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MEGÚJUL A SZABADTÉRI.
A helyi kulturális élet
támogatása jegyében a
kormány segítséget nyújt a
városi szabadtéri színpad
felújításához. A részletekrõl dr. Kovács Ferenc
polgármestert kérdeztük.

4
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TÖLGYES UTCA.
Olvasónk, a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának
lakója kérdezett rá levelében a Tölgyes utcai
esetleges felújításokra, amit
továbbítottunk az önkormányzat válaszadójához.

6
HATOTT A VÁROSRA.
Jósa Andrásról emlékeztek
meg Nyíregyházán, a 19.
században élt polihisztor
születésnapja alkalmából.
A néhai fõorvosról, régészrõl kórházat, múzeumot és
egy városrészt is elneveztek.
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TEREFERE PÉCSI ILDIKÓVAL

ÓVODÁK A NYIREGYHAZA.HU-N!
Új menüponttal bõvült a nyiregyhaza.hu! A város hírportálján – az idõskorúakhoz hasonlóan – az óvodás korosztály is
külön figyelmet kapott. A 34 önkormányzati fenntartású intézmény saját felületen kommunikálhatja ezentúl a róla szóló híreket, eseményeket. Így az oktatási-nevelési intézmények
még könnyebben érhetik el a szülõket. Az „Óvodák” menüre kattintva (mely egyébként a „Hírek” almenüjében is felfedezhetõ) azonnal látszanak az ovik saját kezdõlapjai, majd
további klikkelésekkel az idõrendi sorrendben fellelhetõ történéseik, sok képpel, galériákba is rendezve, a pedagógusok
saját szerkesztésében. Ha kíváncsiak a 3–7 évesek mindennapjaira, azt a nyiregyhaza.hu weboldalon a törekvések szerint mostantól teljes körûen megtalálják!
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Fotó: Szarka Lajos

MEGJÖTT A MIKULÁS!

A gyermekszívek hevesebben dobognak december 6., Miklós napja tájékán. A jóságos Mikulás bácsi nemcsak az óvodákba, esetleg otthonaikba érkezik a nyíregyházi gyermekeknek, hanem a Kossuth téren is találkozhatnak
vele (képünkön), sõt, ezekben a napokban a Városházára is beköltözik, ahol Mézeskalács-kiállítás is nyílt. Szintén az önkormányzat szervezésében vasárnap kezdetét vette a
már egy héttel korábban megnyílt, ínycsiklandó illatokat árasztó forgatag részeként a
kulturális programsorozat, mely kedden, csütörtökön és vasárnap délután csábítja a belvárosba a szórakozni, ünnepelni vágyókat. (Részletek a 7. és 12. oldalakon.)

MEGÚJULT SÓSTÓ EGÉSZE
Hivatalosan is lezárult a Sóstógyógyfürdõt érintõ komplex, 2,1 milliárd forintos szolgáltatásfejlesztési és funkcióbõvítõ projekt – jelentette be hétfõi sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója és
Ágoston Ildikó, a térség önkormányzati képviselõje.
A turisztikai projekt célja az volt, hogy NyíregyházaSóstógyógyfürdõ gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát még szebbé teszi az itt lakók és a turisták számára.
A KÖZPONTI PARKTÓL AZ ANDOK VILÁGÁIG
A projekt fizikai megvalósítása 2013-ban kezdõdött,
melynek köszönhetõen megújult a sóstói központi park és

a sóstói tavak körüli sétányrendszer, valamint új parkolók
is létesültek mind az állatpark, mind a fürdõ mellett. Továbbá elkészült a múzeumfalu melletti Pálinkaház, megépült az Andok világa az állatparkban, és az állatkifutók.
Az Aquarius Élményfürdõ új gyógyászati szárnya is elkészült. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta: a gyógyászati kezelésszám növekedése is a fejlesztéseknek köszönhetõ a sóstói Aquarius
Élmény- és Gyógyfürdõben. Míg 2010-ben összesen 60
ezer kezelést bonyolítottak az intézményben, addig ez a
szám bizonyíthatóan évrõl évre 10–20 ezerrel növekedett.
Idén ez a szám már elérte a 130 ezret.
A múzeumfalu melletti út és sétány új külsõt kapott, a
sóstói közparkokban pedig több száz túlkoros díszfát, évelõ
növényt, valamint cserjét és sövénynövényt telepítettek,
illetve több ezer négyzetméter sétány újult meg. (Folytatás a 3. oldalon.)

A projektzáró ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester,
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ és dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója

A HÉT

NOVEMBER 25., SZERDA

NOVEMBER 25., SZERDA

EMLÉKTÁBLÁNÁL TISZTELEGTEK

VÉRADÓK NAPJA

Reviczky Imre vezérõrnagynak több
ezer zsidó köszönheti életét, neve a humanizmus és a segítõkészség szimbólumává vált. Születése 119. és a holokauszt
71. évfordulója alkalmából a volt Hadkiegészítõ Parancsnokság falán elhelyezett
emléktáblánál tisztelegtek emléke elõtt.

A Magyar Vöröskereszt minden évben a Véradók Napján mond köszönetet azoknak, akik önzetlenül segítenek
társaikon. Nekik szerdán, a megyeházán ajándékot és emléklapot adtak át.
A megyében az elmúlt évben 4500 új
donor nyújtott segítséget.

ÚJ UTAT ADTAK ÁT OROSON IS
Múlt héten csütörtökön felavatták és
jelképesen átadták Oroson a Tujafa utca
és a Tujafa köz 1050 méter hosszú leaszfaltozott útszakaszait. A területen
nyolc csapadékvíz elvezetésére alkalmas
szikkasztókutat is kiépítettek a munkások. A beruházás 74 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg.
Dr. Tirpák György, a térség önkormányzati képviselõje azt mondta: minden aszfaltos útnak nagyon örülnek Oroson, de az
elmúlt 25–30 év lemaradásait nem lehet
egy ciklus alatt behozni. A képviselõ szerint már elindult egy folyamat, amely remélhetõleg fel is gyorsul a jövõben és egyre
több utca lakói örülhetnek majd az ilyen
fejlesztéseknek.

NOVEMBER 25., SZERDA

NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

NÕK ELLENI ERÕSZAK

FORGALMIREND-VÁLTOZÁSOK

A nõk elleni erõszak világnapján önkéntes napot tartottak a Magyar Vöröskereszt Anya-Gyermek Segítõotthonában. Az otthoni bántalmazás elõl elmenekült édesanyákat a szakemberek tanácsokkal látták el, hogy miként kezdhetnek új életet.

A Pacsirta utcán a Bethlen Gábor utca
felõl megállási tilalmat rendeltek el a Rákóczi utcáig. Szintén forgalmirend-változás a belvárosban: a Keskeny utcát
egyirányúsították, behajtani csak az
Univerzum üzletház felõl lehet. A Keskeny köz felõl pedig behajtani tilos.

NOVEMBER 27., PÉNTEK

NOVEMBER 27., PÉNTEK

ADVENT AZ IDÕSEKNÉL

PROJEKTZÁRÓ A FÕISKOLÁN

A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ 2. sz. Idõsek Klubjának tagjai
az orosi Herman Ottó Általános Iskola
diákjaival közösen adventi koszorúkat
és karácsonyi asztali díszeket készítettek. A vidám hangulatú eseményen
szebbnél szebb mûvek születtek.

