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OLTÁSI KAMPÁNY KISMAMÁKNAK
A kismamák számára indított oltási kampányt a nyír-

egyházi operatív munkacsoport javaslatát elfogadva az
önkormányzat. A cél, hogy a kismamák és a várandós
anyukák minél nagyobb számban vegyék igénybe a koro-
navírus elleni vakcinát, ezzel védettséget szerezve ma-
guk és a csecsemõik, magzataik számára – tájékoztatta
szerkesztõségünket a Városháza Sajtószolgálat útján dr.
Kása Brigitta aljegyzõ.

Magyarországon március 26-ától regisztrálhatnak a kis-
mamák a koronavírus elleni védõoltás felvételére. A szak-
emberek a kismamáknak a 2. és 3. trimeszterben ajánl-
ják az oltás felvételét, azaz a várandósság 4. hónapjától.

MEGELÕZHETÕK A SÚLYOS SZÖVÕDMÉNYEK
A fertõzöttek számának emelkedésével arányosan a

várandósok is nagyobb veszélyben vannak, nagyobb a
fertõzõdés kockázata. Az élet védelmében a nõgyógyász

és immunológus szakemberek javasolják a kismamák
vakcinázását, ezáltal a súlyos szövõdmények megelõz-
hetõk. Emellett a vakcina hatására termelt anyai ellen-
anyagok a méhlepényen keresztül hatékonyabban jut-
nak be a baba szervezetébe, így õ is védettséget szerez
már az anyaméhben. Éppen ezért – a nyíregyházi opera-
tív munkacsoport javaslatát elfogadva – az önkormány-
zat külön oltási kampányt indított a területi védõnõk be-
vonásával.

A VÉDÕOLTÁS VESZÉLYTELENEBB
– Próbáljuk a kismamákat olyan hiteles információkkal

ellátni, amivel érzékeltetni tudjuk, hogy a védõoltás beadása
sokkal veszélytelenebb, mint megkapni a vírust. Azt vettük
észre ugyanis, hogy feltûnõen magas a magzati elhalások
és vetélések száma ebben a covidos idõszakban – mondta
el érdeklõdésünkre Holikné Sajtos Ágnes védõnõ.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ELHUNYT LÖVEI CSABA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése, a vá-

ros vezetõi és a Polgármesteri Hivatal dolgozói meg-
döbbenéssel és mély megrendüléssel értesültek, hogy
tragikus hirtelenséggel elhunyt Lövei Csaba önkor-
mányzati képviselõ – írta közleményében Nyíregy-
háza Sajtószolgálata. A Szövetségben Nyíregyházá-
ért ellenzéki frakció tagja 58 esztendõs volt. Az ön-
kormányzat Lövei Csabát saját halottjának tekinti, és
ezúton is mély együttérzésérõl és õszinte részvétérõl
biztosítja gyászoló családját és munkatársait. A város-
házi közlemény felidézi Lövei Csaba közéleti pálya-
futását. Eszerint már 1994 és 1998 között önkormány-
zati képviselõ volt az SZDSZ színeiben, 2014 és 2019
között az MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-Összefogás kép-
viseletében. 2019-tõl a 3. számú egyéni választóke-
rületben dolgozott önkormányzati képviselõként, a
Szövetségben Nyíregyházáért ellenzéki frakció tagja-
ként. Az évek során számos közgyûlési bizottság tag-
ja volt. (Búcsúgondolatok a 2. oldalon.)

BAJNOK CSAPATUNK VAN!

14 év után ismét bajnok lett a Fatum Nyíregyháza nõi röplabdacsapat, így a következõ idényben a Bajnokok Ligája
fõtábláján szerepelhetnek. Idén ráadásul dupláztak, hiszen a Magyar Kupát is megnyerték.

FUTÓKÖRÖS SPORTPARKOK KÉSZÜLTEK EL
Végéhez ért a 9 új kondiparkot

és 2 futópályát magában foglaló
beruházás Nyíregyházán. A Szé-
na téri, a Continental Arénánál
lévõ, a jósavárosi kettõ, a Stadion
utcai, a rozsrétszõlõi és a kertvá-
rosi után a héten elkészült – a
Nemzeti Szabadidõs – Egészség és
Sportpark Program III. üteme ke-
retében – Nyírszõlõsön és a Ma-

lomkertben (képünkön) megépített 2 db „D” típusú sportpark és 200 méteres futókör is.
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TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL HUNYT EL
LÖVEI CSABA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

ELHUNYT
DR. BÁNSZKI ISTVÁN

Életének 93. esztendejében, április 13-án elhunyt
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
um egykori igazgatója, az Apáczai-díjjal és Inczédy
György Életmûdíjjal kitüntetett dr. Bánszki István.
A gyászhírt az intézmény hivatalos közösségi olda-
lán jelentette be.

Bánszki István
1929-ben született
N y í r e g y h á z á n ,
majd 1948-ban, a
nyo lcosz t á l yo s
Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimná-
ziumban tett érett-
ségit az utolsó, még
egyházi évfolya-
mon. Az ELTE ma-
gyar–francia sza-
kán szerzett okle-
véllel hazajött szü-
lõvárosába, s taná-
ri pályája szinte
minden területet felölelt, hiszen tevékenykedett ne-
velõtanárként, középiskolai tanárként, középisko-
lai szakfelügyelõként, 1968-tól a tanárképzõ fõis-
kola irodalom tanszékén docens. 1992-ben az
evangélikus egyház visszakapta a megye legrégeb-
ben, 1806-ban alapított középiskoláját, és ismét
megszervezhették a nevelõ-oktató munkát az egy-
ház kebelén belül. Elsõ igazgatónak a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház dr. Bánszki Istvánt ne-
vezte ki, és 1999. július elsejéig, nyugalomba vo-
nulásáig látta el az igazgatói feladatot. Bánszki ta-
nár úr 1972-tõl kutatta Bessenyei életét és filozófi-
ai munkásságát, a témában rengeteget publikált.
1987-ben alapították meg a Bessenyei Társaságot –
melyet elnökölt – a Bessenyei-kultusz ápolása, és
a megye szellemi életének megpezsdítése érdeké-
ben. Munkássága elismeréseként megkapta a pe-
dagógusoknak adható legmagasabb kitüntetést, az
Apáczai Csere János-díjat, valamint a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház által alapított Péterfy Sán-
dor emlékérmet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Inczédy György Életmûdíjjal is-
merte el. Bánszki István 93 esztendõs volt.

