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MEGÚJULT TEMETÕBEN
EMLÉKEZTEK. Az elsõ
világháború kitörésének
100. évfordulójára
emlékeztek Nyíregyházán, a felújított Hõsök
temetõjében.
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ÉLÕHELYMEGÕRZÉS A
LEGO-NÁL. Õshonos
növényfajokkal telepítenek be egy 26 hektáros
területet a tavasszal
átadott új nyíregyházi
LEGO gyár területén.

TETKÓ A KAMARÁBAN
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„FILLÉRES EMLÉKEIM,
OLY DRÁGÁK NEKEM...”
Mintha a múltban sétálgatna az ember, ha ellátogat
vasárnap a jósavárosi
piacra. Régi-régi könyvek,
100 éves festmények,
kerámiababák...

BRAVÚR A VILÁGKUPÁN

FEDETT SZABADTÉRI PIAC
Elsõként a fenyõfaárusok vehetik birtokba Mikulástól a Búza téri
piac immár fedett külsõ elárusítóhelyeit, mely kialakítása régi igénye volt a városlakóknak. A munkálatok augusztusban kezdõdtek, amelynek során a 2500 négyzetméteres szabadtéri terület
fölé egy 10 vasbeton pilléren álló, 8,8 méter magasságú acél rácsos tartószerkezetet építettek. Az építkezés során több mint 160
tonna acélt használtak fel. Új elektromos hálózatot építettek ki, a
terület megvilágítását félszáz energiatakarékos lámpatest biztosítja. A fedett vásárhelyen 330 szabadtéri árusítóhelyet alakítottak ki – mindezt a NYÍRVV önerõs beruházásaként. Mint ismert: tavaly végezték el a Búza téri piaccsarnok épületének korszerûsítését, szintén saját forrásból. Fejlesztéseket is terveznek
a kapcsolódó területrészek burkolásával, a zöldfelület fejlesztésével és lehetõség szerint új parkolóhelyek kialakításával.
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ADVENT ELÕTT
Már várja a korzózókat a
Karácsonyi Forgatag a belvárosban, ahol e hétvégétõl
rendszeres programokkal is
kedveskednek a nyíregyháziaknak. Képünkön Zsuzsi és
Böbe tesztelik a téliesre
fordult idõben a forró kínálatot. Részletek a 4. és az 5.
oldalon.

KERÉKPÁROSBARÁT CÍMET NYERTÜNK
Városunk idén is megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. A balatonkenesei díjátadón az ország harminc önkormányzatának képviselõje vehette át az elismerést. Nyíregyházán idén európai uniós támogatással, közel hatszázmillió forintos beruházással több mint
ötven kilométernyire bõvült a kerékpárút-hálózat.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttmûködésben idén nyolcadszor hirdette meg a Kerékpárosbarát Település és
Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A tárca az elismerésekkel arra igyekszik ösztönözni az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelõ infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a biciklis közlekedést. 2014-ben összesen harminc
település – köztük már nem elõször Nyíregyháza – és 39
munkahely nyerte el, és így viselheti egy éven át a megtisztelõ Kerékpárosbarát címet. Dr. Kovács Ferenc polgármester örömmel fogadta a hírt, úgy látja, ez annak a munkának az elismerése, amit az önkormányzat az elmúlt négy

évben tett a kerékpárutak építésével, a kerékpározás kultúrájának támogatásával, a közlekedés biztonságának javításával. Az újabb cím egy biztatás is arra, hogy újabb
kerékpárutak épüljenek a megyeszékhelyen és tovább erõsítsük a biztonságot.

TÖBB MINT ÖTVEN KILOMÉTER KERÉKPÁRÚT
Az idén több mint 50 kilométernyire bõvült a nyíregyházi kerékpárút-hálózat. A közel hatszázmillió forintos beruházást az Európai Unió több mint 98 százalékban támogatta. Ennek eredményeként a város eddigi 43 kilométeres kerékpárútja 7 kilométerrel bõvült
és hálózattá fejlõdött. A Korányi Frigyes utcai kerékpárút megépítésével Sóstóhegy is bekapcsolódott a biztonságos kerékpáros közlekedés hálózatába, és a városközpontban több kisforgalmú út kijelölése is megtörtént. Emellett a Tiszavasvári úton megépült egy 1,2
kilométeres kijelölt kerékpárforgalmi szakasz is. A
megyébõl még Nyírtura és Vásárosnamény viselheti
büszkén a címet.

1,2 MILLIÁRD A FÕISKOLÁNAK
Huszonegy állami felsõoktatási intézmény élére nevezett ki kancellárt október 31-én Balog Zoltán. Ahogy
azt korábbi lapszámunkban írtuk, az emberi erõforrások minisztere a Nyíregyházi Fõiskola kancellári tisztségével dr. Kvancz Józsefet bízta meg, aki korábban a
Sóstói úti intézmény gazdasági fõigazgatója volt. A kancellár a hét elején átvette megbízólevelét Budapesten
és jelenleg is a szakminisztériumban tartózkodik továbbképzésen.
Dr. Kvancz József szerkesztõségünknek arról is beszámolt, hogy a Nyíregyházi Fõiskola gazdasági helyzetének rendezésére 1,2 milliárd forint rendkívüli támogatást kap a szaktárcától. Errõl még októberben született döntés. A Struktúraátalakítási alapból összesen
hétmilliárd forintot különítettek el 12 felsõoktatási intézmény megsegítésére. A forrás 75 százalékából a
Nyíregyházi Fõiskola a lejárt, de ki nem fizetett számláit rendezi majd, a többit elmaradt bérek kifizetésére, valamint az intézmény struktúrájának átalakítására fordítják.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 18., KEDD

NOVEMBER 19., SZERDA

VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT A ZRÍNYIBEN

ANTILOP SZÜLETETT

A részt vevõ diákokat az életpálya-építésben, a pályatervezési és életvezetési
kompetenciák fejlesztésében támogatják.
A témahétre vállalkozókat is meghívtak,
akik karrierjét is megismerhették a diákok. Az induló rendezvénysorozatból
szeretnének hagyományt teremteni.

Világra jött a Nyíregyházi Állatpark
Tarzan ösvényének legifjabb lakója. Az
egyhetes szitutunga 8 hónapnyi vemhesség után, rendkívül fejletten született meg, szinte néhány pillanat alatt lábra állt. Ez a kecses antilop Közép-Afrika
mocsaras területein él.

SÜRGÕSSÉGI KÖZPONT PROJEKT
Jövõ október végére megvalósulhat
a Jósa András Sürgõsségi Központ Projekt az oktatókórház területén. A kormány 454 millió forintos többletforrást
biztosít a fejlesztéshez, így a beruházás összköltsége meghaladja az egymilliárdot. Az új sürgõsségi központban
megvalósul az egykapus betegellátás,
ezzel lerövidülnek a betegutak.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

NOVEMBER 19., SZERDA

NOVEMBER 19., SZERDA

OROSZ DELEGÁCIÓ A FÕISKOLÁN

ISKOLÁBA JÁRNI JÓ

Orosz pedagógusok látogattak el a
Nyíregyházi Fõiskolára. Az általános, a
szakképzõ és a középiskolákban dolgozó tanárok az intézmény pedagógusképzésével ismerkednek meg. A programot
az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával szervezték a fõiskolán.

Idegen nyelvi bemutatóval várták az
„Iskolába járni jó” címû program keretein belül a leendõ elsõ osztályosokat az
Apáczai Csere János Gyakorló Általános
Iskola diákjai és pedagógusai. Az óvodások és szüleik bepillanthattak az intézmény nyelvoktatási módszereibe.

Mangol Csilla, a megyei kórházak fõigazgatója elmondta, nyáron kiderült, hogy a
korábbi években meghatározott költségvetés már kevés a kivitelezõi szerzõdés megkötéséhez. Így forráshiány lépett fel, de az
egyeztetéseket követõen a kormány 454
millió forintos többletforrást biztosított a fejlesztéshez. Ezzel elhárulnak az akadályok
és a Tömbkórház Projekttel párhuzamosan
megvalósulhat a beruházás.
Az évi több mint 37 ezer beteg ellátásával a Jósa András Oktatókórház Sürgõsségi Betegellátó Centruma nemcsak az
egyik legforgalmasabb, hanem a legrégebbi és a legnagyobb hagyományokkal
rendelkezõ Sürgõsségi Osztály is. A projekt megvalósításával mintegy 600 ezer

lakos sürgõsségi ellátásának színvonala
javulhat jelentõs mértékben. Dr. Domokos Gabriella, a Sürgõsségi Betegellátó
Centrum osztályvezetõ fõorvosa hangsúlyozta, az új épület az egykapus modell
alapján épül, ez egy európai szintû kórháznak a meghatározó eleme. Itt egy jól
képzett orvoscsapat fogadja a beteget, és
õk határozzák meg, hogy hová kell mennie, hol kapja a legmagasabb szintû ellátást és hol van a legnagyobb biztonságban.
A program során egy közel 1500 négyzetméteres kórházi kubatúrát építenek
modern eszközökkel, három fedett és öt
aszfaltozott mentõbeállóval, valamint helikopter-leszállópályát is kialakítanak.

JUNIOR PRIMA DÍJAS NYÍREGYHÁZI

NOVEMBER 19., SZERDA

NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

TÁRLAT ÖRÖKÖSFÖLDRÕL

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS

A helytörténeti tárlatot a nyíregyházi
Örökösföld lakótelep rehabilitációja pályázat keretében rendezték meg. A városrész történetét színes fotók és információk mutatják be a HUMAN-NET iroda
közösségi házában, december közepéig.
A kiállítás anyagából kiadvány is készült.

Német és magyar fiatalok plakátjaiból
nyílt kiállítás a Mustárházban. A közös tárlat többesztendõs hagyományokon alapszik, az iserlohni testvérváros évek óta
hívja alkotásra a fiatalokat. Az idei tárlat
a köznyelvben csak Ginaként becézett
drog veszélyeire hívja fel a figyelmet.

NOVEMBER 21., PÉNTEK

NOVEMBER 24., HÉTFÕ

ÚJ GALÉRIA NYÍLT

CSALÁD A HÁBORÚBAN

Az elsõ tárlat alkotói Pálfy István Putyu
és Pálfy Julianna mûvészházaspár. A férj a
magyar szürrealista festészet markáns képviselõje, neje gyerekkönyveket, verseket is
ír a festés mellett. Az Újlenyomat címû kiállítás december 19-éig, az Eastart Galériában tekinthetõ meg, a Nádor utcán.

A Margócsy család emlékei az 194445-ös évekbõl címû kötet bemutatójára
várták az érdeklõdõket a Jósa András
Múzeumba. A megyei levéltár az Arcok
és könyvek a történettudomány mûhelyébõl címû sorozat keretein belül jelentette meg a múltidézõ alkotást.
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A 150 Junior Prima díjra felterjesztett jelölt közül a szakmai zsûri 10 fiatalt részesített
kitüntetésben, köztük ifjú Rádi László (balról a negyedik), nyíregyházi fafaragó népi iparmûvészt, aki egyébként már korábban is részesült kiemelkedõ díjazásokban.

AZ ELSÕ POFON
A nõk elleni erõszak megelõzésének
világnapján száz gyermekrajzból nyílt
kiállítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányságon. A rajzokat a Magyar Vöröskereszt AnyaGyermek Segítõotthonában élõ gyerekek készítették. A színes, és köztük soksok fekete-fehér képbõl kiderül, hogyan
látják a gyerekek a családon belüli bántalmazást, a lelki terrort és a szexuális
zaklatást.