Lezárult a települési szennyvizek
környezettudatos tisztítását célzó projekt a Nyíregyházi Fõiskolán. A kutatócsoport olyan módszereket fejlesztett
ki, amelyek segítségével ki tudják vonni
a szennyvízbõl a belekerült gyógyszermaradványokat.

Az útátadáson Bocskai Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, dr. Tirpák
György önkormányzati képviselõ és
Nevelõs János, az útépítést kivitelezõ
NEV-ÚT Kft. ügyvezetõje

STARTRA KÉSZ TRAFFIPAXOK

Fotó: police.hu

NAPRÓL NAPRA

A kamerák felszerelési
helye a megyében
Az összes fix telepítésû közúti intelligens
kamera felszerelési helyét véglegesítette a
rendõrség. Nyíregyházán az Orosi úton, a
Pazonyi úton és a László utcán szereltek
fel kamerákat. A berendezések egyelõre
nem mûködnek, az éles üzemeltetés idõpontjáról a rendõrség tájékoztatja majd a
közlekedõket.
Magyarországon 132 közúti helyszínen

365 darab fix telepítésû közúti intelligens
kamerát helyeznek ki. Az ország több pontján zajlik a mûszaki berendezések telepítésének munkálata. Ezekkel nemcsak a gépjármûvek sebességét mérik majd, figyelik
többek között a biztonsági öv használatát,
a behajtási tilalom megszegését, a kötelezõ haladási irányra vonatkozó elõírások betartását és például a záróvonal átlépését is.

NYÍREGYHÁZA A TÉMA
NOVEMBER 30., HÉTFÕ

DECEMBER 1., KEDD

IRODALMI KÁVÉHÁZ

INTEGET A MIKULÁS

A Borbányai Mûvelõdési Ház adott
otthont a Váci Mihály Irodalmi Kávéház
Életutak elnevezésû ünnepségének. A
borbányai születésû Ladányi András (vájár, népmûvelõ, tanár, újságíró, költõ,
író, szerkesztõ, fotómûvész) portréjával
ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.

A Mikulás ebben az évben is integet
a Búza téri piaccsarnok tetejérõl, egészen vízkeresztig. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai 2013-ban állították
helyre a másfél mázsás Télapót, amely
évtizedeken keresztül a Kelet Áruház
tetején díszelgett.

Nyíregyháza és a Magyar Turizmus
Zrt. ezúttal Szlovákiában népszerûsítette a város turisztikai kínálatát. Dr.
Kovács Ferenc polgármester vezetésével november 23-án egy nyíregyházi
delegáció utazott Poprádra, valamint
a közeli Kassára, ahol újságírókkal és
turisztikai szakemberekkel találkoztak.
Az Európa Hotel különtermében a
szakmai program vendégeit dr. Kovács
Ferenc polgármester is köszöntötte, aki
egyébként tárgyalást folytatott Jozef
Svagerko polgármesterrel a két város közötti gazdasági kooperáció építésérõl.

MÉG AKTÍVABB JELENLÉT

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
2

2015. DECEMBER 4.

Elõadást tartott többek között Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Gajdos
László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója és dr. Podlovics Roland, a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója is.
– A workshop központi témája a

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje
elõadásában a téli ajánlatokra helyezte
a hangsúlyt
gyógyászati kezelések voltak, természetesen az állatpark új attrakciói sem maradhattak ki a prezentációkból. A sikeres bemutatkozás folytatásaként jövõre
még aktívabb piaci jelenlétet tervez a
város a szlovák piacon – tájékoztatta lapunkat Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A SZABADTÉRI SZÍNPAD MILLIÁRDOS MEGÚJULÁSA (III.)
Attól függõen, hogy mely generációhoz tartozik,
mindenki másképpen hívja ezt a belvárosi színpadot.
Ki kertmozinak, ki szabadtéri színpadnak, ki csak szabadtérinek nevezi, de egy valamiben minden nyíregyházi egyetért: városunk egyik különlegesen szeretett
kulturális színterérõl van szó. A Modern Városok Program keretében a kormánnyal kötött szerzõdés 8. pontja így fogalmaz: „a helyi kulturális élet támogatása jegyében a kormány segítséget nyújt a városi szabadtéri színpad felújításához” – a részletekrõl, a sorozat
harmadik írásaként dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza
polgármesterét kérdeztük.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Polgármester úr, mit jelent pontosan a felújítás?
– A város szívében lévõ szabadtéri színpadra az elmúlt
években kiemelten figyeltünk, mert 2010-re a szinte a
használhatatlanságig lepusztult épületet kötelességünk
volt megmenteni a város számára. A mûemléki védettség
alatt álló épületen a folyamatos karbantartás, állagmegóvás mellett olyan nagyobb
léptékû felújítást is el tudtunk
végezni, mint a széksorok
cseréje. Csak tavaly például
2,5 millió forintot költöttünk
a szezon kezdete elõtt a szabadtérire, a rózsalugas és más
zöldfelületek ápolására, nagyobb karbantartási munkáDr. Kovács Ferenc
latokra.

A KÍNÁLAT IS BÕVÜLT
Emellett természetesen a nyári programkínálatra is kiemelten figyeltünk és 2011 óta évrõl évre bõvítettük a mûsornaptárt. A Móricz Zsigmond Színházhoz visszakerült a
nyári programok szervezésének lehetõsége, az idei nyári
évad nézõszámai pedig visszaigazolták ennek a döntésnek
a helyességét. Tehát mostanra elmondhatjuk, megvan az
indokoltsága annak, hogy tovább lépjünk és végre egy teljes, mûemléki igényû rekonstrukciót valósítsunk meg.
– Megõrizzük a szabadtéri színpad egyedi hangulatát?
– Az építmények korszerû energetikai felújítása mellett
a cél az, hogy egy modern, a mai kornak megfelelõ technikai felszereltségû nyári színházi játszóhely és koncerthelyszín jöjjön létre. A felújítás során azonban különösen
figyelünk majd arra, hogy a szabadtéri színpad egyedi formavilága, különleges hangulata ne sérüljön majd.

Szabadtéri színpad: Tömött sorok a Szabadtéri Nyár elõadásán

ORBÁN VIKTOR: KULTÚRVÁROS,
LOKÁLPATRIÓTÁKKAL
– Kultúrvárosban vagyunk. Persze, örülnek az ipari
parknak, meg minden másnak is, de az, hogy a szabadtéri színpad felújítására lesz egymilliárd forint, osztatlan lelkesedést váltott ki. Ez egy gazdasági szempontból zakatoló város, de ennél több: van múltja, kultúrája, atmoszférája, és a kultúra fontos minden egyes
lokálpatriótának. Ha már egyszer úgy adta a jó sors,
meg a nyíregyháziak bölcsessége, hogy egy itteni színtársulati tagot választottak meg parlamenti képviselõnek, õ meg szívén hordja a kultúra dolgát és elém tette ezt a javaslatot, ami szakmai szempontból kiállta a
próbát, akkor valósítsuk meg! (Részlet a november 13án, a Nyíregyházi Naplóban megjelent miniszterelnöki
interjúból.)
A teljes felújítás természetesen azt is jelenti, hogy megújulnak a fénytornyok, a portaépület, a büfé kiszolgálóhelyiségei és mindkét kapu. Szeretném kiemelni, hogy a
kerítés felújítása kapcsán szeretnénk biztosítani azt is, hogy
a szabadtéri környékén lakók zajterhelését hangterelõ
megoldásokkal csökkentsük, így egy évtizedes problémát
is kezelnénk ezzel.
– A háttér is modernizálódik?
– Szükséges a kiszolgálóhelyiségek felújításán túl új
épületrészek, öltözõk, zuhanyzók megépítése is, hiszen a
régi épületekben egy komoly színdarabot már nem tudnak kiszolgálni a régi helyiségek.