(Forrás:  Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium, napkeletnepe.hu)

Mint arról címlapunkon beszámoltunk, 58 esztendõs
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Lövei Csaba ön-
kormányzati képviselõ, a Szövetségben Nyíregyházáért
frakció tagja. (A búcsúszövegek teljes terjedelmükben a
nyiregyhaza.hu városi webportálon olvashatók.)

Hétfõn kiadott közleményében Nyíregyháza Sajtószol-
gálata felidézi, hogy Lövei Csaba az évek során számos
közgyûlési bizottság tagja volt. 1995–1998 között az Ok-
tatási Bizottság alelnöke, valamint a Közmûvelõdési, Ifjú-
sági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága képvi-
selõ tagja volt, 1998 és 2002 között a Kulturális Bizottság
külsõs tagja, 2002 és 2006 között a Városüzemeltetési Bi-
zottság külsõs tagja, 2006 és 2010 között a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság külsõs tagja, 2014 és 2019
között a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a
Városstratégiai Bizottság képviselõ bizottsági tagja, 2019-
tõl a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Város-
stratégiai Bizottság képviselõ bizottsági tagja volt.

BÚCSÚZIK A SZÖVETSÉGBEN
NYÍREGYHÁZÁÉRT FRAKCIÓ

A Szövetségben Nyíregyházáért frakció szerkesztõsé-
günkhöz eljuttatott búcsúsoraiban úgy fogalmaz, Lövei Csa-
ba Miskolcon született 1963-ban, de édesanyja családja
révén vannak mély megyebeli kötõdései. Középiskolai ta-
nulmányait Sárospatakon végezte, Nyíregyházára 1983-
ban került, a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola törté-
nelem–népmûvelés szakára. A fõiskola elvégzése után egy
évig Szolnokon dolgozott egy középiskolai kollégiumban,
majd visszatért, ahogy õ érezte, hazatért Nyíregyházára.
Innen járt ki Hajdúhadházra történelmet tanítani két évig.
Az aktív politikai évei 1990-tõl kezdõdtek. Ennek az év-
nek a júniusától az SZDSZ megyei irodájának fõállású

munkatársa lett. A rendíthetetlen hitet Lövei Csaba mind-
végig képviselte politikai pályáján, és még valami nagyon
fontosat. Az erkölcsi alapú, törvényességi keretekkel alátá-
masztott és arra felépülõ becsületességet és kérlelhetetlen-
séget, amiért mindvégig elszántan küzdött. Ezen erényeit
és harcosságát a különbözõ helyi testületekben is folyama-
tosan bizonyította. 2019-tõl egyéni képviselõként szívén
viselte választókerülete sorsát, gondjait. Elkötelezett tenni
akarásával segítette választóit a legnagyobb ügyeikben, de
a legkisebb problémáik megoldását is mindig céltudatosan
megkereste. „Mindannyiunknak hiányozni fog erkölcsös-
séged, kérlelhetetlenséged, becsületességed, éles logikád!
Igazságérzetedet, töretlen tenni akarásodat soha sem fe-
lejtjük el, szívünkben, lelkünkben követendõ példaként
örökké megõrizzük... Nyugodj békében!” – írja nekrológ-
jában a Szövetségben Nyíregyházáért frakció.

EGYÜTTÉRZÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Fi-
desz-KDNP frakciója megrendüléssel értesült Lövei
Csaba önkormányzati képviselõ tragikus hirtelenség-
gel bekövetkezett haláláról. „A halált – mint a világ-
egyetemet – nem lehet értelemmel megközelíteni.
Nincs értelme. „Csak van”, mint a föltétlen tények,
értelem nélkül.” (Márai Sándor) Együttérzésünket és
õszinte részvétünket ezúton fejezzük ki, megnyugvást
kívánva a gyászoló családnak és munkatársainak.

(Fidesz-KDNP frakció)

MÉLY CSEND, ÜRESSÉG ÉS DÖBBENET

Elment Lövei Csaba önkormányzati képviselõ. Igazi
hazafi volt és lokálpatrióta. Mély meggyõzõdéssel, hit-
tel és teljes odaadással végezte önkormányzati mun-
káját az emberek érdekében. 1990-tõl részt vett a régi
rendszer lebontásában Nyíregyházán. Az SZDSZ me-
gyei irodavezetõjeként Záhonytól Nyíregyházán-
Nagykállón át Csengerig fáradhatatlanul szervezte a
liberális párt „sejtjeit”. Többször volt önkormányzati
képviselõ, több bizottság tagjaként és elnökeként is egy
szebb és igazságosabb nyíregyházi életért küzdött. Lel-
kesen segítette a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
törekvéseit, fejlesztéseit, mint a Felügyelõbizottság tag-
ja. Már nem jön többé kávézni hozzánk. Ég veled Csa-
ba! Hiányozni fogsz valamennyiünknek! Nyugodj bé-
kében! Egy Márai-idézettel búcsúzunk Tõled: „A vé-
gén nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami a
szívünkben marad.”

(Felbermann Endre volt képviselõtárs,
a város korábbi alpolgármestere)
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NYÁRI TÁBOROK: IDÉN 4 HELYSZÍNEN,
17 TURNUSBAN VÁRJÁK MAJD A DIÁKOKAT

nak befizetésére Szép kártyás és átutalásos lehetõséget is
biztosítanak, amelyeknek a határideje június 15-e és má-
jus 31-e. A támogatáshoz szükséges igazolások másolatát

és a jelentkezési lapokat legkésõbb 2021. április 27-ig a
szervezõ pedagógusok részére kell leadni!

(Szerzõ: Fehér Attila, Bruszel Dóra)

A tervek szerint idén lesz Zoo suli is – korlátozott lét-
számban – a Nyíregyházi Állatparkban. A heti turnu-
sokban, melyek hétfõtõl péntekig tartanak majd, 10 prog-
ramban vesznek részt a gyerekek. A tavalyihoz hason-
lóan idén is online lehet majd jelentkezni, ennek idejét
az állatpark közösségi oldalán teszik közzé.

– A programokkal már nagyon készülünk, az a cé-
lunk, hogy a hatalmas, 35 hektáros nyílt területen minél
több állati élménnyel gazdagodjanak a gyerkõcök. Mint
minden évben, idén is lesz újdonság, többek között In-
dia csodálatos világával is megismerkedhetnek majd a
gyermekek, hiszen az India-ház lesz a legújabb látvá-
nyosságunk – tudtuk meg Révészné Petró Zsuzsától, az
állatpark osztályvezetõjétõl.