KOMPLEX SEGÍTSÉG
Nyíregyházán 1998 óta mûködik a családon belüli erõszak elõl elmenekült nõk
és gyermekeik számára anyaotthon. Szarkáné Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének igazgatója elmondta: a harminc férõhelyes intézmény az ország bármely pontjáról fogadja az anyákat és gyermekeiket,
akiknek egy átmeneti idõszakra komplex
segítséget nyújtanak. Az anyák és gyermekek számára egy krízisközpontot is létrehoztak, ahol a nap 24 órájában fogadják a
krízishelyzetben lévõket, és a nyíregyházi
önkormányzat jóvoltából mûködtetnek egy

kiléptetõ házat, ahol az otthonról elköltözött anyák gyermekeikkel akár öt éven át is
próbálgathatják az önálló életet.

1300 CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évi
ezerháromszáz családon belüli erõszak jut
a rendõrség tudomására, ebbõl ezret nõk
ellen követnek el. A nõk elleni erõszak
megszüntetésének világnapján a rendõrség szerepére is felhívták a figyelmet. A
megyei rendõr-fõkapitányságon megnyílt
gyermekrajz-kiállítás ünnepélyes megnyitója után a rendõrök a családon belüli erõszak témájában pszichológustól, a jelzõrendszer tagjaitól és a járási vezetõ ügyésztõl hallhattak elõadásokat.
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MEGÚJULT TEMETÕBEN EMLÉKEZTEK A CENTENÁRIUMRA
Az elsõ világháború kitörésének 100. évfordulójára
emlékeztek Nyíregyházán. A felújított Hõsök temetõjében koszorúzást tartottak, amelyen nyolc nemzet
képviselõi vettek részt. A temetõben dr. Kovács Ferenc tartott emlékezõbeszédet, ezt megelõzõen pedig
a külképviseletek tisztségviselõi a Hõsök terén felállított emlékmûvel ismerkedtek meg.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A kertvárosi sírkert az ország második legnagyobb
I. világháborús temetõje. 14 nemzet katonái alusszák itt
örök álmukat, összesen 2829 sírban. A közeli frontvonal
miatt Nyíregyházára szállították a harcok sebesültjeit és
egy ötven épületbõl álló barakk-kórházban ápolták a sérülteket. Számos német, orosz, ukrán, román, horvát, szlovák, cseh és természetesen magyar katonának ez volt élete utolsó állomása. Az elhunytakat ebben a nyíregyházi
sírkertben hantolták el, amelyet már 1916 óta Hõsök temetõjének hívnak. Az önkormányzat idén úgy döntött,
felújítják a sírkertet. Húszmillió forintból új kerítést és bejáratot kapott a temetõ. 240 nagyon leromlott állapotú sírkövet kicseréltettek, 300-at felújítottak, a többit pedig megtisztították és olyan védõbevonattal látták el, amely ellenáll az idõjárás viszontagságainak.

DIPLOMATÁK NYÍREGYHÁZÁN
A temetõ ünnepélyes átadását kedden tartották. A megemlékezésen Horvátország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria diplomatái is részt vettek, a magyar
egyenruhás szervezetek és közintézmények képviselõi
mellett. A temetõben dr. Kovács Ferenc tartott beszédet,
aki ismertette a sírkert történetét. A polgármester hangsú-

lyozta, az emberi élet két legfontosabb történésének, a
születésnek és halálnak a szülõföldhöz kell kötõdnie. A
Nyíregyházán nyugvó külhoni katonáknak azonban ez
nem adatott meg, ezért emlékük megõrzését a város vállalta fel.
Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében azt
emelte ki, hogy a Nyíregyházán eltemetett hõsi halottak
emlékének megõrzése és sírjaik gondozása a kegyeleti kultúránk része, hagyaték a jövõ nemzedékének, mert a múlt
hibáiból okulva és erényeibõl táplálkozva építkezhetünk

a jelenben is. Nem feledhetjük a nagy világégés borzalmait, a hazájukért harcba szálló és hõsi halált halt katonákat, nagyjaink is ezt tették, tisztelve az elõdöket és a
gyökereket, és soha nem feledték a halottaikat.
A polgármester beszéde után a résztvevõk elhelyezték
a temetõben az emlékezés és a kegyelet virágait, részben
hagyományõrzõ huszárok díszsorfala mellett, melyhez a
méltó háttérzenét az MH 5. Bocskai István Lövészdandár
debreceni helyõrségi zenekara adta.

EMLÉKEK A NAGY HÁBORÚRÓL
A felújított Hõsök temetõje ünnepélyes átadása után
a Jósa András Múzeumban folytatódott az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából tartott
megemlékezés. A múzeum folyosóján „Emlékek a nagy
háborúról” címmel kiállítás nyílt, és bemutatták Ilyés
Gábor: Hõsök temetõje címû kötetét.
Cukor-jegy, liszt-jegy, szilva-jegy és bevásárlási könyvecske. Ezzel juthattak élelemhez az I. világháború idején
a városlakók. „Emlékek a nagy háborúról” címmel az I.
világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Jósa András Múzeumban. A tárlókban láthatók
fegyverek, katonai érdemrendek, szolgálati és hadifogoly
emlékek, az „Aranyat vasért” mozgalom gyûrûi, világháborús vasmozsár és bádogkulacs. A kiállításon emellett ké-

peslapokról ismerhetõk meg azok a régi nyíregyházi épületek, amelyek az I. világháború idején kórházként mûködtek. A Jósa András Múzeumban bemutatták Ilyés Gábor:
Hõsök temetõje címû kötetét, amely a nyíregyházi Hõsök
temetõjének történetével ismerteti meg az olvasókat, fotókkal ábrázolja a temetõt, és a könyvben megtalálható a sírkertben fekvõ hõsi halottak névsora is. (A helytörténész a
Napló „Amirõl az utcák mesélnek” címû rovatának szerzõje is.) A fotókkal illusztrált kötetbõl az is kiderül: a nyíregyházi Hõsök temetõje ma is megemlékezések színhelye,
az önkormányzat és a Városvédõ Egyesület május utolsó
vasárnapján minden évben megemlékezést szervez a Hõsök Napja alkalmából, halottak napján pedig a temetkezési
vállalat szervezésében minden sírhelyen mécsest gyújtanak a városlakók.
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ÜNNEPI HANGULAT A BELVÁROSBAN
A karácsonyvárás jegyében az idei évben is vásári
forgatag és színes programkavalkád várja Nyíregyháza belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre érkezõket november 22. és 2015. január 4. között.
Szerzõ: Sipos Marianna
A város fõtere küllemében és programjaival is az ünnepvárás méltó helyszínévé válik, a belváros karácsonyi
díszbe öltözik, az ünnepi fényár, a több mint tízméteres
óriás fenyõfa, a forgatagban felállított hangulatos faházak,
az ínycsiklandozó karácsonyi illatok, a halk zene mindmind az ünnep varázslatát teremtik meg – kezdte az adventi idõszak programját ismertetõ tájékoztatót dr. Ulrich
Attila alpolgármester. Elmondta: a rendezvénysorozat az
ünnepi fények felkapcsolásával veszi kezdetét november
30-án, vasárnap, amikor az elsõ gyertyát is meggyújtják.
A téren felállított színpadon sokféle színes program teremt majd igazi karácsonyváró hangulatot keddi, csütörtöki és vasárnapi napokon. Csak néhány név a fellépõk
közül: Hevesi Tamás, Gáspár Laci, Kállay-Saunders András és Péter Szabó Szilvia, de természetesen helyi kulturális csoportok is fellépnek, iskolák, moderntánc-, néptánccsoportok, bábszínház, zumba, mind-mind lehetõséget
kapnak a bemutatkozásra. A gyerekek mindezek mellett
december 21-éig a Kossuth téren találkozhatnak a Mikulással is. Az adventi programsorozat december 31-én, a
VÁROSI SZILVESZTER-rel zárul, melyen a Prémvadászok
és a Szívtiproll zenekar ad élõ koncertet.
Dr. Ulrich Attila elmondta: az ünnepi rendezvények
hárommillió forintba kerülnek, melyet Nyíregyháza önkormányzata finanszíroz.
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A MIKULÁS A VÁROSHÁZÁRA KÖLTÖZIK...
December 3. és 5. között a NYITOTT VÁROSHÁZA programján belül, a Mikulás beköltözik a kívül-belül pompás karácsonyi ruhába öltöztetett városházára. A programra ellátogatók találkozhatnak a nagyszakállúval, majd a Krúdy-teremben egy csodálatos, „Száz év karácsony” kiállítást tekinthetnek meg kicsik és nagyok, mely december 3–8-áig látogatható, ingyenesen. A kiállítás anyagát a Szentendrén található HUBAY HÁZ Karácsonyi Kiállítás és Szalon biztosítja.
Az alpolgármester azt is elmondta, hogy Nyíregyháza
vezetése az adventi idõszakban a tavalyi évhez hasonló-

an, ismét szeretne kedveskedni a városlakóknak. Ezért csütörtök délutánonként ízletes, frissen sült lapcsánkával, a
tirpákok hagyományos ételével kínálják az adventi forgatagban sétálókat.
Az ajándék lapcsánkát a hagyományokhoz híven most
is Szoboszlai Gyula mesterszakács, a Nyírségi Ízkirályok
Egyesület elnöke fûszerezi és szervírozza. Dr. Ulrich Attila
hozzátette: az idei Karácsonyi Forgatagban a tavalyihoz
hasonló jótékonysági kezdeményezéssel várják a városlakókat. A kezdeményezés lényege az, hogy kétfajta, karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellátott bögrét lehet vásárolni, melynek bevételét jótékony célra fordítják. Az árusítás ideje: november 30–december 21.
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ÉLÕHELYMEGÕRZÉS A LEGO-NÁL

Szerzõ: Bruszel Dóra

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉK
A Magyar Tudományos Akadémia növényökológiai és
botanikai intézetébõl is érkeztek szakértõk a LEGO gyárhoz, hogy részt vegyenek a projektben. Halasi Melinda
tudományos fõmunkatárs elmondta, sokat dolgoznak az
Alföldön, a csoportjuk specialitása pedig az élõhely-restauráció, vagyis megpróbálnak olyan hazai, veszélyeztetett, csökkenõ területeken elõforduló növényközösségeket létrehozni, ami természetvédelmi értéket képvisel. Je-

JAVULÓ KÖRÜLMÉNYEK
Nyíregyháza életminõségével foglalkozó tanulmányt mutattak be a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Kétezer család életkörülményeit 2008
óta vizsgálták, az adatok pedig folyamatos javulást
mutatnak.

Õshonos növényfajokkal telepítenek be egy 26 hektáros területet a tavasszal átadott új nyíregyházi LEGO
gyár területén. A kezdeményezés célja a térség egyedülálló, veszélyeztetett élõvilágának megõrzése. Az
ökológiai projekt elsõ fázisa a fûfélék telepítése volt,
most pedig dajkanövényeket ültettek el.

A program jelenlegi, második fázisában közel tízhektáros területen mintegy ötezer növényt ültettek el a múlt
héten, közép- és általános iskolás diákok segítségével.
Köztük olyan fafajtákat is, mint a kocsányos tölgy, a nyírfa
és a hárs. Rehák Mónika, a LEGO Manufacturing Kft. mélyépítési projektvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy
olyan kulcsfajokkal telepítik be a területet, amelyek létrehozzák majd azt az ökológiai társulást, ami õshonos ezen
a vidéken.

HÍREK

lenleg a LEGO gyár területén nyílt homoki tölgyest próbálnak létrehozni, ami hazánkban az egyik legveszélyeztetettebb közösség.