AKADÁLYMENTESEN, KORSZERÛEN
– A nézõtér is új köntösbe öltözik és teljes körûen akadálymentes lesz. Megújul a színpad is, amely új burkolatot és fedést kap, illetve új hang- és fénytechnikai helyiségeket is kialakítunk. A kormány támogatásának köszönhetõen közel 1 milliárd forintos fejlesztés valósulhat meg
a szabadtéri színpad felújítása során városunkban – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

PETNEHÁZY ATTILA:
ÉRTÉKÕRZÉS, MODERNITÁS
– Országgyûlési képviselõként és a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagjaként is elfogult vagyok a kormánnyal létrejött megállapodás ezen pontja
iránt. A felújítás során meg tudjuk óvni a szabadtéri
színpad minden értékét, a modern technikai megoldásokkal pedig talán nem túlzás azt állítanom, hogy
az ország egyik legkorszerûbb szabadtéri színháza
jön létre. A Kállay-kúria felújítása mellett ez lesz a
következõ öt év legjelentõsebb kulturális beruházása, amely reményeim szerint sok felejthetetlen elõadást, örömöt jelent majd a nyíregyházi közönség
számára – értékelte a fontos programpontot
Petneházy Attila, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

CSALÁDBARÁT FEJLESZTÉSEK SÓSTÓN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a több mint öt esztendõvel ezelõtt
kezdõdött beruházás az eredmények mellett újabb befektetési lehetõségeket is nyit a város fejlõdése szempontjából. A cél pedig az, hogy a múzeumfalu a következõ esztendõkben a harmadik turisztikai attrakció
legyen az üdülõövezetben, az állatpark és a fürdõ
mellett.
A száz százalékban európai uniós forrásból finanszírozott
beruházás részeként kiépült a tó körüli sétány és megtörtént
a Blaha Lujza sétány összekötése is, ezzel biztosítva a tavak
körbejárhatóságát. A Sóstót célzó fejlesztések sorában kapott helyet a futók kényelmét szolgáló rekortánpálya is.

KÜLTÉRI TÁRSASJÁTÉK
A Csónak és a Szódaház utcák keresztezõdésében
ugyancsak a beruházásnak köszönhetõen óriás mesefigurákkal színesített családbarát játszótér fogadja a kikapcsolódni vágyó gyermekeket és szüleiket.

Pillanatkép a gyógyászati szárnyról
A sétányok között kialakuló zöldfelületeken aktív pihenést célzó utcabútorokat helyeztek el. Multifunkciós sportpálya, lengõtekepályák, tûzrakóhelyek, pingpongasztalok,
játszóvár, életnagyságú kültéri társasjáték, fa piknikasztalok
és egyedi épített napozóágyak várják a kilátogatókat. Szintén a projektnek köszönhetõen megújult a sóstói sziget és a
híd is. Ezekre azért volt szükség, mert a híd faburkolata elhasznált, hiányos, a sziget sétányai és növényzete pedig leromlott állapotúak voltak. Felújították a sétányokat, új utca-

bútorokat és kandelábereket helyeztek ki. A külsõ sétánykör
térburkolatot kapott, míg a belsõ körív és a csatlakozó sétányrészek az eredeti gyöngykavicsos sétányok maradtak a
sziget természetes hangulatának megõrzése érdekében.
A projekt részeként felújították a csónakházat és a hozzá kapcsolódó épületeket, mûtárgyakat is. A csónakázótavon a kor színvonalának megfelelõ öt elektromos csónakot és az azok szállításához szükséges jármûvet szereztek be.
2015. DECEMBER 4.
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TÖBBEN VETTÉK BE AZ ÁLLATPARKOT, MINT AZ EGRI VÁRAT
Curt nem mutatott nagy érdeklõdést Koppenhágában az orrszarvúlányok iránt, ezért már három éve,
hogy Magyarországra jött szerencsét próbálni. Hamar
bele is szeretett Shakiba, a nyíregyházi park rinocéroszába, az utód pedig már úton is van. A kis orrszarvú
azonban csak egy lesz azon állatok közül, akikkel gazdagodhat a jövõben a Nyíregyházi Állatpark. A sóstói
létesítmény mögött álló, és a hamarosan kezdõdõ következõ szezonról Gajdos László igazgatóval beszélgettünk, a sikeres százforintos, adománygyûjtõ szombat után.
Szerzõ: Bruszel Dóra
– Különleges évet zártunk: Európa legjobb állatkertje
lett saját kategóriájában a Nyíregyházi Állatpark. Ez minket is megdöbbentett. Persze igyekeztünk úgy dolgozni
az elmúlt idõszakban, hogy minden évben egyre jobbak
legyünk, de nem hajtott semmilyen verseny bennünket.
Egyszerûen csak szerettünk volna Nyíregyházán és Magyarországon egy különleges, nem mindennapi állatbemutatót létrehozni – kezdte a beszélgetést az igazgató,
aki hozzátette, a különlegességet a hely szelleme is adja,
hiszen a 300 hektáros tölgyerdõben 35 hektáron, szinte
természetes környezetben van lehetõségük bemutatni az
állatokat.

GYÕZELEM A VIKTÓRIÁVAL

Egyedülálló látványvilág az Ócenáriumban

A RANGSOR ÉLÉN, EURÓPÁBAN
– Erre az állatkerti minõsítési rangsorra eddig még soha
nem sikerült felkerülnünk. Minden állatkert küzd, hogy
helyet kaphasson rajta. Az, hogy nekünk sikerült, egy komoly szakmai visszajelzés, hiszen azt jelzi, a szakmán

Jövõre 20 éves a Nyíregyházi Állatpark, egész évben nagyszabású ünnepségsorozatot tervezünk, melynek elsõ eleme
lesz március végén, húsvétkor a Sóstó-projekt keretén belül
épült, az Andok élõvilágát bemutató kalandösvény átadása.
Az igazgató a jövõre nézve még elmondta, szeretnék, ha
minél több új állatbemutatóval tudnák fogadni a látogatókat
és terveik között szerepel az is, hogy további új fajokat hozzanak az állatparkba. – Még van hova elõre jutni, de most
már úgy szeretnénk, hogy a régi, nem megfelelõ épületeket
lebontjuk, és azok helyére építjük az újakat, hiszen nem akarunk területet elhódítani az erdõtõl. A legfõbb célunk pedig
az, hogy elérjük a 450 ezres látogatószámot.

SEGÍTÕ NYÍREGYHÁZIAK

bajszú tamarin és a csupasz turkáló is – ezek pedig, a sajátos aquariumbemutató mellett, mind nagy sikert arattak
a látogatók körében. – Az idei szezon remekre sikerült,
hiszen várhatóan 430 ezres látogatottsággal zárjuk az évet.
Több látogatónk volt, mint az egri várnak és már évek óta
Magyarország leglátogatottabb vidéki állatkertje vagyunk,
ehhez jött a már említett öröm, hogy az 500 000 látogató
alatti kategóriában elsõk lettünk Európában.