Idén is lesznek ingyenes önkormányzati nyári táborok,
amennyiben a pandémiás helyzet ezt lehetõvé teszi. Négy
helyszínen összesen 17 turnusban várják majd a diákokat.

– Az önkormányzat az idei költségvetésébe is betervezte
a nyári táborok fedezetét, a korábbi évekhez hasonlóan
23 millió forint áll a program rendelkezésére. Költségve-
tési korlátja nem lesz tehát a táborok szervezésének, és a
pandémiás helyzet függvényében akár 2000 gyermek in-
gyenes táboroztatása is megvalósulhat a keretösszegbõl –
tudtuk meg Jászai Menyhért alpolgármestertõl.

– A táborok ingyenesek, a szülõknek csak a napi há-
romszori étkezésért kell fizetni, amelynek az összege egy
hétre 3000 forint (de a kedvezményeket itt is figyelembe
tudjuk venni), valamint ha igénylik a szervezett buszjára-
tot, amit biztosítunk a helyszínre jutáshoz, annak a térítési
díja 4000 forint. A kapacitások függvényében lesz lehetõ-
ség arra is, hogy a gyermek több turnusban is részt ve-
gyen, azt azonban már csak önköltséges áron tudjuk biz-
tosítani, ennek összege 17 ezer forint.

A korábbi évekhez hasonlóan minden adott a táborok
megszervezéséhez, már csak a veszélyhelyzet elmúlásá-
tól függ, hogy mikor kezdhetik az operatív szervezést,
amelyet a NYÍRVV Nonprofit Kft. fog elvégezni. Petró Ár-
pád ügyvezetõ kiemelte, így idén az oktatási intézménye-
ket is õk keresik majd fel, és hirdetik meg a táborozási
lehetõséget.

IDEI TÁBORI HELYSZÍNEK ÉS IDÕPONTJAI:

Múzeumfalu (4 turnus) június 21. és július 16. között
Kis Vakond Tábor (8 turnus) június 21. és augusztus
13. között
Sport- és élménytábor – Atlétikai Centrum (3 turnus)
június 21. és július 9. között
Jósa tábor (2 turnus) július 26-ai és augusztus 2-ai kez-
déssel.

Egy tanuló csak egy turnusban veheti igénybe a ked-
vezményes táborozást. Ha a gyermek több hetet is szeret-
ne eltölteni ezek valamelyikében, abban az esetben a tá-
borok önköltséges ára 17 000 Ft/hét lesz. A táborok díjá-

LESZ ZOO SULI IS, ÚJDONSÁGOKKAL

2021. ÉV  TERVEZETT  TURNUSOK:
– június 21–25.          – június 28–július 2.
– július 5–9.               – július 12–16. 
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BÕVÜL A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY A KULTURÁLIS NEGYEDBEN
Újabb tárgyakkal és könyvekkel, valamint iratanyaggal

bõvül a Kállay Gyûjtemény a Kulturális Negyedben – nyi-
latkozta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Ulrich Attila alpol-
gármester. A sok tekintetben eddig is páratlan múzeumnak
a Bessenyei téri, korábban a hadkiegészítõ parancsnokság
által használt Kállay-ház ad otthont, melyet tavaly adtak át
teljesen felújítva, átalakítva. A várva várt nyitást követõen
pedig a most Kállay István professzor által adományozott
relikviákkal, könyvekkel is találkozhatnak a látogatók.

Bár Kállay István professzor nem a nagykállói Kállay csa-
lád tagja, hanem erdélyi református családból származik, a
gyûjteményt alapító família tagjai rokonnak tekintették.

LETÉTI SZERZÕDÉS A PROFESSZORRAL
A Gyõrben a ’90-es évek elején a jogi tanszéket meg-

alapozó, s nyugdíjazásáig vezetõ, egy ideig Japánban is
oktató nemzetközi hírû professzor gyakori vendége volt a
gyûjteménynek, még a Széchenyi utcán, s a tavalyi meg-
nyitón is részt vett. Az adományozást még a múzeum elsõ
igazgatója, Lakatos Sarolta indította el, s a mostani veze-
tés 25 éves, hosszú távú letéti szerzõdést kötött Kállay Ist-
vánnal. A folyamatosan érkezõ tárgyak között van példá-
ul muranói üvegváza, korabeli lemezjátszó, õsi rádióké-
szülék, melyen a professzor édesapja a Szabad Európa
adásait hallgatta, családi kötõdésû festmények.

KÖNYVTÁRI KÜLÖNLEGESSÉGEK
Része az adománynak a hatalmas

iratanyaga, s általa a már most 16 000
kötetes könyvtár is jelentõsen bõvül.
– Háromezer kötet érkezik, amiben
van 70 olyan, ami egy nemesi könyv-
tár része. Megtalálható benne az a
Werbõczy-féle Tripartitum, ami ebben
a református Kállay családban apáról
fiúra, kézrõl kézre járt, mert a neme-
sek körében ez volt a szokás. Az a
cél, hogy ha megnyitunk, jöjjenek
minél többen olvasni a könyvtárba.

Nem kölcsönözhetõ könyvek vannak, de ha valaki akar
több nyelven, többféle irodalmat, természettudományt, bo-
tanikát, történelmet olvasni, azt itt megteheti, mert ez nem
egy tematikus könyvtár – tájékoztatott dr. Ulrich Attila al-
polgármester.

A KULTURÁLIS NEGYEDBEN
Az újbóli, legkésõbb nyárra remélt nyitáskor tehát a most

érkezõ relikviák egy része is megtekinthetõ lesz. S termé-
szetesen a páratlan törzsanyag, mely a Kállay Gyûjtemény
1993-as alapítása óta folyamatosan gyarapszik. A Széche-
nyi utcai, a kincsekhez már méltatlan, 120 négyzetméteres
helyiségbõl a Bessenyei térre, a Kulturális Negyedbe került
dr. Kovács Ferenc polgármester szorgalmazására a gyûjte-
mény, 1200 négyzetméterre, a Modern Városok Program
keretében újjávarázsolt, egykori Kállay-házba. Az eredeti
épületben láthatóak például Kállay Kristófnak köszönhetõ-

en a világhíres kitüntetések, s a Máltai Lovagrend egyedül-
álló anyaga. S mivel a nagykállói Kállayak – akik az egyik
ma is egyenes ágon õsnemes családnak számítanak s bizo-
nyíthatóan Árpáddal érkeztek a Kárpát-medencébe – szo-
rosan kötõdtek Szabolcs vármegyéhez, s egyre inkább Nyír-
egyházához, így egy várostörténeti kiállítás is helyet kapott
az épületben, melyet a kor elvárásainak megfelelõen való-
sítottak meg. – Mivel a világ jelentõsen változott, az újabb
generációkra gondolva a régi mellett nagyon modern mó-
don is megmutatjuk Nyíregyházát, a város fejlõdését, tár-
gyakkal és digitális eszközökkel. A kérdés természetesen
az, hogy mikor lehet majd mindez újra látható, hiszen a
tavaly nyári megnyitás utáni, világjárvánnyal terhelt idõ-
szak nem kedvezett ennek a gyûjteménynek sem. Ám a
Covid-helyzet enyhülésével a szervezõk ígérik: színes és
változatos idõtöltést kínálnak majd e falak között is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ARANYBAN
A KORONA HALL

