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GYÖNGYVIRÁGOS ERDÕ

4
JELENTÕS UTÁNPÓTLÁS.
Bõséges volt a szaporulat
2014-ben a Nyíregyházi
Állatparkban, több mint
160 apróság látott
napvilágot. Az állatparkban idén is baby-boom
várható.
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SEGÍTETTEK

8
KULTÚRÜNNEP.
A magyar kultúra napja
tiszteletére a megújult Váci
Mihály Kulturális Központban csendült fel Nyíregyházán Kölcsey Ferenc Erkel
Ferenc által megzenésített
mûve, a Himnusz.

13
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ZAJOS MULATSÁGOK.
Farsangi bolondozással
kezdõdik, majd húsvéttal,
pünkösddel, majálissal és
Szent Iván-éji mulatsággal
folytatódik a Sóstói
Múzeumfalu idei programkínálata.

TÖBB FELADAT

ADOMÁNY AZ ALAPELLÁTÁSNAK
A LEGO Manufacturing Kft. alapítványa 2,2 millió forint értékben orvosdiagnosztikai eszközöket – EKG-t, ECABP vérnyomásmérõ Holtert, vizeletanalizátort,
Spirométer Spirobank II-t – ajándékozott az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gyermekügyeletének, amely
az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok munkáját hivatott segíteni. Ezeket az eszközöket a nyíregyházi házigyermekorvosok az ügyeleti munkájuk során, valamint
az ellátási területükhöz és iskolájukhoz tartozó gyermekek szûrésében és diagnosztikus vizsgálatában fogják
használni. Képek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2015. JANUÁR 30.

Az elmúlt napokban két jelentõs, külföldi tulajdonban lévõ nyíregyházi
foglalkoztató ünnepelt: a Dunapack 1,7 milliárdos fejlesztést hajtott végre, az Electrolux pedig már tíz esztendeje van jelen a város gazdasági
életében meghatározó szereplõként, összességében ezrek életére hatva.
Mindkét rendezvényen elhangzott: hosszú távon gondolkodnak Nyíregyházában, ezért is fejlesztenek, bõvítenek. Képünk a hûtõgépgyár „születésnapi partiján” készült – a polgármesteri köszöntõ pillanatát megörökítve –, ahová minden dolgozót meghívtak. (Részletek a 6. oldalon.)

Fotó: Városháza Sajtószolgálat

A JÖVÕT IS NYÍREGYHÁZÁN TERVEZIK

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

MÉG NINCS JÁRVÁNY, DE ÉRDEMES OLTATNI
Még nincs influenzajárvány a megyében, de egyre több
az influenzaszerû megbetegedés. Az ÁNTSZ a komolyabb járvány megelõzése érdekében azt javasolja, aki
teheti, oltassa be magát. A kismamáknak, egyes betegségben szenvedõknek, egészségügyi dolgozóknak ingyenes az oltás, sõt január elsejétõl a korábbi 65 év helyett
már minden 60 év feletti ingyenesen kérhet oltást.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Hatalmas hûtõszekrényekben tárolják a FLUVAL AB
típusú influenza oltóanyagot az ÁNTSZ nyíregyházi központjában. Itt vehetik át az igényelt adagokat a háziorvosok, amit a beadáshoz szükséges fecskendõvel együtt
kapnak meg. Az oltóanyagból, ahogy az elmúlt években, most is elegendõ mennyiség áll rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szükség is van rá, mert
ugyan komoly influenzajárványról még nem lehet beszélni, de hasonló panaszokat okozó megbetegedésekbõl egyre több van.

100 EZER LAKOSRA 425 MEGBETEGEDÉS JUT

IDÉN MÁR 60 ÉV FELETT IS INGYENES

Magyar Veronika, megyei tisztifõorvos arról adott tájékoztatást, hogy a megye valamennyi területén átlépte a meghatározott járványküszöböt az influenzás megbetegedések
száma. Szerdán, lapzártánkkor már 425 megbetegedés jutott 100 ezer lakosra, mely az elõzõ héthez viszonyítva, 2,7szeresére emelkedett. A betegek 43 százaléka 15 éven aluli
gyermek, 33 százaléka 15–34 éves fiatal felnõtt, 21 százaléka 35–59 éves felnõtt volt, 3 százalékuk pedig a 60 éven
felüliek korcsoportjába tartozott. Az influenza, influenzaszerû
megbetegedések tüneteinek száma Nyíregyházán a legmagasabb, több mint másfélszerese a megyei átlagénak.
Hozzáfûzte: – A megye területérõl az Országos Epidemiológiai Központ Légúti vírus osztályára vizsgálatra beküldött (21) légúti mintából egy esetben Influenza A(H3N2)
vírus (vásárosnaményi járási népegészségügyi intézet területén) volt kimutatható. Influenzaszerû megbetegedések
halmozódásáról ez idáig nem érkezett jelentés, súlyos,
szövõdményes esetrõl, halálozásról nincs tudomásunk.

Fontos tudni, hogy a pácienseknek az oltóanyagot meg
kell vásárolniuk a gyógyszertárban. Ennek ára 2 ezer forint. Ezt kell magukkal vinniük a háziorvosukhoz, ahol a
rendelési idõben ingyen beadják az oltásokat.
A kismamák, krónikus betegségben szenvedõk, egészségügyi dolgozók, gyógyszerérzékenységben vagy immunbetegségekben szenvedõk idén is ingyen kaphatnak influenzaoltást. Újdonság, hogy míg az elõzõ években, az idõsek esetén csak 65 éven felülieknek járt az ingyenes oltás,
idén lefelé módosította a szaktárca a korhatárt. Minden
60 évet betöltött ingyen juthat az oltáshoz. A térítésmentes oltóanyagok a háziorvosnál igényelhetõek. A szakemberek szerint még nem késõ beadatni az influenzaoltást,
igazi járvány ugyanis egy hét, 10 nap múlva várható, a
védettség oltás esetén pedig 10–14 nap alatt alakul ki.
Az aktuális hazai és nemzetközi influenzahelyzetrõl az
Országos Epidemiológiai Központ http://www.oek.hu honlapján tájékozódhat.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JANUÁR 20., KEDD

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

KILENCVEN ESZTENDÕ

SZAKKIÁLLÍTÁSON A FÕISKOLA

90. születésnapján gratulált Jaskó
Pálnénak a polgármesteri hivatal munkatársa, és Jeszenszki András önkormányzati képviselõ. Julika nénit gyermekei,
unokái és dédunokái is köszöntötték e
jeles nap alkalmából. Az ünnepelt ma is
aktív életet él, egyedül látja el magát.

A Nyíregyházi Fõiskola – képzési kínálatának bemutatása mellett – látványos
programokkal is várta az érdeklõdõket a
15. Educatio Nemzetközi Szakkiállításon.
Akik nem tudtak ellátogatni ide, azok január 27-én, a fõiskola nyílt fórumán is betekintést nyerhettek az intézmény életébe.

FORGALOMELLENÕRZÉS
Közúti forgalomellenõrzést hajtott
végre a Közterület-felügyelet. A hatóság a legforgalmasabb nyíregyházi keresztezõdésekben és utcákon ellenõrizte, betartják-e az autósok a szabályokat. Hétfõn reggeltõl estig kamerával
rögzítették a szabálytalankodó autósokat. 30–50 ezer forintos büntetésre számíthatnak azok, akik nem vették figyelembe a KRESZ-táblákat.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

A KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

TANTÁRGYRAKTÁR A MÚZEUMBAN

Az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület, a
szokásos csütörtök délutáni klubfoglalkozásának keretén belül, a Városmajori
Mûvelõdési Házban megünnepelte a
magyar kultúra napját. A köszöntõt követõen, Kölcsey Ferenc Élet c. versével
kezdõdött a színes programkavalkád.

Tantárgyraktárral bõvült a Jósa András Múzeum. Több mint 82 millió forintos európai uniós pályázati forrásból oktatótereket, tanulmányi raktárat és olyan
virtuális pontokat alakítottak ki, amelyek
az óvodás- és iskoláskorú gyermekek
fejlesztését segítik elõ.

A Korzó mellett figyelték az autósok
mozgását a Közterület-felügyelet munkatársai hétfõ délelõtt. Ott egyértelmûen jelzik a táblák, hogy csak engedéllyel lehet
áthajtani a Dózsa György utca sétálóutcává nyilvánított részén. Az üzletház oldalában csak várakozni szabad, parkolni már
nem. Az egyértelmû jelzések ellenére sok
a szabálytalankodó. A táblákra fittyet hánynak az autósok, ha nem találnak szabad
parkolót, és ha nem látnak a közelben
rendõrt, gyakran rövidítik az utat a sétálón keresztül. Arra azonban nem gondolnak, hogy a törvénymódosításoknak köszönhetõen, már a Közterület-felügyelet is
kezdeményezheti bírság kiszabását. Ha
kamerájukkal felveszik a szabálytalankodást, közigazgatási bírság a „jutalom”. A
Közterület-felügyeletnél azt mondják, pontosan ezért kezdték el a forgalomellenõrzést, mert egyre gyakoribbak a szabálytalanságok a belvárosban.

GYAKORI A SZABÁLYTALANKODÁS
JANUÁR 23., PÉNTEK

JANUÁR 23., PÉNTEK

MUNKAERÕ-PIACI KÉPZÉS

KÉPZÉSI PROGRAMOK ROMÁKNAK

Az érkerti városrész munkát keresõ
lakóit várja a Mentor Alapítvány a
Vécsey Károly Általános Iskolában. Az
Érkert rehabilitációjához kapcsolódó
mini projekt keretében január 30-áig
minden este tanárok és motivációs szakemberek segítik a sikeres álláskeresést.

A területi Roma Önkormányzat stratégiai együttmûködést szeretne kötni a hivatalokkal annak érdekében, hogy javítsanak a romák munkavállalási helyzetén.
Pályázatokkal, táborokkal kívánják segíteni az elhelyezkedési esélyeket – errõl
tartottak tájékoztatót a szervezet vezetõi.

JANUÁR 23., PÉNTEK

JANUÁR 24., SZOMBAT

A KISGYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT

LIONS BÁLON SZÓRAKOZTATTAK

A közlekedésbiztonságot szolgáló kiemelkedõ tevékenységéért részesítette
elismerésben a megyei baleset-megelõzési bizottság Labbanc Béláné, nyugdíjba vonuló óvodapedagógust, aki hosszú
ideje színvonalas munkát végzett a közlekedésbiztonságra nevelés területén.

Szombaton a Nyírség Táncegyüttes Kamaracsoportja és a Szikes Zenekar mutatkozott be a LIONS Klubok Országos
Bálján a Hotel Intercontinentalban. A
Nádasmenti hangulatok és a híres Kállai
kettõs... címû koreográfiák óriási sikert
arattak a bál illusztris közönsége elõtt.
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Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje elmondta: – A Kossuth térre rendszerint behajtanak a jármûvek, olyanok is,

amelyeknek oda nincs engedélyük. A Korzó elõtt rendszerint keresztülhajtanak a
jármûvek, ahol szintén nem lehetne, engedély nélkül. Igen gyakori a Belsõ körúton a szabálytalankodás. Ott két helyen
is mindkét irányból behajtani tilos tábla
van, és csak célforgalomban szabad behajtani a Dózsa György utca, a Selyem
utca és a Hunyadi utca között. Gyakori
még a Nyár utca és a Dózsa György utca
keresztezõdésében a szabálytalankodás,
pedig itt is táblák jelzik, hol, merre lehet
továbbhaladni.

FIX TARIFÁS BÍRSÁGOK
A Közterület-felügyelet vezetõje hozzáfûzte, a Stadion utca és Sóstói út keresztezõdésében, valamint a Vörösmarty téren
is sok a szabálytalankodás, ezért itt is ellenõrizték az autósokat hétfõn. Akik vétettek a szabályok ellen és azt a felügyelet
kamerája is rögzítette, 30–50 ezer forintos
közigazgatási bírságra számíthatnak. A bírság mértékét kormányrendelet írja elõ,
azaz fix tarifás. A behajtási tilalom megszegése 30 ezer forintba kerül, aki pedig
nem figyel a kötelezõ haladási irányt jelzõ táblákra, annak 50 ezer forint a bírság.

TÖLGYERDÕ A VÁROSLAKÓKNAK
Öreg, beteg és balesetveszélyes fákat vág ki a NYÍRVV Kft. a Sóstói-erdõben. Az erdõfelújítást 5000 négyzetméteren végzik. A régi fák helyére újakat
ültetnek, tavasszal kocsányos tölgyeket
telepítenek majd itt. A társaság célja,
hogy a parkerdõ megújuljon és õshonos fajokkal népesüljön be.

erdõrészleten a sóstói kilátó környékén,
ahol az elültetett több ezer facsemete szépen fejlõdik, miközben az erdõkép jelentõsen nem változott meg.