Adományokkal érkeztek a látogatók a 100 Ft-os napra
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ÁLLATBEMUTATÓK, FEJLESZTÉSEK

Fotó: Orbán Viktor facebook-oldala

Az idei évtõl pedig nagyon sokat is vártak, hiszen ismét
újdonsággal indultak: a Viktória házzal, amit már a növények is kezdenek benõni. Ott él a hatalmas aligátor, a
ritka páncélos krokodil, az október végén született sörényes hangyász, a pókmajmok, az inka kakadu, a császárIdén is megszervezte jótékonysági napját a Nyíregyházi Állatpark. A látogatók mindössze 100 forintért válthattak oda belépõjegyet szombaton. A szervezõk csupán annyit kértek a vendégektõl, hogy vigyenek magukkal valamilyen adományt, amit 16 szervezeten keresztül
juttatnak el a rászoruló családoknak. Az állatparkba több
mint 9 ezren látogattak ki, ruhanemûkkel, játékokkal,
tartós élelmiszerekkel érkeztek, amiket szétválogatva, teherautókra pakoltak a SóstóZoo munkatársai. A nap végére 10 teherautónyi adomány gyûlt össze.

sünk is. Maláj tigrisbõl a világon 20 él állatkertekben, abból kettõ Sóstón, és nálunk született idén elõször Európában afrikai elefánt bébi. Számos nemzetközi szervezetnek tagjai vagyunk, sõt több vezetõ testületében is részt
veszünk.

A miniszterelnök megetette az állatpark elefántját

MINISZTERELNÖKI ÍGÉRET
November elsõ felében Nyíregyházán járt Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Modern Városok Program megállapodását írta alá dr. Kovács Ferenc polgármesterrel.
Az egyes pontokat részletezõ sorozatunk folyamatosan
a harmadik oldalon olvasható, ám az állatparknak is
szentelt néhány mondatot, mely szintén a megállapodás része. Ezt idézzük most a november 13-án, a Nyíregyházi Naplóban megjelent exkluzív interjúból: – Van
egy elképzelésünk a vidéki magyar állatkertek fejlesztésérõl, meg kell néznünk, hogy hogyan oszthatják el
egymás között ezek a városok a forrásokat. De biztos,
hogy a nyíregyházi állatkert fejlesztése nem marad el –
nyilatkozta a kormányfõ.
belül is értékelnek minket – magyarázta az igazgató. A
minõsítés 40 szempont szerint történt. A szakemberek vizsgálták a helyszínt, kitöltettek kérdõíveket, és például megnézték, hogyan gazdálkodik az állatkert, vagy hogy áll az
oktató-nevelõ munkához. – Több mint 3000 diák tanult
nálunk valamilyen formában. Nagy siker a nyári ZooSuli,
jövõre gondolkodunk azon is, hogy az õszi szünetben is
lesz egy ilyen hét. Kétségtelen, hogy sok gyerek látogat el
hozzánk. Európai hírûek vagyunk, hiszen sok olyan faj él
nálunk, amelyek nemcsak Magyarországon, de Európában is ritka. Van homoki tigriscápánk, komodói óriás sárkányunk, bali seregélyünk, vagy maláj és szumátrai tigri-

KOMOLY TERVEINK VANNAK
– Az állatpark, mely mint cég, a város 100 százalékos
tulajdona, összes fejlesztéséhez a forrást az önkormányzat biztosítja. A városvezetés és én személyesen is folyamatosan lobbizunk az állatkertért. Az Andok ösvény építése most zárul, idei attrakció a Viktória ház egy külön
programban, de ne feledkezzünk meg a fókashow lelátójának és a parkolónak a bõvítésérõl, a Sóstó-projekt keretében. Minden évben történt valami és nagyon komoly
fejlesztési tervünk van, amelyrõl a kormányzattal tárgyalunk – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Gajdos László igazgató szeptember végén jelentette be: Európa legjobb állatkertje lett saját kategóriájában a Nyíregyházi Állatpark

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

A TÖLGYES UTCA MEGÚJÍTÁSA IS AZ ELKÉPZELÉSEK RÉSZE
Olvasónk, a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának
lakója kérdezett rá levelében a Tölgyes utcai esetleges
felújításokra, amit továbbítottunk az önkormányzat válaszadójához.

OLVASÓI LEVÉL
„A Nyíregyházi Napló november 6-ai száma foglalkozott a sóstói beruházásokkal és fejlesztésekkel. Én a
Nyíregyháza Városi Református Egyházközség által
fenntartott Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának lakója
vagyok, 300 lakótársammal. Az intézményben 160
dolgozó keresi kenyerét. Az otthonunk a Tölgyes utcában van, ami a Krúdy Vigadótól 150 méterre található.
Mi örülünk a Sóstó-fejlesztésnek, de elszomorodunk,
ha az idõsek otthonának megközelítésérõl van szó. A
8-as busszal érkezve egy félig elkészült járdán juthatunk el az otthonig, mely 3 nem üzemben tartott sínpáron halad át. Kerekesszékkel lehetetlen a közlekedés;
esõ után a járóképes lakók, dolgozók és látogatók sárban kénytelenek átkelni a használaton kívüli sínek között. A személygépkocsis látogatók sem járnak jobban,
a Tölgyes utcán levõ kanyarban olyan aszfalttoldozás
van, ami a gépkocsiknál súlyos károkat okoznak. Még
valamit a Tölgyes utcáról, rövid utat jelent Sóstó és
Nyírszõlõs között, valamint a kerékpárosok és futók is
szívesen használják ezt az utcát. Tehát mi a Tölgyes
utcával is Sóstóhoz tartozunk, és nem szeretnénk lemaradni az üdülõkörzet fejlesztésétõl. Kérjük az önkormányzat segítségét.
Gyurján László, sóstói lakos”

A KÖZELI TERVEK KÖZÖTT SZEREPEL
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város terveiben szerepel a
Tölgyes utca teljes hosszában, 6 méter szélességre történõ
bõvítése. A bõvítéshez szükséges tervdokumentáció már
elkészült, engedélyeztetése folyamatban van. Elõreláthatóan 2017. évben a létesítmény is meg fog valósulni. Ezen túl
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítését is tervezi a város, amely a Tölgyes utca szélesítési munkáinak be-

sére. Alternatív közlekedési útvonalnak javasoljuk, hogy a
buszmegállóból a múzeumfalu irányában kiépített új járdán közlekedve, majd a Tölgyes utcára fordulva – a jelenlegi viszontagságok elkerülésével, kicsit hosszabb útvonalon – közelítsék meg az otthont.” – tájékoztatott az olvasói
levélben megfogalmazottak kapcsán Gál István, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály út- és közmûberuházója.

