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FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK

4
BÕVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR.
Újabb négy, Nyíregyháza
területén található, illetve
itt kiemelkedõt alkotó
büszkeségünk került be a
települési értéktárba a
városlakók javaslata
alapján.

5
VILÁGHÍRÛ CANTEMUS.
A Nyíregyházi Cantemus
Kórus együtteseirõl
egyre több híradás
olvasható országos
lapokban, sõt világviszonylatban is fokozott
a médiajelenlét.
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SZEMÉTHEGY.
Egy Szarvas utcai ház
udvarán kialakult állapotok miatt a szomszédok
és a környékbeliek a
hatóságoktól kértek
segítséget.

HIDEGBEN IS ASZFALTOZTAK

KÖZÖS NYELV: A FUTBALL

FELVÉTELIZÕK FIGYELMÉBE
Már elérhetõ a 2015. szeptemberben induló képzések felsõoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése a
www.felvi.hu oldalon. Minden jelentkezõnek érdemes akkor is újra áttanulmányoznia a szabályokat, meghirdetéseket, ha korábban már megnézték azokat. 2015. február 15én éjfélig van lehetõség jelentkezni a szeptemberben induló
felsõoktatási képzésekre. Szintén eddig kell befizetni a megjelölt jelentkezési helyek alapján számított eljárási díjat átutalással, vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával.
Ezt követõen, február 23-áig kell mindenkinek hitelesítenie a
jelentkezését Ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületérõl kinyomtatott és aláírt hitelesítõ adatlap postára adásával. Részletek a www.felvi.hu oldalon.
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Fotó: Trifonov Éva

NYÍREGYHÁZA KÖVETEI ÜNNEPELTEK

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Ki hinné: már tízéves a 4 for Dance! A jubileumot az idei, színházbéli Táncfarsang nyitóprodukciójaként tartották a fiúk, akik szintén
bátran nevezhetõk Nyíregyháza (kulturális) követeinek. Aki lemaradt a show-ról, egy késõbbi idõpontban megnézheti a Nyíregyházi
Televízióban, melyrõl tájékoztatjuk olvasóinkat! (8. oldal)

INTENZÍVEN TERJED AZ INFLUENZA
Tovább nõtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz fordulók száma: február elején háromszor annyi beteget
regisztráltak a figyelõszolgálatban részt vevõ orvosok,
mint az év harmadik hetében.
Az Országos Epidemiológiai Központ jelentése szerint
az elmúlt héten közel ötvenezren fordultak háziorvosukhoz influenzaszerû tünetekkel, ez háromszoros növekedést jelent az elõzõ hetekhez képest. A leggyakrabban az
óvodás- és az általános iskolás korú gyermekek betegedtek meg. Ez a tendencia jellemzõ Nyíregyházára is – tudtuk meg.
A szakorvosok azt tanácsolják, azok a szülõk, akik
megtehetik, az elkövetkezendõ idõszakban ne vigyék a

gyerekeiket olyan közösségbe, ahol megfertõzõdhetnek.
Arról, hogy milyen esetekben maradhat egy gyermek egy
intézményben, illetve mikor kell kiemelni õt a közösségbõl, az intézményvezetõk írásban és továbbképzés keretében is tájékoztatást kaptak.
A felnõtteknek is javasolt influenzaszerû tünetekkel otthon maradni, mert, egyrészt a munkahelyükön másokat
is megfertõzhetnek, másrészt a lábon kihordott betegségnek szövõdményei lehetnek, s akkor egy 2-3 napos
pihenés helyett akár többhetes kényszerpihenõre is szorulhatnak.
Az influenzás megbetegedések halmozódása megyénkben még nem érte el – lapzártánkig – azt a szintet, hogy kórházainkban látogatási tilalmat rendeljenek el.

A megújult rendelõk jobb feltételekkel várják a betegeket

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JANUÁR 27., KEDD

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

SANZON, ÉDES SANZON

KÖZÉPPONTBAN A FÉNY

Bár 2015-öt írunk, a sanzon mûfaja örök.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
kedden este zsúfolásig megtelt a Bencs
Villa. A patinás épület nem elõször adott
helyet Jerome francia énekes és barátai
számára, akik mindig színvonalas mûsorral ajándékozzák meg a közönséget.

Farkas Bertalan ûrhajós és dr. Horváth
Ákos, az ELTE atommagfizikusa tartott elõadást a Wesselényi Miklós Középiskolában.
Az oktatási intézményben, a Fény Nemzetközi Éve alkalmából rendeztek egész
napos programot, ahol a fény tudományos
és hétköznapi fontossága került elõtérbe.

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 30., PÉNTEK

A CSAPOS KÖZBESZÓL...

KAMILLATEÁZÓ KISZSIRÁF

A Móricz-hetek programsorozatába
illeszkedett a Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában „A csapos
közbeszól...”. A programon a pénteki
Villám-drámaíróversenyrõl és az
évadban látottakról beszélgethettek a
nézõk.

Kamillának hívják a novemberben
született zsiráflányt. Nevét onnan kapta, hogy kritikus állapotán a kamillatea
segített. A zsiráf egyelõre még társaival
zárt helyen van, a Nyíregyházi Állatpark
látogatói valószínûleg tavasztól találkozhatnak vele a kifutóban.

SZJA ADÓ-IDÕK
A személyijövedelemadó-bevallás elkészítésének és határidõre történõ benyújtásának több módja is van. Az adózók bevallási kötelezettségüket egyszerûen, könnyen is teljesíthetik.
A NAV január 27-éig valamennyi érintetthez eljuttatta a személyijövedelemadóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat,
információkat tartalmazó egységcsomagot.
A munkavállalók február 2-áig kérhették
munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. Ha a munkáltató nem vállalja a plusz adminisztrációt, akkor bizonyos feltételek megléte esetén az adózó élhet az egyszerûsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetõségével is. A NAV honlapján (www.nav.gov.hu),
az SZJA „fül” alatt minden részletes információ elérhetõ arról, hogy az adózó mikor
jogosult, illetve mikor nem élhet az egyszerûsített bevallási formával.
Egyszerûsített bevallást választhat az
adózó például akkor, ha az adóévben
(2014-ben) kizárólag olyan bevallási kötelezettség alá esõ bevétele volt, amibõl
adóelõleget vontak, ha ingatlan adás-vételbõl jutott jövedelemhez, ha egyszerûsített foglalkoztatás keretében volt bevéte-

le, vagy például osztalékból származott jövedelme és annak adójával szemben az
adóévet megelõzõen felvett osztalékelõlegbõl levont adót nem számolt el, vállalkozásából kivont jövedelmet szerzett, illetve családi kedvezményt érvényesített.
Nem választhatja ezt a bevallási módot
az, aki önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt kapott,
vagy ha egyéni vállalkozó volt és tevékenységét nem szüneteltette, ha árfolyamnyereségbõl vagy tartós befektetésbõl jövedelme származott, ha külföldi illetõségû a magánszemély, illetve ha külföldön adóztatható olyan adóköteles bevétele volt, ami
nem Magyarországról származott, vagy ha
a magánszemély a különadó hatálya alá
tartozó bevételt szerzett.
Az egyszerûsített bevallást a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti
és legkésõbb 2015. április 30-áig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az
elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minõsül 2015. május 20-án – kaptuk
a tájékoztatást Gera-Badics Ritától, a NAV
Észak-alföldi Regionális Adó Fõigazgatóság sajtóreferensétõl.

SZÁGULDÁS SÍNEN ÉS AZ ÉTERBEN

JANUÁR 31., SZOMBAT

JANUÁR 31., SZOMBAT

DIPLOMAOSZTÓ

ÚJ HELYEN A SINOSZ

Összesen 153-an vették át felsõoktatásban szerzett oklevelüket a keresztféléves vizsgaidõszak végén a Nyíregyházi
Fõiskolán. A diplomát csak azok a hallgatók kapták meg, akik nyelvvizsgával
rendelkeznek. Az ünnepség adott alkalmat a fõiskolai tanári kinevezéseknek is.

Új székhelyet avatott a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének SzSz-B Megyei Szervezete és Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Nyíregyházán, a Bethlen
Gábor utca 43. szám alatt. A szervezet a
jobb megközelíthetõség érdekében választotta a belvároshoz közeli irodát.

JANUÁR 31., SZOMBAT

FEBRUÁR 3., KEDD

BÁL A ZRÍNYIBEN

ISKOLÁBA CSALOGATÓ

Hagyományos bált tartottak a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban, ahol olyan diákok végeztek, akik ma már országosan
is elismertek. Közülük sokan részt vettek az idei rendezvényen, többek között Pécsi Ildikó színmûvésznõ, aki a
városunk díszpolgára is.

Nyílt tanítási órákon vehettek részt a
leendõ elsõ osztályosok és szüleik a
Bem József Általános Iskolában. A felújított és megszépült intézményben a
nagycsoportosok bepillantást nyerhettek
az intézmény életébe, megismerkedhettek leendõ tanáraikkal és diáktársaikkal.

Két év alatt több mint tízmilliószor
csatlakoztak az utasok a vonatokon kiépített ingyenes fedélzeti wifi interneteléréshez. A 2013 márciusától bevezetett, egyre népszerûbb díjmentes szolgáltatás már 770 kocsiban mûködik,
elõvárosi és egyes távolsági, valamint
InterCity járatokon. Egy korábban megjelent közlemény szerint pedig a távolsági vonatokon jellemzõen a nyíregyházi és a miskolci vonalon a legnagyobb
az adatforgalom.
A MÁV-START 2013 márciusa óta hétszázhetven kocsiját szerelte fel wifi routerrel annak érdekében, hogy az elõvárosi, távolsági és InterCity közlekedésben
internetezési lehetõséget biztosítson utasainak. A díjmentes wifi kapcsolatot egyre
többen használják a vonatokon: a bevezetés óta eltelt kevesebb mint két év alatt
a csatlakozások száma dinamikusan növekedett, és már átlépte a tízmilliót. Az
adatok szerint havonta 600–700 ezerszer
lépnek fel az internetre a vonaton utazók.
A legerõsebb hónap 2014 októbere volt,
745 ezer csatlakozással. A legtöbben péntekenként neteznek a wifi hálózatot igény-
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INGYENES A SZOLGÁLTATÁS
A fedélzeti, vezeték nélküli internetet
minden erre elõkészített jármûben ingyenesen vehetik igénybe az utazók, a hozzáférés maximális sávszélessége kocsinként 7,2 Mbps. Így egyidejûleg akár 10–
15 fõ csatlakozhat internetre egy-egy kocsiban. Az igénybe vehetõ sávszélesség a
hírportálok, közösségi oldalak, levelezõrendszerek megtekintését teszi lehetõvé,
elõsegítve a kikapcsolódást, a tájékozódást, vagy éppen a tanulást, munkavégzést.

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS: MÁRCIUS 15.
A közkereseti és betéti társaságok
március 15-éig kötelesek dönteni az
új Ptk. rendelkezéseivel összhangban
álló továbbmûködésrõl és legkésõbb
április 14-éig kell a változásbejegyzési kérelmet elõterjeszteni a cégbírósághoz jogi képviselõ útján, elektronikus formában.
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új, Ptk.-nak
megfelelõ létesítõ okirat bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj
befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet
benyújtani a cégbíróságra.
A létesítõ okiratot a Ptk. szabályozá-
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be véve, ilyenkor akár a napi 400 gigabyteot is meghaladhatja a teljes adatmennyiség.

sának megfelelõen módosítani kell, ha
rendelkezéseit a tagok bármely más okból (pl.: székhelyváltozás, fióktelep létesítése stb.) meg kívánják változtatni. A
fenti határidõt elmulasztó cégeket a cégbíróság pénzbírsággal sújtja.
Azok a közkereseti és betéti társaságok tehát, amelyeknek a társasági szerzõdése nem ütközik a jelenleg hatályos
Polgári Törvénykönyv eltérést nem engedõ, kötelezõ rendelkezésébe, nem
kötelesek 2015. március 15-éig módosítani a létesítõ okiratot, ha egyébként
erre más okból nem lenne szükség – kaptuk a tájékoztatást dr. Toma Attila helyettes sajtószóvivõtõl.