TERMÉSZETES NYÍRSÉG, MESTERSÉGESEN
Kifejtette, hogy ha ennek sikerülne növelni a területét,
akkor az számos honos növény- és állatfajnak adna otthont, és mivel a LEGO célja az, hogy a közösségi életet is
fellendítse Nyíregyháza környékén, ez tökéletes hely lesz
arra, hogy akár a turisták vagy az itt dolgozók családjaikkal kijöjjenek és megismerhessék ezt a közösséget, ami a
Nyírség sajátja. Ennek érdekében a gyár területén késõbb
szabadtéri bemutató és tanösvény kialakítását tervezik.
Sikeres telepítések esetén körülbelül öt év múlva válik majd
önfenntartóvá a növénytársulás.

A felsõoktatási intézménynek az önkormányzattal közös felmérése 2008-ban kezdõdött és kétévente tartanak adatfelvételt. A munka során mindig ugyanazt a
kétezer háztartást keresik fel Nyíregyházán és olyan
dolgokat vizsgálnak, mint az anyagi, jövedelmi helyzet, foglalkoztatás, család összetétele és az egészségi
állapot. A felmérések azt mutatják, hogy 2008 és 2010
között a mutatók romlást jeleztek, két évvel késõbb
pedig már enyhe javulást mutatnak. Ezekbõl kiderül,
hogy nõtt az átlagjövedelem és a foglalkoztatás, a szegénységben élõk aránya pedig csökkent.

NYÍREGYHÁZA: POZITÍV SZIGET
Dr. habil Fábián Gergely dékán elmondta, a kutatás
során három megyében végeztek felmérést, melyben
azt lehet látni, hogy Nyíregyháza egy sziget a térségben, amely sokkal jobb mutatókkal rendelkezik, akár
gazdasági, akár munkaerõ-piaci, akár jövedelmi adatok tekintetében.
Egy egyedülálló vizsgálat eredményeirõl is beszámoltak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Két nyíregyházi szakember végzett kutatást a Svájcban dolgozó magyar prostituáltakról.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

LABOR AZ AULÁBAN
Harmadik alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban a Kutatók délutánját,
mely lehetõséget adott a biológia–kémia tagozatos diákoknak a bemutatkozásra. A gimnázium vendége volt
Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának dékánja, aki itt jelentette
be, hogy az egyetem stratégiai megállapodást kötött a
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziummal.
Béres Eszter és Papp Klaudia diákújságírók

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. december
12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. december
12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

2014. NOVEMBER 28.

7

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK, MODERN OKTATÁS
Már több mint kétszáz éve áll a Szent István utcában.
Napközben gyerekzsivalytól hangos, estére pedig csendbe borul és a lenyugvó nap sugarai vetülnek a mûemléknek nyilvánított épület falára. Nemzedékek hõsei kerültek ki padjai közül, olyanok, mint Krúdy Gyula,
Ambrózi Géza és Katona Béla. Kétségtelen, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium része a
város történetének. Most pedig, teljes megújulásával,
bízunk benne, hogy újabb kétszáz évre továbbra is Nyíregyháza szolgálatában, a város gyerekeit szolgálja majd.
Az iskola vezetése vallja, hogy a hagyományos értékek
erõt adnak a mindennapokhoz és kapaszkodót is nyújtanak, ezért arra törekednek, hogy a mai kor igényeinek
megfeleljenek úgy a modern oktatás, mint a modern eszközhasználat terén, de nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos életmódra is. A hagyományok pedig átörökíthetõek, sõt, újabbakkal is gazdagodhatnak. Erre nagy
esély van most, amikor összesen több mint négyszázmillió forintból megújult az öreg alma mater, ráadásul úgy,
hogy a mûemlék épület visszakapta eredeti arcát. Tar
Jánosné, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, hogy az
utóbbi idõszakban sikerült egy olyan környezettudatos magatartásra nevelõ program részeként beruházást és megújult pedagógiai tartalmat megvalósítani az iskolában,
amelyekkel követendõ példát tudnak mutatni nemcsak a
gyerekeknek, de a környezetüknek is. Az iskola azonban
ezen felül még kívül és belül is megújult, sõt, a legújabb
oktatási módszerek felé is nyitottak.
„Csak az képes hatalmasan hatni,
ki maga korának embere.”
(Kossuth Lajos)
Tar Jánosné igazgató asszony a modern intézmény bemutatását azzal kezdte, hogy õk már nem pazarolják az
ivóvizet arra, hogy a vécéket leöblítsék, hanem összegyûjtik az esõvizet az épületek tetejérõl és ezt száz százalékban fel is használják erre. Jó hatással van a gyerekek gondolkodására, kíváncsian várják és nézik, hogy hány köbmétert fogyasztanak és mennyi esõvizet használtak fel,
mennyi ivóvizet takarítanak meg – tette hozzá.

ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK
A korszerû energiafelhasználás részét képezi, hogy a gimnáziumban a világítótesteket energiatakarékosra cserélték,
amik amellett, hogy gazdaságosabbak, még az egészségre
is sokkal jobb hatással vannak: A kék fény alkalmazására
törekedtek és csak a munkaterületeket világítják meg. Emellett pedig napelemek sorakoznak a tetõkön, melyek az áramellátást biztosítják. Ezek száma mára már kétszáz fölött van
és várhatóan annyi energiát termelnek majd, hogy azokkal
50–60 százalékos megtakarítást tudnak elérni.

KERÉKPÁRRAL AZ ISKOLÁBA
Az igazgató asszony hozzátette, fontosnak tartják az intézményben a környezettudatos, egészséges életmódra
való nevelést, illetve a környezetszennyezés megelõzését
szolgáló kerékpáros közlekedés népszerûsítését is. Ennek
köszönhetõen kerékpártárolót alakítottak ki és 22 kerékpárt vásároltak meg, amelyeket a diákok a mindennapos
iskolába járáshoz is igénybe vehetnek.

ÕK MÁR LAPOSRA TAPOSSÁK
A szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítését szolgálják
az iskola folyosóin azok a kis szigetek, ahová a diákok
válogatva dobhatják be a szemetet. Ráadásul egy mérõeszköz segítségével folyamatosan dokumentálják, mennyivel tudják csökkenteni a kommunális hulladék mennyiségét. Öröm az iskola vezetése számára, hogy a megvalósított programok nevelõ szándékának látható jelei is vannak, hiszen a Diákönkormányzat most elõször szervezett
papírgyûjtést a gimnáziumban.

TALAJVÍZ IS SEGÍTI A FÛTÉST
Tar Jánosné elmondta, hogy a B és a C épületeket leszigetelték és a nyílászárók cseréje is megtörtént ezen a két épületen. A fûtéskorszerûsítéshez tartozik a geotermikus fûtési ele8
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mek felhasználása, ami azt jelenti, hogy nyolc talajszonda
segítségével 20–22 fokos talajvíz felhozatalával fûtésrásegítés és ugyanilyen hõmérsékletû tiszta levegõ befúvása történik meg az oktatóhelyiségekbe. Hozzátette, hogy mindezeken túl új radiátorok is kerültek a tantermekbe, szakaszolták
a fûtést és energiatakarékos kazánokkal fûtenek.

RÉGI VONÁSOK, ÚJ ARC
Az említett beruházások nagyon fontosak voltak a környezeti nevelés és a korszerû energiafelhasználás céljából, de az épületegyüttes kívülrõl is megújult. A felújítási
munkák egy részét pályázati keretbõl finanszírozták, a
fennmaradó munka a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása mellett, jelentõs önerõbõl valósult
meg. A régi mûemlék épület új tetõt kapott, megoldották
a födém szigetelését, megtörtént a teljes homlokzat felújítása is, aminek szigetelésén speciális szakemberek dolgoztak. Tar Jánosné kifejtette, hogy olyan megoldásokat
választottak, amelyekkel a leghûebben tudják az eredeti
állapotot megtartani. Ennek tökéletes példája, hogy a falfelület azt a színt kapta, amilyen kétszáz évvel ezelõtt is
volt és minden díszítést az eredetinek megfelelõen próbáltak helyreállítani. Szerencsére kevés díszítõelemet kellett kicserélni, amiben egyébként restaurátorok is segítettek – tájékoztatott az iskola vezetõje. Ha már rekonstrukció, akkor a mûemlék épületen belül is szerették volna
visszahozni a régi vonásokat. Igaz ez a lépcsõház mennyezetére is, aminek a díszítõ festését visszaállították. A munkálatok során találtak olyan falfelületeket, ahol újabb, eddig nem látott mintákkal találkoztak. Ezek feltárási állapotban maradnak még, hiszen szükség van arra, hogy azt
restaurátorok is megvizsgálják – tette hozzá.

JÖVÕBE TEKINTVE MEGÕRZIK A MÚLTAT
Az iskola számára igen fontos a mottóul választott hagyományos értékek – modern oktatás fenntartása, ezért a
már tervezett iskolamúzeum is megnyitja kapuit. Ezzel a
legendás mûemlék könyvtár mellett az iskolamúzeum is
õrizni fogja a több mint kétszáz év jelentõs állomásait, közvetíti a múlt értékes üzenetét a korszerû jövõnek. Mi több,
restaurálták azt az egész alakos Kossuth-portrét, amit a múlt
század elején a város és a gimnázium közös gyûjtése eredményeként vásároltak meg. Tar Jánosné hangsúlyozta, a
hagyományokat megõrizve és feltárva szeretnék, ha a fõépület megújulva, de az eredeti arcát megtartva még kellemesebb érzéseket és élményt adna mindenkinek.

LEGMODERNEBB ESZKÖZÖKKEL
A GIMNAZISTÁK SZOLGÁLATÁBAN

Ez a megújulás már régen váratott magára és szimbolikus jelentõségû, hiszen az elmúlt években az iskola szép
lassan átalakult. Új képzési orientációk indultak, nyitottak lettek a legújabb oktatási módszerekre, új eszközöket
szereztek be, megismerték a kompetencia alapú oktatás
lehetõségeit és a fizika, illetve a médiainformatikai tagozatok is beváltották a hozzájuk fûzött reményeket. Mára
már a legmodernebb tudományokat a legmodernebb módszerekkel tudják oktatni a Kossuth gimiben. Az pedig az
iskola sajátossága, hogy szinte egyedülállóként a város
gimnáziumai között, a képzési kínálatában a két kötelezõen választható idegen nyelvet öt nyelvbõl tudják kiválasztani a diákok, így az angol, a német, az olasz, az orosz
és a francia közül.
December 4-én, az iskola nyílt napján egy mind infrastruktúrájában, mind kinézetében, mind képzési orientációjában megújult intézménybe tekinthetnek be az érdeklõdõ
fiatalok és szülõk, de azokat is várják, akik szeretnének
végigsétálni abban a régi vonásait megtartó, de minden
szempontból modern intézményben, ami kinevelt több híres személyiséget is, akiket a tudomány nagyjai között tartunk számon és ahonnan az elkövetkezõ kétszáz évben talán újabb Krúdyk és Ambrózik kerülhetnek majd ki. (x)
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RETRO FESZTIVÁL: FELLÉPÕK KÖZKÍVÁNATRA
Az idén is a Bujtosi Szabadidõ Csarnok ad otthont
az immár hetedik alkalommal megrendezendõ Retro
Fesztiválnak. December 12-én hat zenekar, illetve énekes lép közönség elé, a fellépõkrõl a Retro Rádió hallgatói szavaztak. A fesztiválon a Gringo Sztár ad nagykoncertet.
A rendezvény, amely a város önkormányzatának támogatását is élvezi, óriási média-összefogással jön létre, a
Retro Rádió számára pedig azért fontos a fesztivál, mert
ez az egyik olyan rendezvény, ahol közvetlenül találkozhatnak hallgatóikkal – hangsúlyozta Szakács Tibor, a Retro
Rádió ügyvezetõje. A Retro Fesztivál minden évben épp
annyira retro, amennyire azt a rádióhallgatók szeretnék.