Megújul a Korona Hotel bálterme, a munkálatokat
tavaly õsszel kezdték és várhatóan április végére befe-
jezik. A terem megjelenése a ’90-es évek óta változat-
lan volt, a korszerûsítés után új színeket kap, a neve
pedig ezentúl Korona Hall lesz. 

Buda-Kovács Béla, a Korona Hall  kereskedelmi igaz-
gatója elmondta, szerették volna kihasználni ezt a holt
idõszakot arra, hogy felújítsák a termet, így már csak
abban bíznak, hogy hamarosan az élet is újraindulhat
és megtölthetik rendezvényekkel.

AKÁR ESKÜVÕKNEK IS HELYET AD
Bár a terem meg-

újul, de a funkciója
változatlan marad, es-
küvõknek és kulturális
rendezvényeknek ad
majd otthont. Szeret-
nék Nyíregyháza kul-
turális palettáját színe-
síteni. Olyan koncer-
teket terveznek ide el-
sõsorban, ami a kö-
zépkorosztályt céloz-
za meg: lesznek klub-
koncertek, vacsoraes-
tek, pódium elõadá-
sok, önálló estek és
stand-up elõadások is.

A szervezõk már
több elõadóval is fel-
vették a kapcsolatot, ha a járványhelyzet is engedi, nyár-
tól ezekre újra várják majd a vendégeket.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Dr. Ulrich Attila

MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTT A 4 FOR DANCE

Kiváló szakmai munkájuk elismeréseként adományozott
március 15. ünnepére Elismerõ Oklevelet a 4 for Dance tánco-
sainak az emberi erõforrások minisztere, prof. dr. Kásler Mik-
lós. Dr. Szabó Tünde, az EMMI államtitkára szûk körben adta
át a díjat a világbajnokoknak a városháza Krúdy termében.

– A sport és a tánc az valahol egy terület. Az egészsé-
ges életmódhoz, a fizikális, mentális állapotunk erõsítésé-
hez hozzájárul a tánc. Ezt tovább kell vinni! A kultúrán-
kat, a hagyományainkat nagyon fontos, hogy megismer-
tessük a fiatalokkal, a gyermekekkel, a családokkal, de az
idõsebb korosztálynak is nagyon hasznos, hogy sokáig tud-
janak ûzni valamit. A táncot lehet – nyilatkozta dr. Szabó
Tünde, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

„BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK”
Büszkék vagyunk rátok és csodáljuk sikereiteket – így

üdvözölte a fiúkat Nyíregyháza polgármestere. Jó az idõzí-
tés, hiszen mûvészeink megsínylették a pandémiát, de tud-
niuk kell, hogy ez idõ alatt sem feledkezünk meg róluk.

– Amit õk a néptáncból kihoztak, ahogy a hagyományt
az õ kreativitásukkal átvitték a modernitásba, és ezt most

már 17. éve óriási sikerrel, káprázatos mûsorokat létre-
hozva elõadják, nekem ez a legnagyobb dolog.

A szívünknek és a lelkünknek is jólesik ez a kitüntetés –
fogalmazott Bárány Kristóf –, hiszen számtalan fellépés
maradt el, és ez valamelyest pótolja az élményeket. Algé-
ria, Nigéria vagy Dánia felkérését is el kellett utasítani a
járvány miatt.

– Én úgy gondolom, hogy a jéghegy csúcsa még messze
van. A csapatunk számtalan kitüntetéssel büszkélkedhet,
és nem is tudom megmondani, hogy a világbajnoki érme-
inek, vagy éppen a Nyíregyházi Települési Értéktárba vagy
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba való beke-
rülés, vagy ez a miniszteri elismerés a legkedvesebb, hi-
szen valamennyi pozitív visszajelzés számunkra, hogy jól
végezzük a munkánkat – vélekedett Bárány Kristóf, a 4
for Dance táncmûvésze.

A táncos csapat folyamatosan dolgozik. Erõnléti edzése-
ket tartanak és új koreográfiákkal foglalkoznak. Most is négy
magyaros jellegû színpadi tánc készül. Nagyon várják már
a fellépéseket, és azt, hogy a nyíregyházi események után
lehetõség nyíljon a külföldi fellépésekre is elutazni.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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MÁR TÖBB MINT 100 KISMAMA
FELVETTE A VÉDÕOLTÁST

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEKET
KAPTAK AZ ÓVODÁK

Az önkormányzat – egy pályázatnak köszönhetõen –
nyolcvan darab légtisztító készüléket vásárolt a fenntar-
tásában mûködõ óvodák közül nyolcnak, intézményen-
ként tíz darabot. Az óvodák egyébként a tervek szerint
április 19-tõl nyitnak ki, hétfõtõl várják a gyerekeket Nyír-
egyházán is.

Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intéz-
ményvezetõje megkeresésünkre elmondta, a kapott be-
rendezéseket már több mint egy hónapja használják, ju-
tott belõlük az összes csoportszobába, az irodákba, a tor-
naszobába és a folyosóra is.

– Minden óvodapedagógus és dajka megtanulta, hogy
hogyan kell mûködtetni a gépet, hogyan tudja biztonsá-
gosan használni, ugyanis fontos, hogy ilyenkor az ablako-
kat be kell zárni, a gyerekeket a csoportszobákból pedig
ki kell vinni. Mióta megkaptuk a légtisztítókat, úgy érez-
zük, hogy sokkal jobb a levegõ, még párásítani is tud ez a
berendezés.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy
sikeres pályázatból tudta ezeket beszerezni, az óvodafel-
újítási program második ütemében. Mint ismert, a pro-
jektben nyolc óvoda és egy bölcsõde vett részt, többek
között a neveléshez szükséges eszközöket, kül- és beltéri
játszóeszközöket, bútorokat és konyhai, valamint számí-
tástechnikai eszközöket vásároltak.