NYÍREGYHÁZA „ZÖLD SZÍVE”
A mozaikszerû, idõben és térben szórt
gazdálkodási forma ugyanis biztosítja a fo-

A Városüzemeltetõ Kft. 2013-tól fokozatosan, kisebb erdõterületeket érintõen,
erdõgazdálkodási ütemterv alapján végzi
az erdõfelújítási munkálatokat. Az átalakításnak köszönhetõen az erdõben egyszerre, nagy területen nem történik fakitermelés, így az erdõ jó egészségi állapotát és megújulását a lehetõ legkíméletesebben, az ökológiai szempontok messzemenõ figyelembevételével biztosítják.

TÚLKOROS FÁK
Az erdõrészen található fák túlkorosak,
betegek, az akácok 70–80 évesek, a tölgyek életkora meghaladja a száz évet. A
fák egészségi állapota és a balesetek elkerülése érdekében vált szükségessé az erdõrészlet felújítása. A vágási munkák január végén kezdõdnek, és tavasszal a területen 3,5 ezer tölgyfacsemetét telepítenek. Korábban hasonló felújítást végzett a
társaság egy közel 2000 négyzetméteres

lyamatos erdõborítást és védi az erdõ életközösségeit. Az erdõ fokozatos felújításával egy változatos kor- és fajtaösszetételû
erdõ, egészséges faállomány kialakítására
törekednek. Hosszú távon minél nagyobb
erdõterületen szeretnék helyreállítani az
õshonos gyöngyvirágos-kocsányos tölgyest,
hogy a Sóstói Parkerdõ évtizedek múlva is
a városlakók kedvelt pihenõhelye, Nyíregyháza „zöld szíve” maradhasson.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FELELÕSSÉGVÁLLALÁS A MÉG JOBB SZOLGÁLTATÁSÉRT
RÓKA ZSOLT IGAZGATÓ CÉLJA A LAKOSSÁG ELÉGEDETTSÉGÉNEK NÖVELÉSE
Új igazgatója van január 1-jétõl a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalatnak, mely kezelõi
jogának gyakorlója, egyben többségi tulajdonosa Nyíregyháza önkormányzata, másik kéttucatnyi önkormányzat mellett. A nyugdíjba vonult Szekrényes Andrást Róka Zsolt személyében egy eredetileg biológus
végzettségû, minõségirányításban bizonyított, menedzser szemléletû, 47 éves vezetõ váltja a vállalat élén
az õsszel meghirdetett pályázat eredményeként.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Hogyan lett egy biológusból temetõigazgató?
– Mindenekelõtt úgy, hogy a családom biztatott az októberben megjelent felhívás kapcsán, hogy adjam be a
pályázatomat... Az idáig vezetõ úton eredeti diplomámnak megfelelõen voltam több helyen laborvezetõ, majd a
Mûszaki Egyetemen minõségirányítási szakmérnökként végeztem, s ezen a területen is több helyen dolgoztam, legutóbb, hét éven át a nyírbátori Coloplastban senior vezetõként. Minden eddigi munkahelyem Nyíregyházához és
térségéhez kötött, s a gyermekeimet is arra biztatom, ha
csak tehetik, ne hagyják el majd a régiót.
– Jelenthet-e elõnyt a multinál szerzett tapasztalat?
– Szerintem igen, ugyanis ez kiváló „gyakorlóterep” volt
az emberekkel való kapcsolattartásra, a kommunikáció
csiszolására, melyre itt is nagy szükség van. Emellett számos hasznos dolgot lehet onnan adaptálni erre a területre, a nyilvántartási rendszertõl a dolgozók tudatosságának növelésén át a nyomon követhetõségig, a lakossági
észrevételekre való korrekt és gyors reagálásig, s a költséghatékonyságra törekvõ, piaci szemléletû hozzáállásig.
– Az Északi temetõ szó szerint szem elõtt van, s majd’
mindenki kötõdik hozzá. Mire számíthatnak a városlakók?
– Arra, hogy figyelünk a véleményükre, csakúgy, mint

a tulajdonosi elvárásokra is. Nagyon szûk mezsgyén mozog ez a hivatás, hiszen az emberekkel, bizonyos értelemben ügyfelekkel a legérzékenyebb állapotukban találkozunk, így különösen fontos a megértés, az empátia,
ugyanakkor a jó minõségû szolgáltatás is. Az országszerte
elismert, példaértékû temetõnk egyfajta állandóságot képvisel, a városképben is, de szeretnénk még szebbé, modernebbé tenni. Ebbe beletartozik rövid- és középtávon
az, hogy folyamatos, kis költségvetésû beruházásokkal,
például a kerítés, a park, a ravatalozó, az utak karbantartásával növeljük a komfortérzetet. De szeretnénk, ha még
elégedettebbek lennének majd egy modernebb eladótérrel, impozánsabb bemutatóteremmel, az információs táblák rendszerével, az adatszolgáltatás minõségével, s még
sorolhatnánk.
– Lehet bõven tennivaló az elején, egy Ön számára is
egyelõre kevéssé ismert területen. Mivel kezdi a munkát?
– Teljes állapotfelméréssel. Meggyõzõdésem, hogy a
korábbi igazgató, az intézményt évtizedek óta vezetõ, s
nyugdíjba vonuló Szekrényes András által hátrahagyott,
egyébként jó hátterû rendszert hozzá kell igazítani a megváltozott piaci körülményekhez, s a lakossági, szolgáltatás-igénybevevõi, valamint fenntartói elvárásokhoz. Az
átvilágítás során át kell tekintenünk, s elõnyösebbé tennünk a szerzõdéseket, erõsíteni a kapcsolatot a beszállítókkal, s a társtulajdonos önkormányzatokkal, a meglévõ
humánerõforrás, tehát a dolgozók munkájának még hatékonyabbá tételével. A késõbbi, tervezett fejlesztések azt a
célt is szolgálják, hogy minél kedvezõbb legyen költségszempontból is a mûködésünk.
– Régi igény ezek sorában egy hamvasztó Nyíregyházán. Lehet rá esély?
– Elõször is nézzük meg a hátterét. Nem véletlen mindez, hiszen rohamléptekben változnak a temetkezési szokások, vagy mondhatnánk, technikák. Az utóbbi három évet
vizsgálva a temetkezések aránya az úgynevezett hagyomá-

nyos, koporsós felõl átbillent a hamvasztásos szertartások
javára, melynek aránya már 59 százalék. Szándékainkat
jelzi, hogy elindult egy hatástanulmány készítése és egyeztetési folyamat egy esetleges megvalósítás kapcsán. Hozzá
kell tenni, hogy ez esetben, csakúgy, mint az egész temetkezési területen komoly, precíz szabályozások vannak,
amely egy hamvasztó kapcsán például nem engedik meg a
környezeti és zajszennyezést. De ez csak egy az elképzeléseink közül, melyek sorában minden temetõnkre figyelmet kell fordítanunk. Tudjuk, hogy szem elõtt vagyunk, exponált helyzetben, s szeretnénk megfelelni az elvárásoknak úgy, hogy röviden fogalmazva szeretnénk professzionálisabbá tenni az egész mûködésünket, rendszerünket, a
kor igényeinek megfelelõen. Ez, és a döntéseken alapuló felelõsségvállalás volt az ösztönzõje, amiért jelentkeztem, s
érzem magamban az erõt, hogy munkatársaimmal együtt ezt
végig is vigyem.

SZÜLÕI FÓRUM A LISTAVEZETÕ FÕISKOLÁN
Nyílt szülõi fórumot tartottak a Nyíregyházi Fõiskolán. Az intézménybe nem a jelenlegi, hanem a leendõ hallgatók szüleit várták egy, a továbbtanulással és
a felvételikkel kapcsolatos tájékoztatóra.
Korábban évente két nyílt nappal várták a továbbtanulni akarókat a Nyíregyházi Fõiskolán. Ezen nagy többségben a középiskolások vettek részt, akik így ismerkedhettek meg a fõiskola életével. Ezen változtatott most az intézmény. A két hete megtartott nyílt nap után egy nyílt
fórumra hívták a szülõket és a középiskolák pályaválasztási referenseit. A cél az, hogy azok is megismerjék a
campus életét, akik gyermekein vagy volt tanítványukon
keresztül érintettek.

– Valamennyi osztatlan tanárszakunkra vártunk jelentkezõket, a hallgatók négy év elméleti és egy év gyakorlati
képzésben vehetnek részt az általános iskolai tanárképzésben. Jó példa az angol nyelv és kultúra tanári szak,
amelyet különbözõ más szakokkal kínálunk szakpárban,
de az összes többi, mint a matematika, a fizika, a kémia
vagy a környezettudomány is jó lehetõség – mondta el
prof. dr. Jánosi Zoltán, az intézmény rektora. – Ezen kívül
az agrár, az agrár-mûszaki, a közgazdász, a természettudományos szakokra is várjuk a jelentkezõinket, részletek
a felvételi tájékoztatóban. Akkor lennénk megelégedve,
ha 1500–2000 fölötti létszámot tudnánk felvenni a Nyíregyházi Fõiskolára – emelte ki.
A Nyíregyházi Fõiskola ezen a néven az ezredfordulón
jött létre a korábbi intézmények összeolvadásával. Azóta

50 ezer diplomát szereztek itt a hallgatók. Az intézmény
rektora köszöntõjében kiemelte, a campus infrastruktúrája kiváló és az oktatói minõsítései is jók – országos viszonylatban is.

ELSÕ HELYEN NYÍREGYHÁZA
– A HVG 2015-ös értékelése szerint a Nyíregyházi Fõiskola a 40 mért intézmény közül az országban a hetedik, a
fõiskolák között pedig az elsõ. Az összesített eredményeket
nézve, amiben már a hallgatói eredményeket is figyelembe
veszik az oktatói kiválóság mellett, szintén elsõ helyen áll a
fõiskolák között. Sõt, az NYF ebben a versenyben hat egyetemet is megelõz – ami mindenképpen jó eredménynek nevezhetõ – büszkélkedett a rektor.

KONYHATÛZ
Kigyulladt egy konyha az Ungvár sétányon – de a tûzeset ezúttal nem élesben,
hanem egy katasztrófavédelmi bemutatón történt.
Nyíregyháza alpolgármestere, a katasztrófavédelem megyei igazgatója és az adomány felajánlója a nyíregyházi tûzoltólaktanyában írták alá azt a szerzõdést,
amellyel egy, bemutatókra használható
konténert kapott a katasztrófavédelem az
önkormányzaton keresztül. – Nagyon örültünk a megkeresésnek, a konténert saját
lakatosüzemünkben gyártattuk le, és adományként adtuk az önkormányzatnak –
mondta el Feleki Melinda, a Rózsaép Kft.
vállalkozásvezetõje.
A szerzõdés-aláíráson Jászai Menyhért
alpolgármester azt mondta: – Az önkormányzat szoros és jó kapcsolatot ápol a

katasztrófavédelemmel, így természetes
volt, hogy segítenek az adományt célba
juttatni.
Csepely Zsigmond dandártábornok, a
megyei katasztrófavédelem igazgatója azt
emelte ki: – A megelõzést szolgálják azok
a bemutatók, amelyeket szervezünk. A
konténerben az égési feltételek és paraméterek jól bemutathatóak. Az ilyen akciók azt a célt szolgálják, hogy megelõzzük a tûzeseteket.
2015. JANUÁR 30.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NAGYÜZEM A SÓSTÓ-ZOO „SZÜLÉSZETÉN”
Bõséges volt a szaporulat 2014-ben a Nyíregyházi Állatparkban, több mint 160 apróság látott napvilágot. Született Sóstón sátánmajom bébi, nagy kudu, ománi tehénorrú rája, binturong és még kis zsiráf is. Az állatparkban idén is gyakran járhat a gólya.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A Nyíregyházi Állatpark gondozójának feladata volt
tavaly õsszel, hogy elkészítse a kis Rotschild-zsiráf ebédjét, majd cumisüvegbõl meg is etesse. A Sóstón napvilágot látott újszülött zsiráf édesanyja ugyanis nem tudta, mit
is kezdjen csemetéjével, így a zsiráfbébi ellátása a gondozókra hárult. A kis jövevények közül a zsiráfborjú születése adta a legtöbb munkát a Nyíregyházi Állatpark munkatársainak.

TÖBB MINT 160 KISÁLLAT SZÜLETETT
2014-ben bõséges volt a szaporulat a sóstói kertben:
több mint 160 apróság látott napvilágot. A csöppségek jó
része az Európai Fajmegõrzési és Törzskönyvi Programban kihelyezett szülõállatok utódai. Szép számban jött
utánpótlás a fõemlõsökbõl. Megszületett a várva várt sátánmajom bébi, akirõl fekete színe és fehér arca hamar
elárulta, hogy hím, született gereza kölyök, és a vörös varik,
a gyûrûsfarkú és a sárgaszakállas makik is szépen szaporodtak. Patás utódokból sem volt hiány, szitutunga bébi is
napvilágot látott, született indiai antilop, zebracsikó, kétpúpú teve és alpaka is. Szaporodtak az állatpark nagy-
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macskái is, a leopárdok legnagyobb termetû és legritkább
alfajánál, a perzsa leopárdoknál is kopogtatott a gólya.