Õk szavazzák ugyanis meg az est zenei kínálatát. Idén
15–20 zenekar, illetve énekes közül választhattak. A fesztiválon elsõként az Abrakazabra zenekar lép közönség elé,
és ez az együttes teremti majd meg az est elején a hangulatot és kíséri majd a két következõ fellépõt is, Keresztes
Ildikót és Somló Tamást. Elõbbi élõ koncerttel, utóbbi pedig egy LGT-emlékezéssel várja a hallgatóságot.

SOMLÓTÓL PATAKIN ÁT A GRINGO SZTÁRIG
Õket rock and roll követi, Marót Viki és a Nova Kultúr
Zenekar, majd Pataki Attila lép színpadra az Edda nagy
slágereivel. A Retro Fesztiválon másfél órás nagykoncertet ad a Gringo Sztár, az együttes már második alkalommal lép fel a nyíregyházi nagyrendezvényen. Az újabb

meghívás a rádióhallgatók szinte egyöntetû szavazatának köszönhetõ. Szakács Tibor elmondta, ahogy minden évben, idén is egy nagy „házibulira” várják az érdeklõdõket. A mecénásoknak – melyek között Nyíregyháza önkormányzata is szerepel – és szinte valamennyi
helyi médium összefogásának köszönhetõen, sikerült
olyan belépõjegy-árakat kalkulálni, melyek lehetõvé teszik, hogy a családok akár együtt is bulizhassanak. Mindenki számára elérhetõ – 1600 forintos teljes árú – jeggyel
hat fellépõ és több mint ötórányi koncert részesei lehetnek a fesztivállátogatók.
A 7. Retro Fesztivált december 12-én, pénteken este 7
órától tartják meg Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, melybõl részleteket – sztárinterjúkkal – a Nyíregyházi Televízió tûz majd mûsorra az év végén.

NEGYVENÉVES A NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES
Jubileumi kiállítással és gálamûsorral ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Nyírség Táncegyüttes november 29-én 18 órakor a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban – hangzott el a beharangozó sajtótájékoztatón.
Megalakulásukat követõen már a ‘80-as években aranyminõsítést szereztek, majd három évben, 1988-ban, 1993ban és 1996-ban is megnyerték a Ki mit tud? elnevezésû,
országos tehetségkutató versenyt. 2008-ban megkapták a
Megyei Prima Díjat, és 2010-ben az országos Prima Díjat
is. Idén pedig a Fölszállott a páva címû versenyen a középdöntõig jutottak. A hétvégi jubileumi gálamûsort beharangozó sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármes-

ter is köszöntötte az együttest. Mint mondta, méltán lehetünk rájuk büszkék, hiszen már a 40 éves mûködés is komoly teljesítmény, de számos díjat és elismerést is elnyertek. Nyíregyháza jó hírét vitték az országban és a világban, miközben ápolták a magyar kultúra hagyományait.
Ezért támogatja a Nyírséget az önkormányzat kiemelt nagy
együttesként.
Demarcsek György, a Nyírség Táncegyüttes vezetõje
kiemelte, ez egy sodró lendületû gála lesz, ugyanakkor
megható pillanatokra is számíthatunk. Apák és fiúk, anyák
és lányok, eredetiség és sokszínûség jelenik majd meg a
színpadon, melyet a tervek szerint decemberben a Nyíregyházi Televízióban is láthatnak.
(Részletek: www.nyiregyhaza.hu.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. december
12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

ELSÕKÉNT TÖRTE FEL A PÁNCÉLSZÍVET: DR. EISERT ÁRPÁD
Az elmúlt közel egy évben már megannyi, városunkban készült egyedi és különleges dolgot mutattunk be
a kedves olvasóknak a Made in Nyíregyháza rovatunkban. Kiderült azonban, hogy nemcsak az itt gyártott
termékekre lehetünk büszkék, erre most egy újabb bizonyítékot találtunk. Tudták, hogy dr. Eisert Árpád 1951
januárjában Magyarországon elsõként itt, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban törte fel a páncélszívet (szívburok kagylóhéjszerû meszesedése), ráadásul akkor a világon is csak néhány helyen végeztek ilyen
sebészi beavatkozást?
Szerzõ: Bruszel Dóra
Dr. Eisert Árpádot a prágai Károlyi Egyetemen avatták
orvosdoktorrá. Két évet töltött ott a klinikán, utána felvidéki kisvárosokban dolgozott. Magyarországra a csehszlovákiai áttelepítések során került. Amikor a nyíregyházi
kórházba jelentkezett, elõször nem orvosi, hanem udvari
munkási státuszba vették fel. Így kezdte a pályafutását, de
hamar kiderült, hogy rendkívüli ember és briliáns technikával operál. Új lapot nyitott a magyar sebészet történetében. Nyíregyházán díjat is neveztek el róla és a Jósa András Oktatókórházban a központi mûtõ is az õ nevét viseli.
Munkásságáról és az áttörõ sebészi beavatkozásáról beszélgetett Vitkai Éva a Nyíregyházi Televízióban tanítványaival, dr. Bodnár Ákos és dr. Mezei Károly nyugalmazott sebész-fõorvosokkal, illetve fiával, Eisert Lászlóval,
dr. Eisert Árpád halálának 40. évfordulója alkalmából.

ELÕZMÉNYEK ÉS TECHNOLÓGIA NÉLKÜL
Dr. Bodnár Ákos felidézte, hogy dr. Eisert Árpád az áttörõ sebészeti beavatkozás elõtt nem járhatott külföldi tanulmányutakra, nem láthatott élõben páncélszívet áttörõ mûtéteket, amelyeket akkor is a világon csak az Egyesült Álla-

mokban és Németországban végeztek, így a magyarországi elsõ zárt szívmûtét különlegesnek, egyedinek számított a
szakmában.
Dr. Eisert Árpád tudatosan készült az áttörõ mûtétre. 7
vagy 8 nyelven olvasott és beszélt, összegyûjtötte az erre
vonatkozó szakirodalmat. Külön lenyomatokat kért a világ minden részérõl és lapozgatta azokat. Magyarországon akkor szívsebészet még nem létezett. Õ volt az elsõ
ember, aki hazánkban hozzá mert nyúlni a szívhez, ehhez pedig bátorság is kellett. Alaposan felmérte a lehetõségeit, lejárt a kórbonctanra, ahol holttesteken gyakorolta
a szív feltárását, a szívüregbe való behatolást. Az anatómiai szituációkat jól ismerte, pontosan mérte az idõt,
mennyi idõ alatt hatol be, mennyi ideig tarthat egy ilyen
beavatkozás. Akkoriban szó nem lehetett a szív megállításáról, hiszen szív-tüdõ készülékek nem álltak rendelkezésre. A szívsebészeti beavatkozást mûködõ szív mellett
kellett elvégezni – errõl már dr. Mezei Károly mesélt, aki
szintén Eisert-tanítvány volt.

HALLGATÁSSAL REAGÁLT A SZAKMA
Dr. Eisert Árpád az országban elõször végzett el sikeresen
zárt szívmûtétet, amire akkor hallgatással reagált a szakma,
hiszen nehéz volt elfogadniuk, hogy egy vidéki orvosnak sikerül ekkora nagy áttörést elérni a sebészet területén.
Amikor magasabb körökben is eldöntötték, hogy Magyarországon is létre kellene hozni a szívsebészetet, dr.
Eisert Árpádot Pécsre hívták, ahol segítette ennek megvalósulását. Miután már Nyíregyházán nem történtek szívmûtétek, mert a technikai feltételeket nem tudták biztosítani, Debrecenbe járt át tanítványaival és végzett szívmûtéteket – mesélte dr. Mezei Károly, aki örömmel emlékezett vissza az elsõ mûtétjére: – Árpád egy kétoldali sérves
beteget íratott ki nekem és õ asszisztált mellettem. Az elsõ
oldalt megcsináltuk, úgy, hogy õ közben mondta, mit tegyek. A másodiknál kérdeztem, hogy hova öltsek, Árpád?

TETKÓ A KRÚDY KAMARÁBAN
Vajdasági apokalipszis 22 képben alcímmel õsbemutató részesei lehettek azok a nézõk, akik megtekintették Lénárd Róbert Tetkó címû tragikomédiáját
szombaton a Krúdy Kamarában.

A mindössze 31 éves délvidéki szerzõ tavaly elnyerte a
Magyar Színházi Dramaturgok Céhe által William Shakespeare tiszteletére alapított Vilmos-díjat. Tetkó címû mûvét a Móricz Zsigmond Színház mûvészei júniusban, a
Pécsi Országos Színházi Találkozón felolvasó színházi
keretek között adták elõ, s a „megelevenítése” felett bábáskodó Tasnádi Csabára, teátrumunk igazgatójára olyan
hatást gyakorolt a mû, hogy elhatározta, saját maga viszi
színre városunkban.

– Szerbiában, egy kisebbségek lakta területen játszódik
a történet, ahol különösen nehéz magyarnak, azon belül
romának, ráadásul homoszexuálisnak lenni – nyilatkozta
lapunknak. – Darabunk szereplõinek majd mindegyike
így vagy úgy méltán érezheti magát kirekesztettnek. Milyen mozgásterük marad sokszorosan gúzsba kötött hõseinknek döntéseikben, cselekvéseikben? Erre keresi a választ a megvalósításában formabontó elõadás. Az elõadás
egész formavilága eszköztelenségével segít megszabadulni
a „sallangoktól”, hogy csak a darab gondolatisága érvényesüljön. Nem a szokványos színházi kánonban szereplõ megoldást alkalmazzuk, így nem lesz két egyforma elõadás, mert estérõl estére változik a nézõk döntése szerint.
Gulácsi Tamás, a darab egyik színésze is május végén
találkozott elõször a mûvel és Lénárd Róbert íróval. Ahogy
az felolvasó színházi elõadásoknál lenni szokott, három
napig ismerkedtek a mûvel: elolvasták, értelmezték. Izgalmas anyagnak tûnt számára, igazi mélységei azonban
a mostani próbák során kerültek felszínre. Két szerepet
játszik benne, mint mindannyian: egy Szultán nevû figurát, aki a kisvárosnak mindent megszerez, s egy újonnan
munkába állt rendõrt.
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SOK ÉLETET MEGMENTETT
Dr. Mezei Károly elmondta, hogy dr. Eisert Árpád sokaknak belopta magát a szívébe. Büszkék voltak rá és nagyra tartották, hiszen sok életet megmentett. Dr. Bodnár Károly hozzátette, hogy nemcsak a szívsebészet, hanem az
epesebészet, a teljes gyomormûtét és a hasnyálmirigymûtétek terén is nagy szaktekintélynek számított.

A SZAKMÁJÁNAK ÉLT
– Az elsõ idõkben a kórházban laktunk, a mûtõvel szemben, két sebészeti osztály között. Akkor még nem tûnt fel,
hogy sosincs otthon az édesapám, hiszen mindig hívták
valahová – emlékezett vissza Eisert László, a kiváló sebész fia. – A vakbélmûtétei általában este voltak. Megengedte nekünk, hogy a kis lépcsõre felálljunk és onnan nézzük, mi folyik a mûtõben, ennek ellenére sem én, sem a
testvérem nem lettünk orvosok. Amikor hazajött, mindig
olvasott, rengeteg könyvünk volt, ez volt a szenvedélye,
de verseket is írt. Amikor apa meghalt, igyekeztem minden személyes dolgát összegyûjteni. Nagy része, amit létrehozott, ott maradt a kórház könyvtárában, így munkássága útmutatóul szolgálhat a jövõ orvosai számára – hangsúlyozta Eisert László.