A HÉT TÉMÁJA

KÖZGYÛLÉS

ÉSZREVETT ÉRTÉKEK, FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK
AZ ELÕTERJESZTÉST VALAMENNYI
FRAKCIÓ TÁMOGATTA

Idén elõször ülésezett január végén Nyíregyháza
közgyûlése. A képviselõk a tizenhat napirend során beszámolót hallgattak meg a települési értéktár bizottság munkájáról, valamint áttekintették a folyamatban
lévõ és az elbírálás alatt álló pályázatokat, s elfogadták azt az elõterjesztést is, amivel a Szociális Gondozási Központban az ellátottak helyzetét javíthatják úgy,
hogy ez nem kerül pluszpénzbe a városnak.
Ezúttal is a két ülés között történt eseményekrõl szóló
tájékoztatóval kezdõdött a testület munkája. Az összefoglaló kisfilmet követõen (melyet a Nyíregyházi Televízióban is láthatnak, ld. tónusban írásunkat) dr. Kovács Ferenc polgármester az események sorából kiemelte a Sóstó-kötvény kifizetését.

SÓSTÓ-KÖTVÉNY: LASSAN MÚLÓ TEHER
Elõzmények: a jóval korábbi képviselõ-testület által
még 2005-ben hozott döntés következményeként egy
kamatai és az árfolyamváltozás miatt 2,5 milliárd forintos tétel kezese lett az önkormányzat, melynek teljesítése szerencsétlen módon ez év január elejére esett – mondta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács Ferenc. Ehhez
egymilliárd forintot adott tavaly év végén az állam, 850
millió forintot pedig sikeresen kigazdálkodott az önkormányzat 2014-ben takarékos szemléletével, a fennmaradó részt viszont folyószámlahitelbõl fizette ki a helyhatóság. Így, noha a kedvezõtlen, a szocialista vezetés
idején felvett svájci frank alapú hitel megszûnt, a következmények nem, hiszen a jelentõs „maradék” visszafizetése befolyásolhatja az idei költségvetést, melynek tervezete februárban kerül a testület elé.
A polgármester a közgyûlésen hangsúlyozta: január ötödikén 2,5 milliárd forintot fizettek vissza. – Ez sajnos ebben az évben jelentõsen megterheli a pénzügyeket, hi-

parkban lévõ ingatlan településszerkezeti besorolását érintõ változásokat.

BÕVÜLÕ ÉRTÉKTÁR
Elfogadták a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2014. második félévben végzett tevékenységérõl szóló
beszámolóját is. Ebbõl kiderült, hogy a nemzeti értékek
sorába felkerült Bárány Frigyes mûvészeti tevékenysége,

HUMÁNUSABB ELLÁTÁS
Az értékek közé került Hõsök temetõjét tavaly
20 millió forintból újította fel az önkormányzat
a Hõsök temetõje, dr. Eisert Árpád úttörõ szívsebészi tevékenysége, valamint a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom is. (Az értéktárról bõvebben is írunk a 4. oldalon, a bizottság vezetõjének gondolataival.)

30 MILLIÁRDNYI FEJLESZTÉS

szen a folyószámlahitelt év végén vissza kell fizetni, amit
az adóbevételeinkbõl tudunk megtenni. Elõször bosszankodtam, mert decemberben egy hatvanmillió forintos árfolyamromlás következett be, ezért is kellett a témát újra
napirendre tûzni. Annak viszont nagyon örültem, hogy
azelõtt fizettük vissza, mielõtt a svájci frank árfolyama elszabadult volna. Így több mint 400 millió forint lett volna
a további árfolyamveszteség.
Az elsõ napirendek között döntöttek a nyíregyházi városatyák a településszerkezeti terv módosításáról, melyet
helyi vállalkozók kértek. Jóváhagyta a testület a
Tiszavasvári úti autószalon mögötti terület és egy, az ipari

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje így nyilatkozott a napirendrõl: – Ez a
jelentõs pályázati forrás öt nagy, megvalósulás
alatt lévõ és befejezés elõtt álló projektet tartalmaz, például a Sóstó fejlesztését célzó több mint 2,1 milliárd forintos beruházást, a BUSZACSA teljes rekonstrukcióját célzó fejlesztés most zajló ütemét és a borbányai
hulladéklerakó rekultivációját is. Ezek a pályázatok megalapozottak, valós lakossági igényen alapulnak és pártállástól függetlenül mindenki számára nagyon fontosak.
Az elõterjesztést az MSZP-DK-Együtt-PM
képviselõi is támogatták. Jeszenszki András
frakcióvezetõ-helyettes a napirenddel kapcsolatban azt tartotta fontosnak elmondani: – Hónapról hónapra szinte visszatérõ pont az aktuális pályázatok kérdésköre a közgyûlésen. Ezt kicsit sikerpropaganda ízûnek érezzük, hiszen nem indokolja semmi ezt a gyakoriságot a folyamatban lévõ beruházásokkal
kapcsolatban. Ettõl függetlenül, minden esetben elfogadjuk a beszámolókat, hiszen a város fejlõdése és fejlesztése mindannyiunk közös érdeke.
A Jobbik képviselõi azt mondták, õk a peremkerületek, valamint a bokortanyák fejlesztését tartják fontosnak. Béres Csaba, a Jobbik
önkormányzati képviselõje úgy véli:
– Lehetõségek mindig vannak erre is, csak meg
kell tudni ragadni õket. A külterületek fejlesztésére elõirányzott összegek jelentõsen elmaradnak a szükségestõl. Egy 45 utcát felölelõ lakótelepre és az összes bokortanyára ugyanannyi összeg jut, melyet nem tartunk arányosnak. A költségvetés részleteinek tárgyalásakor kezdeményezni fogjuk
a fejlesztési források átcsoportosítását.

A közgyûlés elé került a város aktuális pályázatairól
szóló beszámoló is, melybõl kitûnik, hogy a befejezéshez
közeledõ projektek összköltsége meghaladja a 7,5 milliárd forintot. A megvalósítás alatt lévõ beruházások összköltsége több mint 22 milliárd forint, míg a bírálat alatt
lévõ projektekbõl akár hatszázmillió forintra is számíthatunk.

KÖZGYÛLÉS UTÁN AZ

-N

A témákról televíziós összeállítást is láthatnak jövõ
héten, szerdán 19.30 és csütörtökön 21.30 órai kezdettel, a Nyíregyházi Televízió Közgyûlés után címû mûsorában, melynek része lesz a két közgyûlés közötti történésekrõl a teljesség igénye nélkül készített kisfilm is.

A képviselõ-testület rendeletben döntött a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról, melyben elõtérbe került az ellátottak életminõségét javító, humánusabb és minõségibb ellátás biztosítása.
A módosítás célja az, hogy az ellátottak esetében lerövidíthessék vagy kiválthassák a kórházi ellátást. Az egészségügyi ellátást az intézmény orvosának javaslata alapján, szakképzett ápoló végzi el a közeljövõben gyógytornász, mentálhigiénikus és dietetikus szakember közremûködésével. A személyi és a tárgyi feltételek adottak, a költségek pedig körülbelül havi 10 ezer forintot jelentenének.
Erre a célra pluszforrást nem kell biztosítania az önkormányzatnak az intézmény részére.

DROGPREVENCIÓ
Támogatta a képviselõ-testület, hogy Nyíregyháza önkormányzata csatlakozott ahhoz a konzorciumhoz, amely pályázatot nyújt be – az EU kábítószer-ellenes politikájához
igazodva – a droghasználat visszaszorítása érdekében. Sikeres elbírálás esetén az önkormányzat egyebek mellett vállalja, hogy a program keretében a látássérültek számára szerveznek elõadásokat a pszichoaktív szerek veszélyeirõl és
3000 példányban készül el egy hangoskönyv, magyar és
angol nyelven, a vakok és gyengénlátók számára a drogok
veszélyeirõl, káros hatásukról. A könyv szakmai anyagát
neves szakorvosok készítenék elõ.
Nyíregyháza közgyûlése legközelebb február 19-én ülésezik újra, melyen várhatóan Nyíregyháza 2015-ös költségvetésérõl is döntenek majd.
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AKTUÁLIS

HÉTKÖZNAPI HÕSÖK IS KERÜLHETNEK AZ ÉRTÉKTÁRBA
Újabb négy, Nyíregyháza területén található, illetve itt kiemelkedõt alkotó büszkeségünk került be a települési értéktárba a városlakók javaslata alapján, a
Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság támogatásával. A gyûjteménybe bárki kezdeményezheti erkölcsi
elismerésre méltó sajátosságaink felvételét, legyen az
világhírû vagy akár hétköznapi hõsünk is.

emlék is. A beérkezett javaslatok alapján a Kulturális örökség kategóriában Bárány Frigyes mûvészeti tevékenységét és a Hõsök temetõjét emelték be a települési értéktárba. Egészség és életmód címszó alatt dr. Eisert Árpád Nyír-

Szerzõ: Sipos Marianna
– A települések számára lehetõség nyílt, hogy értéktárat hozzanak létre, melynek bizottsága Nyíregyházán 2013
novemberében alakult meg és tavaly januárban egy tucat
érték felvételével indította a munkáját – kezdte a bizottság tevékenységének bemutatását Kujbusné dr. Mecsei Éva
bizottsági elnök, aki tavaly decembertõl tölti be ezt a tisztséget.
Elmondta: a bizottság megszervezi a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, melybõl
létrehozza ezek gyûjteményét és
megküldi azt a megyei értéktárba.
Feladatukat képezi Nyíregyháza
város természeti, épített, a néphagyományból eredõ, kulturális, gazdasági, gazdálkodási és történelmi
Kujbusné
értékeinek megõrzése, valamint az
dr. Mecsei Éva
itt született vagy életük során Nyíregyházán élt személyek szellemi örökségének feltérképezése is. Ez utóbbihoz kapcsolódik a nemrégiben közgyûlés elé került döntésük is, mellyel ez év elején további
négy értékkel gyarapodott a települési értéktár.
Ebben eddig minden van már, amire Nyíregyháza büszke lehet. Van benne épített emlék, kulturális örökség, vannak táncegyüttesek, de bekerült már Sóstó és számos mû-

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánló adatait, az
értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték ismertetését,
annak fényképét vagy audiovizuális dokumentációját,
valamint szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságnak, amely megvizsgálja, megalapozott-e
az ajánlás.
Ezt követõen a bizottság dönt a települési értéktárba
történõ felvételrõl, a hiánypótlásról vagy a javaslat felvételének elutasításáról és döntésérõl a javaslattevõt írásban
értesíti. A bizottság határozata alapján eddig 16 helyi érték került felvételre a Nyíregyházi Települési Értéktárba.
Az ajánlás menetérõl, az eddigi értékekrõl bõvebben a
www.nyiregyhaza.hu honlapon informálódhatnak.

NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK
Bárány Frigyes munkássága is az értékek között van
egyházán végzett úttörõ szívsebészi tevékenysége, épített
környezetben pedig a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom kapott még helyet a rangos listában.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont ezekre esett a
választás? A válasz egyszerû: mert ezekre érkezett javaslat. A nívós gyûjteménynek éppen az a lényege, hogy a
városlakók javasolhatják saját maguk környezetébõl, a
város szempontjából fontosnak tartott, elismerésre méltó
büszkeségeink felvételét értékeink közé.

AZ AJÁNLÁS MENETE
Kujbusné dr. Mecsei Éva azt is elmondta, hogy az ajánlásokat a polgármesterhez címzett levélben – elektronikus vagy postai úton –, vagy adathordozón kell eljuttatni.

