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KOCKÁRÓL KOCKÁRA
ÉPÜL. A tervek szerint
halad az építkezés az új
LEGO gyárban Nyíregyhá-
zán. Már a kivitelezési
munkálatok utolsó
simításait végzik, folyik a
a használatba vételi
engedélyeztetés.

AMIRÕL AZ UTCÁK
MESÉLNEK... Története
miatt a Benczúr (koráb-
ban Károlyi) tér talán
legérdekesebb épülete a
18. szám alatti, amely
eredetileg a helyi szabad-
kõmûvesek székházának
épült.KÉSZÜL A SPARTACUS
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VÁLTOZÁSOK

170 évvel ezelõtt, 1844. január 28-án született városunkban Benczúr Gyula, a magyar festõmûvészet halhatat-
lan mestere. Nyíregyháza díszpolgára új emléktáblát kapott az egykori szülõháza helyén álló épület falán, s
a tiszteletére rendezett emléknapon kiállítás nyílt a Jósa András Múzeumban (4. oldal). A „ragyogó színek

fejedelmének” születésnapja környékén fehérbe öltözött a város, így az õ szobra is
(képünkön).

MÉLTÓ FÕHAJTÁS
A MI BENCZÚRUNK ELÕTT

A folyamatos hóesés sem okozott fennakadást Nyíregyháza útja-
in a közlekedésben. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai és gépei
felkészültek a hószolgálatra. A nap 24 órájában dolgozott 17 mun-
kagép és 8 gépjármû azon, hogy járhatóvá váljanak a város útjai,
járdái. Öt nagyteljesítményû sózó-toló gépet készített fel a városüze-
meltetés, melyek folyékony sóoldat kiszórására is alkalmasak – ezek
a gépek takarították a városi tömegközlekedési útvonalakat és az asz-
faltozott utakat. Három MTZ-82-es traktor gondoskodik folyamato-
san a kerékpárutak, parkolók és bokortanyák bekötõútjainak tisztítá-
sáról. Két homlokrakodó is kivette a részét a hómentesítésbõl, me-
lyek a hóátfúvások megszüntetésénél és a síktalanító anyagok rako-
dásánál tesznek nagy szolgálatot. A belvárosi járdák, sétautak, tér-
burkolatok hótolási feladatát 4 kommunális kisgép látja el egy pár
járdatraktor segítségével. A kézi hóeltakarításhoz 7 kisteherautó és
számos kézi munkaerõ áll a városüzemeltetés rendelkezésre.

NEM OKOZOTT FENNAKADÁST A HÓ

KÖZÖSEN HOZTUK
LÉTRE. Az elmúlt három
és fél évben számos
fejlesztés, beruházás
szolgálta például az
óvodás korosztály
komfortját a felújított
intézményektõl a játszóte-
rekig.

Elbúcsúznak Nyíregyházától a szlovák tranzit kamionok,
jövõ hét elejétõl súlykorlátozást vezetnek be ugyanis az
eddigi Tokaj környéki útvonalakon, így a kamionok kizá-
rólag Miskolc irányából közelíthetik meg az M3-as autó-
pályát. Ennek az intézkedésnek sok nyíregyházi lakos
örülhet, akik kénytelenek voltak eddig elviselni a kamio-
nok éjjel-nappali dübörgését.

Szerzõ: Erdõs József

  – Az eddig Nyíregyházán Szlovákia irányából áthala-
dó napi 1000–1200 kamion komoly problémát okozott a

KAMIONOK KITILTVA!
NINCS TOVÁBB, EZERREL KEVESEBB KAMION NYÍREGYHÁZÁN

városlakók életében. Nem csak a forgalmi dugók állandó-
sultak, hanem a teherautók útvonalának mentén lakók éle-
tét is megkeserítette az állandó zajterhelés, amit a nagy
forgalom okozott. A most életbe léptetett intézkedés en-
nek vet véget. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta,
2010 óta keresik a  megoldást a problémára, a város érin-
tett részeinek tehermentesítésére. A szomszédos Borsod
megye nyitott volt, így az, hogy Tokaj irányából Miskolc
felé terelõdik a jövõben a kamionforgalom, közös siker-
ként értékelhetõ. Különös jelentõsége van ennek a lépés-
nek a tekintetben is, hogy tudjuk, a Nyugati elkerülõ út

építését tíz évvel az eredetileg tervezettnél korábbra sike-
rült hoznunk, az építkezés az idõjárás ellenére pedig gõz-
erõvel folyik. Mengyi Roland, fideszes országgyûlési kép-
viselõ, a Borsod megyei közgyûlés elnöke a döntéssel kap-
csolatos tokaji sajtóeseményen jelezte: a rendelkezés ha-
tályba lépését követõen az elõírás szigorú ellenõrzését kéri
a rendõrségtõl, így a nyíregyháziak is bizton számíthat-
nak a kamionforgalom csökkenésére. A kamionosok szá-
mára új útvonal hamarosan megjelenik a navigációs rend-
szerekben is, így segítve a külföldrõl érkezõ teherautó-
vezetõket.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

JANUÁR 27., HÉTFÕ

LEVELEZÕS VERSENY
300 középiskolás vett részt a Nyír-

egyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium különbözõ tantárgyakból meg-
hirdetett versenyén. A középiskola 10
éve rendez ingyenes levelezõs versenyt,
melynek feladatait több mint ezer me-
gyei diák oldja meg rendszeresen.

JANUÁR 23., CSÜTÖRTÖK

NYÍREGYHÁZI FOTÓS SIKERE
Balázs Attila, az MTVA/MTI munka-

társa négy díjat is kiérdemelt a 32. Ma-
gyar Sajtófotó pályázaton, melyre idén
több mint 3800 versenymû érkezett. A
díjazott tudhatja ezáltal magáénak az
idei esztendõben a Megyékben dolgo-
zó legjobb fotóriporter címet.

JANUÁR 23., CSÜTÖRTÖK

ÁLLAMVIZSGA
625-en jelentkeztek be 47 záróvizsga

bizottsághoz a téli vizsgaidõszakban a
Nyíregyházi Fõiskolán. A hallgatóknak el-
méleti tudásukról és gyakorlati tapaszta-
lataikról kellett számot adniuk. A sikere-
sen vizsgázó, nyelvvizsgával rendelkezõk
február 1-jén vehetik át diplomájukat.

JANUÁR 24., PÉNTEK

KIÁLLÍTÁS DR. KÓNYA
BERTALAN EMLÉKÉRE

Jubileumi kiállítással tiszteleg a Jósa
András Oktatókórház a cukorbeteg-gon-
dozás nyíregyházi úttörõje, dr. Kónya Ber-
talan fõorvos születésének 100. évfordu-
lója elõtt. A kórház orvostudományi szak-
könyvtárában diabetológiai kiállítás nyílt.

JANUÁR 24., PÉNTEK

TANANYAGFEJLESZTÉS
40 millió forint támogatásból magyar

és angol nyelvû digitális tananyagot fej-
lesztett a Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Kara. Elkészült az egészségügyi szo-
ciális munka mesterszak, valamint az
ápoló alapszak angol nyelvû akkreditá-
ciójához szükséges alaptanterv.

VITA AZ EMLÉKMÛ KAPCSÁN
A januári közgyûlés egyik napirendi pontja volt a „Kommunista diktatúra áldoza-

tainak emlékmûve” címû köztéri alkotás helyszínének és költségvetésének elfoga-
dásáról szóló elõterjesztés, mely részben adományokból, részben önkormányzati
kiegészítésbõl valósul meg, s helyszíne az egykori pártház elõtti, a Szarvas utca–
Széchenyi utca keresztezõdésénél lévõ sarok lesz. A téma kapcsán idézzük vissza a
polgármester mellett a közgyûlést alkotó pártok képviselõinek nyilatkozatait.

Dr. Kovács Ferenc polgármester:

ELJÖTT A SZEMBENÉZÉS IDEJE
– Nagyon kétszínû és álszent dolog volt

a szocialisták részérõl az, amit a közgyû-
lésen elõadott Nagy László. Nyilván nem
mertek a választások közeledtével egy so-
kak által támogatott, a diktatúra áldozata-
inak emléket állító tervvel szembefordul-
ni, ezért mondták, hogy megszavazzák. A
helyszín volt a problémájuk, a volt MSZMP
pártszékház elõtti terület, mely egykor a
megyei párt központjaként szolgált. Sze-
rintük 1970 után már nem volt diktatúra
és nem gyötörtek meg embereket, nem tet-
tek tönkre életeket. Aki ilyet állít, az egy-
szerûen történelmet hamisít. Szembe kell

néznie végre az MSZMP utódpártjának is
a múlttal, az áldozatok emléke pedig meg-
követelné azt is, hogy ilyen méltatlan vi-
tákat ne gerjesszen senki. Megdöbbentõ
volt a szocialisták viselkedése. A múltat
nem lehet eltagadni, átírni és meghamisí-
tani. Fejet kell hajtanunk minden áldozat
emléke elõtt, és emlékeztetnünk kell az
utánunk jövõ generációkat, hogy hasonló
dolog többé ne fordulhasson elõ soha.

Nagy László, MSZP:

NEM JÓ HELYEN VAN ÉS DRÁGA
– Az elõterjesztést meg fogjuk szavazni,

azonban két megjegyzést szeretnék tenni.
Az emlékmû helyszínkiválasztása megíté-
lésünk szerint elhibázott. Gondolom, min-
denki számára nyilvánvaló, hogy az az épü-
let, amely a nyíregyháziak életében párt-
székházként jelent meg, eléggé új keletû.
Az a kor, amely indukálta ennek az emlék-
mûnek a felállítását, az nem arról a korról
szól, amikor ez a székház épült, 1970-ben.
Ebben a teremben elég sokan vannak, akik
abban a korban szereztek diplomát, abban
a korban épült ebben a városban több la-

kótelep, tehát nem biztos, hogy az a dikta-
túra az, amelyiknek az emlékmûvet állíta-
ni akarjuk. Valószínûleg lett volna alkalma-
sabb helyszín, akár a Sóstói út elején is en-
nek az emlékmûnek a felállítására. A má-
sik dolog az, hogy milyen költségvetése van
ennek az emlékmûnek. Ez a 17,2 millió
forint messze felülmúlja azokat a költsége-
ket, amelyeket a korábbi években, évtize-
dekben köztéri alkotásra fordított a város.

Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP:

 EZ NEM CSAK AZ '50-ES ÉVEKRÕL SZÓL
– Ha a kommunizmus áldozatairól beszé-

lünk, nem csak azokról szól, akiknek a kör-
mét letépték, akiket megaláztak a táborok-
ban, hanem arról is, hogy meddig tartott a
kommunizmus és annak az utóhatása. Hadd
ne beszéljek arról, hogy hány embernek a kar-
rierjét törte derékba a kommunizmus és an-
nak ideológiája, hány értékes embert
kényszerített külföldre menekülni. A kommu-
nizmus nem csak abból áll, ami akár az ''50-
es években történt, vagy éppen ''56-ban, ''56
után, hanem végig, ameddig az MSZMP,
amelyik a magyar kommunista pártnak a jog-

utódja volt, hatalmon volt. A helyszínkiválasz-
tás nagyon kiváló, az egyik legjobb döntés
lehetett. Hogy sokba kerül-e? Ha végiggon-
doljuk, ez az összeg elenyészõ ahhoz ké-
pest, mint amennyi bûnt elkövettek a kom-
munista diktatúra alatt Magyarországon és
az akár ebben a városban élõ emberekkel
is. Azt gondolom, hogy ezt fölvetni a hely-
színnel és az értékkel kapcsolatosan, nem
teljesen tisztességes.

Vass Zoltán, Jobbik:

SZÜKSÉG VAN AZ EMLÉKMÛRE!
– Ebben a témában nem szólaltunk meg

a közgyûlésen, felesleges szócséplésnek tar-
tottuk ezt a vitát, szükség van erre az emlék-
mûre. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kommu-
nizmus áldozatairól meg kell emlékezni, hi-
szen milliós nagyságrendû áldozatról beszél-
hetünk a 20. század történelmében. Nekünk
a helyszínnel sincs semmi problémánk, mert
noha ez a pártház 1970-ben épült, de an-
nak a rendszernek volt a jelképe, amely mi-
att nagyon sok ember földönfutó lett, vagy
akár az életét vesztette. Nagyon idõszerû ez
az emlékmû Nyíregyházán, hiszen a hábo-
rú vagy más rendszerek áldozatainak már

van emlékmûve. A költségek valóban na-
gyok, viszont mihez képest? Azt tudjuk,
hogyha adományokból nem jön össze még
több, akkor a városnak kell hozzátenni a ma-
radékot. Ebben az évben holokauszt emlék-
év van, és Budapesten a különbözõ építke-
zésekre 6 milliárd forintot különített el a kor-
mány, tehát úgy gondolom, Nyíregyházának
nem kell ezzel a költséggel foglalkozni. Nem
számít, hogy mibe kerül, ezt az emlékmû-
vet mindenképpen meg kell csinálni.

Árverést szerveznek Nyíregyházán a
kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei áldozatai emlékét idézõ szo-
bor felállításáért. Február 14-én 18 órától
mûvészek, sportolók és ismert közéleti sze-
mélyiségek által felajánlott tárgyak kerül-
nek kalapács alá a Bencs Villában, ahová
várják a licitálni vágyókat. Az emlékmû fel-

állítását kezdeményezõ Periférián Alapít-
vány elnöke, dr. Szilassy Géza elmondta,
a már eddig közadakozásból összegyûjtött
pénzösszeget most aukción egészítik ki. A
Nagy Lajos Imre szobrászmûvész tervei
alapján készülõ emlékmûvet a tervek sze-
rint február 25-én, a kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapján avatják fel.

JANUÁR 28., KEDD

ÚJ RENDSZER
Új, a vizsgálatot elõsegítõ kiegészítõ

rendszert vezetnek be az epeúti en-
doszkópiák területén. A rendszert Ma-
gyarországon elsõként Nyíregyházán, a
Jósa András Oktatókórházban próbálják
ki a gyakorlatban.

JANUÁR 29., SZERDA

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Slide show-val egybekötött kiállítás

nyílt a Mûvészeti Szakközépiskolában,
az intézmény alkalmazott fotográfia sza-
kos hallgatóinak munkáiból. A kiállítást
Csutkai Csaba fotómûvész és dr. Karádi
Zsolt fõiskolai tanár nyitotta meg.

NÉPSZERÛ A MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA!

Az ingyenes sportrendezvényeken egy-
re többen vesznek részt. Népszerû a
zumba, a mediball és az önvédelmi okta-
tás, de a hét minden napjára találhatnak
ingyenes mozgásformát. További részle-
tek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

JANUÁR 28., KEDD
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

A tervek szerint halad az építkezés az új LEGO gyár-
ban Nyíregyházán. Már a kivitelezési munkálatok utol-
só simításait végzik, illetve folyik a létesítmény hasz-
nálatba vételi engedélyeztetése. A szükséges dokumen-
tumok beszerzése után már azok a dolgozók vehetik
birtokukba az épületkomplexumot, akik a termelést
végzik. Március végétõl a tervek szerint párhuzamos
gyártás lesz az új és a régi LEGO telephelyen. A teljes
átköltözés a jövõ évben fejezõdik majd be.

Az utolsó simításokat végzik a munkások a LEGO új,
Tiszavasvári úti telephelyén. 2012 szeptemberében kezd-
te meg a dán építõjáték-gyártó cég új beruházását Nyír-
egyházán. A világ négy LEGO gyárából az egyik, a nyír-
egyházi új üzem 120 ezer négyzetméteres  épületkomple-
xumának kivitelezése során komoly környezetvédelmi
szempontokat is figyelembe vettek a tervezõk. Így jobb
hõszigetelésû nyílászárókat, homlokzati panelt és tetõszi-
getelést alkalmaztak annak érdekében, hogy télen a fûtési,
nyáron pedig a hûtési energia felhasználását csökkenteni
tudják. A gyár területén belül megépült egy kis erõmû is,
amelyben 3 darab, 2,5 megawatt teljesítményû gázmotor
háromféle energiát termel a jövõben. Az új, Tiszavasvári
úti LEGO gyár épületeiben már két hónapja zajlik a tech-
nológia telepítése, így 2014. március végén már elindulhat
a fröccsöntés, a csomagolás és a raktározás. Egy ideig pár-
huzamos lesz a termelés, hiszen a régi, Debreceni úti gyár-
ból, a piaci igényeknek megfelelve, folyamatosan költözte-
tik át a gyártást. Glavatity Gábor Márk projektmenedzser
elmondta: ez egy hosszabb folyamat, egészen 2014 végéig
tart majd, sõt 2015 elsõ félévében is lesznek teendõk. Fon-
tos tudni azt is, hogy ebben a gyárban nem csak a koráb-
ban használt berendezések üzemelnek majd, hiszen ez a
gyár háromszor akkora, mint a régi. Természetes, hogy ide
új berendezések is érkeznek majd szép számmal.

A természet adta lehetõségeket kihasználó új gyárban
mintegy 250 fõvel több embert foglalkoztatnak majd, így
a dolgozói létszám várhatóan eléri az 1700-at. A gyár 60
hektáros területének mintegy felén egyedülálló zöldterü-
letet hoznak létre, amely elõsegíti a biodiverzitást és a
legveszélyeztetettebb nyírségi õshonos fajközösségek, élet-
tér megõrzését – emellett pedig kisebb környezeti terhe-
lést jelent majd az új gyár a természetnek.

VILÁGVISZONYLATBAN IS LEG A LEGO

Csak kevesen tudják, hogy a LEGO nyíregyházi beru-
házása a világcég palettáján egészen elöl áll. Minden pa-

KOCKÁRÓL KOCKÁRA ÉPÜL A LEGO

raméterét figyelembe véve, a dán cég még nem épített
ekkora komplexumot, fõleg zöldmezõs beruházásként. Az
is egyedi még a gyár életében, hogy a tervezésnél, stílsze-
rûen, azt vették figyelembe, hogy szükség esetén bárme-
lyik egység – LEGO kockaszerûen – bõvíthetõ legyen.

Ahogy a LEGO kockák variálhatósága végtelen, úgy a gyár
bõvítési lehetõsége is alkalmazkodni tud a piaci igények-
hez. A beruházás mértéke nemzetközi viszonylatban is
jelentõs. Összehasonlítva a legnagyobb autóipari és vegy-
ipari fejlesztésekkel, dobogós helyet foglal el. (x)

A világ elsõ egész estés LEGO mo-
zifilmjét február 6-án mutatják be.

A LEGO kaland címû 3D-s számító-
gépes animációs mozifilmben a leg-
népszerûbb minifigurák mellett meg-
jelenik számos új karakter is, hogy kör-
beutazzanak egy ismeretlen, kizárólag
LEGO kockákból épült világot, városi,
vadnyugati és ûrbeli tájakat érintve út-
juk során – derül ki a filmrõl szóló köz-
leménybõl. A filmben látható szetteket,
karaktereket és kellékeket összesen
több mint 15 millió kockából építették
fel. A történet fõhõse Emmet, egy épít-
kezésen dolgozó, átlagos fickó: a keze
sárga, két ujja van, a feje tetején bü-

LEGO A MOZIKBAN
työk tartja a sapkát. Egy félreértés foly-
tán azonban mindenki más azt hiszi: õ
a kiválasztott, a világ megmentésének
kulcsfigurája.

A LEGO kaland címû rajzfilmet vi-
lágszerte, így Magyarországon is febru-
ár 6-án mutatják be elõször a mozik.