HAZATÉR A DIXIE-MISE
A Benkó Dixieland Band a világon elõször vállalkozott arra, hogy karácsonyi igeliturgiára New Orleansi zenemûvet komponáljon, és azt klasszikus kórussal
színesítve, egyházi szertartáson mutassa be a közönségnek. A mise egyházi bemutatója 1991 karácsonyán
volt Nyíregyházán, most pedig, 23 évvel késõbb, az
õsbemutató helyszínén, az Evangélikus Nagytemplomban újra hallható lesz a különleges mû.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

FORMABONTÓ ELÕADÁS

„Ahova szoktál” – felelte.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Nem csupán a Vajdaságra vonatkozik a történet, hanem általános emberi problémákat vet fel. Hat éve többük
számára sorsfordító dolog történt a kisvárosban, ahová most
visszajött a vidámpark, amihez sajátos módon egy
tetkószalon is kapcsolódik. A tetkónak egyébként itt is szimbolikus szerepe van, egy bélyeg, de a többi maradjon az
elõadás titka.
Kosik Anita két ellentétes személyiségû leányt testesít
meg az elõadásban, de azt is nehéz megformálnia, aki
még valamelyest hasonlít hozzá.
– Mivel szándékosan alig van díszlet és jelmez az elõadásban, muszáj maximálisan megértenünk azokat, akiket megformálunk, mert más eszköz nemigen áll a rendelkezésünkre, mint saját magunk és a partnerünk. Néhány
asztal és szék van csupán a színen, ezért végtelenül koncentráltnak kell lenni, s muszáj rögtönözni. Ha tudom, hogy
az a leány, akivel én „egy testben élek”, mit akar mondani, ám más szavakat használok, mint egy másik elõadásban, az nagyon felszabadító lehet... Szerelem, halál, hatalom a mozgatója ennek a darabnak is, ami a frusztrációról, kirekesztésrõl, tehetetlenségrõl, perspektívahiányról
szól. Ha az ember nem törekszik a problémák megoldására, annak katasztrofális következményei lehetnek.
A további szerepekben Varga Norbert, Puskás Tivadar,
Lakatos Máté, Gyuris Tibor, Varga Balázs és Bende Kinga
láthatók.

– 1991-ben megkeresett engem a BUSZACSA akkori igazgatója, Listván Lajos Benkó Sándorral, a Benkó Dixieland
Band alapítójával és arra kértek, hogy készítsünk el együtt
egy karácsonyi igeliturgiát – emlékezett vissza Bozorády
Zoltán, nyugalmazott evangélikus esperes, aki hangsúlyozta, hogy mivel szereti a Dixielandet, örömmel tett eleget a
felkérésnek. Elõkészítette a liturgikus szöveget, a Band
pedig megírta hozzá a zenei mûvet.
– Egyezett az elgondolásunk. Liturgikus rend alapján
összeállítottam a prózai szöveget. Az Úristen rendelte így,
mennyeileg tudnám megmagyarázni az okokat. A keresztény életben természetes, hogy történnek meglepõ és váratlan dolgok és azok aztán jól sülnek el, ilyen volt az
elõadás is – hangsúlyozta.
A mû sikerességének bizonyítéka pedig, hogy az õsbemutatón zsúfolásig megtelt a nagytemplom, ahol közremûködött egyébként még Szabó Dénes, ma már Kossuthdíjas karnagy vezényletével a Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar és a Banchieri Singers is.
Bozorády Zoltán elmondta, hogy a mû kirobbanó sikert hozott az együttesnek, akik nemcsak Magyarországon, de külföldön is felléptek a különleges darabbal, igaz,
idõrõl idõre megújulva. A 18 tételbõl álló dixie-misét az
elmúlt több mint negyed évszázadban hozzávetõlegesen
25 templomban eljátszották. Az pedig külön öröm számára, hogy a világon egyedülálló, teljes egészében a Benkó
Dixieland Band által komponált Karácsonyi Misét újra
bemutatják az õsbemutató helyszínén, a nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban 2014. november 30-án, advent
elsõ vasárnapján 17.00 órai kezdéssel.

ÉLETMÓD

STÍLUS

RUBENS SZÉPE... AZ ALMA NÕ
Férfibarátaim szerint az igazi nõ nõies. De mitõl nõies a nõ? Nos, ez igen
tág kérdéskör. Aktuális cikkemben szûkítve a témát „csupán” a nõiesség leginkább szembetûnõ elemérõl, a gömbölyû nõi alkatról, azon belül is az
egyik legproblémásabbnak érzett almákról lesz szó.

ELÕ A FORMÁS LÁBAKKAL!
A kerekded formák, a gömbölydeden
íves test mindig is vonzó volt, s lesz is azt
hiszem, de a deréktáji túlsúly, nevén nevezve, a has hangsúlyossága igen sokat ront
az összképen. Az úgynevezett alma alkat
pedig éppen ezen a területen gömbölyded.
Vállai lehetnek szélesek vagy kerekdedek,
keblei átlagosak vagy teltek, feneke többnyire lapos, dereka nem túl határozott. Lábait ugyanakkor mindenki irigyli, arányosak, izmosak, finom vonalúak. Éppen ezért
kötelezõ hangsúlyoznia, akár színes, mintás harisnyával, szoknyával, ruhával. Az almák öltözködésének másik sarkalatos pontja a vállak és a dekoltázs kiemelése. Az
öltözetek vállvonalának és a nyakkivágás
érdekes megoldásával könnyedén elterelhetõ a figyelem a pocakról. Sõt, érdemes
megfontolni egy igényes, feltûnõ frizurát is.
S természetesen ez a típus bátran viselhet
karakteres szemüveget is (ha nincs rá szüksége, akkor is), továbbá ízléses sminkkel,
szép ajakrúzzsal ugyancsak a vállak fölötti
rész szépsége kerül fókuszba.
Öltözékünk alapja a megfelelõen megválasztott fehérnemû, az almák kiválasztásukkor a keblükre koncentráljanak. Emeljék ki, mutassák meg, persze ízlésesen. Az
egybeszabott ruhák esetében a teljesen
szûk és a nagyon bõ ruhák kerülendõk,
ugyanakkor minden olyan fazon elõnyös,
amely nem szabott derékvonalban, illetve
nem igényel övet. A szabásvonal, illetve a
színek és minták vonatkozásában a játékosság ugyanakkor kötelezõ. Rafinált szabásvonalakkal, betétekkel ugyanis könnyen kihangsúlyozhatják a keblek alatti részt is,
ami ugyancsak fontos, hiszen itt a legkeskenyebb a test. Kabát és blézer esetében
választhatnak karcsúsítottat, de vásárláskor
a méretet ne a hashoz, hanem a vállakhoz
igazítsák akkor is, ha nem tudják összegombolni. Ingekbõl, blúzokból szintén megfelelõ a karcsúsított, nyújtja a törzset. Az in-

get sosem szabad begombolni, a gallérok
szépen feküdjenek a vállakra. A csípõig érõ
tunika, amely felül kellemesen nyitott, deréktájon enyhén karcsúsított, ugyancsak jó
megoldás. Szoknyáknál az enyhe A-vonal
vagy az egyenes szabás megfelelõ. Elöl
sima legyen, oldalt lehet hajtásos. A rakott,
pliszírozott, áthajtott fazonokat és a magasított derekat kerülni kell. Az inget, blúzt
soha ne tûrjük be a nadrágba, szoknyába!
Nadrágból a legelõnyösebb az egyenes szárú, de jöhet a szûkebb fazon, sõt, farmer is,
koptatott, mintás, a feneket kerekdeddé formáló hangsúlyos farzsebekkel.
A színek és minták vonatkozásában inkább egyszerûségre kell törekedni, a semleges, finom mintázat a legelõnyösebb. Bármi, ami feltûnõ, kövérít. Ugyanakkor tetõtõl talpig egy színben sem szerencsés megjelenni, mindig legyen valami, ami a nagy
felszínt megtöri. Egy élénk sál, nagyméretû
táska, hangsúlyos nyakláncok, csípõre ejtett eltérõ színû öv stb. Felül sötétebb, egyszínû darabokat érdemes választani, alul viszont jöhet a mintás, illetve egyszínû esetében az élénkebb szín (például: felül fekete, alul piros vagy fehér). A legfontosabb,
hogy has- és deréktájban egyetlen ruhadarab sem oszthatja vízszintesen ketté a testet, s ne feledjék kedves Almák, a réteges
öltözködés szintén Önöknek dolgozik.
Kedves Olvasóink! Sorozatunk következõ részében az O-alkatú férfiakkal foglalkozunk. Amennyiben kérdésük van, írjanak
a tundestyle@me.com e-mail címre.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist

Az OTP Bank alapítványa, az OTP Fáy András Alapítvány már harmadik éve támogatja a Budai Középiskola karácsonyi adománygyûjtési akcióját. A cél változatlan, nehéz helyzetben élõ fiatalokat, családokat segítenek adományukkal, hogy szebb legyen számukra az ünnep. Diákok és tanárok, illetve az
alapítvány munkatársai egyaránt összefognak és közös erõvel gyûjtenek össze 50 zsáknyi tartós élelmiszert, melyet jó állapotú ruhákkal és játékokkal is kiegészítenek. Tavaly – a tervet felülmúlva – 70 zsáknyi
adományt adhattak át a rászorulóknak. Fontosnak tartják, hogy a gyûjtés családokra, személyre
szabott legyen, ezért idõben bekérik azokat az információkat, melyek alapján maguk állítják össze
a csomagok tartalmát. A gyûjtés mellett az adomány célba juttatásában is minden évben segítenek
az alapítvány alkalmazottai. Idén Nyíregyházán a Boldog Jövõ Alapítványt és az õ segítségükkel a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézményét támogatják adományukkal.
(x)

AKI DUDÁS AKAR LENNI...
AZ GYÓGYULNI IS AKAR
A múlt század elején egy új bõrcipõrõl
biztosra lehetett venni, hogy olyan
masszív, hogy tulajdonosa élete végéig
kitart – ez egy mai nõ számára már nem
feltétlen szívderítõ. Egy érettségizett ember akkoriban egyben nyugdíjas állásra
számíthatott, úgy, hogy az érettségire
megtanultak java jóformán az egész életében elég lesz – egy mai munkavállaló
nem lenne meggyõzõ, ha erre hivatkozna, amikor be akarják iskolázni. Az elsõ
számítógépet látva a tudósok mosolyogva mondták: „szép, szép, de a logarlécet
soha nem fogja pótolni” – ma a legtöbb
ember azt sem tudja, mi fán termett a logarléc.
Mindenkiben ott a biztonság és a stabilitás igénye, ezért is olyan nehéz a változtatás. Ugyanakkor életünk része a változás, akár a fejlõdés, akár a nehéz élethelyzetek eredményezik. Amikor valaki
problémába ütközik, vagy kríziseket, traumákat él át, azzal is szembesül, hogy változtatni lenne érdemes gondolkodásmódján, viselkedésén is. Nem ritkán úgy éli
meg, hogy ha változtat, akkor azt jelenti,
hogy valamit rosszul csinált, valamiben
kudarcot vallott. És már-már makacsul ragaszkodik a megkövesedett szokásaihoz.
Mások rugalmasabbak, tudják azt a képességüket mozgósítani, ami lehetõvé teszi, hogy új viselkedési mintákat hozzanak létre: ez a képesség a reziliencia. Ezért
boldogulnak még nehéz körülmények között is. A rezilienciához vezetõ út élet-

hosszig tartó utazás és kríziseken, traumákon át vezet: nem királyi út, de nem is
magányos utazás. A reziliens személyekre jellemzõ a változások elfogadása; azok
elõnnyé fordítása; képesek sorsfordító
döntéseket hozni; a fájdalmas eseményt,
változást átfogó perspektívában, a „honnan hová tartok” élményével megélni; és
számukra a jövõ sokféle izgalmas lehetõség, bármely életkorban.
A dudás, aki a poklot megjárja, közben
megtanulja mesterien kezelni a hangszerét. A mesehõs, aki kiállja a próbákat, az
egyensúlyhoz vezetõ utat, a gyógyulást is
megtalálja.
Egy történetben a Mester szerint a csupán enyhülést keresõk azok, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, és hasonlók azokhoz, akik
szorgalmazzák a fejlõdést, de csak akkor,
ha az nem jár változással.
Husztiné Hajdú Erika pszichológus,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
Telefon: 20/466-1133
www.energonplusz.shp.hu
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HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

„FILLÉRES EMLÉKEIM, OLY DRÁGÁK NEKEM...”
piacra. Hamar megtudom, hogy a 30 év alatt felhalmozott gyûjtemény között ott van Arany János kapcsos könyve és Petõfi egyik 1877-ben kiadott kötete is.