Bessenyei-szobor
Szikora Tamás festõmûvész alkotásai
Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága
Tirpák népi építészet
Sóstó ZOO (állatpark)
Bokortanyák
Sóstói Múzeumfalu
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága
4 for Dance Együttes
Sóstógyógyfürdõ, mint gyógyhely
Nyírség Néptáncegyüttes
Bárány Frigyes mûvészeti tevékenysége
Hõsök temetõje
Dr. Eisert Árpád úttörõ szívsebészi tevékenysége
Nyíregyházán
Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Víz Világnap
2015
A múlt évek hagyományainak megfelelõen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2015. évben ismét
kiemelt figyelmet fordít a március 22-én ünnepelendõ Víz Világnapra, ezért

Víz világnapi bemutatónapokat
szervez általános és középiskolai, valamint fõiskolai csoportok részére az
I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1.
és Hárfa utca). A helyszínen kollégáink bemutatják, hogyan történik
a beérkezõ szennyvíz fogadása, tisztítása, majd a már megtisztított
szennyvíz visszajuttatása a természetbe.
Ugyancsak a Víz Világnapja alkalmából, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 1 napra ismét
megnyitja a Víztorony kapuit Nyíregyházán, az Arany János utcán.
Március 20-án 09.00 és 13.00 óra között a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság munkatársai várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat
és az érdeklõdõ felnõtteket egy pohár tiszta vízre!
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek kísérõvel sem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot kísérõ
pedagógus és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!
Az elõzetes jelentkezéseket mindkét helyszín esetében a pr@mail.nyirsegviz.hu
e-mail címre, vagy a 42/523-600/1200-as mellékre kérjük jelezni.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából 2015. évben újból meghirdeti
rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ
tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.
A 2015. évi Víz Világnap, és egyben a pályázatok témája:

„VÍZ ÉS FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak a www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.
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KÓRHÁZI BERUHÁZÁSOK
Idén befejezõdnek a kórházi beruházások, jó ütemben haladnak a kivitelezési munkálatok. A Tömbkórház Projekttel szorosan összefüggõ Sürgõsségi Centrum elsõ üteme már zajlik, kiváltották a közmûvek egy
részét, lebontották a sebészeti tömb SZTK felõli bejáratánál lévõ mentõrámpát és építik a tömbök közötti
összekötõ folyosót. Ezzel egy idõben a Rehabilitációs
Központ munkálatai is jól haladnak.
A 2014. november 17. napján közzétett kormányhatározat közel 500 millió forint többletforrást biztosított a
sürgõsségi fejlesztés megvalósítására, így megkezdõdhetett az új Sürgõsségi Centrum kivitelezése tavaly télen. A
megvalósítást két ütemre bontották, az elsõ ütemben –
ebbõl hátravan még az elektromos kábelek kiváltása és a
látogatófolyosó építése – a sebészeti tömb SZTK felõli bejáratánál lévõ mentõrámpát elbontották és a munkálatokat akadályozó közmûveket kiváltották.

KORLÁTOZTÁK A GYALOGOSFORGALMAT
A mélyföldszinten lesz a sürgõsségi épület bejárata, itt
történik majd a betegfelvétel. Az építkezés ideje alatt korlátozták a gyalogosforgalmat, jelenleg a sebészeti tömb
megkerülésével tudnak eljutni a betegek az SZTK épületéhez. A beruházásnak köszönhetõen 100 méteres körben egy helyre koncentrálódik a súlyos és sürgõs betegek
ellátása, mivel a Traumatológiai Állomás, az új Sürgõsségi
Osztály, a gyereksürgõsségi részleg és a helikopter-leszálló
egymás közvetlen szomszédságába kerül. Nemcsak építést, hanem új eszközöket is tartalmaz a projekt, amelyek
nyárra érkeznek meg a kórházba. Ezzel egy idõben zajlik
az új rehabilitációs központ építése is.

HÍREK

NEGYVENÉVES A VILÁGHÍRÛ CANTEMUS
Talán sokaknak feltûnt, hogy a Nyíregyházi Cantemus Kórus együtteseirõl egyre több híradás olvasható országos lapokban is, sõt világviszonylatban is
találunk példát a fokozott médiajelenlétre. Az idén
négy évszázados kóruscsalád sikere ma is töretlen.

akadémián Liszt Ferenc Faust-szimfóniáját adták elõ a Gál
Tamás vezényelte Miskolci Szimfonikus Zenekarral és Fekete Attila tenorszólistával.
Február 7-én 18 órakor pedig a 40 éves jubileum igazi
nyitányaként a Cantemus fõhadiszállásán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában hangzik fel ismét a Liszt-mû,
ugyancsak a Miskolci Szimfonikus Zenekarral és Gál Ta-

A Pro Musica Leánykar január 19-étõl 28-áig tartó, a
Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekarral közösen adott amerikai koncertkörútjának egyik hangversenyérõl a The Washington Post is közölt méltató kritikát. A csillagok szerencsés együttállásán túl, ennek oka az is, hogy
2015-ben éppen 40 éve, hogy az akkor még nyíregyházi
4. számú Általános Iskola falai között, Szabó Dénes fiatal
énektanár vezetésével megalakult egy gyermekkórus. Ebbõl a 30–40 fõs iskolai kórusból mára egy több mint 350
tagot számláló, nemzetközi hírû és rangú, Magyarország
Nemzeti Együtteseként számon tartott kóruscsalád született és azokkal együtt, akik az elmúlt évek alatt ebben a
kórusban rövidebb-hosszabb ideig énekeltek, egy több
mint 2000 fõt számláló közösség nevelkedett fel.

KONCERTSOROZATTAL ÜNNEPELNEK
A Cantemus tehát 40 éves idén és ezt a jubileumot illik
méltóképpen megünnepelni. Természetesen Cantemus
módra, méltóan a névhez (hiszen a Cantemus azt jelenti,
hogy Énekelj!), lehetõleg minél több hangversennyel. Így
aztán sorjáznak is a koncertek szépen a Cantemus háza
táján. A Pro Musica amerikai útjával egy idõben a legújabb formációja a Cantemus kóruscsaládnak, a Cantemus
Férfikar is bemutatkozott Miskolcon és Budapesten, a Zene-

A Pro Musica Amerikát is meghódította
más vezényletével, de ez alkalommal Boncsér Gergely
szólistával. A 40 éves Cantemus tehát egész évben, a rendes bérleti hangversenyeik mellett is rendez a jubileumhoz kapcsolódó hangversenyeket.
A részletekrõl a www.cantemus.hu honlapon lehet tájékozódni, és persze várják jelentkezését azoknak a volt
énekkari tagoknak, akik szeretnének részt venni az eseményeken.
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HÍREK

PARKOLÁSGYAKORLÁS, AVAGY VIZSGA-UTCA?
Magánélethez, munkához, szórakozásból vagy szükségbõl? A jogosítványszerzés okai eltérõek lehetnek,
egy biztos: alig találni olyan embert a környezetünkben, akinek ne lenne vezetõi engedélye. Az évek folyamán változott a KRESZ, változott az oktatás módja,
de örök, hogy a tanulóvezetõk a közterületen is gyakorolják a parkolást – teszik ezt még nagyobb arányban azóta, hogy három évvel ezelõtt megszüntették a
kötelezõ rutinvizsgát.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az egyik Schmidt Mihály utcai városlakó olvasói levélben fordult a Napló szerkesztõségéhez, hogy segítsünk neki
választ kapni a már hosszú ideje fennálló problémájára.
Nem érti, hogy az autósiskolák oktatói miért kedvelik különösen a Schmidt Mihály utcát, ahol parkolni tanítják a
diákokat, veszélyeztetve ezzel az ott lakók autóinak épségét.

OKTATÓI SZEMMEL:
„MINDENKI ELKEZDTE VALAHOL”
Kedves Napló! Az olvasó észrevételét felháborítónak
tartom, hisz aki jelezte ezt a problémát, feltehetõleg õ is
volt egykoron tanulóvezetõ. Mielõtt a tanulóvezetõ kikerül a forgalomba, az alapoktatás keretében, a rutinpályán
belül megtanul parkolni, s a forgalomban csak a gyakorlást végzi, amire kiemelten szükség van, hisz a forgalmi
vizsga megköveteli a parkolás végrehajtását egy adott vizsgaútvonal-szakaszon. A vizsgaútvonalakat egyébként a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõsége határozza meg. Ha az észrevétel írója
jár a városban, tudhatja, hogy nem csak a Schmidt M.

„CENTIZGETIK AZ AUTÓKAT”
Kedves Napló! A Schmidt Mihály utcán élõk nevében
szeretném kérni segítségüket. Egy nem túl széles utca a
miénk, ahol mindkét oldalon a parkolás is megengedett.
Vagyunk is elegen parkolót keresõk, mióta a NAV egyik
telephelye a mi utcánk végében, helyesebben a Csaló
közben található. Munkaidõben nincs is értelme hazajárnunk, a NAV-nál dolgozók és az ügyfélforgalom miatt
úgysem találunk üres helyet. De sújtja a mi utcánkat egy
másik kapott „teher” is, ugyanis az összes autósiskola
összes tanulójával itt gyakoroltatják az oktatók a párhuzamos parkolást. Kérdeztük már többször õket, miért ide
jönnek mindig. A válasz: ez lett kijelölve. Mi csak azt
szeretnénk megtudni, ki és mikor döntötte el, hogy ez az
oktatás a mi utcánkban zajlik majd? Minket, az ott lakókat miért nem kérdezett meg errõl senki? Persze tudjuk,
hogy közterület, de így sem tudunk parkolni, vagy haladni az utcánkban. Arról nem is beszélve, hogy nem a
legjobb élmény naponta látni, hogy legalább 50–100
tanulóvezetõ centizgeti az autóinkat.
A panasszal megkerestük Nagy Tibort, az egyik nyíregyházi autósiskola alapítóját, szakmai irányítóját, illetve
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelõségét.

A KÉPZÉST JOGSZABÁLYOK ÍRJÁK ELÕ
Dankó András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõségének igazgatója
hangsúlyozta, a jármûvezetõ-képzést és -vizsgáztatást,
annak módszertanát jogszabályok írják elõ. A „B” kategóriás jármûvezetés vizsgáztatási rendszerében megszûnt
a jármûkezelési (rutin) vizsga. Ám maga a rutinpályás képzés nem szûnt meg, csak az ezt követõ számonkérés. A
forgalmi vizsgák követelményszintje viszont nehezebb lett,
mert a forgalmi vizsga ideje alatt a vizsgázónak az önálló,
szabályos és biztonságos közlekedés mellett négy technikai jellegû feladatot is végre kell hajtani. Ennek okán a
képzés és vizsgáztatás közben Nyíregyháza területén megjelennek a tanulókocsik, hogy a tanulók „éles” körülmények között végre tudják majd hajtani a vizsgán a jogszabály által elõírt követelményeket.
– Azt a tényt nem szabad szem elõl téveszteni, hogy a
jármûvezetõ-képzés gyakorlati oktatása során, és az azt
követõ forgalmi vizsgán a jármû felelõs vezetõje nem a
tanuló, hanem az oktató. Természetesen, ha bármilyen
jellegû koccanás történne a tanuló hibájából, annak felelõse az oktató. Hozzáteszem, amióta ezt a fajta képzési és
vizsgáztatási rendszert a jogszabály elõírta, tanuló vagy
oktató hibájából ilyen jellegû baleset, koccanás még nem
történt. Az oktatójármûvek fel vannak szerelve pót pedálsorral és így az oktató bármikor be tud avatkozni a jármû
irányításába és természetesen nem hagyja, hogy bármilyen koccanás bekövetkezzen – fejtette ki.