ORSZÁGOS SZENZÁCIÓ
Az országban elõször született nagy kudu, amely a
második legnagyobb antilopfaj a világon, és szaporodott
az ománi tehénorrú rája, ez a születés a szakembereket is
meglepte, hiszen ezek a tengeri porcos halak fogságban
nehezen hoznak utódot.
2014-ben a Nyíregyházi Állatpark dolgozóinak a legnagyobb meglepetést a binturong okozta. Révészné Petró
Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetõje elmond-

ta, a gondozókat is meglepte, hogy az addig egyedül élõ
nõstény mellett az egyik reggel két aprócska szõrös kölyköt találtak. Az eseményre, bár elsõ hallásra furcsának
tûnhet, van magyarázat: az ivarérett nõstény az elõzõ tartóhelyén, a Párizsi Állatkertben csapatban élt, s a Nyíregyházi Állatparkba már vemhesen érkezett.

VEMHES AZ AFRIKAI ELEFÁNT TEHÉN
A Nyíregyházi Állatpark dolgozói idén is igazi babyboomra számítanak, és lesznek nem mindennapi események is. Vemhes ugyanis a sóstói kert szélesszájú orrszarvúja és az afrikai elefánt tehén is.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

BOJLERT KAPOTT A KERT UTCAI GÁZROBBANÁS KÁROSULTJA
Nyíregyházi vállalkozók segítségével kapott új elektromos vízmelegítõt a tavaly áprilisi, Kert utcai gázrobbanás egyik károsultja. Takács Lászlóné lakásába a
felújítás után a szakemberek nem javasolták, hogy újra
gázbojlert szereljenek be, két nyíregyházi vállalkozó,
valamint az önkormányzat közremûködésével most egy
új elektromos vízmelegítõt kapott.
Szerzõ: Erdõs József
Kilenc hónappal ezelõtt hatalmas robbanás rázott meg
egy társasházat a Kert utcán. A tavaly áprilisi detonációban egy férfi elhunyt, egy 12 éves gyereket pedig kórházba szállítottak. A robbanás miatt 25 embernek kellett elhagynia az otthonát.

ROKONOKNÁL FÜRDÖTT
Takács Lászlóné az érintett Kert utcai ház egyik lakója.
Lakását a gázrobbanás után felújították, kicserélték az
ablakokat és az ajtót is. A szakemberek azonban nem javasolták neki a gázbojler újbóli visszakötését, mert az veszélyes lett volna.
– A gyermekeimhez jártam fürdeni, a fiam itt lakik a
közelben. Volt, hogy fürdõbe mentem vagy más rokonoknál tudtam megoldani a tisztálkodást az elmúlt hónapokban – mondta el Takács Lászlóné.

GÁZ HELYETT VILLANY
A gázbojlert egy elektromos vízmelegítõvel váltja ki,
az eszközt felajánlásba kapta a nyugdíjas asszony. Az egyik

Csajbók Attila (MADURA Kft.), Takács Lászlóné, Bordás Béla városgondnok, Szabó Gergely, Sóstó-gondnok
nyíregyházi víz- és gázszereléssel foglalkozó szaküzlet egy
nyolcvanliteres bojlert ajánlott fel a robbanás károsultjának, egy másik szakember pedig vállalta, hogy díjmentesen leszereli a régit és üzembe helyezi az újat. Takács
Lászlóné azt mesélte, a robbanáskor Nyíregyháza polgármestere személyesen ajánlotta fel a segítséget a károsultaknak, õ pedig élt ezzel. Megkereste dr. Kovács Ferencet
és elpanaszolta neki problémáját, aminek a megoldásában Nyíregyháza városgondnoki szolgálata is segített.

– A gázszolgáltató korábban megvizsgálta a fürdõszobát
és a rendszert. Õk azt mondták, hogy oda nem szabad
visszakapcsolni a gázt, mert az baleset- és robbanásveszélyes. Ezért volt szükség villanybojlerre, amiben a két
nyíregyházi vállalkozó nagyon sokat segített – emelte ki
Bordás Béla városgondnok.
A gázrobbanás károsultja hosszú idõ után használhatja
újra saját fürdõszobáját. A segítség értéke megközelíti a
100 ezer forintot.
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HÍREK

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A PAPÍRGYÁRBAN
1,7 milliárd forintból vásárolt nyomda- és papíripari berendezéseket a Dunapack Kft. A nyíregyházi cég
a Gazdasági Operatív Program segítségével valósította meg az innovációs fejlesztést. A gépek telepítése és
üzembe helyezése 16 hónap alatt valósult meg. Január 23-án, ünnepélyes keretek között indították el az új
gépsort. Az eseményen részt vett Cord Prinzhorn, a
cég tulajdonosa, dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter és dr. Kovács Ferenc polgármester is.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
17 kamionnal hozták el Nyíregyházára az elmúlt hónapokban a Dunapack egyik vadonatúj hajtogató-ragasztó nyomdagépét. Ahhoz, hogy mûködtetni lehessen, 80
köbméter beton beépítésével készítettek számára alapot.
Ezt a Közép-Európában egyedülálló gépet is bemutatta Galambos Attila, a Dunapack Kft. nyíregyházi gyárának ügyvezetõje dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszternek és dr. Kovács Ferenc polgármesternek. A Tünde utcai
gyárban évente 90–100 millió hullámterméket és 55 ezer
tonna papírterméket állítanak elõ, illetve 187 fõt alkalmaznak. A papírgyár 1972 óta mûködik a városban, jelenleg az osztrák családi tulajdonban lévõ Prinzhorn Csoport tagja. A cég az elmúlt 16 hónapban jelentõs fejlesztést hajtott végre, 1,7 milliárd forintból vásárolt a térségben egyedülálló nyomda- és papíripari berendezéseket.

ÚJ TECHNOLÓGIA, BÕVÜLÕ KAPACITÁS
Galambos Attila, a Dunapack Kft. ügyvezetõ igazgatója azt nyilatkozta: – A fejlesztés révén a meglévõ ügyfeleinket, vevõinket újabb termékekkel tudjuk ellátni, illetve
új vevõket tudunk megszerezni, új termékek segítségével.
Az új technológia ráadásul több szempontból is minimalizálja a környezeti terhelést. Egyrészt a felhasználásra
kerülõ újrahasznosított alapanyagok mennyisége nõ, másrészt az új berendezéseken környezetvédelmi szempontból a legmagasabb osztályt jelentõ vizes bázisú nyomtatás történik.
A fejlesztés zárásaként múlt pénteken ünnepélyes keretek között, szalagátvágással indították el a Dunapack új
gépeit, ahol az osztrák holding vezérigazgatója, Cord
Prinzhorn arról beszélt, hogy minden fejlesztéssel a vevõk
igényeit kívánják kielégíteni. – Azért dolgozunk sokat a vevõinkért, hogy minden olyan termékkel a rendelkezésükre
tudjunk állni, amit csak elõ tudunk állítani. A fejlesztéssel
növeltük a nyomtatási kapacitásainkat és a minõséget is
javítottuk, és ezzel is a vevõink igényeit szolgáljuk ki.

A VÁROS ÉS A CÉGEK IS JÓL PÁLYÁZNAK
Nyíregyháza polgármestere üdvözölte a Dunapack fejlesztését. Kiemelte, a cég és az önkormányzat között nagyon jó a kapcsolat és a város jövõbeni fejlesztéseirõl is
konzultálnak a cégvezetéssel. Dr. Kovács Ferenc arról is
beszélt, hogy a fejlesztési források lehívásában az önkormányzat és az itt mûködõ cégek is élen járnak. – Nyíregyháza az elmúlt években nagyon jól kihasználta a fejlesztési forrásokat. Jól szerepelt és ebben komoly szerepe van
az itt mûködõ cégeknek, hiszen a nyíregyházi cégek kiemelten, az átlagnál nagyobb arányban jutottak forrásokhoz, és ez az õ kiváló pályázataikat is dicséri, meg azt is,
hogy amit a kormány eltökélt, ezt a térséget a felzárkóztatás érdekében kiemeltebben támogatja.
A Dunapack az új nyomda- és papíripari gépeket részben a Gazdasági Operatív Program segítségével vásárolta
meg. A cég ugyanis 850 millió forint EU-s támogatást nyert
pályázati úton a beruházáshoz.

JÓL VIZSGÁZÓ MAGYAR RENDSZER
Dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter az
ünnepségen azt mondta, 2014-ben rekord összegû fejlesztési forrást fizetett ki a kormány és idén még ennél is többet terveznek kifizetni a gazdaságélénkítés érdekében.

– 2015-ben 2100 milliárd forintot hívunk le Magyarország számára, de nemcsak az a fontos a kormány számára, hogy forrásvesztés nélkül az elmúlt 7 éves ciklusban
még fennmaradó 2100 milliárdnyi összeget ne hagyjuk
veszni, hanem megnyílnak a 2014–2020-as költségvetési
ciklus forrásai is.
A nemzeti fejlesztési miniszter arról is beszélt, hogy az
elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedései meghozták az
áttörést az ország számára. Kijelentette, a magyar modell
jól vizsgázott. A magyar gazdaság ugyanis 2014-ben lényegesebben nagyobb ütemben fejlõdött az európai uniós átlagnál, megelõzve a többi közép-kelet-európai országot is.

POLGÁRMESTER: KÖZÖS EREDMÉNY
– Az, hogy a Nyíregyházi Ipari Park nyerte az országban az elmúlt évben a legbefektetõbarátabb ipari park
címet, az az ipari parkban mûködõ nagy cégek, multik
eredménye is, tehát közös eredmény. Sok ezer embert
foglalkoztatnak, az elmúlt ciklusban 5000 körüli volt az
új munkahelyek száma, ezeknek a túlnyomó többségét
õk hozták létre. Hangsúlyozni kell, hogy az adófizetésben, így mind az építményadó, mind az iparûzési adó
esetében is nagy szerepük van, hiszen az adó több mint
80 százalékát õk fizetik, sõt az építményadónál ez az
idén már 90 százalék körüli lesz – emelte ki mindkét
rendezvény kapcsán dr. Kovács Ferenc polgármester.

ELECTROLUX ÜNNEP A TIZEDIK SZÜLETÉSNAPON
Tíz éve mûködik az Electrolux nyíregyházi hûtõgépgyára. A cég a jubileum alkalmából születésnapi partit
tartott. Néhány órára a gyártósorokat is leállították,
mert a dolgozókat is meglepték a jeles alkalomból.
Péter Szabó Szilvia adott koncertet a gyárban. A születésnapon kiderült, az Electrolux hosszú távon tervez
Nyíregyházán, és továbbra is közép-, illetve felsõkategóriás háztartási terméket gyártanak az ipari parkban.

tunk munkahelyet, hanem számos olyan partnernek is, akik
közvetve nyújtanak valamilyen szolgáltatást vagy biztosítanak nekünk valamilyen terméket. S az új vásárlóink felé
is, akik elsõ osztályú, minõségi termékeket várnak el tõlünk. Az olasz származású cégvezetõ azt is elmondta, hogy
az ipari parkban mûködõ cég kiváló kapcsolatokat ápol

VAN MIT ÜNNEPELNI

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Leálltak a gépsorok, félbehagyták a munkát a dolgozók
kedd délután az Electrolux nyíregyházi hûtõgépgyárában.
A cég vezetése meglepetéssel készült a dolgozóknak. Mivel tegnap volt 10 éve, hogy lerakták a gyár alapkövét,
sztárvendéggel ünnepelték a jubileumot.

BONFANTI: „NAGY A FELELÕSSÉGÜNK!”
Az ünnepségen a gyár igazgatója köszöntõt mondott.
Alessio Bonfanti kiemelte, az elmúlt 10 évben 7 millió
háztartási eszköz gördült le a nyíregyházi gyártósorokról.
A cég folyamatosan növelte a termelékenységet és új gépsorokat állítottak be. Ugyanakkor a küldetésrõl is beszélt:
– Felelõsséggel tartozunk a részvényesek felé, akik beruházásokkal és új lehetõségekkel fejezték ki a belénk vetett bizalmukat. A nyíregyházi polgárok felé is, hiszen a
munkákkal nemcsak az Electrolux-dolgozóknak biztosí6
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Ernesto Ferrario, az Electrolux teljes európai fehéráru
gyártásáért felelõs alelnöke méltató beszédében hangsúlyozta, a gyár a jövõben is kiemelt régiós munkaadó kíván maradni a cégcsoport stratégia jelentõségû gyártóbázisaként, ahol a jövõben is jelentõs beruházások valósulhatnak meg a versenyképesség fokozása érdekében.

az önkormányzattal. Ennek bizonyítéka a Jósavárosban létrejött Electrolux sétány, ami szerinte azt jelképezi, a cég
stabil és megbízható partnere a városnak és hosszú távon
kíván munkahelyeket teremteni.