Mintha a múltban sétálgatna az ember, ha ellátogat
vasárnap a jósavárosi piacra. Régi-régi könyveket, 100
éves festményeket, nagyanyáink kerámiababáit, nagyapáink szerszámait, vagy a családi örökségként az unokákra maradt kakukkos órákat is meg lehet itt vásárolni. A NYÍRVV Kft. már három évvel ezelõtt átköltöztette ide a régiségpiacot, amely korábban a Hatzel téren, elõtte a Geduly-ház helyén, évtizedekkel ezelõtt
pedig az állatkertben kapott helyet. Húszéves a Nyíregyházi Napló sorozatunkat most ezzel folytatjuk.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Méltó körülmények között kínálhatják csecsebecséiket
vasárnaponként az árusok a jósavárosi piacon, aminek nemcsak áttekinthetõ, de esõben is járható útja van (a hét többi
napján zöldség-, gyümölcs- és virágárusoknak ad helyet).
Ezek létét hiányolta egyébként egy olvasó a Nyíregyházi
Napló 20 évvel ezelõtti számainak egyikében, ahol kiemelte, hogy az akkori MDF piacként ismert elárusítóhely rendezetlen, nem áttekinthetõ, nincs járható útja és közlekedési rendje. Két évtizeddel a cikk megjelenését követõen
ezért öröm volt végigsétálni azon a piacon, ahol idén nyáron állította helyre a tetõt a NYÍRVV Nonprofit Kft., de felújították a csapadékvíz-elvezetést és a munkálatok során a
piac világítása is megújult. A rekonstrukció csaknem 1,5
millió forint önkormányzati forrásból valósult meg.
Kellemes õszi vasárnap kora reggel volt, amikor útra
keltem, hogy sétáljak a múltban, a jósavárosi régiségpiacon. A hely népszerûségét mi sem jelzi jobban, minthogy

KERÜLÕ BALTA ÉS BETYÁR FOKOS

reggel kilenc órakor már egymást érték az eladók és a
vásárlók. Az asztalokon karácsonyi üveggömbök tucatjai
sorakoznak, de lehet itt kapni babakocsit hatezer forintért, cipõt egy ezresért, pónilovat, hegedût, kerámiababát, régi vasalót és igazi antik órát is.
Józsi bácsi Nyíregyházán él, már másfél éve, hogy a
régiségpiac árusai közé tartozik. Most például többek között egy Új Magyar Lexikont szeretne eladni, de van nála
megannyi háztartásba illõ csecsebecse is.

KIKAPCSOLÓDÁSTÓL MEGÉLHETÉSIG
Ami már sétám elején kiderült, a régiségpiac sokaknak
a kikapcsolódást, másoknak az idõtöltést, a barátokkal való
találkozást jelenti, de olyan is akad, akinek az itt eladott
csecsebecsékbõl befolyó pénz maga a megélhetés. Találkoztam egykori könyvesbolt-tulajdonossal is, akinek évekkel ezelõtt be kellett zárnia üzletét, ezért az ott eladásra
szánt köteteket vasárnapról vasárnapra kihozza a régiség-

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza–Jósavárosban 64 m2-es, 2+1-es,
jó állapotú, mért távhôs lakás eladó. Ref.:
M28738. Irányár: 7,1 M Ft. 70/467-7294.

Nyíregyháza belváros szélén 62 m2-es, 2+1 szobás, átlagos állapotú, D-NY-i fekvésû téglalakás
eladó. Ref.: M25850. Irányár: 7 M Ft. 70/467-7129.

Nyíregyháza belváros közeli, 62 m2-es, 2 szobás, jó állapotú, kívülrôl hôszigetelt, mûanyag
nyílászárós lakás eladó. Ref.: M32480. Irányár:
6,95 M Ft. 70/467-7304.

Nyíregyháza belváros közeli, 55 m2-es, 2 szobás, konvektoros, mûanyag nyílászárós, átlagos
téglalakás eladó. Ref.: M34769. Irányár: 7 M Ft.
70/467-7119.

Nyíregyháza–Jósavárosban 53 m2-es, jó állapotú, 1+2-es, mûanyag nyílászárós lakás eladó
kívülrôl szigetelt társasházban. Ref.: M34778.
Irányár: 6,65 M Ft. 70/467-7124.

Nyíregyháza–Jósavárosban 67 m2-es, 2+1-es,
harmadik emeleti, felújítandó, remek árú, téglaépítésû lakás eladó. Ref.: M37217. Irányár: 8,75
M Ft. 70/467-8539.

Érkertben, a Toldi utcán 58 m2-es, kétszobás,
jó állapotú, tisztasági festést követôen költözhetô állapotú lakás eladó. Ref.: M14685. Irányár: 6,19 M Ft. 70/467-7079.

Nyíregyháza belvárosban 66 m2-es, 3+1-es,
átlagos, mûanyag nyílászárós, téglaépítésû lakás eladó. Ref.: M26637. Irányár: 12 M Ft. 70/
467-7124.

Nyíregyháza–Örökösföldön 56 m2-es, kétszobás, átlagos állapotú, negyedik emeleti, keleti
fekvésû lakás eladó. Ref.: 35226. Irányár: 6,5 M
Ft. 70/467-7124.
Nyíregyháza–Érkertben 55 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, kívülrôl szigetelt lakás eladó. Ref.:
M38331. Irányár: 6,5 M Ft. 70/467-8864.
Nyíregyháza–Örökösföldön 70 m2-es, 3 szobás, egyedileg felújított, mûanyag nyílászárós
lakás eladó tiszta, csendes lépcsôházban. Ref.:
33338. Irányár: 8,5 M Ft. 70/467-7119.

Nyíregyháza belváros közeli, 43 m2-es, 1+1es, földszinti, jó állapotú téglalakás eladó. Ref.:
34476. Irányár: 5,9 M Ft. 70/467-7079.
Nyíregyháza belvárosában 65 m2-es, 1+1-es,
jó állapotú, fiatalos, hôszigetelt, mûanyag nyílászárós, téglaszerkezetû lakás eladó. Ref.:
M32211. Irányár: 8,4 M Ft. 70/467-7129.
Nyíregyháza belváros közeli, 43 m2-es, 1+1es, teljesen felújított, mûanyag nyílászárós lakás
eladó szigetelt társasházban. Ref.: M31052.
Irányár: 6,39 M Ft. 70/467-7124.

Nyíregyháza belvárosában 67 m2-es, 2+1-es,
jó állapotú, harmadik emeleti lakás eladó. Ref.:
M35767. Irányár: 8,9 M Ft. 70/467-8864.

Nyíregyháza belváros közeli, 62 m2-es, 2 szobás, jó állapotú, mûanyag nyílászárós lakás eladó kívülrôl szigetelt társasházban. Ref.:
M32480. Irányár: 6,95 M Ft. 70/467-7304.

Nyíregyháza–Érkertben 62 m2-es, 2+1-es, mûanyag nyílászárós, jó állapotú, téglaépítésû lakás eladó. Ref.: M34881. Irányár: 6,5 M Ft. 70/
467-7119.

Nyíregyháza–Jósavárosban 36 m2-es, 1+1-es,
átlagos állapotú lakás eladó kívülrôl hôszigetelt
társasházban. Ref.: M34474. Irányár: 5,39 M Ft.
70/467-8704.

Nyíregyháza–Érkertben 56 m2-es, 2 szobás,
mûanyag nyílászárós lakás eladó egy kívülrôl
hôszigetelt társasházban. Ref.: M22838. Irányár: 6,25 M Ft. 70/467-7294.

Nyíregyháza, Sóstói út környékén 98 m2-es, 3
szobás, klímás, közvetlen kertkapcsolatos, déli
tájolású, jó állapotú, téglaszerkezetû lakás eladó.
Ref.: M34827. Irányár: 18,9 M Ft. 70/467-7184.

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu
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Ha valakitõl meg lehet tanulni a régiségek szeretetét és
tiszteletét, akkor Lajos bácsi pont ilyen ember. A nyugdíjas
árus egykoron nagy gyûjtõ volt, de mára már egyre több
régiséget kihoz a piacra, igaz, soktól még mindig nehezen
tud megválni. 1961-ben szerezte be az elsõ darabot, azóta
gyûjtöget, és el is ad. – Nézze ezt a 100 éves kisbaltát!
Azért szeretem ezeket a régiségeket, mert látszik rajtuk a
régi emberek keze munkája. Olyan, mintha kezet fognék
az õsökkel. Van itt még nálam kerülõ balta, betyár fokos és
itt van ez a több mint 100 éves festmény is – mutat az egyik
darabra. – Tudja, ez egy más világ. Jólesik itt beszélgetni az
emberekkel, találkozni a régi barátokkal és persze új kapcsolatokat is építeni.
Magyar Közlöny, szõttesek, falikárpitok, állóórák, porcelánbabák, réz gyertyatartók, zsírosbödönök. És még
mennyi minden! Hosszas sétálgatás után el is fáradok, elhagyom a piacot, csak távolról figyelem a nagy tömeget.
Hogy visszatérek-e majd oda újra? Ez nem lehet kérdés.
No nem azért, mert meg szeretném venni nagyanyáink
egykor õrzött nippjeit, faragott lábtartóit, hanem mert fülemben cseng Lajos bácsi mondata: a régiséget tisztelni és
szeretni kell. A jósavárosi régiségpiacon pedig lehet ilyet
találni, méghozzá nem is akármennyit, és ha csak egy rövid idõre is, de már a látvány segítségével is sétálhatok
egy kicsit a múltban.