JELLEGZETES CSOMÓPONTOK
Parkolásgyakorlás a Schmidt Mihály utcában
utcán történik a parkolásnak a gyakoroltatása. Próbálunk
olyan helyeket kiszemelni a tanulóknak, ahol a forgalom
megengedi a gyakorlást, ezért is válhatott kedvelt hellyé
az említett utca. A „centizgetést” illetõleg nyugodjanak
meg, szakképzett oktatók, akik minden évben továbbképzésen és vizsgán vesznek részt, foglalnak helyet az anyósülésen a tanuló mellett, és közbe tudnak avatkozni, mielõtt baj történne. Egy parkolóhelyre beállás pár percet vesz
igénybe, ami véleményem szerint kivárható, ha valaki oda
le szeretne parkolni. Amennyiben ténylegesen fennállna
a hely hiánya, az esetben a tanuló sem tudna hova leparkolni. Kérném, hogy hagyják a tanulóvezetõket gyakorolni, hisz így tudják megszerezni azt a tudást, amire szükségük lesz, ha már egyedül autóznak, és nem szabad elfelejteni, hogy mindenki elkezdte valahol.
Üdvözlettel:
Nagy Tibor

– Nyíregyháza területén és vonzáskörzetében 36 vizsgaútvonal van kijelölve és engedélyezve, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke hagyott jóvá. Ezeknek a
vizsgaútvonalaknak az a sajátossága, hogy röviden meghatároz útvonalanként 3-4 jellegzetes csomópontot, amit
a vizsga során érinteni kell – folytatta az igazgató. – Azt,
hogy melyik csomópontot melyik irányból kell megközelíteni, érinteni, a mindenkori út- és forgalmi viszonyok függvényében kell meghatározni a vizsgára fordítandó egyórás idõkeret miatt. Ebbõl adódik, hogy az oktatók a képzés során bárhol gyakoroltathatják a technikai feladatok
végrehajtását, ahol a KRESZ ezt lehetõvé teszi. Hozzátette, ez újfajta dolog, jelenség, mellyel az ország minden
településén, ahol forgalmi vizsga van, szembesülni kell,
de ez a változás pontosan a jobban felkészült önálló közlekedésre készíti fel a leendõ jármûvezetõket. Másrészrõl
ez a fajta „szigorítása” a vizsgáknak uniós elõírások hatására lett bevezetve, melynek célja a közlekedési balesetek számának csökkentése, ami pedig minden ország állampolgárának közös ügye.

HIDEGBEN IS ASZFALTOZTAK
javítani az utakat, akkor hidegaszfaltozásra van szükség.
A közterületek hibáinak javítása azért fontos a városüzemeltetõ cégnek, mert így az esetleges balesetek elkerülhetõek.

Hidegaszfaltozási munkálatokat végeztek a városüzemeltetés szakemberei az Erdész utcán is. Ennek a
70 méteres szakasznak a kátyúsításmentesítésével sem
vártak a munkások a jó idõre, a biztonságos gépjármûés gyalogosforgalom érdekében a téli viszonyoknak
megfelelõ eljárással szüntették meg az úthibákat.

242 HELYSZÍNEN

Szerzõ: Mikita Eszter
A tömörítõgép zajától volt hangos az Erdész utca a közelmúltban. A városüzemeltetõ cég szakemberei 5 tonna
aszfaltot használtak fel ezen a 70 méteres szakaszon, amely
közel 300 ezer forintba került.

BALESETMEGELÕZÉS
A munkálatokra azért volt szükség, mert a járdával nem
rendelkezõ közterületen sok kátyú volt, amely a gépkocsikban és a gyalogosokban is kárt tehet. Mivel az idõjárás a melegaszfaltozást nem teszi lehetõvé, így a munkások a -20 foktól alkalmazható hideg aszfalttal javították ki
az úthibákat.
6
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Az utat javítják a városüzemeltetés szakemberei
Gémesi István, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterületkezelési és közlekedési irodavezetõje azt mondta, hogy
télen, amikor a hidegben nem lehet melegaszfaltozással

A hideg aszfaltot a jó idõ beköszöntével nem kell kicserélni, az a forgalom hatására még tovább tömörödik.
Nyíregyházán december óta az önkormányzati utak
kátyúsításmentesítésére 85 tonna hidegaszfaltot használtak fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei 242 helyszínen, 1170 négyzetméternyi területen. Ez 5 millió forintba
került, amit az önkormányzat által nyújtott kompenzációból finanszírozott a cég. Eddig az utak 95 százalékát járták be a NYÍRVV dolgozói, akik folyamatosan ellenõrzik,
hol szükséges még a javítás. A jövõben az újonnan kialakuló kátyúk mellett az önkormányzati utak 10–15 százalékán végeznek hidegaszfaltozási munkálatokat. A meleg
aszfalttal való javítást pedig áprilisban kezdik meg a munkások, várhatóan nagyobb felületen.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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KULTÚRA

4 FOR DANCE: HUMOR, TÁNC ÉS TEHETSÉG
A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ 4 for
Dance telt házas gálamûsorával kezdõdött el az idei
Táncfarsang a Móricz Zsigmond Színházban. Nyíregyháza világszerte ismert tánccsoportja az elmúlt
egy évtized legsikeresebb koreográfiáit elevenítette
meg a színpadon.
Koreográfiákból pedig van bõven a tarsolyukban, hiszen 2004-es alakulásuk óta földön, vízen, levegõben is
bejárták a világot. Csak néhány a sikereik közül: 2009ben Montrealban az UNESCO védnöksége alatti Dance
World Cupon, a hivatalos táncvilágkupán három kategóriában is megszerezték a világbajnoki címet. A BBC egyik

legnagyobb show-jának sztárvendégeként, a Tonight is the
nightban is szerepeltek, ahol John Barrowman hollywoodi sztár így mutatta be a 4 for Dance-t: „ezt az elkápráztató csapatot a világon mindenkinek látnia kell!” 2011-ben
Magyarországot az Európai Unió soros elnökeként képviselve, Pekingben, 14 mûsoron keresztül, egy héten át a
Chaoyang Parkban 470 000 nézõ elõtt mutatkoztak be.

„Nyíregyháza városért emlékérem” „Bencs Kálmán díj”ban részesítette a 4 for Dance-t, mindemellett pedig bekerültek a Nyíregyházi Települési Értéktárba is. Bízunk
benne, hogy még több milliónyi tánclépés áll a méltán
híres tánccsoport elõtt.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere a jubileumi ünnepség elõtt kifejtette, a
zene és a tánc Nyíregyházán nagyon komoly hagyományokkal bír. Ezzel a polgármester a Cantemus kórusra és a Szabolcsi Szimfonikusok sikereire is utalt.
Örömét fejezte ki, hogy a színház repertoárján megjelenik a tánc, amely elõadásaikat színesíti.

A Táncfarsang telt házas nyitórendezvénye a február 7-éig tartó programsorozat kezdetét jelentette.
A Móricz Zsigmond Színházban egyébként már hagyomány, hogy februárban a tánc áll a mûvészetek
középpontjában.
Dr. Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház
igazgatója a nyitórendezvény elõtt kifejtette, az esemény elnevezése a farsangi, bálozós, felszabadult
hangulatot tükrözi, amihez a színház is hozzáteszi a
sajátját. Az igazgató elmondta még, a tánc a színházmûvészetnek nagyon fontos testvérága, amelyek
szinte elválaszthatatlanok egymástól. Annak idején
ezért is hozták létre ezt a hiánypótló kezdeményezést. A Táncfarsang zárórendezvénye idén a Tünet
Együttes játéka lesz.

VILÁGSZERTE ISMERTEK
A 4 for Dance meghívást kapott a világ egyik legnagyobb fesztiváljára, az edinburghi Fringe fesztiválra is,
Algériában pedig az Európai Unió kulturális fesztiválján
három alkalommal is képviselték Európát, de felléptek már
többek között Brüsszelben, New Yorkban, Sidney-ben, Los
Angelesben, Monacóban, valamint számos világ- és európai országban, illetve nagyvárosban is.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK RÉSZEI
Illés Dániel, Bárány Kristóf, Enyedi Péter és Gál Sándor

2012-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként

TÁNCFARSANG

2015. február 6., péntek 19 óra (Krúdy Kamara):
Táncoló istenek – Isteni táncok. Az indiai templomi táncok hagyománya – Beavató táncszínház
2015. február 7., szombat 19 óra (Krúdy Kamara):
Tünet Együttes: Ez mind én leszek egykor – Szabó
Réka szólója

A KIHÍVÁS NAPJA MÓRICZ JEGYÉBEN
DRÁMAÍRÁS EGY ÉJSZAKA ALATT
Egyetlen éjszaka alatt drámákat írni, a napvilágot
(!) látott mûveket színpadra állítani, majd ugyanaznap este a közönség számára élvezhetõen eljátszani,
hajmeresztõ vállalás. A múlt hét végén mindez a közönség vastapsával zárult a Móricz Zsigmond Színházban.

szerepformálásomnak. Forgách András darabjában léptem
színre. Vele együtt jártunk hajdan a Radnóti gimnáziumba, s játszottam néhány éve itt Móricz szerelmei címû mûvében, amiben nagyon szerettem „életre kelteni” Jankát.
Most az elõadást követõ napon elmondta nekem András,
ezt a szerepet nekem írta, ami nagyon jólesett. Bennem
mindvégig élt a félsz: mi lesz, ha észreveszik a nézõk,

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A népes publikum mindvégig kitûnõ hangulatban, a létrehozó mûvészeknek szurkolva követte a versenyt, melynek során társulatunk tagjai bemutatták napjaink három
kiemelkedõ szerzõjének elõzõ éjszaka írt egyfelvonásosait, melyeknek aznap megadott Móricz-novellák címeihez kellett kötõdniük. A közremûködõ három rendezõ is
csak a délelõtt során ismerte meg azt a mûvet, amelyiket
este az õ instrukciói alapján játszottak el színészeink. A
fantasztikus teljesítmények láttán a siker nem maradt el. A
zsûri a legremekebb egyfelvonásos írójának Pozsgai Zsoltot, a legkiválóbb rendezõnek Bodolay Gézát választotta.
A közönségdíjat az Egressy Zoltán darabját elõadó csapat
kapta.

PREGITZER FRUZSINA LETT
A LEGJOBB SZÍNÉSZNÕ
Nem férhetett kétség ahhoz, hogy a legjobb színésznõ
címet ezen az esten Pregitzer Fruzsina érdemelte ki, aki
szinte „lubickolt” az ismert írót ifjú kedvese kezérõl lecsapó korosodó hölgy szerepében.
– Amikor vége volt az elõadásnak, azt mondtam a kollégáknak, hogy többet nem vállalok el ilyen vakmerõ feladatot. Minél több dolog van az ember mögött a pályán,
annál kevésbé mer hajmeresztõ bátorsággal kiállni a nézõk elé. Dél körül ismertük meg a darabot, s legfeljebb
négyszer tudtam átolvasni a szöveget elõadás elõtt. Úgy
érzem, a kitüntetés inkább a bátorságomnak szólt, mint a
8
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cióját próbálják. Ebben a csodálatos mûben színházunk
névadója egy szerelem ébredését és minden akadályon
való gyõzelmét „álmodja” végig. A színésznõ Darabos
Jóska édesanyját kelti életre, ami kiváló színészi feladat
számára. Szûkre szabott szabadidejében készül a Mécs
László költõ mûveibõl összeállított elõadóestje premierjére, amire márciusban kerül sor.
– Boldogság ez számomra, hiszen otthon gyermekkoromban édesanyám és nagymamám sokat szavalták a verseit. Fontos számomra a hitvallása, a derûje, a szegényekhez, a szenvedõkhöz való viszonya...
Gulácsi Tamás színészi kvalitásaihoz sem férhet kétség
azok számára, akik az utóbbi idõben látták a Hairben, a
Tetkóban vagy az Alhangyában. A drámaíróversenyen õ
érdemelte ki a legjobb férfiszínésznek járó díjat.

3 NAP PRÓBAIDÕ

Termékeny éjszaka volt a színházban
hogy felkészületlen vagyok. Ha ezt nem látták rajtam,
akkor nagyon örülök.
Megnyugtattam Jászai Mari-díjas mûvészünket, nincs
oka aggodalomra. Mint elmondta, nagyon jó volt figyelni
a kollégákat, ahogy megoldják az elõadás során a megoldhatatlannak tûnõ helyzeteket, ahogy bolondoznak,
ahogy komolyak... Igazi közösségteremtõ alkalom volt ez,
amelynek során olyanokkal is játszottak együtt, akikkel
korábban soha. Nagyszerû érzés volt számukra, hogy a
közönség „jött velük”.