ELÖLIK A VÍRUST,
ILLETVE A BAKTÉRIUMOKAT

Jászai Menyhért alpolgármester hozzátette, az igény-
felmérést követõen 60 millió forintért vásároltak különbö-

zõ eszközöket az óvodáknak, ezek között található meg
az a 80 levegõtisztító is, amit most adtak át.

– A gépek lényege, hogy ultraibolya-sugárzást bocsáta-
nak ki magukból és elölik a vírust, illetve a baktériumo-
kat. Ugyanakkor van bennük egy levegõtisztító, porbefo-
gó funkció is, tehát a szállóportól is megtisztítja az adott
helyiséget.

Az óvodák március nyolcadikán, a járványhelyzet mi-
att bezártak, viszont szigorú szabályok mellett, folyama-
tosan biztosították a gyermekfelügyeletet. Az elmúlt he-
tek adataiból az látszik, ezt egyre több szülõ igényelte.
Egy csoportban maximum öt gyerek lehetett.

Április 19-én nyitnak az óvodák, hétfõtõl újra teljes lét-
számmal mûködhetnek az intézmények.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Az elmúlt napokban az Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság védõnõi minden kismamát telefonon kerestek meg
annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson a korona-
vírus elleni védõoltással kapcsolatos információ, az eset-
leges kérdéseikre, félelmeikre választ kaphassanak. Nyír-
egyházán jelenleg 565 gyermekét váró kismama közül
552 fõt értek el a védõnõk, akik közül 118-an már felvet-
ték az oltást, további 43 fõ regisztrált oltásra, 49 fõ pedig
már átesett a koronavírus-fertõzésen.

Az adatok csaknem 29 százalékos oltási hajlandóságot
mutatnak, amely még alacsonynak tekinthetõ, ezért bíz-
nak abban, hogy a közeljövõben azok is rászánják magu-
kat a védõoltás beadására, akik eddig még gondolkodtak,
bizonytalannak érezték magukat a döntésben – áll az ope-
ratív munkacsoport közleményében.

– Jelenlegi ismereteink szerint az oltással járó problé-
mák, veszélyek minimálisak. Ugyan a szérumgyártó cé-
gek egyértelmûen nem javasolják terhesek részére, hiszen
nincs kellõ vizsgálat, viszont maga a betegség megkapá-
sa, átadása a magzatnak, vagy késõbb az újszülöttnek,
sokkal nagyobb veszéllyel jár. Amerikában volt egy 28
ezres kivizsgálás, és Izraelben is tömegesen, 100 ezer
számra oltották a terheseket. Semmi olyan szövõdményt
nem találtak, ami speciálisan a terheseket érintette volna.
Tehát összerakva a kérdés itt a harmadik hullámban, az
óriási halálozási szám mellett, és ismerve, hogy több kis-
mama van nagyon súlyos állapotban jelenleg Magyaror-
szágon, én azt mondom, hogy sokkal kisebb veszéllyel
jár megkapni az oltást. Az a véleményem, hogy oltani kell
– tájékoztatott dr. Pap Károly szülész-nõgyógyász szakor-
vos, a Jósa András kórház Szülészet-nõgyógyászati osz-

tály osztályvezetõ fõorvosa, a Magyar Nõorvos Társaság
fõtitkára.

A kismamák Pfizer és Moderna vakcinát kaphatnak, de
az oltás felvételének most is feltétele az elõzetes regiszt-
ráció a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, majd ezt követõ-
en telefonon tudnak idõpontot egyeztetni a Jósa András
Oktatókórházban a kismamák oltására külön kialakított
oltópontra, a +36-20/460-8117-es telefonszámon. Felhív-
ják a figyelmet arra, hogy az oltópontokra a kismamák
csak a megadott idõpontban érkezzenek, annak érdeké-
ben, hogy jelentõs várakozás nélkül, biztonságosan lebo-
nyolítható legyen a vakcináció. Fontos, hogy vigyék ma-
gukkal a terhesgondozási kiskönyvet.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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TELEFONOS
INFORMÁCIÓ

A 06-42/599-700-as központi telefonszám 1274-
es melléke mellett az 5555-ös melléken is felvilágosí-
tást tudnak kérni a hozzátartozók arról, hogy a Jósa
András Oktatókórház melyik részlegén/osztályán lát-
ják el családtagjukat. Ezen a két melléken azonban a
beteg állapotáról nem adnak tájékoztatást, csak meg-
adják az adott részleg telefonszámát, amelyeken min-
dennap 13 és 15 óra között lehet aztán felvilágosí-
tást kérni – tájékoztatott közösségi oldalán a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Okta-
tókórház.

– 5555-ös mellék: ezen a nem koronavírusos bete-
gek elhelyezésérõl is tájékoztatást tudnak adni, illet-
ve ennek alapján arról is, hogy hová címezzék a be-
küldött csomagokat a hozzátartozók. Munkanapokon
7.30 és 15.00 óra között hívható.

– 1274-es mellék: 0–24 hívható.
– A Sóstói úti kórház Covid-részlege: a 8204-es és

a 8125-ös mellékeken hívható, mindennap 13 és 15
óra között.

– A Gyermekosztály Covid-ápolási egysége a 1236-
os melléken érhetõ el, 0–24 órában.

HATÉKONYAN MÛKÖDIK
AZ OLTÁSI RENDSZER
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ütemezetten

zajlik a védõoltások beadása, mind a háziorvosi pra-
xisokban, mind az oltási pontokon – állapították meg
a megyei oltási munkacsoport keddi ülésének részt-
vevõi.

Román István kormánymegbízott, a megyei védelmi
bizottság elnöke az ülést követõen elmondta: az érke-
zõ oltóanyagokat hétrõl hétre közel 100 százalékban
sikerül felhasználni. Ez azt jelzi, hogy rugalmasan és
hatékonyan mûködik a megyei oltási rendszer.

Lezajlott a pedagógusok és a bölcsõdei, óvodai, is-
kolai dolgozók soron kívüli oltása. Azok, akik ebbe a
körbe tartoznak és valamilyen okból még nem tudták
felvenni az oltást, pénteken és a hétvégén megkap-
hatják.

AZ ELSÕ OLTÁS
MÉG KEVÉS

Beadták kedden a százezredik oltást a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Okta-
tókórház oltópontjain, ezen a héten pedig további
húszezret fognak. A megyében folytatódik a pedagó-
gusok és a praxisokból delegált regisztráltak oltása,
valamint a háziorvosok is oltják a vakcinára várako-
zó betegeiket.