INTERJÚ

HIRDETÉS

KEDVEZÕ OSZTRÁK TAPASZTALATOK NYÍREGYHÁZÁN
Fogadást rendezett az Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus az Osztrák Köztársaság Nemzeti Ünnepe alkalmából. Már tíz éve mûködik Nyíregyházán a konzulátus, ahová három megyébõl, a miénken kívül Borsodból és Hajdúból érkezhetnek ügyintézésre az osztrák állampolgárok. A fogadáson részt vett dr. Erika
Teoman-Brenner, az Osztrák Köztársaság Budapesti
Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa is.
Az Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus, amely a kereskedelmi, a gazdasági, a politikai, az oktatási és a civil kapcsolatokat hivatott segíteni, minden novemberben fogadást rendez annak az 1955-ös eseménynek a tiszteletére,
amelynek során Ausztria visszanyerte önállóságát.
Dr. Barabás László tiszteletbeli konzul az ünnep kapcsán azt mondta, ellentétben a magyar hagyományokkal,
ez egy viszonylag új ünnep, amelyre Ausztriában nagyon
büszkék az emberek. A konzul hozzátette, ez a semlegességük és a minden irányba való nyitottságuk egyik, ha nem
a legnagyobb erõsségük. Az osztrák léleknek és mentalitásnak nagyon erõs pillére az ünnep.
Részben a tiszteletbeli konzulátusnak is köszönhetõ,
hogy a megyében és a régióban az utóbbi években megjelentek osztrák gazdasági szereplõk. Nyíregyháza és
Ausztria kapcsolata azonban ettõl többre is kiterjed.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere megtiszteltetésnek véli, hogy három megyét
Nyíregyházáról lát el a tiszteletbeli konzul úr. Azt mondta,
ez a feladat a város regionális szerepkörét erõsíti.
Az Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus minden csütörtökön 10 és 12 óra között várja a városházán azokat, akik
hivatalos ügyeiket szeretnék elintézni.

GAZDASÁGI KAPCSOLATOK
Dr. Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos, az
Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének kereskedelmi osztályvezetõje azt mondta, számukra Nyíregyháza egy olyan város, amit nagyon kedvelnek és ahol felelõsnek érzik magukat a kereskedelmi kapcsolatokért is.
A Nyíregyházi Televíziónak exkluzív interjúban kifejtette:
– Ausztria nagyon intenzív kapcsolatban áll Magyarországgal, és ez az utóbbi idõben igen dinamikusan fejlõ-

Dr. Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos, az
Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének
kereskedelmi osztályvezetõje és dr. Barabás László
tiszteletbeli konzul
dött. Ugyanakkor Északkelet-Magyarországgal nem annyira szoros ez a kapcsolat, mint Nyugat-Magyarországgal,
de látok lehetõséget abban, hogy további kapcsolatok kiépüljenek. Van néhány osztrák beruházás ebben a régióban, és azt is lehet látni, hogy vannak olyan magyar cégek, amelyek érdeklõdnek Ausztria iránt, ott szeretnének
beruházni. Ami ezt a régiót közvetlenül érinti és elég jelentõs, az az elsõsorban a mezõgazdaságból eredõ élelmiszeripari export, ami Ausztria felé irányul. Ezt szeretnénk tovább bõvíteni.

JÓK AZ ADOTTSÁGAINK
– Milyen adottságai vannak Magyarországnak, ami
Ausztria számára hasznos lehet?
– Óriási elõny a földrajzi közelség, a másik tényezõ,
amit nagyon sok osztrák vállalkozó és cég megerõsít, nagyon sok, nagyon jól képzett szakembert lehet Magyarországon találni, ez is egy vonzerõ. Nekem ma itt volt alkalmam egy olyan vállalkozóval megismerkedni, aki beszállítója az osztrák gyártóiparnak. Nagyon sok együttmûködés, üzlet régi idõkre, 20–25 évre visszanyúló személyes
kapcsolaton alapul.

– Nyíregyházában, mint városban milyen lehetõségeket lát?
– Úgy gondolom, nagyon sok infrastrukturális beruházás történhet Nyíregyházán azokból a pénzügyi eszközökbõl, amelyek a most induló hétéves európai uniós költségvetési idõszakban Magyarország, a megye és Nyíregyháza város rendelkezésére állnak majd. Ha ezek a projektek elindulnak, akkor reméljük, az osztrák cégek is rendelkezésre tudják bocsátani a tudásukat és technológiájukat.
– Milyen tapasztalataik vannak a Nyíregyházán mûködõ osztrák cégeknek?
– Az a néhány osztrák cég, amely itt letelepedett, nagyon kedvezõ tapasztalatot szerzett, s már bõvítették is
termelõkapacitásukat. Közülük nagyon sok, kihasználva
a határok közelségét, exportál is Romániába és Ukrajnába. Az ukrajnai kapcsolat most kicsit ugyan problematikussá vált, de tovább zajlik a bõvítés, dél-kelet irányba is.

SZAKKÉPZÉS ÉS INFORMÁCIÓÁTADÁS
– Nyíregyházi látogatása során többek között tárgyalásokat folytatott a kereskedelmi és iparkamarában. Milyen kérdésekrõl beszélgettek?
– Elsõsorban arra voltam kíváncsi, hogy milyen a regionális gazdaság szerepe Magyarországon, itt, ebben a régióban. A másik témánk pedig a szakképzés volt. Ez nagyon fontos kérdés, hiszen gyakran halljuk a cégektõl, hogy
hiányoznak a jól képzett szakemberek, több vállalatnál
ez a bõvítés akadálya. A kereskedelmi és iparkamara ebbõl a szempontból nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen
intenzíven közremûködik a szakképzés alakításában.
Emellett abban is megállapodtunk, hogy ismét tartunk
olyan közös rendezvényt, ahol a nyitott kamarai tagokat,
illetve az érdeklõdõ osztrák ipari cégeket megpróbáljuk
megismertetni egymással. A jövõbeni feladatunk az, hogy
meghatározzuk azokat a területeket, ágazatokat, iparágakat, ahol számításba jöhet az együttmûködés.
– Mely iparágaknak van esélyük erre?
– Elsõsorban a helyhatósági kommunális közmûellátottság további kiépítése terén lehetnek újabb együttmûködések, de egyéb olyan területeken is, ahol az osztrák tudás
javára válhat a magyar gazdasági fejlõdésnek, ilyen például az élelmiszeripari, mezõgazdasági termékek elõállítása.
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SPORT

BRAVÚR A VILÁGKUPÁN
Második lett a Világkupa Grand Prix versenyen
Veres Amarilla, az NYVSC kerekesszékes vívója. A
nyíregyházi sportoló idén megnyerte az ifjúsági világjátékokat, és érmet szerzett a világbajnokságon
korosztályában. A felnõttek között azonban ez az
eddigi legnagyobb sikere.
A Világkupa Grand Prix sorozat következõ állomását
rendezték a kerekesszékes vívóknál. Ezúttal nem kellett
külföldre utazniuk az NYVSC versenyzõinek, mivel Egerben rendezték a versenyt, melyen számos olimpiai és világbajnok is részt vett. A felnõttek mezõnyében a nyíregyházi Veres Amarilla is rajthoz állt, aki 21 évesen még ifjúsági korúnak számít. Ennek ellenére sorban gyõzte le párbajtõrben rutinosabb ellenfeleit. Elõször 15:12-re verte a
belorusz Halkinát, majd 15:13-ra a világranglista másoAZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 30., vasárnap 20.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–
UTE nõi röplabdamérkõzés közvetítése
December 1., hétfõ 19.30 DVSC–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

dik helyén álló orosz Jefimovát. Következõ ellenfele a szintén klasszis orosz Irneva volt, akit 15:13-ra gyõzött le a
nyíregyházi vívó, ezzel bejutott a döntõbe, ahol Krajnyák
Zsuzsa személyében egy többszörös olimpiai, vb- és Ebérmes volt az ellenfele, aki egyelõre még jobbnak bizonyult. Az ezüst azonban – annak tükrében, hogy Amarilla
csak néhány hónapja kezdte az edzéseket és a legfiatalabb volt – óriási bravúr.
– Mivel a verseny egyben olimpiai kvalifikációs viadal
is, így népes mezõny indult, mindenki szeretné gyûjtögetni a pontokat. Amarilla szenzációsan vívott, és megérdemelten jutott el a döntõig. Csoda amit tett, és egyben sporttörténelem is Nyíregyháza vívósportjában – mondta Veres Amarilla edzõje, Pákey Béla. Amarilla sok pontot gyûjtött az ezüstérem mellé, és várhatóan elõre lép a világranglistán. Csapattársával, Tarjányi Istvánnal legközelebb
december közepén Hong Kongban folytathatják a kvalifikációs küzdelmet.

SPORTPROGRAM
November 29., szombat 18.00 Bencs Tornacsarnok,
Nyíregyházi KC–Szeged U23 kézilabda-mérkõzés
November 30., vasárnap 18.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Fatum-Nyírsuli-NRK–UTE nõi röplabdamérkõzés

Veres Amarilla néhány napja Nyíregyházától vehetett át
elismerést, majd a világkupán szerzett ezüstöt

MOZGÁS TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
Hatodik alkalommal rendezték a
MediBall Országos Bajnokságot Nyíregyházán. A versenyzõk több kategóriában mérték össze tudásukat. A sportág
egyre népszerûbb, a közelmúltban Kínába is meghívták a szakmai vezetést.
Formagyakorlat, egyéni és páros verseny.
Ezekben a versenyszámokban indulhattak a
versenyzõk a VI. MediBall Országos Bajnokságon. A sportág egyre népszerûbb, idén több
mint 130 nevezés érkezett, így teljesen benépesült a Bujtosi Szabadidõ Csarnok. Sokan a Mozdulj Nyíregyháza! program keretében ismerkedtek meg a MediBallal.
– Magyarországon Nyíregyháza az õshazája a sportágnak, Szilágyi István személyében pedig egy olyan mester irányítja a
MediBallt, aki személyes szívügyének tekinti
a népszerûsítését. A Mozdulj Nyíregyháza!
programnak méltán része, hiszen bárki bekapcsolódhat életkortól függetlenül, és így
akár családi programnak is kiváló. Ez a sport
egyszerre hasznos a testnek és a léleknek –

mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, az önkormányzat Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke.
A MediBall, mivel az agy mindkét felét
megmozgatja, javítja a koordinációt és a koncentrációs képességet. A szakmai vezetés rövidesen a Magyar Olimpiai Bizottság képviselõivel tárgyal egy együttmûködésrõl, mivel más sportágakra is jótékony hatása lehet.
– Ahogy mi dolgozunk, az egy háromdimenziós tér. Fejlesztjük a gravitációval való
kapcsolatot, a figyelem kiterjesztését, foglalkozunk a testarányok megtartásával. Ez nem
sportági technika, hanem annak erre kellene ráépülnie, de ez már a szakedzõk feladata. Segítségünkkel viszont megtanulható,
hogyan lehet például gyorsabban, kisebb
sugarú körben megfordulni, ami számos labdajátéknál elõnyös lehet, a kiterjesztett figyelem pedig a csapatsportágakban lehet hasznos – mondta Szilágyi István, a MediBall
szakmai vezetõje. Nyíregyházáról a közelmúltban ketten is meghívást kaptak a sportág õshazájába, Kínába, ahol Szilágyi Máté
egy versenyen is nagyon jól szerepelt.

Látványos bemutatókat
láthatott a közönség
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PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: november 28-án 17.00 óra: Latin
est a Medianoche zenekarral. December 3-án 17.00 óra: Vass
Etelka, tokaji festõmûvész Adventi fények c. tárlatmegnyitója,
valamint Piszár András festmény- és Demeter Sándor szõlõgyökér szobrainak kiállítása. Megnyitja: Dávid Mihály és Balogh Géza
festõmûvész. Közremûködik: Abonyiné Antal Anna (próza),
Szloboda Béla, Szloboda Márton, ifj. Tomasovszki Pál és Szák
Kocsis Gábor (zenei aláfestés), valamint a Hudácskó Pincészet

Mûvelõdési Házban, ahol említést tesznek a téli ünnepkörhöz
kapcsolódó népszokásokról is. Ugyanitt szerdánként, karácsonyig
este fél 6 és fél 7 között, hozott textíliáik felhasználásával ajándékokat készíthetnek a helyszínre érkezõk, akiknek ehhez varrógépet is biztosítanak a szervezõk. Információ: 42/448-005.
Tisztás-tisztítás. November 29-én tisztás-tisztítási önkéntes
programra várja az érdeklõdõket a nyíregyházi Sóstói-erdõbe az
E-misszió Egyesület. Az akció során az erdõ védett fajokban gazdag vadvirágos tisztásait fogják megtisztítani az intenzíven terjedõ tájidegen cserjés növényzettõl. Bõvebben: www.sostoierdo.hu.