EGY SZERELEM ÉBREDÉSE
Beszélgetésünk közben színpadra szólítják Fruzsinát,
ahol Móricz Zsigmond Pillangó címû regényének adaptá-

– Egy 11 éves, vak, szellemi fogyatékos gyereket játszottam Pozsgai Zsolt darabjában, amit Keszég László
rendezett. Harmadikként mutattuk be az egyfelvonásost,
de kíváncsiak voltunk arra, hogy az elõttünk fellépõ kollégák mit tudtak létrehozni ugyanennyi idõ alatt, így a
nézõtérrõl figyeltük õket. Még egy felolvasószínházi produkcióra is legalább három nap próbaidõ áll rendelkezésünkre, így nem volt követelmény a szöveg megtanulása, hiszen elég tetemes mennyiséget kellett volna memorizálnunk. A rendezõ kérte tõlünk, igyekezzünk változtatás nélkül elõadni az író mondatait, bár elõfordult,
hogy kicsit alakítottunk volna rajta, így improvizációra
sem volt lehetõségünk.
Gulácsi Tamás korábban azt gondolta, biztos bukás lesz
a bemutató, mert hat hét alatt is nehezen készülnek fel a
premierre, hát még egy nap alatt, de próbált nem „rágörcsölni”, s adott idõ alatt a maximumot nyújtani. A nézõi
visszajelzések azt mutatták, a produkció minden résztvevõjének megérte kockáztatni. „Ez jó mulatság, (nem csak)
férfimunka volt!

KÖZLEMÉNYEK
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TÖRTÉNELEM

NEGYEDSZÁZADOS DEMOKRÁCIA

KESERÛ NEGYEDSZÁZAD
Most induló sorozatunk lényege a múltidézés, melyre
alkalmat ad a huszonöt éves évforduló. Hosszú idõt
követõen 1990-ben zajlottak hazánkban újra szabad
választások, demokratikus körülmények között. Vajon
hogyan éltünk ezzel az óriási lehetõséggel? A sorsfordító események óta eltelt emberöltõnyi idõ még nem
történelmi léptékû, de a most élõk számára meghatározó jelentõségû. Visszanézve ismert és elfeledett történeteket, embereket találunk, különbözõ nézõpontokból. Elsõként dr. Takács Péter történészprofesszor
publikációját közöljük.
Annak, hogy a 2014-es országgyûlési, európai és helyhatósági választásokon immár másodszor kétharmados
arányban gyõzött a jobbközép, 1989-ig visszanyúló elõzményei vannak. A szavazók többsége jelezte, hogy helyesli azt a jogi, politikai és gazdasági átrendezõdést, ami
1989. január elején kezdõdött Pozsgay deklarációjával:
„1956 népfölkelés volt.” A népi baloldal és a kozmopolita bolsevizmus Pozsgay–Grósz között zajló csatája során
Grósz megkísérelte a fehérterrort, majd Nagy Imre cárgyilkosságát belehazudni a történelembe. A lakosság többsége, mint 1956-ban Nagy Imre, most Pozsgay mögé állt.
Az orosz tankoknak pedig most komolyabb gondjuk akadt
Pest rommá lövésénél. Összeomlóban volt a világbirodalom. A lengyel szolidaritás, az újra virágzó prágai tavasz,
az NDK-sok szögesdrótszaggató kedve, a balkáni népek
államteremtõ akarata, a lettek, litvánok, észtek, grúzok,
örmények anyanyelv iránti vágya, az ukránok nacionalizmusa, orosz-délen az iszlám hit ortodox ateizmust irtó ereje
úgy söpörte el a moszkovita kommunizmust, hogy a pópák Oroszországban is föléje kerekedtek a párttitkároknak. Ceausescu bukásához pedig már elég volt Tõkés László kálvinista konoksága. A vízözön óta a történelem elõször produkált ilyen csõddel tarkított összeomlást.

elsõ alkalom a magyar történelemben, amikor az ország
minden nagykorú lakosa szabadon dönthetett, hogy kire,
melyik pártra bízza a maga és az ország sorsát. Korábban
nemesi kiváltság, anyagi vagy mûveltségi cenzus, a második világháború után bélistázás, hadifogság, kékcédula,
deportálás, eltiltás, kitelepítés tartott távol milliókat a voksolástól. 1949-tõl pedig szabad választás egyszer sem volt.
A 2002-es választás gyõzteseinek a szavazólapok újraszámlálását eltiltó agresszivitását kivéve, az 1990-tõl zajló választások tisztaságát a majdani korok történészei sem
kérdõjelezhetik meg.
Az országnak errõl az elhanyagolt perifériájáról is a
parlamentbe küldtek a választók – mások mellett – tíz MDFes képviselõt. Ma már alig emlékezik rá valaki, hogy „õk
járták ki” Antall József miniszterelnöknél, hogy az elsõ
kormányülést, amikor a költségvetési pénzt szortírozták,
Nyíregyházán, a megyeháza dísztermében tartsák meg.

MORÁLIS PILLANATOK
Mi temetéses tiszteletadással kezdtük a birodalom romjai alól a menekülést. 1989. június 16-án a keresztény erkölcsi világrendhez méltó tisztességgel szabadítottuk ki
az összedrótozott kátránypapírból Nagy Imrét és mártírtársait. Ugyanezen év október 6-án – a megyei MDF sürgetõ közremûködésével – hasonló tisztességgel búcsúztattuk Szilágyi László és Tomasovszky András mártírokat.
A Sors, a Mindenható vagy a Végzet úgy rendezte el
Kádár János utolsó földi útját – ezzel nem kérkednek az
érte rajongók –, hogy indulása elõtt könyörgõ óhajára rendszerének utolsó miniszterelnöke vitt katolikus papot a halálos ágyához. A rehabilitációját a kivégzése elõtt megjósoló Nagy Imre – és háromszáz körüli sorstársa – a transzcendens dimenzióban már az Istenhez hajló, bocsánatért
esdeklõ Kádárral találkozott.
Az apátiába süllyedt hétköznapokból visszagondolva,
ma már úgy tûnik, hogy ez a néhány jelenet volt a rendszerváltás egyetlen morális pillanata. A pártemberek cinizmusa és lelkiismerete összegabalyodva tétovázott. Közben az ordast báránnyá keresztelték. A német szociáldemokraták helyett a magyarokat 1920-ban törpévé kicsinyítõ [Kovács László] francia szocialistákhoz kötötték paripájukat.
Amíg az MSZMP-sek lebernyeget cserélgetve keresték
a helyüket, Francis Fukuyama arról kezdett mesélni, hogy
A történelem[nek] vége. Az emberiség beérkezett a liberális demokrácia paradicsomába.

KORMÁNYÜLÉS NYÍREGYHÁZÁN
Ennek a nagy reménynek az egyik zugában a magyarok 1990. március 25-én és április 8-án 65,11 százalékos
részvétellel a maguk választotta képviselõkre bízták az
ország sorsát. István király államalapítása óta ez volt az
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Dr. Takács Péter történészprofesszor
a Nyíregyházi Televízió stúdiójában
A Nagy Imre temetésén Orbán Viktor szájából elhangzott – Grósz Károly és Horn Gyula által harsogva átkozott
– nemzeti kívánságot: Az orosz katonák pedig menjenek
haza! – a választók által felhatalmazott miniszterelnök
innen üzente hivatalos magyar álláspontként Moszkvába:
Ha kivonják katonáikat, szomszédi, baráti kezet szívesen
nyújtunk az oroszoknak, de gyarmat nem leszünk!

SZABADSÁG, ÜRES GYOMORRAL
Mellékesen – tízen képviselõk – kiszorítottunk a költségvetésbõl 600 kilométer aszfaltút megépítéséhez, 170
község vezetékes gázzal való ellátásához szükséges támogatást. Vezetékes ivóvizet kapott a megye minden települése. 1994-re enyhült a bénító telefonhiány is. A templomok és parókiák környékérõl az emberek kitakaríthatták az agresszív gazokat, illetve a kommunista tiltásokat
és gyalázkodásokat. Elsirathatták, meggyászolhatták a második világháborús halottaikat. Emlékezhettek a kitelepítésekre, a deportálásokra, az internáló táborokra, az AVO
és ÁVH kínzásaira. Azóta törvény tiltja, hogy hite, magyarsága, anyanyelve, bõre színe, nemzeti, etnikai hovatartozása miatt bárkit hátrány, bántódás érjen. Ki-ki szabadon

utazhat bárhová. Adhat, vehet, kereskedhet, üzemet, vállalatot, vállalkozást alapíthat... Nem sorolom tovább, mert
a perifériára vettetett szabolcsi, szatmári, beregi embereknek ezek a szabadságok alig jelentettek többet, mint haldoklóknak az utolsó kenet. A szabadságot hiába pingálják falra, papírra azoknak, akiknek üres a kamrájuk, rongyos a ruhájuk és korog a gyomruk. Hiába deklarálja Churchill: Borzalmas a demokrácia, de ennél jobbat még nem
talált ki az emberiség... A szabolcsiakra igazabb Szabó
Dezsõ mondása: Üres gyomorral a Himnuszt sem lehet
sokáig énekelni.

LELTÁRHIÁNY
A rendszerváltáskor az állam vezetõi, a sajtó, az emberek egyformán elmulasztották az örökséget felleltározni.
A gyorsan kibontakozó népszerûtlenségnek ez volt az
egyik forrása. Az emberek nem az önsorsuk szabad formálása elõtt megnyílt lehetõséget akarták (talán nem is
tudták) kihasználni. A kormányoktól várták, hogy a kamrájukat tömje meg minden jóval. Ezért szavaztak rájuk.
Ezt a Fekete János felhalmozta államadósság, a Kádár által Szovjetuniónak elkótyavetyélt nemzeti kincsek (urán,
irídium, alumínium, nehézfémek), a 19. század színvonalán vegetáló ipar és a versenyképtelen mezõgazdaság nem
tette lehetõvé. Ezért bukott meg az Antall-kormány. Ezért
foszttatta ki Bokrossal a lakosságot a Horn-kormány. Ez a
vágy ültette miniszterelnöki székbe a III/II-es D-209-es
ügynököt. A Medgyessyt puccsal megbuktatók – Tele van
az SZDSZ korrupcióval! – a lehanyatlott KISZ háza tájáról
elõkotorták a szemkilövõ balatonõszödi pojácát. Förtelmes hazugságaival, pénz- és szópazarlásaival õ képes volt
lépre csalni, majd a fizetésképtelenség szakadékáig sodorni az országot. Húsz-huszonegy jelentkezõ, és felkérést visszautasító próbálkozás után jött a szelíd libapásztor. Azt hirdették róla, hogy – mint Ludas Matyi – háromszor veri vissza az IMF-en a magyarok adósságát. Aztán
kiderül, hogy a lakosságfosztogató Bokros tanítgatta õt is
a mesterségre.
Végül kétharmados többséggel engesztelve a 2002-es
mellõzést, visszahívták a választók Orbán Viktort. Öt éve
már – úgy tûnik – õ és kormánya megtalálta a káoszból
kivezetõ utat. Gyûlölik is érte mind a megbukott politikusok. Herényi Károlytól Magyar Bálinton át Gyurcsányig,
és mind a szocialisták. Pogány József és bandája üldözte
így Tisza Istvánt. Gyávaságukban, tehetetlenségükben
minden gyarmattartónak zsoldjába szegõdnek. Mint a rabbik Pilátusnak, úgy könyörögnek fûnek, fának, Norvégiának és az USA-nak: Feszítsd meg õt!
Dr. Takács Péter
Az ebben a rovatban megjelenõ írások, vélemények
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a
meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve
közölje.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 2015. február
20. 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.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
(február 25.) alkalmából,
nyíregyházi középiskolás diákok számára.
A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira emlékezünk.
Pályázhat: valamennyi 2014-2015-ös
tanévben nyíregyházi középiskolában tanuló diák.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan irodalmi pályamûvek
beadását várja, melyek:
– megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól, tisztelegnek a kommunizmus
áldozatai elõtt, vagy
– a témával kapcsolatos, saját családban, ismeretségi körben megtörtént valós eseményt dolgoznak fel, vagy
– a témával kapcsolatos véleményt, érzelmet fejeznek ki, vagy

– a témával kapcsolatban üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára.
Mûfaj: szabadon választott irodalmi
mûfaj (vers, novella, elbeszélés, esszé,
megemlékezés stb.).
Beküldési határidõ: 2015. február 17.
(kedd) 24 óra.
Beküldés módja: elektronikus formában, az alábbi e-mail címre:
emlekezunk@nyiregyhaza.hu.
Díjazás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1–6. helyezett pályamû benyújtóját oklevéllel és értékes
vásárlási utalvánnyal díjazza.
További információ:
www.nyiregyhaza.hu.