SOKMILLIÁRDOS MODERNIZÁCIÓ

A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona idén elnyerte a
legvirágosabb intézmény díjat, október végén pedig
egy kegyeleti emlékhelyet is kialakítottak ott
fejezését követõen kerül ütemezésre és a város pénzügyi
lehetõségeinek figyelembe vételével fog megvalósulni. Az
olvasó által említett járdával kapcsolatosan egyeztetést folytattunk a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.-vel és megállapításra került, hogy jelenleg nincs lehetõségünk terület hiányában a járda bõvíté-

Mint a hírekbõl ismert: az önkormányzat az elmúlt
esztendõkben saját erõbõl rengeteg út- és járdafelújítást, valamint -építést valósított meg. A témában megkérdeztük a NYÍRVV Kft.-t, hiszen a kivitelezés alapvetõen a Városüzemeltetéshez kapcsolódik. Szabó Edina,
a cég sajtósa tájékoztatása szerint út- és járdafejlesztésre 2015-ben bruttó 754 millió forint önkormányzati forrást fordítottak. Rendes Sándor, az önkormányzat sajtószóvivõje a téma kapcsán még arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évben számos, pályázati forrásból,
és állami finanszírozással megvalósult beruházás is zajlott. Így külön, jelentõs támogatottságú projektek keretében valósult meg például a Csaló köz és a Garibaldi
utcák felújítása, a kerékpárutak fejlesztése (például a
Korányin), a körforgalmak (a Víztoronynál, Oroson, a
Tiszavasvári úton), s maga a nyugati elkerülõ is. Mint
hangsúlyozta: közlekedési szakemberek szerint Nyíregyháza az út- és járdaépítések tekintetében legalább
két évtizedes lemaradásban volt 2011-ig, amelyet nyilván nem lehet egy-két év alatt bepótolni.
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AZ EGÉSZ VÁROSRA HATOTT A SZERÉNY GÉNIUSZ TAVASSZAL FOLYTATÓDIK
Jósa Andrásról emlékeztek meg kedden, Nyíregyházán, a 19. században élt polihisztor születésnapja
alkalmából. A néhai fõorvos, régész munkásságát elismeri a hálás utókor, ezért is neveztek el róla kórházat,
múzeumot és egy városrészt is a szabolcsi megyeszékhelyen.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Dr. Kovács Ferenc polgármester a megemlékezésen azt
mondta, Jósa András példamutató életet élt, szerénysége
közismert volt és mindig segítette az itt élõket, így nem
véletlen, hogy az utókor a mai napig hálás neki.

kiváló orvos volt, aki ráadásul innovatív módszerekkel
igyekezett gyógyítani Szabolcsban. A fõigazgató elmondta, orvosként elõször Jósa András amputált Nyíregyházán.
Speciális nõgyógyászati mûtéteket hajtott végre, de még
Robert Kochhal is találkozott annak érdekében, hogy a
TBC gyógyításában nagyobb sikereket érjen el. Az orvos
születésnapja egyben a múzeum napja is, ezt már Bene
János hangsúlyozta. Az alapítóra idén elõadásokkal és
speciális kiállításokkal emlékeznek.
– Mindezek a rendezvények tovább színesítik az egyébként is színes palettát, ami a városban van és mi ehhez egy
sajátos világot teszünk hozzá, a mûtárgyak világát, mert ez a
dolgunk, hogy ezeket összegyûjtsük, feldolgozzuk, tartalommal töltsük meg és kiállítsuk – hangsúlyozta az igazgató.

Évadzáró elõadását tartotta múlt héten szerdán a
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája Nyíregyházán. A Váci Mihály Kulturális Központ elõadótermében ez alkalommal dr. Jankáné prof. dr. Puskás Bernadett a Könyvek könyve a mûvészetben címmel vezette be a hallgatóságot a Biblia világába.
A rendezvényen jelen volt dr. Ulrich Attila alpolgármester is, aki hangsúlyozta, a mai magyar elöregedõ társadalomnak az idõs generáció ugyanolyan fontos tagja,
mint az ifjúság, ezért a város vezetése igyekszik a lehetõségekhez mérten támogatni a szépkorúakat. Ebbõl a gondolatból született meg a Szépkorúak Akadémiája is, amelynek célja elõsegíteni nemcsak testben, de elmében is az
aktív idõskor megélését.

ÁPOLJÁK JÓSA NAGYAPA HAGYATÉKÁT

Dr. Bene János múzeumigazgató (jobbról) és Bogdan
Kaczmar, a Rzeszówi Regionális Múzeum igazgatója,
aki a fotón látható ajándékkal érkezett az eseményre
– A fõispánnal és néhány szabolcsi úrral alapította meg
a Régészeti Egyletet és a múzeumot, és nem véletlen, hogy
a kórház is az õ nevét vette fel, hiszen az induláskor még
az akkori Szent Erzsébet közkórház alapításában is részt
vett, és az sem véletlen, hogy a város, Nyíregyháza, úgy
emlékszik rá, hogy egész városrészt nevezett el róla.
Dr. Adorján Gusztáv arról beszélt, hogy Jósa András

Jósa András születésnapja alkalmából idén a leszármazottakat is elhívták Nyíregyházára. Déd- és szépunokák
jöttek el a városházára. Itt volt Vígh András, a közmédia
szerkesztõ-riportere és fia is, aki megköszönte, hogy az
általuk csak Jósa nagyapának hívott õsük hagyatékát ilyen
gondossággal ápolja a város. Ifj. Vígh András ezen túl családi anekdotákat is mesélt Jósa Andrásról.
A családi szóbeszéd szerint lányai, ha valami szép, de
drága ruhát szerettek volna kapni, azzal próbálták meggyõzni Jósa nagyapát, hogy „de annyira hordják”! Mire a
válasz az volt, hogy „hordják hordják, a trágyát is hordják”. Annak idején a város egyik Sóstói útról nyíló utcájában számos ügyvédnek volt hétvégi háza, az utcát Jósa
nagyapa nevezte el „csaló köznek”, bizonyára az ott lakók foglalkozására utalva... – mesélte ifj. Vígh András.
A polihisztor születésnapja alkalmából együttmûködési megállapodást kötött a Jósa András Múzeum és a kassai
Kelet-Szlovákiai Múzeum. A megállapodás gyümölcseként
történelmi pipákból nyílt kiállítás a Széchenyi utcán. Emellett az Antal-Lusztig gyûjteménybõl is új festmények láthatóak a múzeumban.

NYÍREGYHÁZI ZARÁNDOKHÁZ A MÁRIA-ÚTON
Átadták a Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokházat Nyírszõlõsön. A Csabagyöngye utcai új létesítmény
január elejétõl fogadja a Mária-út vándorait. A 35 fõnek éjszakai menedéket nyújtó házat több mint 113
millió forintos európai uniós forrásból valósították meg.
Ezt nemcsak a Csíksomlyóba tartók, hanem a helyi
vallási közösség tagjai is használhatják.
Palánki Ferenc római katolikus megyés püspök szerint a
zarándoklat azt szemlélteti, hogy egész életünket valamilyen
úton töltjük el, aminek vannak állomásai. Az új épület jelentõsége pedig abban rejlik, hogy az úton lévõket be tudják
oda fogadni és bátorítani, valamint erõsíteni lehet ott õket.
Jászai Menyhért alpolgármester a megnyitón kiemelte,
az új létesítmény Nyíregyháza hasznára is válhat, hiszen
az ide érkezõ zarándokok megismerik majd a várost, és
elviszik annak jó hírét.

A szépkorút a jeles napon az önkormányzat nevében
Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ és
Bodzás Sándorné, a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársa köszöntötte fel
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A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Idõskorúak Akadémiájára egyre nagyobb az érdeklõdés. A program ki is nõtte a kistermet, ezért az utóbbi idõszakban az
elõadások a sokkal nagyobb színházteremben várták a résztvevõket. A város vezetése a folytatás mellett döntött, így jövõ
tavasszal újból lesz akadémia.

OLVASÁS ÉJSZAKÁJA
A Váci Mihály Tagintézmény 4. osztályos tanulói számára Olvasás éjszakája programot szervezett a közelmúltban osztályfõnökük, Bornemisza Lajosné. A kihívásra minden tanuló 1-1 mese felolvasásával készült.
Ezen túlmenõen otthonról hozott, és az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyveket lapozgattak a gyerekek,
valamint csoportokban nyelvi játékokon mérték össze
jártasságukat.