Nyíregyháza polgármestere jókívánságait fejezte ki a
10 éves gyár munkatársainak. Dr. Kovács Ferenc elmondta, a város mindent megtesz azért, hogy az Electrolux a
következõ évtizedekben is jól érezze magát Nyíregyházán, hiszen, ha egy cég ilyen sikeres 10 évet tudhat magáénak, mint ez a piacvezetõ világcég, az azt jelenti, hogy
van mit ünnepelni. Kifejtette, nagyra értékeli azt, hogy több
mint 1000 nyíregyházi vagy a város környékén lakó embernek biztosít megélhetést az Electrolux.
A születésnapon részt vett az Electrolux európai hûtõés tûzhelygyártásának alelnöke, az Electrolux Lehel Kft.
ügyvezetõ igazgatója. Dr. Gönczy Sándor hangsúlyozta,
az elmúlt 10 évben annyi fejlesztési forrást fordított a csoport a nyíregyházi gyárra, amibõl két újat lehetett volna
felépíteni. Két éve lecserélték a gépsorokat is és minõségi,
innovatív, közép-, illetve felsõkategóriás termékek kerülnek innen a piacra.
Az ünnepség után a házigazdák gyárlátogatás keretében mutatták meg a vendégeknek, milyen termékeik készülnek Nyíregyházán.

KÖZLEMÉNYEK

LEGEMBERIBB JÓ CSELEKEDET
365 nap alatt 3 jó cselekedet. Ugye
nem is tûnik soknak? Magyarországon
azonban még nincs kultúrája az önkénteskedésnek. Ezért a Gap Média, az 1000
lámpás éjszakája és a Fogadj Örökbe Egy
Macit ötletgazdája idén elõször kiosztotta a 3 Jó Cselekedet díját.
A Nyírségi Hospice Alapítvány egy nehéz
sorsú család megsegítésével érdemelte ki
a legemberibb jó cselekedet díját, de elnyerték a legmeghatóbb jó cselekedet díját is. A most 15 éves fiú másfél évesen
egy oltástól lett autista, tavaly pedig a 10
éves húgánál leukémiát diagnosztizáltak.
A kemoterápiás kezeléseket elkezdték,
ennek következtében azonban a család fizikailag kettészakadt: az édesapa a fiúval
Nyíregyházán, az édesanya a kislánnyal a
debreceni kórházban él.

Közben a lakásukat és a munkahelyüket
is elveszítették a szülõk. De lélekben összetart a család, a Nyírségi Hospice Alapítvány
pedig ahogy tud, segít rajtuk.
Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

TÁVOZIK A FÕIGAZGATÓ
Február 5-étõl távozik fõigazgatói posztjából Mangol Csilla, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója. A közgazdász-vezetõ 2012 áprilisában került az intézmények élére. Új kihívásai nem a megyéhez
kötik, utódjáról késõbb dönt a fenntartó.
Szerzõ: Mikita Eszter

Két elsõ díjat vehettek át az alapítvány
képviselõi, dr. Páll István és Deme Dóra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: pénzügyi ügyintézô.

HIRDETÉS

Mangol Csilla azt mondta, beruházási oldalról is eredményekrõl számolhat be, hiszen sikerült élettel megtölteni az európai
uniós pályázatokat. 2015-ben szinte minden hónapban átadások lesznek a nyíregyházi, a nagykállói és a mátészalkai kórház
területén. Mindezek mellett egy határainkon átnyúló pályázatban is részt vesz a kórházcsoport.

Mangol Csilla 2015. február 5-én befejezi tevékenységét a kórházcsoport élén. Az
intézmények jövõjérõl tartott sajtótájékoztatón a fõigazgató elmondta, nyugodt lelkiismerettel adja át a székét, és rendezett
állapotokat hagy maga után. Közel hároméves munkája során, a fontosabb területeken normalizálni tudta a helyzetet.

NULLÁZÓDÓ ADÓSSÁG
Mangol Csilla, az SZSZBMK fõigazgatója
a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt
mondta, nagyon kaotikus és bonyolult helyzetet vett át 2012-ben. Kifejtette, több mint
ötmilliárd forintos adósság volt a kórházban,
ami 2014 év végére kétmilliárdosra apadt. A
sajtótájékoztatón elhangzott, az állami ígéreteknek megfelelõen a megmaradt adósságállomány 2015. április 1-jére 0 forintra csökken, így financiális területen is tiszta helyzetet hagy maga után a fõigazgató.

KONSZOLIDÁCIÓS ÉV
A sajtótájékoztatón szó esett arról is,
2014 volt az elsõ mûködõ konszolidációs
év a kórházak életében, amikor a dolgozók motivációs jövedelmében változás történt. A szakdolgozókat egy törvényi elõírás
értelmében olyan rendszerbe vonták be,
hogy többletmunkát vállalhattak többletfizetésért.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (6 hónap
próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához tartozó pénzügyi feladatok végzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség,
– mérlegképes könyvelô képesítés.
Elônyt jelent:
– államháztartási területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör betölthetô legkorábban 2015.
március 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment nyújt (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 25.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MEGÚJULT VMKK-BAN
A magyar kultúra napja tiszteletére a megújult Váci
Mihály Kulturális Központ telt házas színháztermében
csendült fel Nyíregyházán Kölcsey Ferenc Erkel Ferenc
által megzenésített mûve, a Himnusz. Az elsõ ünnep
1989-ben volt Magyarországon annak emlékére, hogy
1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon, január 22-én
fejezte be Himnusz címû költeményét.

ták számára. Ezért köszönet illet mindenkit, aki tevékenységével hozzájárul a kultúra ápolásához és gazdagításához.

A nyíregyházi önkormányzat ünnepi megemlékezésén
dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõbeszédében örömét fejezte ki, hogy a város lakói a magyar kultúra napját
idén egy felújított épületben, a megújult Váci Mihály Kul-

BALÁZS ATTILA BARZÓ ENDRE-DÍJAS

turális Központban ünnepelhetik. A polgármester azt
mondta: ez jó alkalom arra, hogy fejet hajtsunk egykori
nagyjaink elõtt és méltassuk azokat, akik korunkban folytatnak mûvészeti tevékenységet.

PEZSGÕ KULTURÁLIS ÉLET
Dr. Kovács Ferenc méltatta Nyíregyháza kulturális értékeit. Elmondta: a város számos olyan programra és eredményre lehet büszke, amelyek öregbítik Nyíregyháza hírnevét. A megyeszékhely pezsgõ kulturális élete tartalmassá teszi a mindennapokat és vonzóvá teszi a várost a turis-

A magyar kultúra napja alkalmából megtartott ünnepségen átadták a „Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért”
Barzó Endre-díjat. Az elismerést ebben az évben Balázs
Attila fotóriporter kapta, akinek országos szakmai elismerésérõl múlt héten számoltunk be részletesen. (A kitüntetés indoklásához csatolt részletes életútja további fotókkal a nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.)
Az ünnepségen „Isten, áldd meg a magyart...” címmel
a Kölcsey Ferenc Gimnázium irodalmi összeállítását láthatta a közönség, majd a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar
Gál Tamás, Liszt-díjas karmester vezényletével Bartók Béla:
Magyar képek és Erkel Ferenc: Hunyadi László címû mûvének nyitányát adta elõ.
Az ünnepség után a Váci Mihály Kulturális Központban
kiállítás nyílt a Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotótelep gyûjteményébõl, valamint a Nemzetközi Fametszõ Mûvésztelep nyomataiból.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJAS DEMARCSEK GYÖRGY
A magyar kultúra napján Csokonai Vitéz Mihály-díjat kapott Demarcsek György. A Nyírség Táncegyüttes
vezetõjét, a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatóhelyettesét néptáncos színpadi elõadó tevékenysége, alkotói és néptánc-pedagógusi munkája
elismeréseként a magyar kultúra napján a Csokonai
Vitéz Mihály-díj alkotói kategóriájában díjazták. Az
elismerést Budapesten, a Petõfi Irodalmi Múzeumban
vette át.
36 év sikeres táncos pálya áll Demarcsek György háta
mögött, pedig gyermekkorában nem is gondolt arra, hogy
néptáncos válik belõle. Iskoláskorában a mozgást számára a röplabda jelentette, csak 20 évesen, a Nyíregyházi
Fõiskolán ismerkedett meg a táncház mozgalommal, s az
elsõ próba után ott ragadt, mert rátalált és rácsodálkozott
a magyar és kárpát-medencei mozgáskincsre.

SIKERES PÁLYA, SZÁMOS ELISMERÉS
Demarcsek György számára a kezdetektõl fogva örömet okozott, hogy sok olyan magyarországi és határon
túli tájra elutazhat, ahol érdekes gyûjtõmunkát végezhet,
sok emberrel megismerkedhet, és újat tanulhat. Pár hónapos táncosként már szólót táncolhatott a nyíregyházi gyümölcskarneválon, majd a Nyírség Táncegyüttessel és szó-

listaként is sorra jöttek a sikerek. Elnyerte az „örökös aranysarkantyús” és a „Népmûvészet Ifjú Mestere” címet, mûvészeti munkájáért Nyíregyháza város is elismerésben részesítette, kapott díjat a népmûvelésért, pedagógiai munkájáért, és már Csokonai-díj birtokosa is, 2010-ben a Nyírség Táncegyüttessel a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi
Díjat nyerték el. Sikerüket számos fesztiválgyõzelem, a
Prima-díj, Ki-mit-tud gyõzelem és a Fölszállott a páva címû
mûsorban való eredményes részvétel jelzi.
Demarcsek György azt mondja: a Csokonai Vitéz Mihály-díj egy újabb nagy elismerést jelent számára, amely
táncos pályája lezárásaként jó érzéssel tölti el. A színpadon átadja a helyét a fiatal korosztálynak. A jövõben pedagógusként, oktatóként és együttesvezetõként szeretné
tudását hasznosítani és tovább adni az ifjú táncosoknak.

ARANYGYÖNGYÖSÖK ÉS KÜLÖNDÍJASOK
Január elején rendezték meg Békéscsabán a XXII. Országos Aranysarkantyús és Aranygyöngyös Szólótáncfesztivált.

Az ország legrangosabb szólótáncversenyén a Nyírség
Táncegyüttesbõl három pár vett részt, s négy díjjal érkeztek haza. Különdíjat nyert: Sipos Eszter és Demarcsek
Dániel. Aranygyöngyös Táncos címet kapott: Bohács Brigitta és Brencsák Barbara.
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HIMNUSZÜNNEP, KULTÚRVÁROS
Szerzõ: Tarczy Gyula
Véglegesen polgárjogot nyert bõ negyedszázad elteltével a magyar kultúra napja. Ezt fényesen mutatja, hogy
sorjáznak a rendezvények a Himnusz „születésnapja”,
január 22-e tájékán. Ma már nemcsak a nyíregyházi és
megyei önkormányzat szervez programokat, hanem intézményektõl civileken át iskolákig egyre többen tartják
fontosnak, hogy ünnepeljenek. De mit is? Kevesen tudnánk csípõbõl szabatosan meghatározni a kultúra fogalmát, hát még magyar jelzõvel. Talán nem is fontos, mert
nem a gondolat, hanem az érzés és a szándék hívja életre
az eseményeket. Kölcsey 1823 januárjában befejezett,
megzenésítve nemzeti fohásszá váló költeménye ugyanis
méltó kifejezõdése az évszázados vágynak: áldást kapni
az Úrtól, és védelmet, bõséget, víg esztendõt – szemben
más nemzetek harcra buzdító, netán gõgös soraival. Sokak szerint mégsem eléggé pozitív a himnuszunk, az elõzõ rezsim az eltörlésével is megpróbálkozott – sikertelenül. Pedig a XIX. század elsõ felének klasszikus mûveltségû költõje (részben államférfija) tökéleteset alkotott a Habsburg elnyomásban szenvedõ ország eldugott falujában, a
mi, mai szóval Szatmárcsekénkben. S ha tovább olvassuk, s nemcsak a rosszat, a szenvedést látjuk meg benne
újmagyar szokás szerint, felvillantja dicsõséglistánkat is.
Tökéletesen illeszkedik a spirituális ihletésû vershez a magasztos, fennkölt zene is, amit pedig a külföldiek nem értenek. Aki látott már sportvilágversenyt, sokszor nem is
ismeri fel a mi himnuszunkat, mert mindenhol megpróbálják rövidíteni, vágni, de legalábbis felgyorsítani. Nem
értik, hogy az erõ, a lelki fenség nem rokon értelmû szava
a dinamizmusnak, nem kell nekünk induló, pop-rock sláger, megfelel a miénk. Mert ilyenek vagyunk, magyarok.
Másak. Mindenesetre olyanok, akik évezredek óta gazdagítjuk az egyetemes kultúrát, s helyünk van a nap alatt.
Mi, nyíregyháziak is büszkék lehetünk a mûvészeinkre,
alkotóinkra, de magunkra is. Mert a magyar kultúra nemcsak irodalom és festészet, vagy zene, hanem minden, amit
közösen hozunk létre és élünk meg a hétköznapokban is,
nem csak a kultúra ünnepén.