Az 1932-ben alapított, dániai köz-
pontú családi vállalat korábban is fel-
hívta már magára a figyelmet kreatív
ötleteivel. A világ legnagyobb LEGO
modellje a Csillagok háborújából is-
mert X-Wing vadászgép életnagyságú
másolata, mely 23 tonnát nyom, 13
méter hosszú, és több mint 5 millió
építõkockából épült fel. (x)

MOBILON NYÍREGYHÁZA ÉS A NYÍRSÉG

– Folyamatosan lépést tartva a trendekkel, ismét egy újdonsággal indítja a
2014-es turisztikai szezont a helyi TDM szervezet, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. – tájékoztatott Furkóné Szabó Marianna ügyvezetõ. Az ideérke-
zõ turisták számára ingyenesen elérhetõ az iOS és androidos okostelefonokon
a TDM által összeállított három túraútvonal – a nyíregyházi belvárosi séta, a
sóstói séta és a nyírségi kirándulás. 

Az interaktív vezetéseket az egyik legnépszerûbb mobilalkalmazás, a
PocketGuide túravezetõ szoftver használatával hozták létre, amely egy több-
szörösen Innovációs Díj-nyertes, GPS alapú okostelefon-alkalmazás. Az app-
likáció ingyenesen letölthetõ a Google Play Áruházból, illetve az Apple Store-
ból, és az okostelefonok mellett tableteken is használható. Csak a program
egyszeri letöltéséhez szükséges internetkapcsolat, ezt követõen a túra során
internet nélküli üzemmódra tervezték az alkalmazást, így a felhasználóknak
nem kell a roaming adatforgalmi díjak miatt aggódniuk.

A program segítségével a turista önállóan végigjárhatja az útvonalakat, úgy,
mintha személyes idegenvezetõje vagy egy barátja mutatná be a legfõbb ne-
vezetességeket. Elõnye, hogy saját tempójában haladhat, a saját igényeinek
megfelelõen. A lejátszás nemcsak leírást és képeket tartalmaz, hanem hang-
anyagot is, ettõl válik még életszerûbbé. A közkedvelt helyekrõl szóló infor-
mációk nemcsak magyarul, hanem angolul és németül is elérhetõk.

Az interaktív túraútvonal-rendszer kialakítása uniós pályázati forrás segítsé-
gével valósult meg.

VÁROSNÉZÉS OKOSTELEFONNAL NYÍREGYHÁZÁN ÉS A NYÍRSÉGBEN

Nemrégiben megváltozott a Sólyom utca forgalmi
rendje. Közel 80 méteres útszakaszon megállási tila-
lom van érvényben, ami tiltja az útpadkán való vára-
kozást is.

VÁLTOZÁS A
KÖZLEKEDÉSI RENDBEN
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Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5.B-10/2-2010-0011

Megvalósítási idôszak: 2012. 02. 01–2014. 01. 31.

A projekt címe: „Lapozz tovább”: inter-
professzionális kompetencia- és közösségfej-
lesztés a felnövekvô generáció számára
A projekt rövid összefoglalása:

Projektünk célja a Nyíregyházán és a partner szerveze-
teknél a célcsoport számára a társadalmi integráció elôse-
gítése, informális pedagógiai módszerek segítségével biz-
tosítjuk a 12–29 éves fiatalok – elsôsorban romák, tartó-
san munka nélkül lévôk, rossz szociális helyzetûek, párt-
fogói felügyelet alatt állók – számára szolgáltatásainkat,
kiemelve a közösségfejlesztést, érték- és kultúraközvetí-
tést, egészség-nevelést. Továbbá információs pont és kö-
zösségi tér létrehozása a cél, közösségfejlesztés, az
interprofesszionalitás terjesztése, valamint web 2.0. tech-
nológiás virtuális közösség létrehozása.

A projektben elért eredmények:
A projektbe bevontak száma: 220 fô.
Eredménnyel résztvevôk aránya: 55%.
Alacsonyküszöbû ifjúsági szolgáltatásokat igénybe vevôk
száma meghaladta az 5300-at.
Felkeresô tevékenységet igénybe vevôk száma több mint 540.
Személyiség- és kompetenciafejlesztô programokon részt-
vevôk száma: 220 fô.
Tanácsadásokon résztvevôk száma: 220 fô.
Létrejött ifjúsági közösségek száma: 3.
Szakterület és ágazatközi együttmûködések száma: 3.
Virtuális térben megvalósuló tanácsadások és tájékozta-
tások száma: több mint 1000 igénybevétel.
A projekt zárórendezvényére 2013. január 29-én került sor.

Elérhetôség és további információ:

Nyírség Könyvtár Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
Tel.: 42/445-693

Benczúr Gyula születésének 170. évfordulója alkal-
mából nyílt idõszaki kiállítás a Jósa András Múzeum-
ban. A nyíregyházi születésû festõfejedelem ismert al-
kotásait, valamint gyermekkori rajzait, vázlatait is
megtekinthetik a tárlaton, amely április 28-áig várja
az érdeklõdõket. Az évforduló alkalmából emléktáb-
lát avattak a festõ szülõházának falán, az Evangélikus
Nagytemplomban pedig elõadásokkal tisztelegtek a
Nyíregyházáról indult mûvész elõtt.

Miskolcról, Zalaegerszegrõl és Budapestrõl is érkeztek
Benczúr-alkotások arra az idõszaki kiállításra, amely a
nyíregyházi festõfejedelem születésének 170. évfordulója
alkalmából nyílt a Jósa András Múzeumban. Benczúr
Gyula 1844. január 28-án, Nyíregyházán látta meg a nap-
világot. Kétéves volt, amikor családja Kassára költözött.
Ezután Európa valamennyi híres festõiskolájában megfor-
dult, és már életében elismert mûvészként alkotott. A tisz-
teletére nyílt kiállításon ismert és kevésbé ismert mûveit,
valamint életének dokumentumait is láthatja a közönség.

Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója el-
mondta, a kiállításon látható mellszobor ihletõje volt an-
nak a Benczúr-szobornak, amelyik a múzeum mellett áll.
Látható a tárlaton egy vázlatkönyv is, amelyet Benczúr
gyerekkorától használt, és már abban is lehetett látni, hogy
szépen rajzol. Az igazgató elmesélte, amikor 1848-ban
az oroszok a szabadságharcot jöttek leverni, meglátták
Benczúr rajzait, amely fõleg csatajeleneteket és Kassa lát-
képét ábrázolta, akkor egy orosz tiszt azt mondta, olyan

BENCZÚR ÚJRA KÖZTÜNK VAN!

keze van Benczúrnak, hogy elviszi magával Szentpéter-
várra és kitaníttatja. A szülei természetesen nem engedték
el, de már akkor is látszott a rajzok alapján, hogy Benczúr
csodálatos tehetséggel bír.

Bár nem Nyíregyházán élt, a festõ sosem feledkezett
meg gyökereirõl. A város mindig tisztelettel emlékezett
rá, 1909-ben díszpolgárrá avatták. Emlékét azóta is õrzik
Nyíregyházán.

Kósa Tímea, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere dr. Sasi Szabó László szavait idézte, aki azt mondta
Benczúr Gyuláról, hogy õ is ott lakik a hallhatatlanok kö-
zött az Uffizi Képtárban. Az emléktábla Benczúr egykori

szülõháza helyén álló épület falán is azt bizonyítja, Nyír-
egyháza büszke híres szülöttére. Az Evangélikus Nagy-
templomban elõadásokkal idézték meg Benczúr szelle-
miségét.

Kujbusné dr. Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója
kifejtette, az elõadáson párhuzamot vonnak Nyíregyháza
fejlõdése és a mûvész élete között. Nyíregyháza ebben az
idõszakban nagyon látványos fejlõdésen ment keresztül,
és ezt szeretnék megismertetni az érdeklõdõkkel.

A Benczúr Gyula tiszteletére rendezett idõszaki kiállí-
tást április 28-áig tekinthetik meg az érdeklõdõk a Jósa
András Múzeumban.
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Módosult a közúti jármûvek mûszaki követelményeit
tartalmazó rendelet, melybõl több változás érinti a ke-
rékpárokat. A 2014. január elsején életbe léptetett mó-
dosítás értelmében többek között már nem csak hátra
kötelezõ a piros színû prizma, hanem elõre is fel kell
szerelni egy fehér fényvisszaverõt.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Végre – néhány kivétellel – a valós életnek megfelelõ
irányba változik a kerékpárok felszerelésére vonatkozó
KÖHÉM szabályozás – áll a Magyar Kerékpárosklub hi-
vatalos közleményében. Most már kötelezõ az elsõ priz-
ma, illetve valamilyen fényvisszaverést segítõ szerkezet is
a kerekekre.

– A kormány több ponton is módosította a közúti jár-
mûvekre vonatkozó mûszaki elõírásokat, melyek a kerék-

VÁLTOZTAK A KERÉKPÁROK MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEI
párosokat is érintik – mondta Füzes Krisztián Kornél szak-
oktató. – Eszerint a kerékpárosok most már a saját ruháza-
tukon, a testükön is elhelyezhetik a világító berendezése-
iket. Lényeges, hogy most már lehetnek villogó berende-
zések is, hogy messzirõl, legalább 150 méterrõl észre le-
hessen venni õket.

SZABÁLYOK A GYERMEKÜLÉSRE

A rendelet módosítása külön kitér a gyermekek védel-
mére is. A változás értelmében a gyermekülést úgy kell
elhelyezni a kerékpáron, hogy a gyermek önmagától ne
tudjon kibújni belõle. Szabály, hogy a gyermekülés nem
zavarhatja a kerékpárost a kilátásban, és nem gátolhatja a
lámpák megfelelõ világítását. Abban az esetben, ha az ülés
hátrakerül a kerékpáron, kapaszkodót és lábtartót is el kell
helyezni. Ezek nem lehetnek összefüggésben a kormányo-
zott kerékkel, vagy az azt elfordító szerkezettel.

Vinnai Zsoltot, a ViniBike KSE elnökét kérdeztük,
mennyiben látja hasznosnak a változásokat és mivel egé-
szítené ki azokat?