KORSZERÛ ÉPÜLET
A zarándokházban egy-, kettõ-, illetve 15 ágyas szobákban szállhatnak meg a vendégek, akik étkezést is kaphatnak, de szükség esetén a projekt részeként megvásárolt mikrobusz szolgáltatásait is igénybe vehetik.

AZ ÉLETMÛ-DÍJAS JENÕ BÁCSI 95 ÉVES
95. születésnapját ünnepelte a napokban Erdõs Jenõ,
nyugalmazott szakfelügyelõ, aki 2014-ben Inczédy
György életmû-díjat kapott Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlésétõl.

Az eseményt követõen dr. Ulrich Attila alpolgármester
és dr. Semsei Imre dékán oklevelekkel köszönte meg az
elõadássorozaton legaktívabban részt vevõ nyugdíjasok
közremûködését

Erdõs Jenõt Nyíregyházán, a megyében és országszerte
is nagyon sokan ismerik, szinte mindenki, akivel összehozta az éneklés, a zene. Kórusokat alapított Vajától Mátészalkáig, de nincs a megyében olyan énekkar, amellyel
ne lenne kapcsolata. Pályafutását kántortanítóként kezdte
1940-ben, a vajai iskolában. A háborús évek után következett Baktalórántháza, azután Mátészalka, ahol 1958-ban
megalapította a ma is mûködõ Mátészalkai Pedagóguskórust. Közben 10 esztendõn keresztül szervezte a megyében a Filharmónia bérleti hangversenyeit, ezerhatszáz
koncertet, tizenötezer felnõtt és ifjú bérletesnek. Élete jelentõs eseményének tartja azt a napot, amikor Kodály
Zoltán születésének 125. évfordulójára szervezett ünnepségen õt kérték fel a megnyitóbeszéd megtartására. Számtalan könyvet írt Mátészalka, Nyíregyháza és a megye
zenei életérõl, a népdaltól, a népzenétõl a komolyzenéig.
Jelenleg a Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési Intézet és
Továbbképzõ Központ szaktanácsadója.

HELYESÍRÁSI VERSENY
Városi helyesírási versenyt szerveztek a tagintézmény
3. osztályos tanulóinak. A résztvevõknek diktálás utáni
szöveget kellett minél kevesebb hibával leírni.
A 20 versenyzõ közül 1. helyezett Ternovics Mirella,
a Petõfi Sándor Tagintézmény, 2. helyezett megosztva
Oláh Hanna, a Petõfi Sándor Tagintézmény és Kulánda
Míra, a Kodály Zoltán Általános Iskola, 3. helyezett
Buzogány Regõ, a Kodály Zoltán Általános Iskola diákja lett.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

A NAGYCSALÁDOSOK IS PÁLYÁZHATNAK!

A Digitális Magyarország Program elsõként Nyíregyházán valósul meg. Mint ismert: ennek keretében 5000 laptopot és
1000 tabletet osztanak ki Nyíregyháza és
járása lakói között.
A nyíregyházi alprogram közel 1,7 milliárd forint hazai forrásból támogatja a rászorulókat ingyenes informatikai eszközökkel.
Hat célcsoport pályázhat, a nagycsaládosok,
a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk, a
nyilvántartott álláskeresõk és közfoglalkoztatási programban részt vevõk, a 45 év feletti munkavállalók, a megváltozott munkaképességûek és fogyatékkal élõ személyek,

valamint az aktív idõsek. Ezek közül kiemelkedõ szerepet kapnak a nagycsaládosok, bár
a november 16-án megnyitott programiroda munkatársai szerint eddig az aktív idõsek érdeklõdtek és pályáztak túlnyomó részt.
A pályázat beküldése egyszerû, hiszen a
www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza weboldalon található „pályázatok online beadása” menüpont alatt elektronikus úton, otthonról is továbbíthatja bárki a szükséges
adatlapot és dokumentumokat. Ha esetleg
valaki nem boldogulna vele, akkor a Luther
utca 3. szám alatt mûködõ, délelõtt 10-tõl
este 7-ig nyitva tartó programirodán segítenek mindenkinek.

FELHÍVÁS
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., a zökkenõmentes hulladékszállítás érdekében kéri a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a kommunális,
bio és szelektív hulladékgyûjtõ edényeiket a szállítási napokon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. Együttmûködésüket köszönjük!
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

DEMOKRÁCIA, TE DRÁGA! – ÜGYGERJESZTÕ FELJELENTGETÕK
Idén nyáron változott az adatigénylésrõl szóló törvény, amelynek legfontosabb eleme volt, hogy októbertõl az adatgazdák nemcsak a fénymásolás költségének megtérítését kérhetik az adatot igénylõtõl, hanem a valós költségeket. Annak ellenére, hogy a törvény hatályba lépett, még nem jelent meg az a végrehajtási rendelet, amely részletesen szabályozná a törvény alkalmazását. Így a különbözõ szervek költségeiben ez a tétel továbbra is tetemes mennyiségként
jelenik meg. Összeállításunkban annak jártunk utána, hogy mennyi többletmunkát és mennyi költséget
jelent ez a mindennapokban, milyen módon élnek a
demokrácia szabályaival az egyes állampolgárok és
az így megismert adatokat kik, mire és hogyan használják fel.
– Mennyire gyakori, hogy adatokat igényelnek az önkormányzattól?
– A nyíregyházi önkormányzatnál ez mindennapos gyakorlat, különbözõ ügyekben fordulnak hozzánk állampolgárok, felméréseket, statisztikákat készítõ szervek és újságírók – válaszolta kérdésünkre Rendes Sándor, az önkormányzat sajtószóvivõje. – Az igényelt adatokat és információkat a rendelkezésre álló ügyintézési határidõn
belül el is juttatjuk az érdeklõdõk számára.

MEGALAPOZOTTSÁG HIÁNYA
– Mennyi többletmunkát jelent ez az önkormányzatnak?
– Az átláthatóság biztosítása, a közérdekû adatokhoz
való hozzáférés állampolgári jog, az önkormányzatnak
pedig elemi érdeke és feladata is ezen jog biztosítása mindenki számára. Ezzel a joggal lehet élni és visszaélni is.
Van olyan ügyfelünk, aki hetente 3-4 adatigénylést nyújt
be, így az elmúlt két évben legalább 70 alkalommal élt
ezzel a jogával. Vannak persze notórius feljelentgetõk is.
Ahogy azt szokták mondani: ahhoz, hogy egy feljelentés
megszülessen, három dologra van szükség, kell papír, toll,
meg az illetékes hatóság címe. Ezen „ügyek” nagy része
a vizsgálati szakaszig sem jut el megalapozottság hiányában, de nyilván a sajtó számára ezek kevésbé érdekesek.
Az már annál inkább, ha valaki egy interneten keringõ
blogbejegyzésre hivatkozva feljelentést tesz, és az abban
található, sokszor az épeszûség határát súroló állítások
nyomán vizsgálat indul valamely szervnél. Sajnos, ez egy
országos gyakorlattá vált az elmúlt években, erre a média- és politikai mechanizmusra lehet azt mondani, hogy
jó vagy nem, de ez semmit sem változtat azon a tényen,

hogy az önkormányzatnak kötelessége adatokat szolgáltatnia.
– Még akkor sem, ha érezhetõen kifejezetten rossz
szándékúak ezek a kérdések?
– Szerintem ilyen kérdés nincs, legfeljebb rossz szándékú kérdezõ. Sajnos volt arra példa, hogy „újságíró kolléga” titkos felvételt próbált készíteni megfelelõen provokatív kérdéseket feltéve, vagy épp egy cégvezetõt kapott
úgy lencsevégre, hogy elfelejtette tájékoztatni errõl, ami
persze teljesen törvénytelen. Ez a fajta magatartás a médiumot minõsíti.