ELLENÕRZÉS
A Közterület-felügyelet február 9–13.
között kiemelt figyelmet szentel a közterületen való szabályos kutyasétáltatás
ellenõrzésére.
Az akció során többek között ellenõrzik a póráz alkalmazását, a kutyaürülék
felszedéséhez szükséges eszközök meg-

létét, és a játszótereken való kutyasétáltatás tilalmának betartását.
Az ellenõrzésekre a lakótelepeken,
játszótereken, pihenõparkokban, de a
Sóstói-erdõ és a Sóstói-tó környékén is
sor kerülhet. A szabálytalankodók helyszíni bírságra számíthatnak.
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AKTUÁLIS

HIRDETÉS

EMBERMAGASSÁGÚ SZEMÉTHEGY

OSZTÁLYOK KÖLTÖZNEK

– Még az ügyvédemmel meg kell beszélnem, mert jogilag
nem vagyok otthon ebben a témában. A hátsó udvart nem
használom, és ott van egy nagy pitbull. Azok az emberek
felelõsek a szemétért – mutatott az ingatlan másik tulajdonosára.

Egy Szarvas utcai ház udvarán kialakult állapotok
miatt a szomszédok és a környékbeliek a hatóságoktól
kértek segítséget. A közösségi rendészet, a katasztrófavédelem és a közterület-felügyelet munkatársai, valamint a városgondnok és a Sóstó-gondnok a napokban tekintették meg az ingatlant, ahol embermagasságú szeméthegy gyûlt össze. A problémát tovább nehezíti, hogy a háznak több tulajdonosa is van, ráadásul
az egyik közülük nem volt hajlandó közremûködni a
hatóságokkal.

CÉL A TISZTÍTÁS
Bordás Béla városgondnok azt mondta, mindenképpen
szeretnék felszámolni a Szarvas utcai lakóház szemétdombját. Most a jogi utat követve próbálják rendezni a
kialakult állapotokat: – Egyelõre nem sikerült bejutni a lakásba, mert az ott lakó ezt nem tette lehetõvé, de mindent

A közelmúltban tartott ellenõrzés során a hatóságok
munkatársai – mivel nyitva volt az ajtó – bejutottak a Szarvas utcai ház udvarára, ahol a ház hátsó részének tulajdonosa fogadta õket. A szomszéd elpanaszolta, hogy minden hónapban irtatnia kell a csótányokat és a patkányokat, mert az udvaron felhalmozódott szeméthegy hemzseg
a kártevõktõl. Elmondása szerint már azt is vállalta, hogy
megtisztíttatja a patkányoktól a ház elsõ felében élõ tulajdonos lakását, de nem engedte be a rágcsálóirtókat. Hozzáfûzte, õk a ház hátsó részében laknak, ami a saját tulajdonuk. A szemét õket is zavarja, ezért szeretnék, ha eltûnne, de azt mondják, ezt nem õk halmozták fel, így csak
a tulajdonrésznek megfelelõ mennyiséget kívánják elszállíttatni.

megteszünk azért, hogy a hatóságok bejussanak. Ehhez
kell egy ügyészi engedély. Nyíregyházán több olyan belvárosi ingatlan is található, amelynek tulajdonosát az életvitele miatt már többször feljelentették a különbözõ hatóságoknál a szomszédok. Nemcsak lakóházakban, hanem
sokszor társasházi lakásokban is szeméthegyek találhatóak. A közösségi rendõrség az önkormányzattal közösen
ezek felszámolására törekszik.

„NEM ÉN VAGYOK A HIBÁS”
Kis idõ elteltével a ház elsõ részének a tulajdonosa is
megérkezett. Õ már nem volt barátságos a hatóság munkatársaival. Hiába mondták a katasztrófavédelmisek, hogy
tûzvédelmi okokból szeretnének a házban szétnézni, a
tulajdonos ehhez nem járult hozzá. Végül ezt nyilatkozta:

ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK
A NYÍRTÁVHÕNÉL
Használati melegvíz elszámolások
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja tisztelt fogyasztóit, hogy a 2015. február
tárgyhavi számlákkal párhuzamosan készíti a 2014. II. féléves idõszak
használati melegvíz- és a költségmegosztóval még nem rendelkezõk
fûtéselszámolásait.
A 2015. február tárgyhavi számláktól – az elszámolt tény felhasználások alapján – egyúttal megváltoznak a havonta számlázandó melegvízmennyiségek is. Azok a fogyasztók, akiknél a korábbi idõszakhoz képest változás történt a felhasználási szokásokban, kérjék az alkalmazott melegvíz részszámlázás mértékének módosítását.

Lakossági fórumon tájékoztatták a Mátészalkán élõket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház mátészalkai telephelyén történõ változásokról. Új helyre kerültek a járó- és fekvõbeteg osztályok a „Struktúraváltás a Szatmár-Beregi
Kórházak telephelyein” címû pályázat kivitelezési
munkálatai miatt.
A közel 2 milliárd forintos, 100 százalékos intenzitású
pályázat kivitelezése tavaly tavasszal kezdõdött és két
ütemben valósul meg, mely során építésre, eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésekre kerül sor. Az elsõ ütemben a mátészalkai központi tömbben található 4 mûtõblokkot, és a fehérgyarmati telephelyen található Intenzív
Terápiás Osztályt átépítették, illetve 105 asztali számítógépet vásároltak. Jelenleg az orvosi gép-mûszerek, bútorok, ingóságok beszerzése, valamint felújítási munkálatok vannak folyamatban, ezért is volt szükség az osztályok átköltöztetésére.
Dr. Szondi Zita, a megyei kórház Északi Pólusának fõigazgató-helyettese elmondta: a százágyas pavilont, ahol
a 85 ágyas belgyógyászati osztály mûködött, illetve a fõépületet, ahol a szülészet-nõgyógyászat, a reumatológia,
a gyerekgyógyászat és a belgyógyászati szakrendelés volt,
egy ütemben kell átadni a kivitelezõnek februárban. Ezért
hetek óta azon dolgoznak a szakemberek, hogy a betegellátó egységek megtalálják az új helyüket, és a kivitelezés ideje alatt is megfelelõ mûködést tudjanak biztosítani,
hogy zavartalanul mûködhessen a betegellátás.
A munkálatok idén õsszel befejezõdnek a mátészalkai
kórházban, az intézmény vezetõsége kéri a betegek türelmét erre az idõszakra.

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:

Fûtési költségosztók alapján történõ elszámolások
2015. február hónaptól folyamatosan készülnek a költségmegosztóval rendelkezõ fogyasztási helyek 2014. évre vonatkozó fûtéselszámolásai. A 2014-es év az elsõ olyan idõszak,
melynél az elszámolások alapjául szolgáló fûtési költségmegosztók adatai – a
teljes körûen megvalósított költségosztó készülék cserének köszönhetõen – a
lakásokba történõ bejutás nélkül, távkiolvasási lehetõség igénybevételével rögzíthetõek voltak.
A költségfelosztásokat készítõ szakcég (Techem Kft.) az elszámolásokat folyamatosan készíti, melyeket ellenõrzés után szintén folyamatosan juttatunk el a
közösségek képviselõihez.
Azoknál a lakóközösségeknél, ahol az elszámolások kézbesítését követõen a
reklamációra biztosított idõtartam lejár – kézhezvételtõl számított 8 nap –, elkészítjük az elszámoló számlákat is.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az elszámolásokból eredõ megtakarításokat a folyószámlán keresztül fizetõ fogyasztóink a számlájukra visszautalva, a készpénzátutalási megbízással fizetõ fogyasztóink postai úton kapják meg. A hátralékkal rendelkezõ fogyasztóink esetében a megtakarításokkal a tartozásaikat csökkentjük!

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. február
20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A korábbi éveknek megfelelõen lehetõséget biztosítunk az elszámolások alapján keletkezõ
egyösszegû ráfizetés, illetve korábbi számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is,
mellyel kapcsolatban az ügyfélszolgálati irodánkat kell felkeresni.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106. sz.
(Univerzum Üzletközpont)

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

Ügyfélfogadási idõpontok:

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.

Hétfõ, kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

08.00–15.00
08.00–20.00
10.00–15.00
08.00–13.00
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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ÉRDEKESSÉGEK

HOGY VAGY?

A LEGNAGYOBB CSATÁBAN
IS GYÕZÖTT
Most induló sorozatunkban olyan Nyíregyháza-szerte (el)ismert embereknek szegezzük neki a rovat címét
adó kérdést, akik a korábbiakhoz képest kevésbé vannak elõtérben. Elsõként Nyíregyháza örökös bajnoka, a
nyolcszoros világelsõ rádiós tájfutó, Orosi János mesélt,
aki az önmagával vívott harcot is megnyerte.
Szerzõ: Tarczy Gyula
12 évvel ezelõtt vétlen sofõrként
szenvedett feleségével együtt balesetet, mely után – szavai szerint – életmentõ mûtétek sora következett. Pedig nem a szívérõl, tüdejérõl, hanem
a térdérõl volt szó, ám neki a mozgás
létforma, amit egy budapesti professzor, dr. Hangody László adott
vissza számára, egy országos csatornákon is bemutatott, egyedülálló mûtétsorozattal. Akkor, többhónapos elesettségében tapasztalta meg, hogy
Orosi János
volt értelme addig másoknak adni,
amire egész gyermekkorában tanították az õt nevelõ nagyszülõk. Ezt az utat mutatta ma már felnõtt lányainak, s
errõl ismerték a sportbarátok, munkatársak. A szívember
a tehetetlenséget, a feléje áradó szeretettel, a jólesõ kapással együtt is nehezen viselte, s olyan gödörbe került,
melyre öt teljes éve ment rá. Az utóbbi fél évtizedben azonban innen is felállt, azaz: felfutott, mert egy kórházi kezelés során értette meg, döntenie kell. Nyugdíjazás után, önsajnálat helyett újra aktív lett a rádiós tájfutás alapjait
Venczel Miklós által még Krúdy gimnazistaként megszeretõ sportember. Csodálatos élményeket kapott ettõl a különlegesen szép szakágtól, melyben a természet szeretete
mellett egyszerre fizikai, szellemi és technikai felkészültség szükséges. Igaz, adott is: 33 világ- és Európa-bajnoki
érme van abban a vitrinben, amit két éve, 60. születésnapjára kapott mellette mindenben kitartó feleségétõl, amit
díszbe csomagolt a város polgármestere által átadott „Nyíregyháza Örökös Bajnoka” cím. Neki, akit bevallása szerint azelõtt soha, senki nem ismert el a munka mellett elért világraszóló eredményeiért, s a Miklóssal együtt megálmodott és létrehozott nemzetközi Bereg Kupáért, ami –
már nélküle – a harmincadik versenynél tart. Vagy az 1998as, a megyében rendezett sikeres világbajnokságért, mely
után 2 évvel egy távol-keleti világversenyen egy ukrán
versenyzõ így kacsintott rá a dobogón: „Janyi, Nyíregyháza szuper, Kína nyet!”
A Városi Rádióklub korábbi vezetõje, a csapatember
most a régi, Bereg-kupás támogatók újbóli összehozásán
és valamiféle elõrelépésen gondolkodik, mert nem csak
kertészkedni és unokázni szeretne a következõkben, mely
egyébként új értelmet adott életének. Legutóbb az
Electrolux-futás társvédnökeként tûnt fel, majd atlétikaversenyek bírójaként. De bírna többet is, ha van, aki meghallja az üzenetét...