– A prizmák nagyon fontosak, bár rendszeres kerékpá-
rosként az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan leveszik
azt, mert „nem áll jól” a kerékpáron. Amin mi, kerékpáro-
sok – akik nap mint nap sportolásra és közlekedésre is hasz-
náljuk a kerékpárt – változtatnánk, az az oldaltávolság be-
tartása. Nagyon sok esetben „centiznek” az autósok, a ka-
mionosok fõleg, akik nem érzik, mekkora légnyomást
gerjesztenek, amikor elhaladnak mellettünk, ezáltal milyen
veszélyhelyzetet teremtenek. A jogosítványszerzésnél le-
gyenek kerékpár-alapismereti órák, kerékpározzanak az
autósok néhány órát a forgalomban, és tapasztalják meg,
mit érez egy kerékpáros a közlekedés során!

RENDÕRSÉGI HÍREK

ELÕZZÜK MEG A GÉPKOCSI-FELTÖRÉST!

Gépkocsi-feltörések leggyakrabban akkor történnek, ha
a tulajdonos értékeket hagy az utastérben.  A Nyíregyházi
Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Szolgálata az alábbi-
akat tanácsolja.

– Amennyiben lehetõségük van rá, parkoljanak õrzött
helyen! Az esti órákban olyan helyet válasszanak, ahol jó
a közvilágítás, vagy a parkolóhely belátható.

– Mielõtt elhagyják jármûvüket, gyõzõdjenek meg ar-
ról, hogy az ajtók, ablakok zárva vannak!

– Az utastérben látható helyen ne hagyjanak értéket!
– Az utólag beépített zenelejátszók, hifiberendezések

legyenek kivehetõek, levehetõ elõlappal szereltek vagy
kóddal ellátottak!

– A jármû kerekeinek ellopása ellen a szakboltokban
úgynevezett biztonsági kerékõr kapható, mely különösen
ajánlott könnyûfém keréktárcsák védelmére.

– A tolvajok általában kerülik a betörésvédelmi és biz-
tonsági fóliával ellátott gépkocsikat. A betört üveget a fó-
lia egyben tartja, annak eltávolítása idõigényesebb mûve-
let, és így a lebukás kockázata is növekszik a tolvajok szá-
mára.

– Amennyiben mégis feltörték autóját, ne nyúljon sem-
mihez, mert a gépkocsit és annak környezetét a rendõr-
ség vizsgálni fogja!

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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VISSZATEKINTÉS ÓVODÁK VISSZATEKINTÉS ÓVODÁK

Múlt héten indult sorozatunkban, melyben az utóbbi
esztendõk minden városlakó által magáénak érezhetõ
sikertörténeteit vesszük számba, a sport került a fókusz-
ba. A sporton keresztül pedig a fiatalság, hiszen a város-
vezetés határozott célja a jövõ generációk támogatása
és szüleik „megmozgatása”, az utánpótlás és a tömeg-
sport menedzselésével. Ám a fiatalokra más területen is
figyel az önkormányzat: az elmúlt három és fél évben
számos fejlesztés, beruházás szolgálta például az óvo-
dás korosztály komfortját a felújított intézményektõl a
játszótereken át az ezreket megmozgató, szórakoztató
rendezvényekig. Ezeket vettük most számba, a teljesség
igénye nélkül. Kezdve azzal, hogy városszerte 7 (!) óvo-
da újult meg, bõ négyszázmillió forint értékben...

NÕ NYÍREGYHÁZA VONZEREJE
A városvezetés nem titkolt célja Nyíregyháza vonzerejének,

megtartóképességének növelése. Az intézményi háttér fejlesz-
tésével támogatni és ösztönözni igyekszik a gyermekvállalást,
ami tökéletesen illeszkedik a kormányzat ilyen irányú lépései-
hez, melybõl a legfrissebb példa a GYED Extra bevezetése. Mind-
ez a szolgáltatások javításával segítheti a dolgozó családokat a
munkavállalásban, és megkönnyíti a döntést: itthon, szülõváro-
sukban, Nyíregyházán érdemes családot alapítani. Méltó ugyanis
a háttér a gyermekek egész napos elfoglaltságához és a tartal-
mas kikapcsolódás feltételei is adottak az egész családnak a
rendezvényektõl a kulturális intézmények kínálatáig.

SÓSTÓHEGY: ÓVODÁBA EGYRE TÖBB
GYERMEK MEGY 125 MILLIÓ FORINT

Több mint 125 millió forintból megújult az Eszterlánc
Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézménye az önkormányzat
által nyert pályázati forrásból. A projekt során hõszigetel-
ték az épületet, a tetõt, kicserélték a nyílászárókat, meg-
újították a burkolatokat és a vizesblokkokat. Egy új torna-
szobával és csoportszobával, parkolóhelyekkel is bõvült
az intézmény. Így 29 gyerekkel több járhat az óvodába,
akiknek nevelésérõl két új óvodapedagógus gondoskodik.

KERTVÁROS: JÓKEDVÛ CSICSERGÉS A
MEGÚJULT OVIBAN 153 MILLIÓ FORINT
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergõ

Tagintézményének felújítására 150 millió forintot költöt-
tek, szintén az önkormányzat sikeres pályázata következ-
tében. Felújították az aulát, a vizesblokkokat, a konyhát és
az udvart is. Az épület szigetelése is megtörtént és a külsõ
homlokzat is új színt kapott. A beruházás részeként egy új
csoportszobát és egy tornatermet is kialakítottak, így a ko-
rábbi négy helyett már öt csoportot tud fogadni az óvoda.
Az avatóünnepségen dr. Kovács Ferenc a „Leggyermek-
barátabb polgármester” címet kapott az ovisoktól.

ÖRÖKÖSFÖLD: KIKELET, AHOL KI KELLETT
CSERÉLNI SOK MINDENT 42,4 MILLIÓ FORINT

Az örökösföldi lakótelep rehabilitációja keretében két
óvodát is korszerûsítettek. A Tündérkert Keleti Óvoda
Kikelet Tagintézményében nyílászárócserék, homlokzati
hõszigetelés, a teraszok burkolatának cseréje és a vil-
lámvédelmi rendszer korszerûsítése volt a sikeres pá-
lyázat eredménye.

ÖRÖKÖSFÖLD: MARGARÉTA – EGY
KORSZERÛBB ÓVODA 21,6 MILLIÓ FORINT

A Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményé-
ben – szintén az Örökösföldön – a fentebbihez hasonló
felújításokat végeztek el, valamint a lapos tetõ hõszige-
telésének és csapadékvíz elleni szigetelésének rekonst-
rukcióját.

ÉRKERT: KINCSKERESÕ – KINCSET ÉRÕ
FELÚJÍTÁS 16,1 MILLIÓ FORINT

Az Érkert lakótelep Nagyvárosias Lakókörnyezetének
Minõségi Megújítása elnevezésû projekt keretében két ovit
is renováltak. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskere-
sõ Tagintézményében kicserélték a nyílászárókat, s meg-
történt a homlokzat és a födém hõszigetelése.

ÉRKERT: PITYPANG OVI – MODERN
SZIGETELÉSSEL 10,9 MILLIÓ FORINT

A Vécsey közi telephelyen mûködõ oviban a lapos tetõ
hõ- és vízszigetelését, valamint a homlokzat hõszigetelé-
sét oldották meg a fentebbi projekt keretében.

HUSZÁRTELEP: EGY TELJES INTÉZMÉNY
REKONSTRUKCIÓJA 40 MILLIÓ FORINT
A fentebbiekhez hasonlóan, javarészt uniós pénzbõl

történt meg a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, egyben
a Napsugár Bölcsõde, és az Idõsek Klubja rekonstrukció-
ja. A homlokzati zárófödém szigetelése, valamint a hom-
lokzati nyílászárók cseréje fért bele az összegbe.

MUNKAHELYTEREMTÉS: PEDAGÓGIAI
ASSZISZTENSEK, ÓVODAPEDAGÓGUSOK
Jelenleg 4 nagy óvodai körzetben, 34 óvodában, közel

4000 gyermek jár óvodába Nyíregyházán, a dolgozói
összlétszám pedig az elmúlt esztendõben 578 fõre
emelkedett. A jóval több mint harmincfõs bõvülés an-
nak köszönhetõ, hogy munkába állt 28 pedagógiai
asszisztens, és Sóstóhegyen, valamint a Kertvárosban
4 új óvodapedagógusra és 2 dajkára volt szükség a cso-
portok számának növekedése kapcsán. Pozitív válto-
zás, hogy az új évtõl 3,5 óvodapszichológus is segíti a
munkát.

ÚJDONSÁG: ODAFIGYELÜNK A
SPECIÁLIS IGÉNYEKRE

Noha óvodapszichológusok minden óvodában segítik
az óvodapedagógusok munkáját, a városvezetés figyel a
speciális igények kielégítésére is. A Gyermekek Háza Déli
Óvoda és a Búzaszem Nyugati Óvoda speciális csoportjá-
ban részleges integrációban látják el az autizmus spekt-
rumzavarral küzdõ, valamint az értelmi fogyatékos, illet-
ve egyéb pszichés zavarral küzdõ gyerekek nevelését. Itt a
gyógypedagógusok felzárkóztató, tehetség-kibontakozta-
tó, speciális ismereteket adó egyéni és csoportos fejlesz-
tést biztosítanak.

SZÁZMILLIÓBÓL FRISSÜLÕ  OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK 112 MILLIÓ FORINT

A városban a projektekben szereplõkön kívül is tucat-
nyi óvoda és bölcsõde, valamint féltucatnyi általános és
középiskola csinosodott nyáron. A beruházások összérté-
ke meghaladja a 112 millió forintot. Jellemzõen vizesblok-
kok felújítása, festések, burkolatcserék, tetõjavítások, nyí-
lászárók és berendezések cseréi valósulnak meg az ön-
kormányzat segítségével.