RENDÕRSÉG: VANNAK „VISSZATÉRÕK”
– Milyen gyakorisággal érkeznek feljelentések a
rendõr-fõkapitányságra, s milyen erõforrásokat köt le?
– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányságra, illetve a Nyíregyházi Rendõrkapitányságra
éves szinten több ezer feljelentés érkezik – ezt már Fülöp Gergely r. õrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje válaszolta. Van
néhány „visszatérõ” feljelentõ is, akik az általuk vélelmezett bûncselekmények gyanúja miatt több esetben
fordultak már hatóságunkhoz. A rendõrségnek minden
olyan esetet vizsgálnia kell, melyben a feljelentõ bûncselekmény gyanúját veti fel, kivéve, ha az esetet már
kivizsgálták, és újabb körülményre utaló adat nem merül
fel. Amennyiben nyomozás elrendelésére kerül sor, az
ügyet vizsgáló nyomozó bizonyítékokat szerez be, tanúkat hallgat meg, szakértõi véleményeket kér be. Ez
akár több hónapos munka is lehet, több százezer forintos bûnügyi költséggel. Az egyes feljelentések kapcsán
a rendõrség nem vizsgálhatja az esetleges politikai indíttatást, minden esetben a feljelentés tartalma szerint
kell eljárni.
– Mi lett a sorsa a Sóstó-projekt keretein belül megvalósult térfigyelõ rendszerrel kapcsolatos feljelentésnek?
– A nyíregyházi Sóstógyógyfürdõ fejlesztési projekt
kapcsán egy magánszemély feljelentése alapján a Nyíregyházi Járási Ügyészség rendelt el nyomozást. A feljelentés tárgyát képezõ projekt keretein belül megvalósult térfigyelõ rendszer üzemeltetésével összefüggésbe
hozható – a feljelentõ által vélelmezett – személyes
adattal visszaélés bûncselekmény ügyében a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság folytatta
a nyomozást. A nyomozóhatóság az eljárást 2015. november 20-án megszüntette, mivel megállapították,
hogy a vizsgált cselekmény nem bûncselekmény. A
megszüntetõ határozatot a feljelentõnek és az ügyészségnek is kézbesítették.

FESTÕ, AKI NYÍREGYHÁZÁBÓL TÁPLÁLKOZOTT

Szerzõ: Mikita Eszter
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VÉLEMÉNY
MUNKALEÍRÁS KEZDÕ
OKNYOMOZÓKNAK
Elsõdleges követelmény: tényeket összekeverni,
azokból téves következtetéseket levonni, bolhából elefántot nagyítani, majd azt az olvasó elé tálalni, mintha
a világ legnagyobb botránya lenne. Alapjaiban hazudni, elferdíteni és lejáratni mindig mindenkit és bármi
áron. Bizony, ez ma egyes sajtótermékek bejáratott szokása, még pontosabban egyes újságírók munkamódszere. Ha sikerül összekonstruálni valami hihetõnek tûnõ
gyanús ügyet, lehet szaladni feljelenteni, bíróságra,
ügyészségre. Ha ez is megvolt, jön a következõ munkafázis: megkérdezzük a szerveket, nem történt-e véletlenül az adott ügyben feljelentés, nem indult-e vizsgálat? Ha ezzel is végeztünk, és megvan a nekünk tetszõ válasz, már írhatjuk is a dörgedelmes cikket. Valahogy így: már a rendõrség/ügyészség is nyomoz a lapunk által feltárt irtózatosan gyanús ügyben! A legjobb,
ha valamelyik politikus vagy városvezetõ felelõsségét
is sikerül belekarcintanunk a cikkekbe, mert akkor garantált még jó néhány sajtótájékoztató, politikai adokkapok. Hogy közben néhány embert meghurcolunk,
lejáratunk, adott esetben egy egész várost sikerül lerántani a saját mocskunkba, az kérem a prémium a fizetésen felül. Tudás, felkészültség, morál vagy korrektség ehhez a szakmához már régen nem kell. Egy valami kell, gyomor, olyan, ami bírja... Két jó magyar közmondás kívánkozik ide a végére: Akinek nem inge, ne
vegye magára... A hazug embert hamarabb utolérik,
mint a sánta kutyát.

FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE

A megyében 21 szervezet összehangolt munkája valósulhat meg rendkívüli idõjárás, vagy katasztrófa esetén. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a társszervekkel közösen létrehoztak
egy „Életmentõ Konvojt”, amely a nehezen megközelíthetõ helyeken nyújt majd segítséget a bajba jutottaknak.
Ebben az esetben egy hókotró, egy mentõ, valamint egy
rendõrökbõl és tûzoltókból álló egység várja a bevetést.

Jászai Menyhért alpolgármester az emléktábla-avatáson azt mondta, Berecz András munkássága velünk él,
hiszen Nyíregyházán kezdett el dolgozni, és késõbb is itt
tevékenykedett. Tanítói oklevele megszerzése után a Képzõmûvészeti Fõiskolán szerzett diplomát. Mestereinek
Bernáth Aurélt, Bencze Lászlót és Domanovszky Endrét
tartotta. Emléktábláját a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
is fontosnak tartotta felavatni.

Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület elnöke azt mondta, nyáron kereste meg Nagy Lajos
Imre azzal, hogy Berecz Andrásnak emléktáblát állítana.
Ennek pedig õ két okból is örült. Az egyik az volt, hogy
egészen pici korától ismerte a mûvészt, hiszen hozzá járt
rajzolni, másrészrõl pedig úgy véli, emléket kell állítani

– Mekkora költséget jelent ez a városnak?
– Az egyes adatszolgáltatások jelentõs munkaerõt kötnek le, akár 3-4 felsõfokú végzettségû ügyintézõ is dolgozhat azon, hogy például egy milliárdos projekt kapcsán
a kért adatokat a 15 napos határidõn belül kiadja. Ez a
munkaidejük jelentõs részét kitölti, illetve ehhez jönnek
még a fénymásolási és egyéb irodai költségek. Nagyságrendileg több százezer forintot is jelenthet ez havonta. Ez
természetesen csak az önkormányzatra értendõ, az önkormányzati cégeknél ez a költség ugyanígy megjelenik.
Általános ugyanis az a gyakorlat, hogy ezeket a kérdéseket párhuzamosan megkapják a cégek is.

Felkészült a télre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A védelmi szerv a
társszervekkel együtt megfelelõ tárgyi és személyi
feltételekkel áll a lakosság rendelkezésére egy esetleges vészhelyzet, vagy különleges idõjárási viszonyok esetén. A lakosság érdekében a felkészülésrõl
kölcsönösen tájékoztatták egymást a felek.

Berecz András festõmûvész emléktábláját avatták fel
annak a háznak a falán, amelyben 20 éven keresztül
élt és dolgozott. A mûvész-tanár emlékét tanítványai
mellett számos múzeum is õrzi.