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben
szabályozta a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért”
„Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében
hosszabb idôn át végzett áldozatkész és felelôsségteljes hivatásos tûzoltói, rendôri, polgárôri, közterület-felügyelôi területen végzett tevékenység elismerésére adományozható.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott
személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2015. február 28-áig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

AZ ÉV TISZTJE
2014-es munkája alapján iparbiztonsági kategóriában Kovács Szabolcs tû. alezredes, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
iparbiztonsági fõfelügyelõje érdemelte ki az év tisztje
elismerést, amelyet a napokban vehetett át dr. Bakondi
György fõigazgatótól.
Kovács Szabolcs tû. alezredes elõször a Záhonyi Közlekedési Szakközépiskolában került kapcsolatba jelenlegi
szakmájával. 1992-ben ugyanis a helyi tûzoltóság megkereste az iskolát, hogy alakítsanak egy csapatot a megyei
diák tûzoltóversenyre. Az akkor még középiskolás, most
már tûzoltó alezredest pedig nem kellett sokat unszolni,
azonnal jelentkezett és rá is bízták a csapat összeállítását.

Egy évvel késõbb a tûzvédelem másik szakterületén is
megmérette magát, hiszen az akkori megyei tûzoltó-parancsnokság szervezésében diákoknak rendezett tûzmegelõzési vetélkedõn vett részt. A hadnagyi kinevezésére
pedig nem kellett sokáig várni: középiskolai tanulmányainak végéhez közeledve az akkori záhonyi tûzoltóparancsnok megkereste azzal, hogy ha késztetést érez a szakma
iránt, jelentkezzen az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola Tûzvédelmi Mérnök szakára. Ezt meg is tette és a sorkatonai
szolgálat után elvégezte, 1997-ben pedig már megkapta
a hadnagyi kinevezést.

ELÕLÉPTETÉSEK SORA
Elsõ tiszti beosztását szolgálatparancsnokként a Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon szolgálta.
1998-tól ugyanott tûzmegelõzési szakterületen folytatta
munkáját 2000. február 1-jéig, amikor a január 1-jén megalakult Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelõzési osztályvezetõje felkérte õt arra,
hogy a továbbiakban osztályán folytassa a pályáját.
– 2008. január 1-jétõl kinevezést kaptam a megelõzési
osztály élére, majd egy átszervezést követõen 2011-tõl a
megyei tûzoltósági fõfelügyelõségen folytattam a munkámat. 2012-ben egy teljesen új szakterület vezetésére kért
fel a megyei igazgatóm, amit el is fogadtam és 2012. január 1-jétõl a megyei iparbiztonsági fõfelügyelõ beosztást
látom el – mondta el Kovács Szabolcs, aki szakmai munkája elismeréseként többször részesült már soron kívüli
elõléptetésben, 2010 májusa óta tû. alezredesként teljesít
szolgálatot.

HIRDETÉS

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

BONFANTI: A FEJLÕDÉSEK
VÁROSA
Sportolók, orvosok, tanárok, gyárigazgatók, étteremtulajdonosok, szociális munkások. Nyíregyházán, úton
útfélen találkozhatunk olyan emberekkel, akik ugyan
külföldön születtek, de jelenleg városunkban élnek.
Sokak itt találták meg életük párját, itt születtek gyermekeik és már csak egy-egy anyanyelvükön elejtett szó
emlékeztet külföldi gyökereikre.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy tíz éve mûködik
az Electrolux nyíregyházi hûtõgépgyára és a cég a jubileum alkalmából
születésnapi partit tartott. Ebben az
egy évtizedben jelentõs szerepe volt
a gyár jelenlegi igazgatójának, Alessio
Bonfantinak is, aki 10 évvel ezelõtt
éppen az új nyíregyházi gyár miatt
költözött Magyarországra, pontosabAlessio Bonfanti ban városunkba, Nyíregyházára. Azóta is itt él, igaz, már nem egyedül,
hiszen itt találta meg feleségét és most már két gyermek
büszke édesapja. Interjúm során a nyelvtanulás nehézségeirõl, a beilleszkedésrõl és élményeirõl kérdeztem a külföldi gyökerû gyárigazgatót, ahogy õ mondja, itthon, Nyíregyházán.
Alessio Bonfanti Olaszországban született, egyetemi
éveit Skandináviában töltötte, ahol energetikai mérnök
diplomát szerzett. 2005-ben került Nyíregyházára, az új
gyárban mérnökként helyezkedett el.
– Akkor könnyû volt költözni, mert még nem voltak
komoly kapcsolataim. Inkább a munkalehetõség, a kihívás érdekelt. Itt kezdtem magyarul tanulni, de körülbelül
hat hónap után abbahagytam, mert túl nehéz volt. Már 23 éve dolgoztam az itteni gyárban, amikor találkoztam a
feleségemmel, késõbb pedig a lányaim is megszülettek.
Ez egy újabb motiváció volt számomra, hogy meg kell
tanulnom ezt a nyelvet. Nem jártam iskolába, csak ragadt
rám a tudás – mondta el a gyárigazgató.

CSALÁDBARÁT VÁROS
– Ami megfogott a városban és még jelenleg is vonz, az
a folyamatos fejlõdés. Nyíregyházán minden évben tapasztalok valami új dolgot, ráadásul a város mérete is megfelelõ nekem, mert nem szeretem a nagyvárosi életet. Nyíregyháza családbarát város, kedvenc helyem a munkahelyem mellett Sóstó. Nagyon szép az erdõnk, ha lehetõségem van rá, szeretek ott futni. Ráadásul program is van
bõven Nyíregyházán, a város is biztonságos, az pedig nem
elhanyagolható tény, hogy itt a gyerekeim fejlõdése is biztosított – hangsúlyozta az igazgató.

TÁJÉKOZTATÓ
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értesíti Tisztelt Felhasználóit,
hogy munkatársai február 11-én Nyíregyházán, az
Arany János utcán vezetékcserét végeznek.
A munkálatok ideje alatt 9.00 órától 14.00 óráig
vízhiányra és nyomáscsökkenésre lehet számítani.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munka sikeres elvégzése
érdekében kéri az érintett ingatlantulajdonosok
segítõ türelmét és megértését.
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SPORT

A CÉL RIÓ – VÍVÓ EDZÕTÁBOR NYÍREGYHÁZÁN
Az elmúlt két év munkájának az elismerése, hogy
Nyíregyházán tartott edzést Szekeres Pál szövetségi
kapitány a kerekesszékes vívó válogatott tagjainak.
Tarjányi Istvánnal és Veres Amarillával is úgy számol a
kapitány, hogy ott lesznek Rióban a paralimpián.
– Ahhoz, hogy ilyen eredmények legyenek, szükség volt
egy olyan mester–tanítvány párosra, mint amilyen Nyíregyházán van. Mindkét sportoló nagyon tehetséges és fiatal, így szép jövõ áll elõttük. Amarilla jelenleg a kvalifikációs ranglistán a harmadik helyen áll, úgy, hogy Krajnyák
Zsuzsa személyében egy másik magyar versenyzõ van
elõtte. Ez fantasztikus dolog. Az eredményhez kellett az,
hogy erõs a magyar csapat és húzzák egymást a sportolók, illetve kellett az a kurázsi is, ami megvan a magyarokban a páston. István edzéseken szenzációs dolgokat
csinál, ha ez kijön versenyeken, õ is ott lesz Rióban –
mondta Szekeres Pál szövetségi kapitány.
Tarjányi István két éve kezdte a vívást. A 32 éves sportoló korábban atletizált, de egy betegség következtében
tolókocsiba kényszerült. Amióta vív, ismét teljes az élete.
Veres Amarilla már korábban is vívott, de kerekesszékben
csak néhány hónapja próbálta ki a sportágat.
– Nem egyszerû a dolgunk, mert kardban nem rendeznek jövõre olimpiát, ezért Amarillának tõr- és párbajtõredzéseket kell tartani, neki pedig át kell szoknia az új fegyvernemhez. Jól haladunk, az eredmények ezt igazolják –
mondta Pákey Béla edzõ.

A nyíregyházi vívók a fogyatékos sportolóknak rendezett sportgálán elismerést vehettek át. A város jelentõsen
növelte a fogyatékosok sportjának támogatását.
– 2011-ben a sportkoncepcióban meghirdettük, hogy
nagyobb önkormányzati támogatást kap majd a fogyatékosok sportja. Háromszorosára emeltük a támogatási
összeget, és igyekeztünk megteremteni a feltételeket, hogy
jobb körülmények között élhessenek és sportolhassanak.

Veres Amarilla berobbant
a világ élvonalába

KÖZÖS NYELV: A FUTBALL
Február 11-éig készül Törökországban a Nyíregyháza
Spartacus. Az edzõtáborba már egy megváltozott kerettel
utazott a csapat, az elmúlt hetekben ugyanis több új labdarúgó érkezett. Mátyus János vezetõedzõ bízik abban,
hogy a rajtig egységessé válik a Szpari. – Erõnlétileg hihe-

Törökországban ideális körülmények között készülhet
a csapat
tetlen nagy különbség van a játékosok között. Nagyon jó
szakemberekkel dolgozok együtt György Rolland és Balogh László személyében, akik tudják, hogyan kell fizikálisan egy szintre hozni a labdarúgókat. Ez a feladat az edzõtáborban is. Nem vagyunk még elkésve, a bajnoki rajtig
ez megoldható – mondta Mátyus János vezetõedzõ. A té-

LELÁTÓ EXTRA
Február 9-én új résszel jelentkezik a Lelátó Extra. A
mûsorban szó lesz a Nyíregyházi KC férfi kézilabdaegyüttesének felkészülésérõl. Bemutatjuk a válogatottal edzõtáborozó nyíregyházi kerekesszékes vívókat, és
az is kiderül, idén milyen mérkõzések várnak a Nyíregyháza Tigers amerikai football csapatra. Tíz éve hunyt
el Kulcsár Anita legendás kézilabdás, akinek pályafutása a Kölcsey gimnáziumban kezdõdött, rá is emlékezünk. Lelátó Extra, hétfõn 19.30-tól és kedden 21.30tól a Nyíregyházi TV-n.
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Számos intézmény akadálymentesítését megoldottuk, már
a mûvelõdési központ rendezvényeire is eljuthatnak a
mozgássérültek, és hasonlóan alakítjuk át a Bujtosi Szabadidõ Csarnokot is – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Nyíregyháza jelezte, a BUSZACSA felújítása után szívesen rendezne egy rangos kerekesszékes vívó versenyt a
városban. A szövetség szerint erre jó esély van.

len alaposan megváltozott a keret. Két szlovák, egy lett és
egy magyar válogatott is érkezett, többen pedig a korosztályos nemzeti csapatnak voltak tagjai. – Nyolc új játékos
érkezett, szinte mindannyian külföldrõl. Ebben nem volt
semmilyen tendencia, egyszerûen télen a magyar piacon
nem találtunk olyan labdarúgókat, akikre szükségünk lett
volna, akik azonnali erõsítést jelentenek. Ettõl kezdve rajtam és a stábomon múlik, milyen csapatot rakunk össze.
Minden kérésemet teljesítették a vezetõk, minõségi futballistákat kaptam. Köszönet érte a tulajdonosnak és a klub
vezetésének – mondta a tréner. Persze adott a kérdés, nem
okoz-e gondot, hogy különbözõ országokból érkeztek a
labdarúgók? – Mindannyian egy nyelvet, a futball nyelvét
beszéljük. Én angolul és németül is tudok, és a légiósok
többsége is beszél angolul, így megértjük egymást. De
sokat segít Ovszijenko Volodimir is, aki oroszul is tud, és
a szláv ajkúaknak fordít, ha szükséges. De ez nem probléma. Aki jó futballista, a pályán nyelvtudás nélkül is megérteti magát a társakkal, aki pedig nem, hiába beszél nyolc
nyelvet, nem fog bekerülni hozzánk – válaszolta Mátyus
János.
A Szpari törökországi edzõtáborába 22 játékos utazott. Íme a keret: Hrabina Alex, Ovszijenko Volodimir,
Balogh János, Szokol Zsolt, Zoran Kostic, Pekár László,
Deniss Ivanovs, Mohamadou Abdouraman, Fodor Ferenc, Koller Krisztián, Juraj Halenár, Mihael Kovacevic,
Igor Zofcák, Rubus Tamás, Bosnjak Predrag, Törtei Tamás, Rezes László, Pákolicz Dávid, Zurabi Arziani, Dato
Dartsimelia, L'Imam Seydi, Benkõ Balázs.