JÁTSZÓTEREK: ÚJAK ÉS MEGÚJULTAK
45 MILLIÓ FORINT

2013-ban a város csaknem 45 millió forintot fordított
játszóterek fejlesztésére. Két új játszóteret alakított ki a
NYÍRVV Nonprofit Kft.: a Kertvárosban, az Alkotás utcán

a fejlesztés közel 10 millió forintba,  Sóstóhegyen, az Út-
törõ utcán pedig 4,5 millió forintba került. Ezen kívül a
Bujtosi Városligettõl a belvároson és Örökösföldön át Bor-
bányáig, Sóstóhegyig jelentõs mértékben megújultak a ját-
szóterek, sokmilliós ráfordítással. Ezen túl folyamatosan
végezték a már meglévõ 90 játszótér karbantartását, a le-
romlott, balesetveszélyessé vált játékok cseréjét, vala-
mennyi játszótéren frissítették a homokozók földjét, és új-
rafestették a játékokat.

KÖZGYÛLÉSEN AZ OVIK: EGYETÉRTÉSBEN

2013 májusában a közgyûlés is foglalkozott az ovik kér-
désével, az új nevelési év elõkészítésérõl szóló tájékozta-
tó kapcsán. A Napló ezt követõen a testületet alkotó pár-
tok képviselõit is megkérdezte a témáról, melybõl most
röviden idézünk. Dr. Adorján Gusztáv (FIDESZ-KDNP):
Az óvodák strukturális átszervezésével kapcsolatban az
látszik, hogy egy megfelelõ, átlátható rendszer alakult
ki, és örömteli, hogy az ellenzék oldaláról is dicsérõ
szavakat hallunk. Nagy László (MSZP): Az ország többi
nagyvárosához viszonyítva lényegesen jobb színvona-
lúnak ítéljük meg az óvodai ellátást, nemcsak az inf-
rastrukturális hátterét, hanem a képzési kínálatát tekint-
ve is. Vass Zoltán (Jobbik): Két óvodai csoportot lehet
pluszban indítani, amiben az is örvendetes, hogy ez
óvónõk alkalmazásával is jár, örülünk, hogy ez a hely-
zet így alakul.

OVIK UTÁN JÖHETNEK A BÖLCSÕDÉK

Év elején dr. Kovács Ferenc polgármester – egyelõre a
költségvetés elfogadása elõtt – az idei elképzelésekrõl nyi-
latkozott a Nyíregyházi Televíziónak. – Tavaly az óvodák
voltak a középpontban, azért is, mert megjelent a törvény,
hogy hároméves kortól óvodába mennek a gyerekek. Noha
ezt egy évvel elhalasztotta az újabb döntés, viszont mi fel-
készültünk, hiszen ötven új férõhelyet létesítettünk és fel-
újítottunk óvodákat. Most a figyelmet szeretnénk a böl-
csõdék felé is fordítani. Nagyon régóta esedékes a felújítá-
suk, olyan állapotok vannak, amiket már 10 évvel ezelõtt
kezelni kellett volna. Most ezen a területen is szeretnénk
elõrébb lépni, ám a költségvetés egyelõre a tervezési sza-
kaszban van.

ISKOLAI FELÚJÍTÁSOK IS ZAJLANAK
520 MILLIÓ FORINT

Az óvodákon túl jelentõs pályázatok vonatkoznak két
lakótelep nagy iskolájára. 435 millió forintból valósul meg
a komplex rekonstrukciója a Móra Ferenc Általános Isko-
lának Örökösföldön, míg egy másik sikeres városi pályá-
zat keretében 85 millió forintot költhettünk a Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének
külsõ megújítására az érkerti projekt keretében.

Rendkívül sikeresen zárult Nyíregyházán a Nyitott
Városháza Mikulás Program, amikor három napra be-
költözött a Mikulás a városházára. Összesen 3800 gyer-
mek látogatta meg ez idõ alatt a nagyszakállút, és cso-
dálta meg a városháza dísztermében a századelõs maci-
és játékkiállítást. Emellett a 2. alkalommal megrende-
zett „Helló Nyíregyháza” nagyrendezvényen is sok
óvodás szórakozott együtt szüleivel.

MIKULÁS A VÁROSHÁZÁN: KÖZEL
NÉGYEZER LÁTOGATÓ

A Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû mû-
sorában a kertvárosi Csicsergõ oviban álltak kamera
elé véleményükkel õsszel a városlakók. Íme, egy cso-
korra való:

„Meg vagyunk elégedve, nagyon tetszik a felújí-
tás. Minden nagyon szuper, a tornaterem, az udvar,
a belsõ rész, a mosdó, úgyhogy nagyon szeretjük.”

(Fazekasné Hermann Mária)

A VÁROSLAKÓ VÁLASZOL: „MEG VAGYUNK ELÉGEDVE”

„Amúgy is szerettük ezt az ovit, de most már még
jobban. Nem gondoltuk egyébként, hogy ilyen nagy fel-
újítás lesz, meglepõdtünk, amikor jöttünk szeptember
1-jén.”

(Tóthné Balázs Éva)

„Szerintem olyan, mintha egy teljesen új óvodát kap-
tunk volna. A gyerkõcök nagyon szeretnek ide járni, de
nekünk, szülõknek is jó ide bejönni.”

(Gyureskó Csaba)

Ovis Karácsonyt tartottak a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokban, amelyen mintegy 4500 gyermek szó-
rakozott együtt 2013 decemberében. A városi nagy-
rendezvények sorába csatlakozott eseményen az
óvodásokat tánccal, mesejátékkal és koncerttel szó-
rakoztatták a Téltündér vezetésével a Móricz Zsig-
mond Színház mûvészei, majd a 100 Folk Celsius
együttes tagjai.

OVIS KARÁCSONY:
NYÍREGYHÁZA TÖRTÉNETÉNEK

LEGNAGYOBB GYERMEKRENDEZVÉNYE
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KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSEKBEN GONDOLKODUNK

Szalacsi Árpádhoz vidéki gyerekként mindig közel
állt a természet, az általános iskolában természetvé-
delmi szakkörösként kapott újabb lendületet az ilyen
irányú érdeklõdése. 1996-ban kezdett el dolgozni a
NYÍRERDÕ Zrt. Gúthi Erdészeténél, erdõmérnök gya-
kornokként. Közel négy éve pedig már a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója, a társaság a
22 hazai állami erdõgazdaság szimbolikus rangsorá-
ban stabilan az elsõ harmadban szerepel. Munkájának
elismerése és megbecsülése jeléül a tavalyi év utolsó
közgyûlésén dr. Kovács Ferenctõl, Nyíregyháza város
polgármesterétõl Bencs László arany emlékérmet ve-
hetett át.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A Bencs László arany emlékérem kitüntetésben évente
öt személy részesülhet Nyíregyházán. Legutóbb a kitünte-
tettek között volt dr. Kokas Attiláné, az OTP nyíregyházi
fiókvezetõje, Kardos Lászlóné, a Dialóg Nyugdíjas Egye-
sület klubvezetõje, Gáspár László, egykori nyíregyházi lab-
darúgó, Bodnár-Tóthné Nagy Valéria kereskedõ és Szalacsi
Árpád, a NYÍRERDÕ vezérigazgatója is, aki mint mondta:
meglepte a díj, de nagyon örült neki. Úgy gondolja azon-
ban, hogy ez a kitüntetés nemcsak neki, hanem az egész
NYÍRERDÕ-nek szól.

– Eddigi munkája során mire a legbüszkébb?
– A szatmár-beregi védett erdõk esetében napjaink ter-

mészetvédelmi kihívásaihoz jobban alkalmazkodó erdõ-
kezelési módszer bevezetésére vagyok a legbüszkébb.
Ennek egyébként tudományos igényû feldolgozása folya-
matosan zajlik, ez a módszer országszerte nagy érdeklõ-
désre tart számot. Ezek a visszajelzések mindenképpen
segítik a munkámat. Cégvezetõként elsõsorban azt tartom
fontosnak, hogy társaságunknál az átlagot meghaladó, jól
képzett szakemberek dolgoznak. Ezen kívül szeretném ki-
emelni, hogy ha vannak is bírálóink, támadások nem érik

a céget. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nyugodt munkaköri
légkörben, a saját területén mindenki felelõsséggel végzi
a munkáját. Eredményeinket jól mutatja, hogy a NYÍRER-
DÕ Zrt. a 22 hazai állami erdõgazdaság szimbolikus rang-
sorában stabilan az elsõ harmadban szerepel.

– Mivel tölti hétköznapjait? Hogyan tud kikapcsolódni
a hétvégeken?

– 2011 augusztusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának társadal-
mi elnöki tisztét is betöltöm, és az országos amatõr bizott-
ságnak is tagja vagyok. A labdarúgás, a sport szeretete
gyermekkorom óta meghatározó. Jelenleg is rendszere-
sen focizok, futok és kerékpározom. Mentális kikapcsoló-
dást viszont a vadászat jelent számomra.

– Vannak-e jövõbeni tervei? Mi lesz azok közül a leg-
nagyobb feladat?

– Még hatékonyabb, modern szemléletû nagyvállalat
kialakítása a célom. Állami tulajdonú részvénytársaságként
a képzõdött nyereségbõl minél többet szeretnénk olyan
közjóléti fejlesztésekre fordítani, amelyek például Nyíregy-
háza környékén megvalósulnak. Remélem, hogy tevékeny-
ségünknek köszönhetõen egyre több emberben tudatosul,
hogy egy ilyen cég társadalmi szerepvállalása milyen mé-
reteket ölthet. Szeretnénk megfelelni a szlogenünkben meg-
fogalmazott gondolatnak: „Erdõk jó kezekben”.

Lapunkban korábban már beszámoltunk arról, hogy
a NYÍRERDÕ Zrt. idén 73 millió forintos közjóléti fej-
lesztést tervez Nyíregyházán. Sóstógyógyfürdõn a régi
kilátó helyére egy újat épít a társaság, és egy, a környe-
zetbe illeszkedõ erdei buszmegállót is kialakítanak.
Emellett újabb játszóterek korszerûsítését is tervezik.