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a
lehetõ legnagyobb védettség kialakulásához nagyon
fontos a második oltások felvétele. Tapasztalataik is
azt igazolják, hogy a koronavírus-fertõzés súlyos szö-
võdményeinek elkerüléséhez szükség van az ismétlõ
oltás immunválaszt megerõsítõ hatására is. A kórház
közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy az elsõ
oltás után ugyanúgy be kell tartani a védekezés sza-
bályait, a távolságtartást, a maszkviselést, mint elõtte,
hiszen a fertõzés kockázata nem szûnik meg teljesen.
Ezzel nemcsak magunkat, de hozzátartozóinkat, ba-
rátainkat is megvédhetjük az esetleges betegségtõl.
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H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes
képviselõket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2021. május 10-11-12. (hétfõ-kedd-szerda) 7.30–17.30 óra között.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusz-
tus 31. közötti idõszakban született gyermekek beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormány-
zati fenntartású óvodába a 2021/2022. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges
kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni,
vagy letölthetõ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülõ személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), sajátos nevelési igényû gyermek
esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülõtõl,
amennyiben nem a körzetben lakik.

A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az elsõ helyen meg-
jelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülõ/gondviselõ az elektroni-
kus jelentkezési formát választja, e-mailben megküldeni az intézmények részére. Az
elektronikus jelentkezést az elsõ helyen megjelölt intézmény e-mail-címére kell elkül-
deni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail-címe megtekinthetõ a
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164 oldalon.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvo-
dában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ
vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 30 napon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje, melyrõl a szülõt írásban értesíti. A felvételi
kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a
gyermek szülõje/törvényes képviselõje Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõ-
jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújt-
hatnak be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, ha gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési
kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távo-
zás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese linken elérhetõ elektronikus ûrlap kitöltésével és postai úton törté-
nõ beküldésével tudják teljesíteni.

A szülõ tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést
kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró já-
rási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területérõl az óvodakötelezettség teljesítése alóli
felmentést a szülõ által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.) címzett írásban megküldött
vagy személyesen átadott levélben.

Nyíregyháza, 2021. március 29.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

REKTORJELÖLTET VÁLASZTOTT
A NYÍREGYHÁZI EGYETEM 

SOKAN AKARNAK ÓVODA-
PEDAGÓGUSOK LENNI

  Mint ismeretes, a fenn-
tartó Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium
2021. január 6-án pályáza-
tot írt ki a Nyíregyházi
Egyetem 2021. augusztus
1. napjától betöltendõ rek-
tori, magasabb vezetõ be-
osztás ellátására. 

A Nyíregyházi Egyetem
Szenátusa 2021. április 13-
i ülésén döntött a rektorje-
lölt személyérõl. A testület
egyhangúlag, 17 igen sza-

Húsz százalékkal többen jelentkeztek a
Nyíregyházi Egyetemre az idén. Ez igazolja
azt is, hogy sikeres volt az online felvételi
kampány, amelynek bizonyos elemei a jö-
võben is megmaradnak. 

 
A 2020-as általános felvételi eljárás ke-

retében az idén összesen 4107 fõ nyújtotta
be jelentkezését a Nyíregyházi Egyetemre,
ebbõl elsõ helyen 1257-en kívánnak to-
vábbtanulni.   

A legtöbb jelentkezõ az óvodapedagó-
gus alapszakot választotta, 42-en nappali,
83-an levelezõ képzésre jelentkeztek, ezt
követik a gazdálkodási és menedzsment
alapszakra (49-en levelezõ, 37-en nappali
képzésre), valamint a tanító (59 fõ) és a re-
pülõmérnöki alapszakra jelentkezõk – tá-
jékoztatott dr. habil. Minya Károly, a Nyír-
egyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese. 
  Népszerûnek bizonyultak a felsõoktatási
szakképzések a levelezõ képzésben, fõként
a gazdálkodási és menedzsment, a mûsza-
ki, a programtervezõ informatikus, valamint
a mezõgazdasági képzés területén. A leg-

nagyobb emelkedés a mezõgazdasági mér-
nöki alapszakra felvételizõk körében mu-
tatkozott. 

Az osztatlan tanári szakokat szakpáros
képzésben mind nappali, mind levelezõ
munkarendben meghirdette az egyetem, a
jelentkezõk száma a tavalyival megegyezõ.
Ezek közül a legtöbben a testnevelõ tanár, a
történelemtanár és az angol-, valamint ezek
szakpárjaira adták be a jelentkezésüket. Ér-
demes volt az elmúlt esztendõig szünetel-
tetett kommunikáció- és médiatudomány
szakot újraindítani, és jelentõs érdeklõdés
mutatkozik az idén elõször meghirdetett
mérnökinformatikus alapszakra is. 

LESZ PÓTFELVÉTELI
Azon érdeklõdõk számára, akik a

2021/2022-es tanévre még szeretnének
a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezni,
de eddig nem tették meg, azok a nyá-
ron meghirdetendõ pótfelvételi eljárás
során számos szak közül tudnak majd
választani.

vazattal megválasztotta
Vassné prof. dr. habil. Fi-
gula Erikát – az intézmény
jelenlegi rektorát – a Nyír-
egyházi Egyetem rektorje-
löltjének.   

A Nyíregyházi Egyetem
a szenátus határozatát
megküldi a fenntartó Inno-
vációs és Technológiai Mi-
nisztérium részére, az in-
tézmény rektorát a köztár-
sasági elnök bízza meg –
adta hírül sajtóközlemé-
nyében az intézmény.Vassné prof. dr. habil. Figula Erika
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ARANYÉRMES RÖPLABDÁSOK

Kedden átvehették az aranyérmeket a Fatum Nyíregy-
háza játékosai. A Magyar Kupában is gyõztes szabolcsiak 
most a hatodik bajnoki címüket ünnepelhették, a követ-
kezõ idényben pedig a Bajnokok Ligája fõtábláján szere-
pelhetnek. 

2007 után ismét bajnok lett a Fatum Nyíregyháza. A nõi
röplabdaegyüttes már az alapszakasz után is az elsõ he-
lyen állt, a döntõ pedig a békéscsabai játékosok betegsé-
ge miatt maradt el. A korábbi 62-szeres válogatott játé-
kos, Németh Szabolcs így elsõ teljes vezetõedzõi évében
duplázni tudott csapatával, mivel a Magyar Kupában is a
nyírségiek gyõztek.