SPORTPROGRAM
Február 7., szombat 18.00: BUSZACSA, Nyíregyházi KC–Ferencváros férfi kézilabda-mérkõzés
Február 8., vasárnap: BUSZACSA, I. HUN-IOR
Nemzetközi kézilabda utánpótlás torna
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 8., vasárnap 18.00: Lelátó, benne: Nyíregyházi KC–Ferencváros férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ÉLVONALBELIEK
ELLEN EDZÕDTEK
Szombaton kezdõdik az NB I/B-s férfi kézilabdabajnokság tavaszi idénye. A Nyíregyházi KC a rivális Ferencváros ellen rajtol.
Az elsõ négy forduló eldöntheti a bajnoki cím sorsát.
Három meccset a közvetlen rivális ellen vív a jelenleg
harmadik helyen álló Nyíregyházi KC, így a Ferencvárossal, az Egerrel és a Kecskeméttel találkozik. – Sikerült elvégeznünk azt a munkát, amit elterveztünk. Öt
hét állt rendelkezésünkre, amit úgy zártunk, hogy élvonalbeli csapatok ellen játszottunk, és nem is vallottunk
szégyent. Mindenképp szerettünk volna erõs együttesekkel találkozni, mert a tavaszi rajt nyitányán is olyan

Tavasszal nagy csaták várnak az NYKC-ra
gárdákkal mérkõzünk, akik komoly játékerõt képviselnek. Rögtön az elsõ ellenfelünk, a Ferencváros is közéjük tartozik. Az Avas Kupán a második helyen végeztünk a nemzetközi tornán, ez erõt adott a további munkához, és úgy érzem, kellõen felkészültünk – mondta
Varga Zsolt szakmai igazgató. Korábban felmerült, hogy
a Veszprém és a Szeged nemzetközi meccsei miatt bõvülhet az élvonal létszáma, így a második helyezett is
feljutna az NB I-be, de még nem született döntés. – Az
látszik, hogy az NB I/B élmezõnye és az élvonal vége
között nincs nagy különbség. A játékoskeretet meg kellene erõsítenünk, de mivel nyáron nyolc fiatal kézilabdázót szerzõdtettünk, rájuk hosszú távon számítunk.
Viszont az élvonalban már fõállású játékosok vannak,
munka és iskola mellett nem lehet eredményesen szerepelni – mondta Varga Zsolt.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
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: Bessenyei Ferenc-emlékmûsor. Mûsorvezetõ: Cs.
Nagy Zoltán. Vendég: dr. Élthes Eszter, a színész özvegye és
Bárány Frigyes színmûvész. Február 10-én 17.00 óra: Kiállítás Farkas László amatõr festõ képeibõl (Tarcal), valamint
bodrogkeresztúri fiatal fotósok tárlatából. Vendég: a tarcali
és bodrogkeresztúri polgármester. A megnyitó ünnepséget
zenés mûsorral folytatják. Február 14-én 18.00 óra: Valentin-nap az AcapellArt énekegyüttessel. Társrendezvény: az Alkotókuckó gyöngybõl fûzött ékszereinek bemutatója. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Halkóné dr. Rudolf Éva (3. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 9., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája,
Ungvár sétány.
Dr. Adorján Gusztáv (1. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 10., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Ágoston Ildikó (6. számú választókerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 10., 18.00 óra.
Helyszín: Svájci Lak, Sóstói út 75.
Béres Csaba (Jobbik) önkormányzati képviselõ
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. február 11., 18.00 óra.
Helyszín: Szarvas utca 1–3. (Szarvas Irodaház).
A Rotary Akadémia következõ elõadása: Kapcsolataink
világa. Elõadó: Dávid Beáta szociológus, egyetemi tanár. Idõpont: február 9-én 17.30-tól. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár.
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.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola várja az
érdeklõdõket február 6-án 17.00 órakor tartandó tanári hangversenyére a zeneiskola hangversenytermébe. A belépés ingyenes!
Mûvészet és hagyományõrzés. Jelenleg a Nyír Plaza ad
otthont az Art Misszió Alapítvány Tehetségpontja által összeállított nemzetközi, kézmûves és hagyományõrzõ tevékenységeket bemutató kiállításnak. Az alkotások bemutatásán túl
céljuk, hogy a fiatalok, az érdeklõdõk körében részletesebben bemutassák a hagyományõrzés sokszínûségét, lehetõséget teremtsenek arra, hogy akár saját maguk is megismerjék,
megszeressék, kipróbálják ezeket a tevékenységeket, saját
maguk állítsanak elõ különféle módszerekkel szebbnél szebb,
egyedi munkákat. E célból február 7–15-éig foglalkozásokkal és tárlatvezetéssel várják iskolás csoportok érkezését, jelentkezését, melyek kb. 45 percet tesznek ki, és ingyenesek.
További infó és jelentkezés: andrea.nagy@klepierre.com;
artmission@artmissionsite.com. Telefon/fax: 42/400-782, fax:
42/596-111.

„MÁRAMAROSI TÁJAK, EMBEREK”...
...címû fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központ
I. emeleti galériájában. Megnyitó: február 13-án 17.00
óra. Köszöntõt mond: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere. A kiállítást megnyitja: Chereches Catalin,
Nagybánya város polgármestere. Kiállítók: Ilietudorel,
Brezoskiioan, Sateanu Felician, Bánfi Barnabás, Csidér
Bálint. Közremûködnek: a Vikár Sándor Zeneiskola tanárai. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ február 28áig, 8 és 20 óra között.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 7-én 16.00 óra:
Bumfordi, 8-án 10.00 óra: Bátor sün. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
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, 30/554-3473.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket az Alkotó tagtársak 18. rendezvényére. Bemutatkozik:
Czimbula Novák Ibolya. A tagtárs Szövetségben Önmagammal c. kötetét bemutatja: Madár János költõ, író, esszéista,
Maklári Bódi István irodalombarát. Ideje: február 9-én 16.30tól. Helye: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

Február 7., szombat 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Apropó – Ez mind én leszek egykor – Szabó Réka
szólója, a Tünet együttes vendégjátéka, Bérletszünet,
Krúdy Kamara
Február 9., hétfõ 14.00 Hair, Kazinczy bérlet, Nagyszínpad
Február 10., kedd 10.00 Hair, Berzsenyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Február 11., szerda 14.00 Hair, Hunyadi bérlet, Nagyszínpad
Február 12., csütörtök 14.00 Hair, Móra bérlet, Nagyszínpad
A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola Pályázati Hangversenye február 11-én 18.00 órától az iskola hangversenytermében.
Zsadányi Zsolt festõmûvész munkáiból nyílik kiállítás február 12-én 17.00 órakor a Nyíregyházi Városi Galéria emeleti termeiben. A tárlatot Székhelyi Edith festõmûvész nyitja
meg, gitáron közremûködik Jánvári György.

„JÁTÉKOS TUDOMÁNY”,
A FIZIKA CSODÁI...
...címmel interaktív kiállítás és játszóház nyitja meg
kapuit február 9–15-éig a Váci Mihály Kulturális Központban 10.00–18.00 óra között.
Több mint 50 eszköz, érdekes fizikai jelenségek, érzéki csalódás részlege, fizikai törvények, jelenségek,
mindezek játék formájában! A kiállítás egyénileg és csoportosan is látogatható, idõpont kérése: 42/411-822/105.
Információ: www.vacimuv.hu.
Márkus Barbara önálló estje – Szerelem ma és a múltban.
Valentin-nap február 14-én 19.00 órától a Cafe Frei rendezvénytermében (Bocskai u. 15.).
Harcosok – A remény arcai címû fotókiállítás a Korzó Bevásárlóközpontban. Tizennyolc ember, akiknek közös a sorsa, mert mindannyian megvívták harcukat a rákkal... Megtekinthetõ: március 31-éig. A kiállítás anyagából fotóalbum
készült, melynek megvásárlásával a Rákbetegek Országos
Szervezetét támogatják.

A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérést tart február 13-án 15.00–17.00
óráig a Városmajori Mûvelõdési Házban. Információ: 42/434002.

A MAGYARSÁG ÉRDEKE...
A Három Vármegye Kulturális Egyesület 2015. február 11-én 18.00 órai kezdettel elõadást szervez. Téma: A
magyarság érdeke az orosz–ukrán béke.
Elõadók: Mirkóczki Ádám, az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja, Gyöngyösi Márton, az
Országgyûlés Külügyi Bizottságának alelnöke.
Helyszín: Nyíregyháza, Szarvas utca 1–3. (Szarvas Irodaház).
Én változtatni akarok...! Szeretnél egy nem szokványos és
egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Február
13-án lehetõséged nyílik rá, 17.00–18.30-ig Nyíregyházán,
a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó:
Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus ingyenes. Szükséges kellék: jógamatrac vagy ülõpárna, kényelmes viselet, toll. Ha ez az idõpont nem megfelelõ, a program
kéthetente újra indul a Korzó Bevásárlóközpontban. Az elõadás idõtartama 2x1,5 óra.
Kultúrházak éjjel-nappal 2015 – központban a mozgás, az
egészség – február 13-14-én a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban (Toldi u. 23.). Bõvebben: www.vokevmk.hu.
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15

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL
A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszakban megmozdultak a város különbözõ civil egyletei, hogy jelmezestély, teaestély, vígestély vagy egyszerûen csak álarcosbál néven Karnevál hercege elõtt hódoljanak. Az általában jótékony céllal meghirdetett rendezvényeket a Nyírvidék is beharangozta, majd röviden tudósított is róluk. A
bálok sorából kiemelkedtek a Jótékony Nõegylet rendezvényei, amelyeket általában a farsang utolsó napjára, húshagyó keddre idõzítettek. Az árva leányok és elaggott öregek felkarolását célul tûzõ egylet báljainak erkölcsi és
anyagi sikereinek titka a szervezõ nõegyleti tagok minden
apró dologra kiterjedõ figyelmessége volt. Pompásan sikerült és szép bevételt hozott az 1888-as teaestélyük is,
amelyrõl „a vendégek egy nagy része reggel 6-7 óra felé
csak azért volt kénytelen hazamenni, mert minden enniés innivaló elfogyott, s a legvastagabb g-húr is elpattant a
Benczy Gyula hegedûjén”.
A báli mulatságokat sokáig a nagyvendéglõ tánctermében rendezték. A mai Hõsök szobra helyén álló épület
azonban 1888 novemberében leégett. Ezt követõen a fõgimnázium tornatermét, majd az evangélikus elemi iskola dísztermét alakították át báli célokra. Igazi megoldást a
Korona szálló megépítése jelentett, amely egyben a város
szállodai gondjait is enyhítette. A szállót 1895 novemberében adták át a nagyközönségnek és a következõ évben
már a farsangi bálozók is birtokba vehették. Itt már na-
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gyobb helyen és méltóbb körülmények között rophatták a
francia négyest, a polkát, a valcert és a csárdást a táncolók. 1922-ben örömmel nyugtázta a tudósító, hogy Karnevál herceg „fejedelmi trónjához ezrek és ezrek járul-

tak. Bál bált követett, ifjak és leányok a társadalmi osztályok valamennyiébõl táncos kedvvel libbentek át a Korona nagytermén. Kevés ember van, aki ezen a farsangon
ne táncolt volna. Rég pihenõ bokák verõdtek össze a muzsika rigmusára. Táncoltak ifjak, öregek.” Ekkor már
Benczy Gyula helyett Mantu Aladár és csapata húzta a
talpalávalót.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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