SZEPESSY BÉLA KIÁLLÍTÁSA
A magyar kultúra napja alkalmából a Pál Gyula Teremben is nyílt kiállítás, ahol „Simplicissimus” címmel
Szepessy Béla grafikusmûvész munkáit láthatják a mûvészetkedvelõk, február közepéig.

A grafika uralkodó eleme a vonal, ennélfogva közel hív
magához. Többszörösen igaz ez Szepessy Béla linómetszeteire. Vonalhálói szövete sokszólamú üzenetsor, ahol
fontos a környezet. Témái nem szoríthatók be szûk négyzetcentiméterekbe, mert rétegeket tesz egymásra, de azért
sem, mert szívesen lép vissza a múltba akár évszázadokat
is. Várurak és várúrnõk csevegnek ott kedélyesen, harcosok csapnak össze egymással, kastélyok emelkednek ki
kies magaslatokból, vagy megbújnak zöldtömegek takarásában. Egy közülük teljes terjedelmével átfordul önmagán és úgy néz vissza ránk a víz tükrében. Másutt ismét
fák, dombok, várak, tengelyesen szimmetrikusan, pontos
formaismétlésekkel. Magyarázata az, hogy ha az ember
teste is szimmetrikus, akkor a táj miért ne lehetne az?
A metszéskor a mûvész azt vési ki késével, ami üres
lesz. Ha benne formát alakít, azt meg kell fordítania. A linólapot csak vízszintes helyzetben tarthatja, s mivel az nagy,
olykor rajta áthajolva kell dolgoznia. Eközben ellenõrzi az
arányokat a méret és rövidülések miatt. Végül egy alkalmas
hengerrel a nyomdafestéket felhordja, de még a nyomópapír is elcsúszhat, netán a festékes kéztõl szennyezõdhet.
Szepessy Béla metszetei intellektuális kalandok, melyek egyszerre elgondolkodtatnak és gyönyörködtetnek.
H. Németh Katalin grafikusmûvész

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Munkakör megnevezése: 2 fô projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltôje által ellátandó feladatok:
– közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek feltárásában és elôkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a pályázati források
felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô pályázat készítéséhez, szükség esetén külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik
területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elônyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezô- és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2015. február 20-ával betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. február 6. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 20.

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2015. január 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország

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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

2015. JANUÁR 30.

9

KÖZLEMÉNYEK

AKTUÁLIS

RÉGI-ÚJ HELYÉN
A 30 ÉVES NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ
Régi, mert egy esztendõ „albérlet” után visszaköltözhettünk abba az épületbe, ahol a ’80-as évek közepén elõdeink készíteni kezdték mûsorainkat, a helyi csatornák
közül az elsõk között az országban. S új, mert a Váci Mihály Kulturális Központ ugyanott van, mint az Agóra projekt elkezdése elõtt, de nemcsak a külseje, hanem a belsõ
terei is jelentõsen átalakultak. A két hete megnyitott intézménybe érkezõk mondogatják is gyakran, szinte eltévednek az épületben a sok új, és a korábbitól eltérõ arcot
mutató helyiség miatt. Aki azonban a Város-Kép Kft. szerkesztõségeit keresi, szinte „emlékezetbõl” is odatalálhat
az állandóság jegyében, a (most már) második emeleten,
jobbra fordulva.

KOMOLY MÚLT, MOZGALMAS JELEN

Persze amikor a Nyíregyházi Televízióról beszélünk,
egyben a városi médiacég másik két sajtótermékét és
annak készítõi csapatát is értjük alatta. Így, ha valaki
a tévébe érkezik, néhány plusz métert megtéve elér-

heti a Nyíregyházi Naplót és a néhány héttel ezelõtt
jelentõs arculati frissítésen átesett nyiregyhaza.hu információs webportált, az önkormányzat hivatalos
internetes oldalát és munkatársait. A megjelenési forma ugyan változatos (elektronikus, nyomtatott, másképpen on-line vagy off-line), de a cél közös: minél
többet mondani frissen, aktuálisan, hitelesen és színesen Nyíregyházáról.

A szándék nem új, amit az is jelez, hogy jubileumra
készül a tévé, elérve a harmadik évtizedet. Az utóbbi esztendõk a költözködés mellett a jelentõs technikai fejlesztés jegyében is zajlottak. A fenntartó városi önkormányzat
jelentõs segítségével modern eszközparkot használunk, a
digitális átállást követõen a HD jegyében, s további tervek is léteznek a modernizálódásra. A korstílusnak megfelelõ, lendületes arculatot kapott számos régebb óta futó
mûsor és több mûsorelem (szignálok, szpotok), amit tavasztól tartalmi felfrissülés követ új (és részben a régit is
megmutató) adásokkal, s egyéb, a nézõközönséget a stúdión kívül is megcélzó ünnepi programmal. A részletekrõl késõbb, hiszen ez csupán egy jelzés: újra itthon vagyunk. Méltó, modern környezetben dolgozik a stáb, ahogy
a tényeken alapuló szlogenünk is mondja: Nyíregyháza
elsõ televíziója.
Tarczy Gyula fõszerkesztõ

Munkában a stáb, a helyszíni forgatásokat korszerû
kamerák segítik

Az adásvezérlõ modern miliõje, amely a szemlélõdõket
is elvarázsolhatja

A péntek esti kulturális programajánló, a Szieszta címû
mûsor egy pillanata, sajátos nézetbõl

HÁROM AZ EGYBEN
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MEGYEI MUSICAL, PETÕFI-TITOKKAL
A Petõfi-titok. Ezzel a címmel mutatott be musicalt a Talán Teátrum Nyíregyházán a megújult Váci
Mihály Kulturális Központban. Az elõadás Petõfi Sándor életének 1846-47-es éveit mutatja be. A darab
megyében élõ alkotói: Buzogány Béla és Turcsán
András.
A musical megírásának ötlete a romániai Szatmár megyébõl származik, az ottani Luby Társaság kérte fel a
színitársulatot arra, hogy vigyen színre egy Petõfirõl szóló
elõadást. Buzogány Béla úgy döntött, hogy õ maga ír egy
darabot, a zene megkomponálására pedig Turcsán Andrást kérte fel.

SZATMÁRI BARANGOLÁS
A darab szerzõje azt mondja: a megírását hosszas kutatómunka elõzte meg, ugyanis Petõfi Sándor életébõl nem
az 1848-ban történteket dolgozza fel, hanem az azt megelõzõ éveket, 1846-47-et, amikor a költõ Szatmárban járt,
megismerte Szendrey Júliát a nagykárolyi megyebálban,
járt a Kurta Kocsmában, elment a Tiszához és Kölcsey sírjához. A közönség így olyan ismeretanyagot is szerezhet
Petõfi Sándorról, amelyrõl korábban lehet, hogy még nem
hallott.

ÁLOM ÉS VALÓSÁG
Az elõadás különlegessége, hogy két síkon játszódik,
különválik a mai kor, és az 1840-es évek világa, amely a
darabban valóság és álom formájában jelenik meg. Buzo-

gány Béla elmondta: a történet szerint egy színész azt álmodja, hogy õ Petõfi Sándor, s ez az álom az életére is
hat. Õ maga sem tud róla, de Petõfi verseibõl, írásaiból
idéz. A darab nem szûkölködik bonyodalmakban, s a történet során fény derül arra, mi is a Petõfi-titok, vagyis,
egyrészt mi történik a darabbeli fiatalemberrel? S az is

AZ ÉNEKES MADÁR A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A színikritikusok szerint az elõzõ évad legjobb színházi elõadása a Pintér Béla és Társulata által elõadott
Titkaink volt, amely ezt megelõzõen, a legutóbbi VIDOR Fesztiválon a Dottore-díjat is kiérdemelte. Az
általuk bemutatott darabot az ítészek egyben a legjobb új magyar drámának tartották.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A társulat sikerének azért is örülhetünk, hiszen a szereplõk között ott találjuk a városunk teátrumából indult
Thuróczy Szabolcsot. A díjazottak között ugyancsak ismerõsként fedezhetik fel a nyíregyházi színházkedvelõk
a Legjobb nõi mellékszereplõnek választott Bozó Andreát, aki a Szkéné Színház Bányavíz címû elõadásában alakította felejthetetlenül a pap bolondos házvezetõnõjét,
Irént, amiért szeptemberben a VIDOR-on Smeraldina-díjat kapott. A Móricz Zsigmond Színház társulata nyolc
jelölést tudhat magáénak a színházi kritikusok jóvoltából
az elõzõ évadbeli produkcióiért, amit nem volt egyszerû
megszerezni, hiszen 23 olyan kritikus szavazott, aki a
2013-2014-es évadban legalább 90 bemutatót látott a
Kárpátokon inneni és túli magyar színházi termésbõl. Tizenöt kategóriában legfeljebb 3 jelöltjük lehetett 73 társulat, illetve színház 148 produkciójából.

REMEK DÍSZLET, KIVÁLÓ SZÍNÉSZEK
Két kritikus sorolta a három legjobb rendezés közé a
Koltai M. Gábor által megálmodott Énekes madarat, amelyik Tamási Áron székely népi játéka nyomán készült a
Csík zenekar dalainak felhasználásával. Egy kritikus számára ennek az elõadásnak a Füzér Anni által tervezett
díszletei kimagaslóan remekek lettek, s a legjobb nõi fõszereplõk közé sorolták a két vénleány megformálásáért
Szabó Mártát és Széles Zitát. Különdíjra méltónak ítélte
meg egy másik ítész Sediánszky Nóra dramaturgiai munkáját ugyanebben a produkcióban.
Két jelölést gyûjtött be a Legjobb gyermek- és ifjúsági

elõadás kategóriájában a Novák Eszter és Forgács Péter
által rendezett Tûzoltó leszel s katona! címû „zenés pályaválasztási tanácstalanság”, amelyet egy másik szakíró
kiváló kezdeményezésnek nevezett. Bár a jelöltek közé
nem sorolta, de kimagaslónak ítélte az egyik kritikus Horváth László Attila alakítását és Füzér Anni látványterveit
az Énekes madárban, valamint Bianca Imelda Jeremias jelmezeit, amelyeket Dürrenmatt keserû komédiája, a János
király számára alkotott.

Széles Zita és Horváth László Attila a figyelemre méltó
elõadásban
Immár évek óta tapasztalhatjuk, hogy a vidéki színházaknak kevés babér terem a díjátadások során. Ebben a
színházi életre is jellemzõ fõváros-centrikusság mellett a
Pesttõl való távolságunk is szerepet játszik, hiszen a kritikusoknak kevés lehetõségük van arra, hogy egy-egy elõadás megtekintéséért jelentõs útiköltséget fizessenek, jobb
híján saját zsebükbõl. Ezért is tekinthetjük remek ötletnek, hogy a Móricz Zsigmond Színház egy-egy alkalommal meghív ítészeket a fõvárosból, akiknek ilyenkor lehetõségük adódik a teátrum repertoárjából közel fél tucat
produkciót megtekinteni. „Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak...” – vallják Ady szavaival. A Budapest–Nyíregyháza távolságot a Móricz Zsigmond Színház sem tudja rövidebbé tenni, de átjárhatóbbá igen. Meg
kell tenni mindent annak érdekében, hogy az ország különbözõ pontjain élõ színházszeretõ emberekben tudatosuljon: itt is születnek kiváló produkciók!

kérdés, mi történt magával Petõfivel? A költõ valóban Segesváron vesztette életét, vagy Szibériában hunyt el? A
szerzõ szerint: a Petõfi-titok egy modern elõadás, amely a
ma emberének azt mondja, hogy a szabadság és szerelem kérdése ma épp annyira aktuális probléma, mint Petõfi korában.

FOTÓK A HALÁLTÁBORRÓL

Auschwitz–Birkenauban készült fotókból nyílt kiállítás a nyíregyházi zsinagógában. Janics Attila fotóriporter és Madár Tibor operatõr közös munkáját mutatták
be a nagyközönségnek. A tárlattal a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség a haláltábor felszabadításának 70. évfordulójára emlékezik. A hitközség nyíregyházi elnöke, Sárosi
György, a megnyitón azt mondta, hogy a nyíregyházi
zsinagóga a legautentikusabb hely a kiállítás számára.
A szabolcsi megyeszékhelyrõl ugyanis 5000, a térségbõl pedig további 11 000 zsidót deportáltak Auschwitzba, akinek többsége soha nem tért haza. A zsidókat elõször a nyíregyházi gettóba gyûjtötték össze, majd vonattal szállították a haláltáborba. A tábor 1944-es felszabadítása után csak néhány százan élték túl a borzalmakat és térhettek vissza szülõföldjükre.