– Többször elmondtuk, hogy ahogy a játékosok fejlõd-
tek a kezeink alatt, úgy fejlõdtünk mi is. Egy vezetõedzõ 
felel a stábért, a játékosok formájáért, és ez volt a célunk,
hogy felérjünk a csúcsra. Sikerült – mondta Németh Sza-
bolcs vezetõedzõ. 

Kedden a Magyar Röplabda Szövetség vezetése adta át
az érmeket a csapat tagjainak. A gyõzelem egyben azt is
jelenti, hogy a Bajnokok Ligájában a csoportkörben in-
dulhat a Nyíregyháza.

– Nyolc évvel ezelõtt két csapata is volt a városnak,
melyek alacsonyabb színvonalat képviseltek. Most elju-
tottunk odáig, hogy két fronton is aranyérmes lett a Nyír-
egyháza. A bajnokság színvonalának emelkedését pedig
a nemzetközi szövetség is elismerte, ezért a bajnok a BL
csoportkörében indulhat – emelte ki dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere, a Magyar Röplabda Szövet-
ség elnöke.  

NEM LESZ NAGY VÁLTOZÁS

Már megkezdõdtek a tárgyalások a játékoskeret ügyé-
ben, nagy változást nem szeretne a Fatum vezetése. A
röplabdások közül Pintér Andrea és Tóth Fruzsina is a vá-
logatott keret tagja, rájuk nemzetközi mérkõzések várnak.

– Van hiányérzet bennem, mert jó lett volna három vagy
akár öt mérkõzést is játszani a döntõben, és a nézõk is
nagyon hiányoztak az egész szezonban. A Magyar Kupa
fináléban találkozhattunk a Békéscsabával, ott is gyõztünk,

nem érdemtelen tehát a bajnoki cím, sajnáljuk, hogy a
csabaiak a betegségek miatt nem léphettek pályára – tette
hozzá Tóth Fruzsina játékos.  

A nyíregyházi nõi röplabdaegyüttes hatodik bajnoki cí-
mét szerezte, bár ezúttal a járvány miatt szurkolók nélkül
kellett ünnepelniük. A játékosok az éremátadás után csat-
lakoztak ahhoz a táncos kihíváshoz, melyet a világ min-
den táján az összefogás jelképeként adnak elõ. 

(Szerzõ: Dankó László)

14 ÉV UTÁN ISMÉT BAJNOK A FATUM NYÍREGYHÁZA, IDÉN DUPLÁZOTT A CSAPAT!

TÖRTÉNELMET IS ÍRT MÁR A NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULT
KOSÁRLABDA-JÁTÉKVEZETÕ NÕ

Volt idõszak, amikor a megfelelõ táplálkozás és a rend-
szeres testmozgás nem feltétlenül állt összhangban a fia-
talok mindennapjaival és célkitûzéseivel, mára azonban
a sportos életmód népszerûsége folyamatosan nõ. A Nyír-
egyházán született Csabai-Kaskötõ Brigitta 10 éves korá-
tól már versenyszerûen kosárlabdázott, azóta pedig nem-
csak élvonalbeli játékvezetõként, hanem a Nagy Sport-
ágválasztó szervezõi csapatának tagjaként is a sport tölti
ki a mindennapjait.

Vannak szakmák, hivatások, amik generációkon át örök-
lõdnek. Gyakori, hogy orvos felmenõkkel rendelkezõk is
gyógyítókká válnak, de akad olyan család, ahol mindenki
pedagógus, vagy éppen a mentõszolgálat munkáját segíti,
netán sportoló. Csabai-Kaskötõ Brigitta nem nõtt fel tipi-
kusan sportos családban – ahogy fogalmaz –, csak valami
véletlen folytán találkozott az „igazi”-val, aminek köszön-
hetõen egyrészt mára már élvonalbeli kosárlabda-játék-
vezetõ, aki ráadásul történelmet is írt, ugyanis a magyar
kosárlabda történetében nõként elõször vezetett férfi elsõ
osztályú mérkõzést 2018-ban, másodsorban pedig a Nagy
Sportágválasztó szervezõi csapatában dolgozik, ahol je-
lenleg instant vízitúra útvonalakat tervez az érdeklõdõk-
nek. Emellett podcastokat gyárt, melyben az épp aktuális
témákat vitatja meg olimpiai bajnokokkal (Storcz Botond,
dr. Kiss Gergely), biológusokkal vagy akár szabadidõ-spor-
tolókkal.

– 10 éves voltam, amikor Nyíregyházán, az Apáczai-
ban „suli kosár” indult alsó tagozatos diákok számára,
melyre rögtön nagyon sok osztálytársam jelentkezett.
Emlékszem, pár hét után a lányok 80 százaléka már kosa-
razott, így kis idõ elteltével én is becsatlakoztam hozzá-
juk – emlékezett vissza. – Innentõl kezdve a kosárlabda
írta az életem további forgatókönyvét. Amellett, hogy ver-
senyeztem, 15 évesen letettem a játékvezetõi vizsgát is.
Akkor még nem gondoltam, hogy ilyen fontos szerepet
fog betölteni az életemben ez a szakma, amibõl aztán
hamar hivatás lett. Kezdetben csak hobbiként tekintettem
rá, majd miután lediplomáztam a Nyíregyházi Fõiskolán
testnevelõ- edzõ szakon, illetve testnevelõ-gyógytestnevelõ

szakmára, így szerettem volna a ranglétrán lépésrõl lépésre
haladva eljutni a legmagasabb osztályig. Az álmom telje-
sült, hiszen évek óta NB I-es kerettagként, 2019 óta pedig
immár nemzetközi játékvezetõként tevékenykedem.

FÖLDÖN ÉS VÍZEN IS SPORTOL

– Kezdetben az életemben mondhatni csak a kosárlab-
da volt jelen, aztán miután megismerkedtem a férjemmel,
Edvinnel, aki tizenhétszeres maraton kenu világbajnok,
már a kajak-kenu is aktív szerepet töltött be a mindennap-
jainkban. Kislányunk születése után pedig tovább bõvült
a „repertoár”, hiszen a Nagy Sportágválasztó szervezõi
csapatának tagjaként, sportágak sokasága került közel
hozzám. Természetesen a víztõl sem távolodtam el, hi-
szen az Ötpróba programsorozat evezés eseményeinek
projektkoordinátoraként jelenleg épp instant vízitúrákat
szervezek a szabadidõ-sportolóknak az ország különbö-
zõ pontjain. Azt hiszem, a két munkám pont kiegészíti
egymást, hiszen a szabadidõ-, illetve a profi sportban is
tevékenykedhetek. Szerencsésnek érzem magam, hiszen
mind a kettõre hivatásként tekintek, szeretem õket csinál-
ni és természetesen büszke vagyok arra, hogy kislányunk,
Luca is ilyen sportos közegben, családban nõhet fel.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

tanári diplomát szereztem a Testnevelési Egyetemen, ki
akartam próbálni, hogy milyen a másik oldalon lenni: nem
játszani, hanem a mérkõzéseket vezetni.

