könyvtár Alapítványnál (Ungvár stny.
5.). Megismerkedünk T. Bognár Márta (Török Ferencné)

„Kezdet és vég” c. regényével. Közremûködnek: Djogni
Joel Ségnon, Pagonyi Szabó János és Tamaskovics Lászlóné.

AZ ÚJRAÉLESZTÉSRÕL... A Városmajori Mûvelõdési
Házban mûködõ Szív klub foglalkozásán szeptember 28-
án 17.00 órától Hegedûs János  mentõtiszt tart elõadást
az újraélesztésrõl, amelynek technikáját, illetve a defib-
rillátor használatát is megtanulhatják az érdeklõdõk. In-
formáció: 42/434-002.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Molnár Ibolya festménykiállítá-
sára várják az érdeklõdõket szeptember 30-áig, a könyv-
tár nyitvatartási rendjében. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár kamaraterme.

UTAZÁSI VIDEÓK VERSENYE. A Krúdy Gyula Art Mozi
„ Távoli tájak, varázslatos mozgóképek” címmel nyári uta-
zási videók versenyét hirdeti meg, amelyre a szervezõk
október 1-jéig várják a nyaralások legszebb, legérdeke-
sebb pillanatait megörökítõ kisfilmeket. További informá-
ció: drabancz.robert@nye.hu.

BÉLYEGKIÁLLÍTÁS. A Zene Világnapja alkalmából meg-
rendezendõ Zenetörténeti mozaikok bélyegképekben címû
bélyegkiállítás megnyitójára várják az érdeklõdõket a Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola emeleti társalgó-
jába október 3-án 16.00 órára. Megnyitja: Nikodém Gab-
riella, a budapesti Bélyegmúzeum igazgató asszonya. A
tablók tartalma: mediterrán gyökerek, középkori zene,
Ingres hegedûje, karmesterek, zenei versenyek, fesztivá-
lok, magyar zeneszerzõk, Wagner, Verdi, egyházi muzsi-
ka, opera, operett. Megtekinthetõ: október 28-áig. A meg-
nyitó után, 16.30 órakor a zeneiskola hangversenytermé-
ben ünnepi hangversenyt tartanak. A belépés díjtalan!

ÕSZI TÁRLAT. Hetedik alkalommal rendezte meg a Jósa
András Múzeum a megyében élõ és alkotó képzõ- és ipar-
mûvészek éves seregszemléjét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Õszi Tárlatot. Az idei kiállítás az 1956-os forrada-
lomnak állít emléket. A 33 alkotás október 9-éig tekinthe-
tõ meg az intézményben.

„HOMO ET NATURA” címmel a Mezõtúri Képzõmû-
vészeti Alkotótelep 35 éves jubileumi kiállítása tekinthetõ
meg október 22-éig a Nyíregyházi Városi Galériában,
keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

FESZTIVÁL AZ ÁLLATOKÉRT
Az Állatbarát Alapítvány várja az érdeklõdõket szep-

tember 25-én 9.00–15.00 óra között a Fesztivál az
állatokért rendezvényére. Helyszín: Bujtosi Városliget.
Program: Engedelmességi Flashmob – Óriási Közös
Kutya suli. A Rosszcsont Kutya suli bemutatója. Agility
– akik elõtt nincs akadály! A MEOE Nyíregyházi Szer-
vezetének ügyességi bemutatója. Behívásos verseny
– Szófogadó kutyák és profi gazdik viadala. Állati be-
mutató – Egzotikus állatok ügyességi bemutatója.
Keverék kutyák szépségversenye. Tombola. Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.

BESZÉLGETÉSEK A 20. SZÁZADRÓL. A megyei levél-
tárban szeptember 26-án 15.00 órától a Beszélgetések a
20. századról címû rendezvény keretében Kopka János, a
Kelet-Magyarország volt fõszerkesztõje Hammel József és
Elek Emil fotóriporterekkel, a Kelet-Magyarország egykori
munkatársaival beszélget. A Jósa András Múzeumban lévõ
Hammel-gyûjteményt Sipeki Péter fotóriporter, Hammel
József unokája mutatja be.

CSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK... A Bencs Villa programja: szep-
tember 26-án 17.00: Csak ülök és mesélek... (Egy este
Czimbula Novák Ibolyával.) Közremûködik: Dudás Vivien.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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BERKY NÁNDOR SZOBRÁSZMÛVÉSZ
NYÍREGYHÁZI MUNKÁSSÁGA 1.

Berky Nándor 105 évvel ezelõtt,
1911. szeptember 20-án született a
vajdasági Versec városában. Iskolai
tanulmányait Nyíregyházán 1922-
ben, a Községi Polgári Fiúiskolában
kezdte meg, ahol a rajzórákat Z.
Szalay Pál festõmûvész tartotta. Az
1926/27-es tanévben önképzõköri
pályadíjat nyert Osváth Imrével, a
késõbb szintén szobrászmûvésszé lett
diáktársával.

Alapító tagja a Benczúr Körnek,
amely 1931-tõl fiatal helyi mûvészek-
nek adott teret és lehetõséget tehet-
ségük kibontakoztatására. Egy évvel
késõbb már „feltûnõ szobrásztehet-
ségnek” nevezi és a „magyar faj ígé-
retének” tartja a Nyírvidék újságíró-
ja. Az ifjú szobrász „minden elõzetes tanulmány nélkül
kizárólag a maga szorgalmából a nyers és durva anyag-
ból szobrokat mintáz, olyan szobrokat, amelyek méltán
keltenek feltûnést”. Néhány alkotása ebbõl az idõbõl:
Benczúr Gyula mellszobra, Rákosi Jenõ portréja, a For-
rás címû nõi aktja, realisztikus munkája a Hazatérõ zsel-
lér, a Gondolkozó ember pedig „Berky tehetségének
legszebb dokumentuma”. Mûvészete méltó lenne a

megye és a város támogatására, hiszen
„mûvészi pályafutásával dicsõséget
szerezhet városunknak”. Ugyancsak
1932-ben faragja kõbe volt iskolája
egykori igazgatójának, Kardos István-
nak és névadójának, Jókai Mórnak a
szobrait, amelyeket az iskola alapí-
tásának 25. évfordulója alkalmából
lepleznek le. A városháza dísztermé-
ben több alkalommal is kiállítás nyí-
lik Berky mûveinek bemutatására,
amelyek között már kerámiaalkotá-
sai is megtekinthetõk.

1935-ben megbízzák a debreceni
Péterfia utcai laktanyában felállítan-
dó Rákóczi-szobor elkészítésével. Az
ólomból öntött szobor a m. kir. 12.
„II. Rákóczi Ferenc” honvéd gyalog-

ezred elsõ zászlóaljának tiszti, altiszti karának és legény-
ségének az adakozásából készült. Az 1938-as kiállítá-
sokon a fonó leányt ábrázoló dombormûvével és Sza-
bolcs vezér szobrával hívja fel magára a figyelmet. Eze-
ket az alkotásait már fõvárosi és nagyvárosi tárlatokon
is szívesen látná a kiállításokról tudósító.