A kiállítás megtekinthetõ 2015. március 1-jéig, hétfõtõl csütörtökig 8.00–14.00 óra között.
2015. JANUÁR 30.
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ZAJOS MULATSÁGGAL NYIT A MÚZEUMFALU
Farsangi bolondozással kezdõdik, majd húsvéttal,
pünkösddel, majálissal és Szent Iván-éji mulatsággal
folytatódik a Sóstói Múzeumfalu idei programkínálata. Az ország egyik legszebb skanzenjében lesz még
huszártalálkozó, kenyérünnep, libaszépségverseny, sõt
Árpád-kori dínomdánom is. Az idei év programkínálatáról és az elmúlt év eredményeirõl sajtótájékoztatón
számolt be a múzeumfalu vezetése.

senki se maradjon ínyencségek nélkül, Árpád-kori dínomdánommal csábítják a különleges falatokra vágyókat.

szeptemberben a már megszokott gasztronómiai napunkon visszahozni, bemutatni.

GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉGEK

KÖZEL 70 EZER LÁTOGATÓ

A megbízott igazgató hangsúlyozta, hogy idén sem
hagyják gasztronómiai különlegességek nélkül a múzeumfalu vendégeit. – Tavaly októberben átadtuk a múze-

A múzeumfalu 2014-es esztendejérõl dr. Páll István számolt be. Az idén nyugdíjba vonuló, leköszönõ igazgató
kiemelte, tavaly közel 70 ezer látogatót vonzott a 35 éves
születésnapját ünneplõ nyíregyházi skanzen. A gazdag
programkínálat mellett pedig 508 múzeumpedagógia-foglalkozást is tartottak. A legnagyobb sikernek azonban azt
tartja, hogy pályázati forrásokból felépült az Újlétai magtár és az Árpád-kori falu.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A skanzenben idén 10 nagyobb és számos kisebb rendezvényre várják a látogatókat. Ugyan most még csendesek az épületek, de egy hét múlva zajos mulatsággal nyitják meg a kapukat. Február 7-én egy autentikus Szatmári
farsangot élhetnek át a vendégek. Az Újlétai magtárban
telet temetnek, csörögefánkot sütnek és táncolnak majd
kifulladásig.

JÓ SZAKMAI MUNKA

RANDEVÚZNI HÍVJÁK A BÁJGÚNÁROKAT
A farsang és a böjti hetek után jön majd a hagyományos múzeumfalus húsvét, majális és pünkösd. Szent Iván
éjjelen lehet majd tüzet ugrani, augusztusban a kenyér
ünnepén pedig kemencében sült cipót kóstolni. Szeptemberben három napon át a népmesékrõl szól majd minden,
novemberben a Márton-napon pedig ismét randevúzni
hívják a bájgúnárokat. Nagyné Bõsze Katalin, a múzeumfalu megbízott igazgatója hozzáfûzte, idén nem rendezik
meg a Kóstolja meg Magyarországot! fesztivált, de hogy

umfalu új egységét, az Árpád-kori falut. Úgy véltük, hogy
most egy új programmal ennek a falunak a benépesítésével, az életmódjának a bemutatásával kell ebben az évben foglalkoznunk, úgyhogy az õ étkezési szokásaikat,
ételeiket, gasztronómiai különlegességeiket fogjuk majd

A SZERENCSÉS FORDÍTOTT HÁROMSZÖG
Sportos, kissé fiús – s ha úgy tetszik, manapság igen
divatos –, többnyire karcsú, sõt gyakran izmos, igazi
sportolóalkat a fordított háromszög – errõl olvashatnak testalkatokat bemutató sorozatunk alábbi fejezetében.
Nagy szerencséjére a nõk legtöbbjének problémájával,
úgy mint vastag combok, kihívóan dudorodó fenék, elhízás, többségük nem találkozik. Amennyiben súlyfelesleg
jelenik meg rajtuk, az a has és a derék vonalán mutatkozik, ott viszont makacs módon van jelen, amely még egy
drasztikus fogyókúrával sem tüntethetõ el.
A fordított háromszög, vagy más néven paprika alkat
számára nehézséget a ruházat kiválasztásakor az alsó- és
felsõtest közötti méretkülönbség okoz. Vállaik ugyanis
többnyire szélesebbek, mint csípõjük, kebleik átlagosak,
fenekük lapos, vagy kicsi, de igen formás, akárcsak lábaik, amelyeket hosszú nadrág vagy szoknya mögé bújtatni
egyenesen vétek. Az alkat összhatása inkább szögletes,
mint kerekded, ezért a ruházkodás során a felsõ- és alsótest közötti egyensúly megteremtése mellett a nõies ívek
kialakítása a legfontosabb feladat.

TEREMTS EGYENSÚLYT!
Alsó- és felsõtested harmonizálása érdekében a csípõdet és a fenekedet hangsúlyozd, vállvonalban ruháid legyenek egyszerûek, a hosszabb, testet követõ egyenes fazonok jól állnak, a hosszanti és a diagonál, keresztbe futó
szabásvonal mindemellett megnyújt. A felsõ régióban inkább egyszínût viselj, ugyanakkor alul bátran hordhatsz
mintásat. Ne feledd, az egész testet beborító hatalmas
minták veszélyesek, ha nem vagy legalább 170 centiméter, akkor összenyomnak. Ugyanakkor az egyik nagy
klasszikus, a tûpettyes jó barátod lesz a ruhásszekrényben, ahogyan a nyomott mintás, valamint a nagyon vékony hosszanti csíkozású, a nagyon szolid virág és geometriai mintázatú darabok is. Amennyiben színekkel osztod tested, fölül inkább sötét színeket alkalmazz, alul világosat vagy élénket. A fordított háromszög az a forma,
amelynek igazán jól áll a felül fekete, alul fehér összeállítás. Figyelj a fény-árnyék hatásra (a fényes figyelemfelkeltõ, a matt slankít, elrejt), elõbbit csak alulra, utóbbi mehet
12
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felülre is. Nyújtsd meg a nyakad, ebben segít a V-kivágás,
a keskeny dekoltázs, a hosszanti kerek vagy ovális dekoltázs. Az egyszerû szabású blúzok, ingek elvesznek a felsõtest szélességébõl, lágy esésû anyaggal párosítva egyben támogatják a nõies megjelenést is. Az enyhén karcsúsított blézereket álló gallérmegoldással vagy hajtóka nélkül javaslom, a csípõt ugyanakkor érdemes zsebekkel vagy
vízszintes zsebfedõkkel erõsíteni, gömbölyíteni.
A legtöbb ruházati üzletben beszerezhetõk a nyakba
akasztós vastag pántú felsõk, igazi Jolly Joker, sõt ez a
fazon bikiniben és fürdõruhában is elõnyös. A túl szûk
sem pulóverben, sem kabátban nem jó, ahogyan kerüld a
túl bõ ruhadarabokat is.
A felsõtest után jöhet a csípõ és a fenék kiemelése. Mintákkal, fodrokkal, bõ szabású, laza nadrágokkal, vastag,
csípõt hangsúlyozó övekkel. Segít az egyensúly megteremtésében a sok zseb és fodor az alsó régióban, a drapériaszerû megoldások derék- és csípõtájékon, a csípõszoknya vagy -nadrág, rakott szoknya, harangszoknya, tulipánszoknya, farmer sok zsebbel, esetleg színes, mintás változatban.
Kiegészítõid ugyancsak alkatodat támogassák, kerüld a
vastag cipõtalpakat, széles, robosztus sarkakat. Közepesen magas, vékony sarkakon könnyedségrõl árulkodik
megjelenésed. Hosszú nyakláncokkal nyújtsd felsõtested,
széles, mintás övekkel, feltûnõ karperecekkel, nagy méretû táskákkal csípõdet hangsúlyozva egyensúlyt teremthetsz tested alsó és felsõ tájéka között.
Kedves Olvasóink! Sorozatunk következõ részében az
I-alkatú férfiakkal foglalkozunk. Amennyiben kérdésük
van, írjanak a tundestyle@me.com e-mail címre.
Piszár Tünde stíluskommunikátor, személyi stylist

Dr. Ulrich Attila, kultúráért felelõs alpolgármester úgy
nyilatkozott, a múzeumfaluban jó szakmai munka folyik
és ezt a számok is bizonyítják. Elmondta, a skanzen is egy
felfelé ívelõ pályán van a Jósa András Múzeummal együtt.
Reméli, ez a tendencia még sokáig folytatódik majd és a
népszerûségük is növekedni fog Magyarországon belül,
megyén kívül és határon túl is.
A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a február 7-ei
Szatmári farsang 15.00 órakor kezdõdik majd az Újlétai
magtárban. A táncolni vágyókat Mészáros Attila aranysarkantyús táncos vezetgeti majd, a Mûvészeti Szakközépiskola nebulói pedig „alakoskodni” fognak. Aki csak
nézni szereti a táncosokat, az pedig készíthet farsangi álarcot is. A belépés mindenkinek ingyenes lesz.

VÁLTOZÁSOK
A VAGYONVÉDELEMBEN
Januártól jelentõs változások léptek életbe a vállalatbiztonsági rendszerben. Ennek egyik fontosabb eleme, hogy a vagyonvédelem területén dolgozók, jobb
anyagi feltételek mellett végezhetik majd munkájukat
a jövõben.
Magyarország Kormánya még 2014. decemberben elfogadta a vállalatbiztonság rendszerét érintõ törvényi változásokat. Ennek egyik eleme a vagyonvédelemben dolgozókat érinti. Ettõl az évtõl már törvény szabályozza a
szférában dolgozók szolgáltatási rezsióradíját, mely mértéke közel kétezer forintra emelkedett. Ez azért nagy horderejû változás – tudtuk meg Mandrik Istvántól, a Polgári
Biztonságvédelmi Szolgálat ügyvezetõjétõl –, mert jelenleg a kormányrendeletben meghatározottakhoz képest, a
harmadáért szolgáltatnak a vagyonvédelmi cégek Nyíregyházán is. A szakember hozzátette: a változások nem
jelentik azt, hogy egyik napról a másikra javulni fognak a
vagyonvédelem területén dolgozók életkörülményei, hanem majd fokozatosan, folyamatosan „nõnek fel” a szolgáltatók a rezsióradíjhoz. Hozzátette: erre a kormányrendelet lehetõséget is biztosít, hiszen írásos indoklással módjukban áll majd eltérni a rezsióradíj mértékétõl.

A MUNKAVÁLLALÓK BIZTONSÁGÁÉRT
Mandrik István, mint az Országos Munkavédelmi Bizottság tagja, arról is tájékoztatott, hogy ettõl az évtõl a
munkavédelem területén is történnek változások. – Ebben
az esztendõben a vagyon-, a tûz-, a munka- és a környezetvédelemben szigorítások lesznek, amelyek mind a munkavállalók biztonságát szolgálják. Emellett szervezeti átalakítás is történik – tudtuk meg. A megyében továbbra is
megmaradnak a szakigazgatási szervek, amelynek szakemberei a munkahelyeken végeznek munkaügyi és munkavédelmi ellenõrzéseket, és szükség esetén õk járnak
majd el. Másodfokon viszont már a Gazdasági Minisztérium két új fõosztálya, a Foglalkoztatás Biztonsági Felügyeleti Fõosztály és a Munkafelügyeleti Fõosztály dönt majd
vitás esetekben.

AKTUÁLIS

HIRDETÉS

TÖBB FELADATUK VAN A KÉMÉNYSEPRÕKNEK
A VÁROSLAKÓK FOKOZOTTABB ELLENÕRZÉSRE SZÁMÍTHATNAK
Január elsejétõl négy új feladattal bõvült a kéményseprõk munkája. A kormányrendelet célja, hogy a szakemberek fokozottabban ellenõrizzék a kéményeket, illetve jobban figyeljenek a lakosság egészségére és életvitelére.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Több olvasónk is megkeresett minket azzal, hogy a Napló
segítsen nekik választ kapni arra a kérdésre, hogy a korábbi
évekhez képest, idén miért drágult a kéményseprés. A panasszal megkerestük Valkó Lászlót, a Kéményseprõipari Kft.
ügyvezetõjét, aki elmondta, hogy idén több feladat hárul a
kéményseprõkre, ami több anyagi terhet is ró a lakosságra.

dig az a dolga, hogy ellenõrizze, ezek valóban megtörténtek-e – tájékoztatta lapunkat Valkó László.

SZÉN-MONOXID-MÉRÕK
– Ami a legfontosabb az egészségvédelemmel, illetve
a különbözõ megelõzésekkel kapcsolatban, hogy a legtöbb szén-monoxid-mérgezés a gáztüzelésû készülékeknél, a nyitott készülékeknél van, amelyet a lakosok igyekeznek most elkerülni azzal, hogy szén-monoxid-mérõket helyeznek el – mondta Valkó László. – Ezen kívül nekünk is ellenõrizni kell, hogy van-e megfelelõ levegõ-utánpótlás, ami szemrevételezéssel történik, nem méréssel. A
kéményseprõ megvizsgálja, megnézi, van-e a helyszínen
olyan légbeeresztõ nyílás, olyan szerkezet, aminek a segítségével az eltávozó füstgáz helyébe friss levegõ tud kerülni. Ha nem, komoly szén-monoxid-mérgezés keletkezik.