BESZÉLGETÉS SZALACSI ÁRPÁDDAL, A NYÍRERDÕ NYÍRSÉGI ERDÉSZETI ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

SZENT EFRÉM NAPOK
A görög katolikusok Szent Efrémre, az ókori himnusz-

íróra emlékeztek a hétvégén. Világhírû mûvészek hang-
versenye mellett, egy különleges középkori misztérium-
játékot is bemutattak.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Egy 13. századi liturgikus misztériumjátékkal, a Dániel
játékkal kezdõdtek el a Szent Efrém Napok a görögka-
tolikus hittudományi fõiskolán múlt pénteken. Papok, te-
ológus és kántor szakos hallgatók, valamint a görög kato-
likus általános iskola tanárai és diákjai mutatták be Dáni-
el próféta életének legfontosabb eseményeit az álomfej-
téstõl az oroszlánok elé vetésig. A Szent Efrém Napoknak,
az ókori liturgikus himnuszszerzõ nyomdokában a zene,
a zenei nevelés volt a központi témája.

– Mindez segíti az ember lelkét, hogy nyitott legyen a
szépségre, az esztétikumra, amely magába foglalja az igaz-
ságot és a jóságot, és ahogy magyaráztam a bevezetõben,
mindez közelebb visz bennünket Istenhez – mondta el P.
Kocsis Fülöp, görög katolikus megyés püspök. – A Szent
Efrém Napok nemcsak egy Szent Efrémrõl szóló tudomá-
nyos elõadássorozat, hanem nagyon-nagyon gazdag, ami-
lyen az életünk is lehetne, ha ilyen nyitottsággal élnénk,
ahogy mi most nyitogatjuk a lelkeket.

Szombaton különbözõ tudományos elõadásokon ismer-
hette meg a hallgatóság a görög katolikus kulturális napok
névadójának és patrónusának, Szent Efrémnek az életét,
majd a világhírû görög származású énekesnõ, Nektaria
Karantzi beszélt a görög-bizánci liturgikus zenékrõl, Se-
bestyén Márta pedig a vallásos népénekérõl tartott elõ-
adást. Szombaton este aztán Nektaria Karantzi, valamint
Sebestyén Márta ízelítõt is adott a görög, magyar, szláv
vallásos dalokból és görög katolikus egyházi énekekbõl
egy hangverseny során. A koncertet a hittudományi fõis-
kola Szent Efrém Férfikara egészítette ki, páratlan zenei
élményt nyújtva.

A nyíregyházi közgyûlés Etikai Kódexet fogadott el,
hogy megelõzze az esetleges szélsõséges megnyilvánulá-
sokat a választási kampány során. A voksolás nem volt
egységes: az MSZP képviselõi nem fogadták el a javasla-
tot. A téma most újra idõszerû, mert a szocialisták hétvé-
gi, országos nagygyûlésén több tévétársaság, köztük a köz-
média híradójának felvételei szerint a közönség soraiból
valaki a „kötelet neki!” bekiabálással reagált, amikor az
MSZP pártelnöke, Mesterházy Attila Mészáros Lõrinc pol-
gármester vagyonosodását firtatta. A közfelháborodást ki-
váltó felvételen ezután úgy tûnik, mintha a bekiabálásra
Mesterházy helyeslõen válaszolna. Késõbb a pártelnök,
miniszterelnök-jelölt ezt tagadta és úgy nyilatkozott, hogy
„kötél” helyett „börtönt” hallott. A Napló megkérdezte
a két legnagyobb parlamenti párt, helyi szervezeteik ál-
tal már megnevezett képviselõjelöltjeit a témában.

Szerzõ: Kõvári I. Bence, Tarczy Gyula

Petneházy Attila, a FIDESZ-KDNP nyíregyházi önkor-
mányzati képviselõje, egyben országgyûlési képviselõ-
jelöltje:

– Mi a véleménye az MSZP kongresszusán elhangzott
bekiabálásról?

– Mindenekelõtt azt gondolom, hogy a politikai közbe-
szédnek nem lehet része az uszítás, a gyûlöletkeltés. Nem
demokrata az, aki politikai ellenfeleinek kötelet ígér, sem
politikusként, sem pedig egy párt híveként. Ellenfelek va-
gyunk ugyanis, nem ellenségek. Mesterházy Attila akkor
járt volna el helyesen, ha azonnal bocsánatot kér a felvé-
telek nyilvánosságra kerülésekor. Akkor is, ha õ tényleg
börtönt hallott kötél helyett. A televíziótársaságok felvéte-
lei alapján ugyanis már csak a történteket lehet rekonstru-
álni, de hogy valóban mit hallott a baloldali miniszterel-
nök-jelölt a bekiabálásból, arról mindenki csak találgat-
hat. Nem javítja a helyzet megítélését, hogy tiszta beszéd
és bocsánatkérés helyett inkább ködösíteni kezdtek a szo-
cialisták, most pedig már perrel fenyegetik azokat, akik
foglalkozni mernek az esettel.

BEKIABÁLÁS VOLT, ETIKA NINCS?
– A Fidesz bocsánatot kért Kövér László „köteles-be-

szédét” követõen?
– Az esetrõl videofelvétel készült, amin nem hangzik el

a neki tulajdonított mondat. Ezt Gyurcsány Ferenc is elis-
merte Debreceni Józsefnek, Az új miniszterelnök címû,
2006-ban megjelent könyvében. Javaslom, mindenki olvas-
sa el. Ebben Gyurcsány bevallja, hogy Kövér László beszé-
dét õk forgatták ki, és hogy Kövér soha nem akart akaszta-
ni. Csupán a szocialisták negatív kampányáról volt szó,
amihez az akkori média asszisztált. A Fidesz azért nem kért
soha bocsánatot, mert az az eset bizonyíthatóan nem tör-
tént meg. Az akkori és a mostani helyzet ezért semmilyen
módon nem hasonlítható össze.

– Meg lehet állítani a politikai sárdobálást Nyíregyhá-
zán?

– Az embereket egymás ellen fordító politizálásra 2010-
ben két alkalommal és az elmúlt év õszén is nemet mond-
tak a nyíregyháziak! Hozzájuk hasonlóan én is azt szor-
galmazom, hogy inkább Nyíregyháza jövõjérõl és az itt
élõkrõl szóljon a közbeszéd és a kampány. Szomorú, hogy
a szocialisták helyi képviselõi nemet mondtak az etikai
kódex aláírására. Még tragikusabbnak látom, hogy az
MSZP nyíregyházi reakciója a hétvégén történtekre csu-
pán annyi volt, hogy leporoltak egy régi hazugságot, és
újra elõvették a régi rigmust: Kövér akasztani akart. S mi
több, ezt az MSZP helyi jelöltje írta ki közösségi oldalára.
Ez a politizálás nem visz elõre, nem ad többet az embe-
reknek. Szerintem meg kell õrizni a józan hangnemet, hi-
szen a politikusoknak illene példát mutatniuk, és ennek a
kampányban is meg kellene jelennie. Én ezt az értékren-
det szeretném képviselni.

Jeszenszki András, az MSZP helyi önkormányzati kép-
viselõje, egyben a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014,
a Liberálisok, a Párbeszéd Magyarországért és az MSZP
országgyûlési közös képviselõjelöltje:

– Hogyan véleményezi az MSZP kongresszusán elhang-
zott bekiabálást?

– Elõször is tisztázzunk egy dolgot: nem pártkongresszus

volt, hanem egy nyilvános nagygyûlés, ahol 13 ezer szim-
patizáns vett részt. Ez egy nyitott rendezvény volt, gya-
korlatilag olyan, mintha egy tüntetést, vagy egy szabadté-
ri rendezvényt tartott volna az MSZP. Ezt csak azért tar-
tom fontosnak megjegyezni, mert egyébként azt, hogy ki
mit kiabál be egy nyitott rendezvényen, azt sajnálatos
módon nem lehet kontrollálni. Miután én magam is részt
vettem rajta, teljesen világos volt résztvevõként, hogy nem
olyan jellegû bekiabálásra reagált a pártelnök, mint amit
egyébként a jobboldali média elkezdett valószínûleg azért
feszegetni, mert a rendezvény sikeres volt és valamilyen
fogást megpróbálnak találni rajta. Tehát nekem résztvevõ-
ként is az a véleményem egyértelmûen, amit egyébként a
pártelnök úr is nyilatkozott. Amúgy azt az ominózus, köz-
média által levetített bekiabálást én magam sem hallot-
tam, pártelnök úr pedig egyértelmûen arra reagált, amit
elmondott, hogy a számonkérés meg fog történni és nem
ilyen jellegû dolgot helyeselt, amit aztán a közmédia a
nyilvánosság elé tárt.

– Ezzel a kijelentéssel (hogy kötelet javasolnak) Ön sze-
mély szerint egyetért, vagy elhatárolódik ettõl?

– Nyilvánvalóan egy ilyen kijelentéssel az ember nem
tud azonosulni, sõt nem tud közösséget vállalni vele. Még
egyszer mondom, egy nyilvános rendezvényen bármilyen
bekiabálás elhangozhat. Egyébként pedig szeretném, ha
a média az MSZP programjával foglalkozna.

AKTUÁLIS KULTÚRA
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

ÚJRA TÁNCFARSANG A SZÍNHÁZBAN

Új bemutatóra készül a Móricz Zsigmond Színház.
A nyíregyházi teátrumban Shakespeare Coriolanus
címû darabját próbálják. Közben szervezik a jövõ hé-
ten kezdõdõ Táncfarsangot, áprilisban pedig két prog-
ramnak is helyet ad a színház: az autizmus világnapja
alkalmából gálaestet rendeznek, a nagyhéten pedig
ökumenikus felolvasó napot tartanak.