PROGRAMOK

VARNUS XAVÉR NYÍREGYHÁZÁN
A Rotary Club Nyíregyháza jótékonysági orgonakoncertet szervez december 7-én a Kodály iskola koncerttermébe. Fellép a világhírû virtuóz orgonista, Varnus Xavér
és közremûködik a Kodály iskola Napsugár Gyermekkórusa. A 15 órától kezdõdõ koncertre már elfogytak a jegyek, a nagy érdeklõdésre való tekintettel azonban a mûvész még egy koncertet ad, méghozzá 18 órától.
A koncert teljes bevételével kisgyermekek egészségügyi ellátását segítõ központ kialakítását támogatják, az
ott kialakított sószoba, orvosi berendezések, illetve a
gyerekek gyógyulását segítõ környezet megteremtése
hozzájárul a gyorsabb gyógyuláshoz, illetve a kórházi
bennfekvés elkerüléséhez.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a
Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 13. történelmi elõadássorozata. Témája: Az antiszemitizmus Magyarországon a 1920. században és a holokauszt. December 3-án 17.00 óra: A német nemzeti szocializmus kialakulása és szerepe az antiszemitizmus felerõsödésében. Elõadó: Szita Szabolcs, egyetemi tanár, az
MTA doktora. Helye: a könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér
2. III. emelet).

(Bodrogkisfalud). A kiállítások megtekinthetõek hétköznapokon
9.00 és 17.00 óra között január 5-éig. 4-én 17.00 óra: Ünnepi
mûsor a fogyatékosok világnapjára a RIDENS Szakképzõ Iskola
és Speciális Szakiskola és Kollégium, a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint a Nyíregyházi Fõiskola diákjainak közremûködésével. Köszöntõt mond: prof. dr. Jánosi Zoltán, a fõiskola rektora. Társtárlat: a Patrónus Egyesület tagjainak adventigyertya-kiállítása. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
Az Orosi Részönkormányzat szeretettel hívja és várja Önöket
a négy hétvégés Adventi Programsorozatára. Helyszín: Oros, Fõ
utcai XX. sz. Emlékpark. November 28-án, pénteken 16.00 órakor gyertyagyújtás, egyházi áldás, karácsonyi énekek. December
5-én, pénteken 16.00 órától mindez kiegészül Mikulás-várással,
szaloncukorosztással és mûsorral a görög katolikus templomban.
Adventi készülõdés a Jósavárosban: november 29-én 9.00–
11.00 óra között játszóházi foglalkozás keretében adventi koszorú készítéséhez kaphatnak segítséget az érdeklõdõk a Jósavárosi

NYÍLT NAP
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara nyílt napot
tart december 4-én 10.00 órától. Helye: Nyíregyháza,
Sóstói út 2-4. Kísérõ rendezvény: 9.00 órától Az ápolás
mesterszakos hallgatók egészségnapja. A részletes programról tájékozódhat a www.de-efk.hu honlapon.

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYÛJTÉS
A Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár adománygyûjtõ akciót hirdet a Tiszadobi Gyermekotthon lakói
részére. Szívesen fogadnak jó állapotban lévõ játékot,
könyvet, ruhanemût, édességet, amivel mosolyt csalhatnak a gyermekek arcára.
Az adományokat 2014. december 15-éig 8.00–18.00
óra között lehet átadni a Vasutas Mûvelõdési Házban
(Nyíregyháza, Toldi u. 23.). Bõvebb infó: 42/504-490,
30/218-1021.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ
(14. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. december 1., 17.00 óra
Helye: Borbányai Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2014. december 2., 17.00 óra
Helye: Nyírjes, orvosi rendelõ épülete
Idõpont: 2014. december 3., 17.00 óra
Helye: Nagyszállási Közösségi ház
Tóth Imre önkormányzati képviselõ
(10. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. december 5., 17.00 óra
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola,
Fazekas János tér 8. fszt. Móra terem
A Burattinó Bábszínház elõadásai: november 29-én 16.00 óra:
Aranyos tarajos, 30-án 10.00 óra: Télapóca pácban. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Tallózunk mezején régen volt idõknek... A Nyírség Táncegyüttes 40 éves jubileumi gálamûsora november 29-én 18.00 órától a
Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
A Nyilas Fogadó programjai: november 29-én: musical slágerek – zenés est, svédasztalos vendéglátással – Mahó Andrea és
Csengeri Attila, a Madách Színház mûvészei; december 11-én:
borkóstoló – Szekszárdi Borvidék; 20-án: disznótoros vígasság
(egész napos), disznótoros vacsora 18.00 órától. Bõvebben:
www.nyilasfogado.hu.
A Jósa András Múzeum napja december 1-jén. 9.30-tól köszöntõk, kamarakiállítás, elõadások a városháza Krúdy-termében.
12.30-tól koszorúzás az Északi temetõben, Jósa András sírjánál.
14.00 órától kiállításmegnyitók a Jósa András Múzeumban.
Megemlékezés a Székely Hadosztály megalakulásáról és tevékenységérõl december 1-jén a Hõsök terén 17.00 órától.
„Családi körben” – Ránki Dezsõ, Klukon Edit, Ránki Fülöp
zongoraestje december 2-án 19.00 órától a Kodály teremben.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

GAZDIKERESÕ
Tóbiás: 2014 májusában
született keverék kan. Barátságos, kedves kutyus, mindenre és mindenkire kíváncsi.
Vélhetõen közepes termetû
lesz. 2014. november 24-étõl
örökbe fogadható.
Fidó: 2014 júliusában született kandúr, aki 5 testvérével együtt került az Állatotthonba. Kedves, barátságos kis
szeretetgombóc.

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

Ez nem szalonna nem kolbász címû spirituális kiállítás a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megnyitó: december
3-án 17.00 óra. Kiállítók: Boros Betty, Családi Krisztina, Mihálka
György, Szaniszló Mariann, Sipos Attila Csaba, Szõke Péter Jakab.
Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész kiállításának megnyitójára
várják a mûvészetkedvelõ közönséget december 4-én 17.00 órakor a Pál Gyula Terembe (Vay Ádám krt. 18.). A Terra Incognita
címû kiállítást a Szolnoki Mûvésztelep vezetõje, Verebes György
festõmûvész nyitja meg, közremûködik Olajos Gábor gitármûvész. A tárlat 2015. január 11-éig tekinthetõ meg. Információ:
42/408-720.
Újabb foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban! A gerinctornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután 5 órától
Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett gyógytornász tartja, a Kickbox, Thai-box, valamint a K-1 edzésekre pedig Károly István 5
danos mester várja a kezdõk jelentkezését keddenként 17.00 órától. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.

MÓRICZ-KVÍZ
Kedves Középiskolás és Fõiskolás Fiatalok!
A Móricz Hetek programsorozatának nyitásaként a
Móricz Zsigmond Színház meghirdet egy öt napon keresztül tartó játékot. Hétfõtõl péntekig, mindennap ki
kell töltenetek egy öt kérdést tartalmazó tesztet Móricz Zsigmond életérõl és munkásságáról. A feladatsor a színház honlapján és Facebook-oldalán keresztül online lesz elérhetõ. Ne aggódjatok, a feladat nem
nehéz, a fõnyeremény pedig egy tablet.
Játékra fel! 2014. december 1., hétfõtõl várják a középiskolás játékosokat, december 8., hétfõtõl a fõiskolásokat a honlapon (www.moriczszinhaz.hu), ahol
a további részletekrõl is tájékozódhattok!

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 29., szombat 19.00 Az ellopott futár, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
December 1., hétfõ 14.00 Az anyu én vagyok!, Váci
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara
December 2., kedd 14.00 Az anyu én vagyok!, Gárdonyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
19.00 Harmadnapon – Nyírségi diákok holokauszt megemlékezése, Zártkörû elõadás, MÛvész Stúdió
December 3., szerda 14.00 Az anyu én vagyok!, Kazinczy bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Krúdy „B” bérlet, Krúdy Kamara
19.00 Bíbor parázson – A Nemzeti Színház és a Theartroom
közös produkciója, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
December 4., csütörtök 10.00 Seherezádé, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
15.00 Az anyu én vagyok!, Apáczai bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Krúdy „C” bérlet, Krúdy Kamara
December 5., péntek 10.00 Seherezádé, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Az anyu én vagyok!, Csiky bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
2014. NOVEMBER 28.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

180 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT
A „PAJKOS KURUC”
Krúdy szeretett volna regényt írni az általa „pajkos kurucnak” nevezett Jósa életérõl, de sajnos ezt nem váltotta
valóra. Pedig kész regény az õ élete, érdemes a tanulmányozásra, e keretek között csak egy kis ízelítõ adható belõle. 1834. november 30-án született Nagyváradon. Apja
után elõször jogásznak tanult, de a jogi stúdiumokat hamar befejezte, majd elvégezte a Magyaróvári Gazdasági
Akadémiát. Végül egy saját betegsége arra ösztönözte,
hogy amiként a nagyapja, õ is orvosi diplomát szerezzen.
Harmincesztendõs, amikor dr. Korányi Frigyestõl átveszi
a nagykállói Szükségkórház irányítását, majd 20 évvel
késõbb már, mint a vármegye fõorvosa érkezik Nyíregyházára. 1892-93-ban sikerrel küzd a kolerajárvány megfékezéséért, amiért megkapja a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. A csodadoktor hírében álló Jósa már
Nagykállóban a régészet bûvkörébe került. 1868-ban báró
Vécsey József fõispánnal ásatásokat végeztek Geszteréd
határában, majd megalakították a Szabolcs megyei Régészeti Egyletet. Az egylet tevékenységébõl nõtt ki az 1899.
május 9-én, a megyeházán kialakított Szabolcs Vármegyei
Múzeum, a mai múzeumunk elõdje. 1906-ban nyugdíjba
vonult Jósa, de továbbra is praktizált és régészkedett, irányította a múzeumát. Az elsõ világháború kitörését követõen a barakk-kórházban is szolgálatot teljesített, amiért
megkapta a Vöröskereszt II. osztályú Díszjelvényét. 1918.
szeptember 6-án hunyt el „ennek a vármegyének a legki-
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válóbb, leglelkesebb, legtöbbet dolgozó, legkedvesebb
embere”. Egyszerû síremléke az Északi temetõben található.
Halála után a múzeum felvette nevét, majd születésének 100. évfordulóján leleplezték az elsõ szobrát (képünkön), Osváth Imre alkotását. Késõbb bronzba álmodta az
alakját Gyõrfy Lajos is, akinek alkotása a csodadoktorról
elnevezett városrész szívében található. Tóth Sándor szobra
és emléktáblája Jósáról pedig a nevét viselõ kórházban
tekinthetõ meg. Az 1920-as évektõl egy utca is õrzi emlékét.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft. Ügyvezetô: Zagyva Gyula. Fôszerkesztô: Tarczy
Gyula. Felelôs szerkesztô: Sipos Marianna 70/866-9402. Fotók: Máté János 70/933-9840.
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel.: 70/933-9821, fax: 42/
411-826. E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu.
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823. E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu.
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