A tervezet indoklása szerint a jelenlegi helyzet – amikor az önkormányzatok feladata ennek a szolgáltatásnak
a megszervezése – az ellátásban bizonytalansággal jár,
ami életveszélyes helyzeteket okozhat. Ezért a lakosság
részére a kéményseprõ-ipari szolgáltatást közfeladatként
– a szakmai érintettség miatt – a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek indokolt a jövõben biztosítania.

PLUSZMUNKA

Új feladat a szén-monoxid-mérés is

A kötelezõ kéményseprési közszolgáltatást kormány- és
belügyminisztériumi rendelet szabályozza. Törvény szerint
a közszolgáltatás biztosítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza hatáskörébe tartozik, de a díjmegállapítás kormányrendelet alapján történik. Ennek elsõ mellékletének második pontja határozza meg a normaidõket,
melynek alapján a szintén kormányrendeletben meghatározott 2000 forint rezsióradíj szorzatával kell megállapítani
(a rezsicsökkentés elõtt ez 4000 forint volt) a fizetendõ díjat. Valkó László elmondta, a 2015. január elsejétõl életbe
lépõ többletmunka miatt kell többet fizetni a városlakóknak a kéményseprésért. Ennek végsõ díját a 2000 forintos
óradíjjal határozzák meg. Az új díjmegállapítás miatt azonban majdnem minden kémény díja eltér egymástól.

Forrás: internet

Új feladat, hogy a kéményseprõknek el kell végezni a
szén-monoxid-mérést, amely nemcsak az egészség megõrzése, hanem a hatékonyság megtartása miatt is fontos. Ha
valakinek nem elég hatékony a gázkészüléke, akkor sok
szén-monoxid keletkezik és több gázt is használ fel, ez pedig több pénzbe is kerül. További feladat a bekötõcsövek
tisztítása, ami különösen a régebbi épületekben fontos, de
ilyen kötelezettség a mûszaki biztonsági vizsgálat elvégzésének ellenõrzése is. A gázszolgáltatónak kötelessége a vizsgálatot megtartani a lakóházaknál, a kéményseprõnek pe-

A KATASZTRÓFAVÉDELEMHEZ KERÜLNE?
Az önkormányzatoktól a katasztrófavédelem venné át
novembertõl a kéményseprési közszolgáltatást egy, a kormány honlapján a közelmúltban megjelent törvénytervezet szerint. A katasztrófavédelem a magánszemélyek tulajdonában lévõ ingatlanoknál, illetve a cégjegyzékbe be
nem jegyzett egyéb ingatlanoknál végezné ezt a szolgáltatást. Azt a munkát, amely ezen a körön kívül esik, kéményseprõ-ipari szolgáltató is végezhetné.

INGYENES LENNE?
A kémények ellenõrzését és tisztítását – ezt hívják szakzsargonban sormunkának, mivel megrendelés nélkül, a
házakat sorba járva végzik – ingyen kell elvégezni. Viszont, ha a tulajdonosnak – használónak – felróhatóan maradt el a sormunka, akkor azt külön meg kell rendelni és
ekkor már pénzbe kerül. Ugyancsak fizetni kell az ellenõrzésért és tisztításért, az idõszakos ellenõrzések közti idõben, amennyiben az szükségessé válik. Kéménytûz, illetve szén-monoxid-szivárgás esetén a katasztrófavédelem
24 órán belül mûszaki vizsgálatot végez. A tervezet elõírja a szén-monoxid-érzékelõk ellenõrzését is ott, ahol azok
felszerelése kötelezõ. Ilyen helyek a közösségi épületek,
továbbá az új építésû épületben a belsõ tér levegõjét használó, nyitott égésterû tüzelõberendezések helyiségei. Az
érzékelõket az ingatlan használójának kell karbantartania a gyártó – illetve a forgalmazó – által meghatározott
idõközönként, de legalább ötévente. Ezt a katasztrófavédelem ellenõrzi.
Forrás: MTI
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ÚJRA „MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!”
Január 26-ától április 5-éig a nyíregyháziakat újból várják a „Mozdulj Nyíregyháza!” ingyenes mozgásprogramjai. Egy-egy mozgásformával mindig a hét
azonos napján várják az érdeklõdõket. Az idõpontok és helyszínek:
Délelõtti programok: „Aktív kor”
Hétfõ 8.00–9.00: Csontritkulás mozgásprogram a
BUSZACSA-ban
A mozgás fokozza a csonttermelést, erõsíti az izomzatot, ezáltal javítja a testtartást. Megfelelõ gyakorlatok végzésével megelõzhetõ a csontritkulás kialakulása, a gyakorlatok célja a lehetõ legnagyobb csonttömeg elérése.
Mozogjon csontjai egészségéért! A foglalkozásokat a
Human-Spektrum Bt. gyógytornászai tartják.
Szerda 8.00–9.00: Esésmegelõzés mozgásprogram a
BUSZACSA-ban
Az esések gyakorisága és súlyossága a korral nõ. Az
esések legsúlyosabb következményei a csípõ-, kar- és gerinctörések. A mindenfajta károsodással együtt járó mozgáshiány további izomvesztést, gyengeséget és instabilitást okoz, ami fokozza az ismételt elesés veszélyét. Az
egyensúly-, izomerõ-, reakcióidõ-javító gyakorlatok jótékony hatását kihasználva mozgásgyakorlatok tanításával
fokozzák az egyensúlyozási képességet, a gerinc tartási
képességeit. Így csökkenthetõ az elesések gyakorisága és
veszélyei. A foglalkozásokat a Human-Spektrum Bt. gyógytornászai tartják.
Délutáni és hétvégi programok:
Hétfõ 17.00–18.00 és szerda 17.00–18.00: Gerinctorna felnõtteknek hétfõnként a BUSZACSA-ban, szerdánként a Kodály Zoltán Általános Iskolában
A gerincfájdalom többnyire nem elkerülhetetlen sorscsapás, hanem sok esetben helytelen tartás, mozgás és
életmód következménye. A megfelelõ életmód megválasztása mellett, a helyes testmozgás, rendszeres gerinctorna,
a gerinc megfelelõ terhelésének alkalmazásával elérhetõ,
hogy a korral járó gerincelváltozások ne jelentsenek az
életminõségben negatív változást. A foglalkozásokat a
Human-Spektrum Bt. gyógytornászai tartják.
Hétfõ 17.00–18.00: Apa-fia judo a Kodályban – MOZDULJKA program
Közös cselgáncs gyerekeknek és szülõknek. Ismerkedés az olimpiai sportággal. Utazás a harcmûvészetek világába (oktató: Stamusz Péter, NYVSC).
Kedd 18.00–19.00: MediBall minden korosztálynak a
Kodályban
A MediBall sokoldalúságának köszönhetõen egyensúlyt
teremt a fizikai, érzelmi és mentális testben. Az egész testet rugalmasan megmozgató sport, mely lazítja az izmokat, jótékonyan hat az érrendszerre, az anyagcserét felgyorsítja, az immunrendszert erõsíti. A légzést a lassú és
lágy mozdulatok kivitelezésekor egyensúlyba hozza. Labdajáték az egészségért a Spirit SE oktatóival.
Szerda 18.00–19.00: Lakossági zumba a BUSZACSA-ban
A 2013. május óta tartó, nagy sikerrel zajló zumbaórák
folytatódnak. Zene, tánc, mozgás és sok-sok vidám perc a
T-Dance oktatóival.
Csütörtök 17.00–18.00: Jóga Móka kicsiknek a Kodályban – MOZDULJKA program
Mesés jógafoglalkozás 4 éves kortól 8 éves korig. A
meséken keresztül minden foglalkozáson más-más történet által ismerkedhetnek meg a gyerekek a jóga világával.
„Mesés jógavilág sok-sok játékkal és nevetéssel! Oktató:
Benkeiné Évi, Shakti Jóga Stúdió.
Csütörtök 17.00–18.00: Gerinc-Fitnesz Nagyoknak a
Kodályban – MOZDULJKA program
A 14–18 éves korosztály szinte egész napját ülve tölti:

SPORTPROGRAM
Január 30., péntek 18.00: Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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iskolapadban, tévé elõtt, számítógép fölé görnyedve.
Amennyire lehet, minimalizálja mozgását, kevesen sportolnak rendszeresen. Ugyanakkor a stressz, a mindennapi
iskolai felkészülés formájában, már a kamaszoknál is jelen van. Ezért fontos már ebben a korban megtanítani a
helyes testtartást, a helyes légzést és a stresszoldás néhány formáját. A jóga segítségével ezeket a nélkülözhetetlen ismereteket beépíthetik a mindennapjaikba, az életük minden területén. Oktató: Varga Kata, Shakti Jóga Stúdió.

Hétfõn 17.00–18.00 óra között apa-fia judóra várják az
érdeklõdõket a Kodály Zoltán Általános Iskolába, a
MOZDULJKA program keretében
Csütörtök 18.00–19.00: Önvédelem a Kodályban
A Wing Tsun kung fu harci rendszere hatékony önvédelmet és emiatt nagyobb önbizalmat, szabadságot, míg
a formagyakorlatok és edzések az egészséges testet biztosítják. A tanulás intelligens módon történik, a gyakorlatok nem veszélyeztetik a test épségét. Oktató: Fekete
László.
Péntek 17.00–18.00: Gyerek Zumba a Kodályban –
MOZDULJKA program
Zene, tánc és sok-sok nevetés a T-Dance oktatóival, 6
éves kortól fiúknak és lányoknak egyaránt!
Péntek 18.00–19.00: Táncház a Kodályban
Naptári hét szerinti páros héten latin táncok, páratlan
héten néptánc várja a táncolni vágyókat. Gyere és ismerkedj meg a magyar és a latin táncok világával. Tedd meg
az elsõ lépéseket a T-Dance és a Szabolcs Néptáncegyüttes
oktatóival!
Szombat 9.00–10.30: FITT JÓGA a Zrínyi Ilona Gimnáziumban
A jógához sosem lehetsz túl öreg vagy túl fiatal. Túl beteg vagy túl fáradt. A jógát bármikor elkezdheted, akkor
is, ha most úgy érzed, hogy nem vagy rá képes. Lehetsz
vékony vagy picit ducibb, örökmozgó, esetleg könyvmoly.
A jógával növelhetõ az állóképesség, kitûnõen alkalmas
alakformálásra, az izmok egyszerre hajlékonyak és erõsek lesznek, valamint jótékonyan hat a belsõ szervekre,
hormonrendszerre és a testi funkciókra. Számos jógatípussal, irányzattal ismertetnek meg, a nagyon erõteljes, kifejezetten sportos edzéstõl a belsõ harmóniát elõnyben részesítõ, ellazító gyakorlatsorokig. Oktató: Papp Edit, FittJóga Stúdió.
Vasárnap 8.00–9.00: Nordic-walking az Erdei Tornapályánál
Húzd fel a legkényelmesebb tornacipõdet és „botolj”
egy órát velünk a Sóstói-erdõben. Szakoktató irányításával ez nemcsak egy séta, hanem egy minden testrészt
megmozgató aktív testmozgás, mely segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélõ módon fejleszthetjük
állóképességünket, izomerõnket, mozgáskoordinációnkat.
Oktató: Haraszti Béláné, Pedagógus Természetbarát SE.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 1., vasárnap 18.00: Fatum-Nyíregyháza–
Vasas nõi röplabdamérkõzés közvetítése

NYÍLT EDZÉS HÉTVÉGÉN
A PARALIMPIKONOKNÁL
Január 31-február 1-jén Nyíregyházán edzõtáborozik a paralimpiai kerekesszékes vívó válogatott.
Az edzõtáborban, melynek a Ridens Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza,
Széchenyi u. 34–38.) ad otthont, paralimpikonok részvételével zajlanak az edzések, melyet Szekeres Pál
(többszörös paralimpikon) szövetségi kapitány és Pákey
Béla vívó szakedzõ vezet.
De nemcsak a sportolókat várják ide, hanem január
31-én 14.00–16.00 óra között nyílt edzést is tartanak,
ahová mindazok elmehetnek, akik érdeklõdnek a sportág iránt. A sportolni vágyó mozgáskorlátozottak kipróbálhatják és betekintést nyerhetnek ebbe a sportágba,
illetve beszélgethetnek a vívókkal is. – A kerekesszékes
vívást nemcsak kerekesszékben élõk ûzhetik – tudtuk meg
Pákey Béla edzõtõl –, hanem olyanok is, akik bármilyen
mozgásszervi betegségben szenvednek, vagy amputációval élnek. Õk szintén kerekesszékben ülve versenyeznek, csak más kategóriában. A paralimpikonok között
több nyíregyházival is találkozhatunk: Veres Amarilla,
kétszeres világbajnoki bronzérmes, Hajmási Éva, világés Európa-bajnoki bronzérmes, Osváth Richárd, világés Európa-bajnoki ezüstérmes, Tarjányi István, többszörös világkupa és Európa-bajnoki helyezett.