Shakespeare Coriolanus címû darabját próbálja a nyír-
egyházi társulat. A színmûvet elõször a 19. században
Székesfehérváron adták elõ, majd 1985-ben a Katona Jó-
zsef Színház tûzte mûsorra, azóta Magyarországon nem
mutatták be. Most színpadra állítják a Móricz Zsigmond
Színházban, az olvasópróbák már megkezdõdtek.

A teátrumban közben szervezik a Táncfarsang program-
sorozatát. Február 6-a és 9-e között tartják meg a rendez-
vényt. Közönség elé lép a Pannon Várszínház Veszprémi
Táncmûhelye, a Zéró Balett, a GNM Kontúr Mûhely, a
Közép-Európai Táncszínház, a Hodworks, a Szabolcs
Néptáncegyüttes és a Mûvészeti Szakközépiskola Tánc-
mûvészeti Tagozata.

– A színházmûvészetnek egy olyan elválaszthatatlan
társmûvészete a tánc, ami, ha belegondolunk, még õsibb,
mint a klasszikus értelemben vett színházi megnyilvánu-
lás – mondta Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház
igazgatója. – Ezért szervezzük meg minden évben a Tánc-
farsangot, amelyre a közönség visszaigazolása alapján úgy
érezzük, van igény.

– A Szabolcs Néptáncegyüttes egy két félidõs mûsorral

lép közönség elé – mondta Ágoston Ildikó, a Szabolcs
Néptánc Egyesület elnöke. – A program elsõ részében
megmutatjuk a táncszínházas oldalunkat, amelyre azért
vagyunk büszkék, mert ezt a komoly, drámával teletûz-
delt és üzenetközvetítõ táncstílust egyedül mi közvetítjük
Nyíregyházán. Három Szólam címmel mutatunk be kore-
ográfiákat. A mûsor második fele pedig a hagyományos
folklór jegyében zajlik, és a Táncok Erdélybõl címet kap-
ta. (Részletes program a 11. oldalon.)

Áprilisban két rendezvényt is tartanak a Móricz Zsig-
mond Színházban. A Most Élsz Egyesület szervezésében
az autizmus világnapjához kötõdõen „Adj esélyt az
autistáknak!” címmel egy olyan rendezvényt és gálamû-
sort rendeznek, amely az autizmusra hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt azoknak a családoknak, amelyek autista
gyermeket nevelnek.

Húsvét elõtt különleges programra várják a városlakó-
kat: a nagyhéten a színházban ökumenikus felolvasó na-
pot tartanak. A rendezvényen a tervek szerint három órán
át olvasnak fel részleteket a Szentírásból.

Az intézmény igazi érdekességekkel szeretné meglep-
ni honlapja látogatóit: a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdi-
ójában a színházról készült hanganyagokat digitalizált for-
mában közzétennék. A több száz hanganyag között szá-
mos kuriózummal is találkozhatnak majd a színházked-
velõk.

A Móricz Zsigmond Színház márciusban kiállításnak is
helyet ad. A színház alkotógalériájában március 8-án Szék-
helyi Edit, megyei Prima-díjas mûvész munkáiból nyílik
kiállítás.
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EREDMÉNYEK SPORT

GYÕZTES HETEK
Sikeresen szerepeltek a debreceni régiós versenyen

az NYVSC – Big Boxing fiatal versenyzõi. Nyolc nyír-
egyházi bokszoló lépett a kötelek közé és mindenki nagy-
szerûen teljesített, hiszen heten gyõztesen hagyták el a
szorítót, míg a vesztes is minden dicséretet megérdemel,
mivel nagyszerûen küzdött. Három versenyzõ ráadásul
élete elsõ mérkõzésén lépett szorítóba. A csapat tagjai
közül ketten, Kovács Richárd és Horváth Tamás a héten
az ifjúsági válogatott tagjaként a tatai Központi Edzõtá-
borban folytatják felkészülésüket.

KÉSZÜL A TAVASZRA A SPARTACUS
A Nyíregyháza Spartacus játékosai napi két edzés-

sel készülnek a bajnoki rajtra, vasárnaptól pedig Török-
országba utaznak edzõtáborba. Közben folyamatosan
tárgyal a klub vezetése. Dr. Barczi Róbert ügyvezetõ
nemcsak játékosügyekben egyeztet, hanem a stadion-
fejlesztésrõl is.

– Mozgalmas hetek vannak a hátuk mögött. Hogy áll-
nak a tárgyalásokkal?

– Valóban nem unatkoztunk. Ahhoz, hogy megerõsít-
sük a csapatot, több játékossal is egyeztettünk. De amíg
egy igazolást aláírunk, addig öt-hat tárgyaláson is túl va-
gyunk, de volt olyan, hogy tíz alkalommal egyeztettünk a
labdarúgóval és a klubjával. Ennek eredményeként tud-
tunk négy játékost igazolni. De ezen kívül is volt mirõl
tárgyalni, hiszen meg kellett teremteni az edzõtábor és a
hazai tréningek feltételeit. Meg aztán ott van a Debrecen
elleni Magyar Kupa meccs, melynek lebonyolítása sem
lesz egyszerû, jelenleg pedig a licenszkérelem zajlik, mely
rengeteg papírmunkával jár.

– Mi a helyzet a játékoskerettel? Mennyire végleges?
– Nagyrészt végleges. A biztos érkezõk között van az

MTK-nevelés Molnár Marcell, aki a támadósort erõsíti

Eredmények: Varga Márk – Béres Levente (Dávid SE) 3–0.
Matolcsi Zsolt – Katonka Tamás (Hajdúböszörmény) TKO
1. menet. Kostyál Árpád – Szilágyi Szilveszter (Berettyóúj-
falu) TKO 1. menet. Gyõrösi Sándor (DVSC) – Moldoványi
Bence 3–0. Koós Dávid – Horváth Dávid (Gönczi Team)
2–1. Dudics Márk (Dávid SE) – Horváth Tamás  0–3. Gyar-
mati Márk (Dávid SE) – Kovács Richárd 0–3. Bilisánszki
Dániel – Herczku Miklós (Gönczi Team) 3–0.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 2., vasárnap 18.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–
MTK nõi röplabdamérkõzés közvetítése

Február 3., hétfõ 19.30 Fatum-Nyírsuli-NRK–Kapos-
vár nõi röplabdamérkõzés közvetítése (A mérkõzést
vasárnap 16.00 órakor rendezik a BUSZACSA-ban.)

majd. Rezes Lászlót Debrecenbõl igazoltuk, õt támadó
középpályásként vethetjük be. Szintén az NB I-bõl, a Ka-
posvár csapatából érkezik Jánvári Gábor védõ, aki egyéb-
ként szabolcsi származású játékos. A korábban Szegeden
is szerepelt középpályás, Ulviczki Mihály a Jászapáti érin-
tésével érkezik Nyíregyházára. Egy labdarúgó érkezése
még kérdéses, és ennek függvényében még lehet egy tá-
vozó is, de ebben az ügyben még folynak egyeztetések.
Támadó poszton még szeretnénk erõsíteni.

FELKÉSZÜLÉSI MECCSEK
A Szpari eddig három felkészülési mérkõzést játszott.

Az elsõn Debrecenben az elsõ osztályú Kaposvár el-
len 1–1-re végzett, a másodikon Nyírbátorban a har-
madosztályú házigazdát verte 3–0-ra, míg a harmadi-
kon a szintén NB III-as Cigándot itthon 4–0-ra.
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Február 1., szombat 19.00 Anconai szerelmesek 2, Mik-
száth bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Dajka bérlet, Krúdy Kamara

Február 3., hétfõ 10.00 Hattyúcskák tava, Gumimacik
bérlet, MÛvész Stúdió
13.15 Csalóka Péter, Manócska bérlet, Nagyszínpad
15.00 Csalóka Péter, Mekk Elek bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Kölcsey „A” bérlet, Krúdy Kamara

Február 4., kedd 10.00 Csalóka Péter, Döbrögi bérlet,
Nagyszínpad
13.15 Csalóka Péter, Galiba bérlet, Nagyszínpad
15.00 Csalóka Péter, Tudor bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Kölcsey „B” bérlet, Krúdy Kamara

Február 5., szerda 14.00 Hattyúcskák tava, Kis Mukk
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Vasvári bérlet, Nagyszín-
pad

Február 6., csütörtök 14.00 Lenni vagy nem lenni, Ko-
dály bérlet, Nagyszínpad
19.00 Lenni vagy nem lenni, Széchenyi bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Mese, mese, meskete... – Táncfarsang (Mûvésze-
ti Középiskola és Kollégium Táncmûvészeti Tagozatá-
nak elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
20.00 Három szólam és táncok Erdélybõl – Táncfar-
sang (A Szabolcs Néptáncegyüttes elõadása), Bérletszü-
net, Krúdy Kamara

Február 7., péntek 19.00 Lenni vagy nem lenni, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad
19.00 Jöttem, láttam, megtaláltam... – Táncfarsang (Mû-
vészeti Középiskola és Kollégium Táncmûvészeti Tago-
zatának elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
20.00 Porcelán – Táncfarsang (A Pannon Várszínház
Veszprémi Táncmûhelyének elõadása), Bérletszünet,
Krúdy Kamara

A BENCS VILLÁBAN...
...január 31-én a mátészalkai Szalka Consort

vonósegyüttes ad koncertet, február 5-én Szemereyné
Seicher Judit díszüveg- és Harcsa Norbert festménykiállí-
tását nyitja meg dr. Szepessy Béla grafikusmûvész. Kísé-
rõmûsor: a Tiszavasvári Musical Tanoda bemutatkozása.
Február 7-én Az állatok farsangja címmel tart komolyze-
nei elõadást Sógor Tamás. Közremûködik: Olajos Gábor
(gitár) és Szabó Ágoston (vers). Valamennyi mûsor 17 óra-
kor kezdõdik, ingyenes és másfél órás.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Ragacs: 2013 novemberében született keverék
szuka, aki testvéreivel került az Állatotthonba.
Kíváncsi, játékos kislány, aki szeretõ gazdáját
várja. Február 5-étõl örökbe fogadható.