ELPAKOLTA A MEZEKET

– Jó ideje már, hogy a kosárlabdamezeket elpakoltam,
helyette már „csak” a játékvezetõi szerelés található meg a
szekrényemben, hiszen a kosárlabda, mint játék, hobbi a
háttérbe szorult, helyette elõtérbe került a játékvezetõi pá-
lyám, mint hivatás. Mindig is kihívásként tekintettem erre a

EGYEDÜLI MAGYARKÉNT KÉPVISELTE HAZÁNKAT
– Az elmúlt 20 év alatt sok emlékezetes meccsem

volt már. Nagyon örülök annak, hogy jelen lehettem
számos nemzetközi tornán. 2015 nyarán például a ha-
zai rendezésû nõi Európa-bajnokság All Star mérkõzé-
sét vezethettem két példaképemmel, egy szerb, illetve
egy francia játékvezetõvel, majd pár héttel késõbb már
Grúziában, Tbilisiben a nyári európai ifjúsági olimpián
képviselhettem az országot. Számos hazai mérkõzés áll
közel a szívemhez, ha csak a 2 évvel ezelõtti Diósgyõr–
Sopron bajnoki döntõre vagy éppen a tavalyi Sopron–
Szekszárd nõi Magyar Kupa Döntõ mérkõzésére gon-
dolok.

Boldogsággal tölt el, hogy a járvány ellenére zárt ka-

puk mögött mehetnek a profi bajnokságok, így ebben
az évben is már nõi, illetve férfi Magyar Kupa negyed-,
illetve elõdöntõket vezethettem, valamint az izgalmas
playoff mérkõzéseken tevékenykedhetem ezekben a
napokban is. Természetesen ezek mellett is sok szép
emléket és barátot köszönhetek a sportnak, így azt gon-
dolom, nem meglepõ, ha azt mondom, hogy eltökélt
célom, még évtizedekig aktív tagja legyek a játékveze-
tõi társadalomnak.

Brigitta elárulta, vágya, hogy egyszer hárman nõk ve-
zethessenek egy nõi A csoportos meccset, mert ilyen
még nem volt és így részese lehetne egy újabb történel-
mi pillanatnak.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EPIZÓDOK A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS
TÖRTÉNETÉBÕL 2.

A helyi vasúttársaság 1927-ben kapott engedélyt a
kereskedelmi minisztertõl arra, hogy Nyíregyházán sze-
mélyszállító autóbuszjáratokat rendszeresítsen. A
„Nyíregyházavidéki Kisvasutak Autóbusz Vállalata” be
is indította járatait Nyíregyháza–Oros és Nyíregyháza–
Nagykálló vonatkozásában. Késõbb Nyírpazony, Nyír-
tura, Nyírbogdány és Székely községek felé bõvítették.
A vidéki buszjáratok indítása mellett ez a cég gondolt
elõször arra, hogy a helyi tömegközlekedés céljaira is
buszokat állítson üzembe.

Nyíregyháza legelsõ buszjáratai a következõ útvona-
lon közlekedtek: az egyik az Erzsébet közkórháztól a
Kállói (ma Szent István) utcán, a Kossuth téren és a Vay
Ádám (ma Dózsa György) utcán át az Északi temetõig
és vissza szállította az utasokat. A másik járat pedig a
Deák Ferenc utca végétõl a Szarvas utcán és a Kossuth
téren át a Rákóczi út végéig és vissza haladt. Járaton-
ként két-két buszt üzemeltek be. A négy „Rába” típusú
autóbuszt a gyõri székhelyû Magyar Waggon- és Gép-
gyár RT. gyártotta. A zöld színû kocsikat személyesen
vette át Fried Sándor, a vállalat igazgatója. A város elsõ
buszpályaudvarát a Bessenyei (ma Hõsök) terén alakí-
tották ki (képünkön).

A cég a két útvonal mellett alkalmi járatokat is indí-
tott, pl. halottak napja környékén az Északi temetõbe,
vagy téli idõszakban az NyTve jégpályájáig. Szezonban
az ököritói strandhoz rendszeres járatok közlekedtek.

Amilyen jó volt a buszjáratok beindítása a megye
kereskedelmi és gazdasági életének fellendítése szem-
pontjából, olyan rossz volt az utaknak, hiszen azokat
nem látták el olyan „alapépítménnyel és burkolattal,
hogy óriási súlyú, ötvenszemélyes autóbuszokat hordoz-
zon könnyedén a hátán”. Panaszkodik is a vármegye,
hogy az útadó félszázalékát kell karbantartásra fordíta-
ni. A helyi bérautó-fuvarozók pedig részben azért alakí-
tottak egyesületet, mert az autóbusz-vállalatok járatu-
kon kívül vállaltak fuvarokat. E problémákat a gazdasá-
gi válság „oldotta meg”, amelynek következtében a vas-
úttársaság 1933-ban felszámolta a vidéki és a helyi busz-
járatait.

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Kiváló Köztisztviselõi Mun-
káért” „Májerszky Béla-díj” adományozásának rend-
jét.

A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt
éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki
munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan vég-
zi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozá-
sára való törekvés.

A kitüntetés adományozására javaslatot bármely ter-
mészetes vagy jogi személy tehet.

A kitüntetést évente a Köztisztviselõk Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2021. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dol-
gozója” „Babicz Béla-díj” adományozásának rendjét.

Az önkormányzat által alapított kitüntetések rend-
szerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/
2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján
„ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
„Babicz Béla-díj” kitüntetés a város lakosságának gyó-
gyításában kifejtett odaadó kiemelkedõ munkát vég-
zõ személyeknek adományozható.

Az elismerést a város egészségügyi alapellátásában
dolgozó egy orvos munkatárs, valamint egy nem or-
vos munkatárs kaphatja.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított ki-
tüntetések rendszerérõl és azok adományozásának
rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányza-
ti rendeletben meghatározott nyomtatványon kell be-
nyújtani 2021. április 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).