AZ ELSÕ HAZAI
NRK MECCS
A Vasas ellen játssza következõ alapszakasz mérkõzését a Fatum-Nyíregyháza NRK. A nõi röplabdásoknak nem sikerült a hétvégén gyõzelmet aratni a Békéscsabával szemben, de megszorongatták a bajnoki címvédõ csapatot. Ezért bíznak benne, hogy pénteken is
küzdelmes mérkõzés várható.
A Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli nõi röplabdacsapata
hétvégén a Békéscsabával csapott össze. Az elsõ szettet
sikerült megnyerniük a nyíregyházi lányoknak, de a másodikban már nem volt szerencséjük és ez rányomta a
bélyegét a meccs további részére. Erdõsné Balogh Erika
szerint nagyon küzdöttek a lányok. Van bennük hiányérzet, hiszen ha a második szettet sikerült volna behozniuk, akkor még az is lehet, hogy gyõzelemmel térnek haza,
de most már a következõ összecsapásra összpontosítanak, és nagy erõvel készülnek a Vasas elleni mérkõzésre, amit a Bem iskolában fognak játszani.

Erdõsné Balogh Erika, a csapat edzõje a Nyíregyházi
Televízió kérdésére elmondta: – A Vasasról annyit kell
tudni, hogy a magyar kupában is a döntõbe jutásért játszik és nagyon simán verte a TF-et 3–0-ra. A héten nekik lesz ennek egy visszavágója. Én úgy gondolom, hogy
nem lehet õket leírni olyan szempontból, hogy majd õk
elfáradnak és akkor majd itt ellenünk pedig könnyedén
állnak föl. Ha mi frissebbek tudunk lenni, ha betartjuk
pontosan a taktikai utasításokat, akkor játszhatunk egy
jó meccset, és a labda gömbölyû, hátha egyszer már
sikerülne egy ilyen nagynevû ellenfelet is megvernünk.
A Vasas elleni mérkõzést a Nyíregyházi Televízió is
közvetíti felvételrõl. Ezt követõen nem sok idejük marad a pihenésre a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli nõi
röplabdacsapatának, hiszen február elsején a TEVA
Gödöllõi RC ellen lépnek pályára.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Szent Efrém Napok 2015. Program: január 30-án 8.30–
10.00 óra: Püspöki Szent Liturgia, Nyíregyházi görögkatolikus társ-székesegyház; 11.00–13.00 óra: Konferencia a bizánci oktatásról, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola; 14.00–17.00 óra: Népzenei bemutató és közös éneklés, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola; 18.00–20.00 óra: Dániel-játék: Szent
Miklós Általános Iskola Kicsinyek kórusa, jósavárosi görög katolikus templom. A belépés ingyenes!

PROGRAMOK

SZÜLÕI FÓRUM ÉS NYÍLT
TANÍTÁSI ÓRÁK A BEMBEN
2015. február 2-án 17.00 órától várják az iskola iránt
érdeklõdõ leendõ elsõ osztályos gyermekek szüleit szülõi fórumra, ahol fontos információkat tudhatnak meg
a Nyíregyházi Bem József Általános Iskoláról, és a felmerülõ kérdéseikre is választ kaphatnak.
Február 3-án 8.00 órától pedig nyílt tanítási órákra
várják a leendõ elsõsöket és szüleiket, ahol betekintést
nyerhetnek a Bem iskola életébe.
szólással, nem mindennapi módon adja elõ az erdélyi
népmesék gyöngyszemeit, hisz neki nem a kezén, hanem a lábán kelnek életre mesealakjai. Információ: 42/
411-822, www.vacimuv.hu.
Csoportos edzéseket tartanak kismamáknak minden
hétfõn a Jósavárosi Mûvelõdési Házban, ahol a foglalkozások ideje alatt a gyerekek felügyeletét is megoldhatják
a résztvevõk. Bõvebb információ: 42/448-005, 30/5543473.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.

A Bencs Villa programjai: A villa állandó kiállítása (Orémusz József Nyíregyháza anno... c. olajképsorozata) hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között látogatható. Február 6-án 17.00 óra: A KOMÉDIÁS c. emlékmûsor Bessenyei Ferencrõl. A mûvész özvegyével Cs. Nagy Zoltán
beszélget. Díszvendég: Bárány Frigyes színmûvész. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
Trembácz Éva Zsuzsanna: Kultúrsokk – Amerika, Kína,
Szenegál. A január 30-án 16.30-kor kezdõdõ – sok-sok
fotóval tarkított – elõadáson szó lesz szenegáli, kínai, amerikai éveinek kulturális élményeirõl, kulturális sokkjairól.
Helye: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.
Én változtatni akarok...! Változz, hogy változtatni tudj!
– 2x1,5 órás interaktív elõadás a Korzó Bevásárlóközpont
„ A” épület III. emeletén. Elsõ alkalom: január 30-án 17.00
órától. Elõadó: Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). Érdeklõdni: 30/320-9025. A kurzus ingyenes. Szükséges kellék: jógamatrac vagy ülõpárna, kényelmes viselet, toll.

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szeretettel várja az érettségire épülõ Gyakorló ápoló szakképzés iránt érdeklõdõket 2015.
február 3-án 15.00 órakor az intézményben (Család u.
11.) tartandó tájékoztatóra.
A Zöld Kerék Alapítvány gyalogtúrát szervez a Zempléni-hegységbe február 1-jén. Találkozó: 7.00 órakor, a Síp
utca–Egyház utca közötti parkolónál. A táv kb. 14 km.
Utazás: telekocsi módszerrel, személygépkocsival. Jelentkezés: január 30-áig, zoldkero@gmail.com, 30/589-9810.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: január 31-én 16.00
óra: Nyuszi kaland, február 1-jén 10.00 óra: Három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Igazi székely móka, mesevilág várja a gyerekeket a Váci
Mihály Kulturális Központban február 1-jén 10.30-kor. A
székelyföldi Csernik Szende (Lábita Bábszínház) ízes táj-

Mussó László (12. önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Semmelweis u. páratlan oldala,
az Orosi út és a Keleti M. utcák által határolt terület).
Idõpont: 2015. február 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2015. február 2., 18.00 óra.
Helyszín: Általános Iskola, Kistelekiszõlõ, Koszorú u. 10.
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. számú választókerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 5., 17.00 óra.
Helyszín: Ungvár sétány, Jósavárosi Polgárõr
Egyesület irodája.
Tóth Imre (10. számú választókerület önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 6., 17.00–18.00 óráig.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas
János tér 8. fszt., Móra-terem.
A Váci Mihály Kulturális Központban konferenciát szerveznek február 4-ére, amelynek címe: „Konferencia a gazdálkodásszervezés és menedzsmentfejlesztés szolgálatában”, témája pedig „Felkészülés a 2015. év kihívásaira –
Megfelelés és versenyelõny”. A konferencia részleteirõl az
alábbi elérhetõségeken érdeklõdhet: 42/411-822/121-es
mellék, konferencia.vacimuv@gmail.com.
Király Levente az Égre írt könyv és a Pergamen címû
kettõs könyvbemutatója a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében február 5-én 16.00 órától.

GAZDIKERESÕ
Marcipán: 2014 októberében született keverék kan, egy dobozban találták lesoványodva, meglehetõsen rossz állapotban. Jelenleg karanténban rehabilitálódik. Remélik, hamar felerõsödik
és rátalál egy igazi gazdi!
Szultán: Körülbelül 7 éves keverék kan. Nagy testû, barátságos, jó természetû kutya. Mérete miatt elsõsorban kertes házba ajánlják.

Az Alma Együttes koncertjére várják kicsiket és nagyokat február 8-án 16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központba. Jegyek elõvételben már kaphatók a helyszínen.
Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
A Váci Mihály Kulturális Központ I. emeleti galériájában február 9-éig várja az érdeklõdõket az a kiállítás, amely
betekintést nyújt a Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti és
Kisplasztikai Alkotótelep gyûjteményének, valamint a
Nemzetközi Fametszõ Mûvésztelep nyomatainak anyagába. Megtekinthetõ: mindennap 8.00–20.00 óráig.
Ingyenes Jelnyelv óra (siket anyanyelv) február 9-én és
16-án 16.30-tól. A1 szintû tanfolyam indul február 18-án
16.30-tól. Helye: Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 3/317.
terem. Fazekas Dóra tanfolyamvezetõ. Telefon mellõzve,
mert az oktató siket! Érdeklõdni: pagopago70@freemail.hu.
A Bibliaiskolák Közössége várja az érdeklõdõket Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek 1700 év
képzõmûvészetében címû, vetítéssel egybekötött elõadásaira. Február 11-én: A bûnbeesés. Idõpont: 16.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
Lakatos Tibor olajfestményeinek kiállítása a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában. Megtekinthetõ:
február 27-éig.
Szepessy Béla grafikusmûvész „Simplicissimus” címû
tárlata február 28-áig tekinthetõ meg a Pál Gyula Teremben (Vay Ádám krt. 18.) keddtõl szombatig, 9.00–17.00
óráig.
„A hit, az élet és az emlékezet terei” – Jürgen van Buer,
a berlini Humboldt Egyetem professzorának fotókiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti társalgójában.
Megtekinthetõ: február 28-áig.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 31., szombat 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
katica, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
Február 2., hétfõ 19.00 Az ellopott futár, Krúdy bérlet,
Nagyszínpad
Február 3., kedd 10.00 Seherezádé, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
Február 4., szerda 14.00 Az anyu én vagyok!, Morgó
bérlet, Nagyszínpad
Február 5., csütörtök 14.00 Az anyu én vagyok!, Pinokkió bérlet, Nagyszínpad
Február 6., péntek 14.00 Az anyu én vagyok!, Szende
bérlet, Nagyszínpad

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

Február 1-jétõl 7-éig idén is megrendezik a Móricz Zsigmond Színházban a Táncfarsangot. Bõvebben a 9. oldalon, illetve a www.nyiregyhaza.hu honlapon.
2015. JANUÁR 30.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AKI ÉLETÉT ADTA TÁRSAIÉRT
2009-ben a Városvédõ Egyesület indítványára a kertvárosi Hajnal utcát és a Salamonbokori utat összekötõ utcát
Soltész Istvánról nevezték el. A névadó halálának 70. évfordulója alkalmából elevenítsük fel, hogy ki volt Soltész
István?
A család õsei az 1753-as telepítési pátens hívó szavára
Orosházáról szekereztek át a jobb élet reményében Nyíregyházára. Vietórisz István Tirpákok címû eposzában Tréfaverõ Soltészként szerepelteti õket az áttelepülõ családokat bemutató névsorában. E család sarjaként látta meg
a napvilágot 1900 tavaszán Soltész István. Nyíregyházán
elvégezte a tanítóképzõt, majd egy évet a budapesti Képzõmûvészeti Akadémián tanult. Mûvészeti tanulmányait
anyagi gondok miatt kellett befejeznie, de továbbra is szívesen festett, sõt Váci Mihályt is bevezette a festészet rejtelmeibe. Hazatérte után tanítóskodott Nagykálló–
Vadastanyán, késõbb Sóskúton, Salamonbokorban, a központi elemiben, a Körte utcai iskolában és az iparos tanoncképzõben. Tanítóként több alkalommal tett bizonyságot sokoldalúságáról. Húsvéti és karácsonyi színdarabokat rendezett, gazdálkodási bemutatókat tartott, bútort
készített, ácsolt, harmóniumozott és hegedült. Tanítványainak az idegen városokat, tájakat, híres festményeket és
szobrokat képes levelezõlapokon szemléltette. Utazás
nélkül is megismertette a tanyasi gyerekekkel a nagyvilágot. Egy, az ötvenes években Kossuth-díjjal kitüntetett tanítónõ büszkén emlegette, hogy õ az osztatlan iskola gyerekeinek tanítási módszertanát Soltész Istvántól sajátította
el. A vallásos tanítóhoz bármikor, bármilyen gondjukkal
fordulhattak az emberek.
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1944 novemberében a szovjet katonák málenkij robotra gyûjtötték a városban az embereket. Túróczy Zoltán
evangélikus püspök kérésére Soltész István önként csatlakozott, hiszen kiválóan beszélt tótul. Nyelvtudásával kí-

vánt fogolytársai segítõje lenni. 1945 januárjában, Bölc
városában, a lágerben pusztító tífuszjárványban halt meg.
Tisztelõi 2000-ben emléktáblával örökítették meg emlékét egykori munkahelyén, a salamonbokori régi evangélikus elemi iskola falán. A táblán ez az evangéliumi vers
olvasható: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál,
mint ha valaki életét adja barátaiért” (János 15,13).
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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