Keke: 5 éves, barát-
ságos keverék szuka.
Termete miatt kertes
házba ajánljuk, sze-
retõ, gondoskodó
gazdáját várja. Örök-
be fogadható.

MEGYEI ELNÖK, NAGYKÖVET,
APÁCA A SZEMLÉBEN

Napjaink és a közelmúlt történései váltakoznak a Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle most megjelent számá-
ban. Két írás foglalkozik a megye most készülõ, a jövõt
2030-ig felvázoló fejlesztési koncepciójával: Seszták
Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke interjúban válaszol
közérdekû kérdésekre, Duleba Szabolcs fõiskolai do-
cens elméleti-szakmai szempontok alapján elemzi a ta-
nulmányt.

A Paksi Atomerõmû tervezett bõvítése kapcsán is-
mét reflektorfénybe kerültek a magyar–orosz kapcsola-
tok, amelyek választási ciklusonként hullámzóak. A
téma egyik legjobb szakértõje, Keskeny Ernõ nagykö-
vet, minisztériumi fõosztályvezetõ interjúban világítja
meg a Kelet Nyitás politikáját, a magyar–orosz kapcso-
latokat és a FÁK-országokhoz fûzõdõ viszonyunkat.

Két, hét évtizede írott naplóból is közöl részleteket a
megyei önkormányzat negyedéves folyóirata: Nézõ Ist-
ván helytörténész a Szent Orsolya rend kisvárdai házá-
nak krónikájából kritikus idõszakot választott, az 1944-
es évet, amikor a Vörös Hadsereg átvonult a városon. A
másik napló egy elszegényedett nemesi családból szár-
mazó fiatal hölgyé, Boros Margité, aki Tiszanagyfaluból
szegõdött cselédnek a Kállay-családhoz. Naplója az
1939–1946 közötti évekrõl szól.

Molnár Mátyás pedagógus-népmûvelõ, a vajai Vay
Ádám Múzeum alapítója most lenne 90 éves. A Szemle
– egy közelmúltban rendezett konferencia elõadóinak
tollából – öt emlékezõ írást közöl róla. Vaja volt a ha-
gyományõrzõ mozgalom bölcsõje, alkotóházának hasz-
nát sok szép szobor és értékes kötet (köztük a hatalom
által betiltott is) máig õrzi.

„Kicsit szokatlan a tél, de hát január van. Én szeretem a
havat, csak most szokatlan a nagy meleg után, és hirtelen
jött.”

Kovács Tibor

„Szeszélyes lett nagyon az idõjárás, amit – azt gondo-
lom – nagyrészt a levegõszennyezés okozott.  Hallottam
azt a feltételezést is, hogy belátható idõn belül mediterrán
jellegû idõjárás lesz nálunk is.”                 Lojek Tibor

„Örülök neki, hogy végre már januárban van egy kis
hó. Ez a januári 10 fokos meleg, és az, hogy virágzik a
hóvirág, már-már egy kicsit túlzás volt.”   László Józsefné

„Az embereknek jó a kellemes, melegebb idõjárás, de
ugyanakkor a növényeknek egyáltalán nem, tehát becsapja
a természet világát. Már rügyeznek a cserjék, bokrok, fák,
úgyhogy veszélyes a téli rendkívüli meleg.”

Szand Zoltánné

„Ez nem tél, hanem tavasz. A tavaszban most jön egy
kis tél, de ez már nem a régi. Az én véleményem szerint a
globális felmelegedés miatt van ez így.”

Vadas Sándor

ÖN MIT GONDOL A MOSTANI
SZESZÉLYES IDÕJÁRÁSRÓL?

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Te-
levízió „Dorina kérdez” címû mûsorában, amiben a
városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témá-
val kapcsolatban. A mûsor minden nap, 19.25-kor és
21.25-kor látható. Ha van jó kérdésük, ötletük, írjanak
a következõ címre: dorinakerdez@nyiregyhazitv.hu.

Egészség-tudat interaktív kiállítás. A Spirit Egyesület szer-
vezésében tekinthetõ meg a Korzó bevásárlóközpontban az
a kiállítás, amely bemutatja a legfontosabb, egészséges élet-
móddal, egészségmegõrzéssel, gyógyulással kapcsolatos szak-
mai irányzatokat, módszereket, melyre díjtalanul, minden-
nap 10.00–18.00 óráig várják a látogatókat.

Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Az ingyenes rendez-
vény február 1-jén 15.00 órától kezdõdik az Újlétai Magtár
elsõ emeletén, a Rétköz és a Nyírség táncaival, valamint meg-
kóstolhatják a rétközi tepertõs-lekváros papucsot.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 1-jén 16.00 óra:
Vitéz László, mint erdõkerülõ; 2-án 10.00 óra: Az okos nyúl.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszó-
ház mellett).

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, a Filharmónia Ma-
gyarország, valamint a Vikár Sándor Zenei AMI koncertjére
várják az érdeklõdõket február 3-án 18.00 órától a zeneiskola
hangversenytermébe (Kürt u. 5–11.). A belépés ingyenes.

Az Abigél Többcélú Intézmény Képzõ- és Iparmûvészeti
Tagozatának kiállítására várják az érdeklõdõket február 5-éig.
Helye: Nyír Plaza földszintje.

A Tégy a Jövõért Egyesület és a Megyei Honismereti Egye-
sület várja az érdeklõdõket dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató,
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorának
Székely társadalom és kultúra címû elõadására, február 6-án
17.00 órára a Jósa András Múzeum dísztermébe.

Jótékonyan Jókedvûen a Jókaiért február 7-én 19.00 órától
a Református Gyülekezeti Házban (Bessenyei tér 7.).

A NOE Családi Kör Egyesület és a Városmajori Mûvelõdési
Ház (Városmajor u. 5.) idén 11. alkalommal rendezi meg a

Házasság világnapja alkalmából kiállításokkal, elõadásokkal
tarkított rendezvényét. A programokra február 8-án 15.00 órá-
tól várják az érdeklõdõket. A belépés díjtalan! Információ: 42/
434-400.

Kettõs könyvbemutató a Móricz Zsigmond könyvtárban feb-
ruár 10-én 16.30-tól. Különleges, egyedi mûsor Válaszolgató
versek és versválaszok címmel. Vajdics Krisztina: Szó születik
– verseskötet; Radnó György: Városi nyár – verseskötet.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az alábbi
lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek: gyógytornász
segítségével hétfõn és csütörtökön este háromnegyed 6-tól kí-
mélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól kondicionáló tor-
na, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás aerobic foglal-
kozás, amely pénteki napokon ingyenes! Információ: 42/448-
005.

ARANYÁSZ ZITA EPERJESEN
Nyíregyháza MJV és Presov város önkormányzatának

közremûködésével, szlovák testvérvárosunkban, Eperje-
sen/Presovban, február 28-áig, a Galéria Átrium Presov,
„Diagonál” címen képzõmûvészeti kiállítást szervez,
Aranyász Zita (képünkön balról), fiatal nyíregyházi kép-
zõ- és iparmûvész munkáiból. A galériában már több
alkalommal kaptak bemutatkozási lehetõséget a nyíregy-
házi mûvészek (pl.: Z. Erdei Anna, ifj. Vikár István, Kul-
csár Írisz, Kerekes Elek, Madarassy György).
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

A „VILÁGOSSÁG TEMPLOMA”
Története miatt a Benczúr (korábban Károlyi) tér talán

legérdekesebb épülete a 18. szám alatti, amely eredetileg
a helyi szabadkõmûvesek székházának épült. 1907-ben a
belügyminiszter értesítette Szabolcs vármegye alispánját,
hogy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Nyíregy-
házán dr. Popini Albert fõgimnáziumi tanár elnöklete alatt
„Szabolcs” névvel fiókpáholyt alakított. A Szabolcs pá-
holy ugyanebben az évben fel is építtette székházát. A
páholyház összetört emléktábláját 2008-ban találták meg
a városháza udvarán, az ott folyó területrendezési mun-
kálatok során. A tábla tanúsága szerint a „világosságnak
ez a temploma” dr. Popini Albert fõmester vezetése alatt,
Somogyi Gyula örökös tiszteletbeli fõmester közremûkö-
désével, Bárdos Géza útmutatásai és Sarkadi Adolf tervei
szerint épült.

1908. június 12-én avatták fel dr. Bókay Árpád helyet-
tes nagymester közremûködésével. Az épületben 1914-
ben 34 ágyas, házi kórházat rendeztek be, ahol a könnyebb
sebesülteket saját költségén látta el a páholy. A szabadkõ-
mûves páholyokat 1920-ban feloszlatták, az épület em-
léktábláját valószínûleg ezután áshatták el a városháza
udvarán. Az épület elõbb a MOVE (Magyar Országos Véd-
erõ Egylet) Szabolcs vármegyei fõcsoportjának gyûlései
helyéül szolgált, de itt rendezkedett be a Szociális Misszió
Társulat levesosztó konyhája és háziipari mûhelye is, ahol
mindenféle nõi ruhanemût és kézimunkát készíthettek a
társulat hölgyeinek vezetésével. 1922-tõl az anya- és cse-

csemõvédelemmel foglalkozó Országos Stefánia Szövet-
ség, majd a munkáját folytató Zöldkeresztes Egészségvé-
delmi Szolgálat helyi fiókjának adott helyet. Egy idõben a
regionális munkaügyi központ helyi kirendeltsége is mû-
ködött itt. A többszöri tatarozás során a ház szabadkõmû-
ves szimbólumai eltûntek, ma már csak a két szfinx látha-
tó, a bejárat felett pedig a felkelõ Nap sugarai. Az épület
2009-ben magántulajdonba került. Az új tulajdonosok kí-
vül-belül példamutatóan felújították az egykori „világos-
ság templomát”.


