NYÍREGYHÁZA /8

2008. október 9., csütörtök

KM-PORTRÉ

Csatorna-építés Nyíregyházán

Zselinszky
Lászlóné

Nyíregyháza közel tízmilliárd
forint pályázati forrást nyert
a szennyvízberuházás folytatására. A munkálatok több,
mint 100 utcát érintenek,
ezeket a következő napokban grafikonok segítségével
mutatjuk be. Az első alkalommal a Kistelekiszőlőben,
s Borbányán lévő, a
csatornahálózat-építés
kapcsán érintett utcákat
jelöljük.

Nyíregyháza (KM –
P. I.) – Szinnyei Józsefdíjjal ismerte el nemrégiben Zselinszky Lászlóné több évtizedes
lelkiismeretes és színvonalas könyvtárügyi munkásságát Hiller István kulturális
miniszter. A Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár szakértője Debrecenben
szerezte első diplomáját könyvtár–népművelés szakon, majd magyar szakon tanult
tovább Nyíregyházán, és kulturális menedzser képesítést szerzett az ELTE-n. Húsz
évet töltött az olvasószolgálatban, kulturális rendezvényeket, hazai és nemzetközi
konferenciákat és továbbképzéseket szervezett, bibliográfiák, tanulmányok, elemzések sokasága fűződik a nevéhez.
– Szívügyem a munkám, szép emlékeket idéznek az olvasószolgálatban eltöltött évek, ahol közvetlen kapcsolatban álltam a könyvtárlátogatókkal. A megyei
szolgáltatásszervezési osztályon immár a
módszertani munkára összpontosítok. Jó
munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk
a megye könyvtáraival, illetve az azokat
fenntartó önkormányzatokkal. Néhány
éve részt vettem egy uniós fejlesztési projektekre való felkészítő tanfolyamon, az
ennek kapcsán született megvalósíthatósági tanulmányunk (Bibliobusz a regionális könyvtári rendszerben) egy országos
szakmai koncepció alapköve lett! A Fehérgyarmatra fókuszáló fejlesztési program
célul tűzte ki a könyvtári infrastruktúra
és ellátás optimalizálását a megye
leghátrányosabb kistérségében. A Magyar
Könyvtárosok Egyesületével, melynek
megyei elnöke vagyok, jövő tavasszal
Belgiumba látogatunk egy szakmai
tapasztalatcserére, emellett a 13. évfolyamában járó Könyvtári Kis Híradó felelős
szerkesztőjeként tevékenykedem. E sikereket, teljesítményeket azonban kiváló
szakmai vezetőim és kollégáim segítségével értem el, a Szinnyei-díj éppen ezért
mindannyiunk közös erőfeszítéseinek
elismerése! Tavaly Nagy László igazgató
vehette át ezt a rangos díjat – mondta el
Zselinszky Lászlóné, aki szabad idejében
háziasszonyként és nagymamaként is
nap mint nap kivívja családtagjai elismerését.

(Az adatok tájékoztató jellegűek!)
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POSTALÁDÁNKBÓL

Ajándék volt
ez a nap!

Tündér-idézés Nyíregyházán!
Nyíregyháza (KM) – Különleges kikapcsolódást ígér Kövi Szabolcs legújabb, Tündér-idézés című albumának bemutatókoncertje október
10-én 17.30 órától a Vikár Sándor
Zeneiskola nagytermében. A Napfény Életmód és Közművelődési
Egyesület rendezvényén az előadó
13. albumát mutatja be hallgatóságának, a különösen nyugodt hangulatú zenét filmvetítés színesíti Tündér-kert
címmel. A koncert második felében egy misztikus hangulatú improvizációra kerül sor tibeti
gongokon, sansulán, hong-on, shantin.

Nyeste Márta édesanyjához és a
„kisherceghez” is írt verseket köte(Fotó: amatőr)
tében
követ is megtisztelte jelenlétével. Október 22-én újabb állomásához érkezik kávéházi programunk, vendégünk dr. Fazekas
Árpád, Nyíregyháza díszpolgára, az ’56-os munkástanács
elnöke lesz.

JÓNAI ÉVA KLUBVEZETŐ
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Örömmel tapasztalom, hogy
lehetőségeihez mérten egyre
inkább teret enged a kulturális híreknek, eseménytudósításoknak kedvenc napilapom,
a Kelet-Magyarország. Higygyék el, bölcsen teszik, mert
Nyíregyháza kulturális élete –
legyen szó irodalomról, zenéről,
színházról vagy kiállításokról
– rendkívül gazdag, s legtöbbje
méltó a publikálásra. Hiszem,
hogy így van ez a borbányai
Váci Mihály Irodalmi Kávéház
esetében is, melynek legutóbb
Nyeste Márta nyíregyházi amatőr költő és Szomorú boldogság
című verseskötete volt a főszereplője. Régi álma vált valóra
első kötetének bemutatóján, a
telt házas hallgatóság szívétlelkét megérintették vallomásai, szeretet- és szerelemteljes
vallomásai, biblikus versei.
A szerzőt Karádi Zsolt főiskolai tanár, dr. Bihari Albertné
könyvtárigazgató-helyettes és
Molnár Ferenc brüsszeli nagy-

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Nyíregyháza (KM – P. I.) – Ma egy
országos hálózattal rendelkező szervezet
született, mely akár parlamenti szereplővé, párttá is kovácsolódhat, ha sokan úgy
akarják! – hangzott el a Lehet más a politika! (LMP) mozgalom szerdai sajtótájékoztatóján. Bogdányiné dr. Mészáros Ágnes,
Priksz Gábor és Zalatnay László kifejtette: az LMP a bemerevedett politikai struktúrát fölborító, kifejezetten a társadalom
megújulásáért, jobb életkörülményeiért
küzdő új pártot akar létrehozni. A város és
a vidék gondjaira, valamint az ország egészét érintő legnagyobb problémákra (pl.
egészségügy, oktatás, idősellátás, gazdaság)
is „új válaszokat” fogalmaznak meg.
A sikeres zöld, jogvédő és szociális szervezetek tagjai által alapított szervezet sokszínű tagsággal és komoly szakértői háttérrel rendelkezik. A kezdeményezés részletes
programját nyilvános vitafórumok nyomán
fogja véglegesíteni az LMP. Október 15-én
18 órától a megyei könyvtárban mutatkozik
be a Lehet más a politika kezdeményezés,
ahol rávilágítanak a hagyományos politikai kategóriák értelm(etlenség)ére. További témák: október 29-én Fenntartható fenntarthatatlanság – mi lehet a vidék esélye?;
november 5-én Társadalmi integráció.
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Lehet más a politika!
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