MUNKÁIT KÜLFÖLDÖN IS ÕRZIK

JELENTÕS ERÕFORRÁS-LEKÖTÉS

Jászai Menyhért alpolgármester, Berecz Andrea, a
mûvész lánya, Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi
Városvédõ Egyesület elnöke és Martinovszky István
azoknak az embereknek, akik Nyíregyháza hírnevét öregbítették. Berecz András olajfestményeit, grafikáit, mozaikjait több hazai és külföldi kiállításon is láthatta a közönség. Mûveit pedig nemcsak magyarországi, hanem finnországi múzeumok is õrzik.

Kozma Péter kormánymegbízott és Varga Béla
katasztrófavédelmi igazgató

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
A FÛTÉSI
KÖLTSÉGMEGOSZTÁSSAL
KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI
VÁLTOZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI
Tisztelt Fogyasztók!
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy társaságunk a 2016. évtõl hatályos jogszabályváltozás
miatt – a korrekt, idõben történõ elszámolás érdekében – a naptári éves elszámolásról a fûtési
szezonban történõ elszámolásra tért át. A fûtési
idõszak szeptember 15-étõl május 15-éig tart, így
az elszámoláshoz a május 15-ei adatok szükségesek.
A készülékben tárolt adatok módosítása után
a május 15-ei adatok képezik majd az elszámolás alapját.
Tisztelettel:
NYÍRTÁVHÕ Kft.
2015. DECEMBER 4.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

TEREFERE PÉCSI ILDIKÓVAL
Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas színmûvész hosszú idõ
után ismét a nyíregyházi teátrumban lépett fel a napokban.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Az elõadás elõtti feszült percekben felidéztük a mûvésznõvel az egyik különösen emlékezetes itteni szereplését a
Nem élhetek muzsikaszó nélkül címû darabban. Akkor
Tordai Terivel együtt vendégként a Móricz Zsigmond Színház társulatának olyan tagjaival játszott itt, mint Rékasi Károly, Bárány Frigyes, Szabó Tünde vagy Gados Béla.

DALSZÖVEGEKET IS ÍR
– Általános iskolában negyedikes voltam, amikor a városba költöztünk. Sokáig a dohánygyárban laktunk, aztán
a Körte utca 7.-ben, ahol ma a Centrál Hotel áll. A patak
partján állt az épület, ahol kezdetben tanultam. Azt követõen a Zrínyi gimnáziumba kerültem, ahová akkor csak

Pécsi Ildikó, Nyíregyháza díszpolgára
lányok jártak. Roppant nagy fegyelem volt, ami egyáltalán nem baj. Egyenruhát kellett hordanunk, amit kicsit
magunkra alakíthattunk. Nekem nagyon karcsú derekam
volt, amit lefelé bõvülõ szabással hangsúlyoztunk. Az
egyensapkát viszont nem tudtam elviselni, mert rosszul
állt nekem. Mondta is az igazgatónõ édesanyámnak, hogy
legalább ne köszönnék rá az utcán, ha nem viselem. Emi-

att aztán jó pár figyelmeztetést kaptam, de úgy alakították, hogy a bizonyítványba ne kerüljön bele. Szabadidõmben legszívesebben kosaraztam. Fehér Gáborné, az osztályfõnököm „talált ki” engem, azaz fedezte fel, hogy jól
mondok verseket. Segítségével sok versenyt nyertem, s õ
készített fel a színmûvészeti felvételijére is. Hatezer jelentkezõbõl kerültem be a 22 felvett közé. Tõle vett át
bennünket Jarossné Klári néni, aki szintén zseniális tanár
volt. Bár érettségi után Pesten tanultam a színmûvészeti
fõiskolán, de a szüleim még egy ideig itt éltek, s amint
tehettem, hazajöttem hozzájuk.
Minden ember meghatározó évei, amit középiskolásként megél, s Pécsi Ildikó ebben a városban töltötte ezeket. Ezért is gondolta azt, hogy elõször az egykori zrínyis
osztálytársnõit hívja meg a mûsorba egy kis múltidézõ
beszélgetésre. A mûsor során Schlanger András színházigazgató Ildikó férjével, Szûcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgóval is folytatott beszélgetést, vele természetesen a
sportról.

JÓ BARÁTSÁGBAN LATINOVITSCSAL
– Az aranyember hozta meg számomra az igazi sikert.
Hihetetlen mázli, hogy megkaptam Noémi szerepét! (A
szerencse egyébként végigkísérte egész pályámat. Édesanyám azt mondta: „Kislányom, neked nem egy õrangyalod van, hanem egy egész ezreded.” Ezt be is bizonyítottam sokszor, például, amikor túléltem a karambolomat.)
Visegrád és Nagymaros között forgattuk a Senki-szigeti
jeleneteket. Minden reggel rendõrök vittek át bennünket
oda. Latinovitscsal közös jelenetünk is volt, s nagyon jó
barátok lettünk. Akkor dúlt a nagy szerelem közte és Ruttkai
Éva között. Sokat dolgoztam vele késõbb is, de soha nem
volt problémánk egymással. A Kacsuka fõhadnagyot játszó Bárány Frigyest is ismertem, de mivel nem voltak közös jeleneteink, alig találkoztunk.
Idõnként még ma is forgat, például a Ketten Párizs ellen
címû remek tévésorozatban láthattuk nemrég. A stáb egyik
tagja csodálkozva kérdezte tõle, miért van az, hogy a próbák során segíteni kell neki felszállni a kocsira, ám amikor
mûködik a kamera, szinte felpattan rá? Elmondta neki, hogy
Ildikó néniként öreg és beteg, de a filmbeli Berta néni teljesen egészséges, így arra a kis idõre õ is azzá válik.

AZ ÖRDÖG SZERELEMRE CSÁBÍTJA TROKÁN ANNÁT
Visel-e valamit az ifjú színésznõ az estélyi ruhája
alatt? Talán megtudják azok, akik megnézik Az ördög
címû Molnár Ferenc darabot a Móricz Zsigmond Színházban.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A Junior Prima-díjas mûvésznõ, Trokán Péter és Papadimitriu Athina elsõszülött leánya nem elõször szerepel
Nyíregyházán. Néhány éve a Barbizon szabadtéri színpadán mutatták be a Karinthy Színházzal a Tisztelt ház címû
komédiát, négy éve pedig a VIDOR Fesztiválon a veszprémi teátrummal a Szentivánéji álom címû mûvet.

szerül egy jómódú férfihoz. Vesztére a lánykérés elõtti napon beleszeret egy nincstelen festõbe, aki viszontszereti,
de úgy érzi az asszony, már nem mondhat nemet. Ezután
a férje barátjaként mindennap találkozik szerelmével, de
nem történhet semmi köztük. Csakhogy egy idõ után megjelenik az „ördög”, s szinte pszichológusként kényszeríti
az õszinteségre, s a tudat alá számûzött érzéseket felszínre csalogatja...
A férjét István István, a szerelmét Vaszkó Bence, az ördögöt pedig Schlanger András játssza. A további szerepekben
Jenei Judit, Nyomtató Enikõ és Tóth Zolka láthatók.

BEFOGADÓ A KÖZÖNSÉG
Mint elmondta, óriási élmény volt számára, hogy milyen szeretettel vették körül õket, mennyire befogadó volt
a közönség, mert ilyet sehol nem tapasztalt másutt az országban. Az idei évadban más fellépések mellett a Nemzeti Színházban játszik az Isten ostora és az Éden földön
címû darabokban. Mindkettõben szerepel a nyíregyházi
társulat egykori tagja, Olt Tamás is, aki Schlanger András
igazgató figyelmébe ajánlotta õt az általam nagyon kedvelt Molnár Ferenc darabban Jolán szerepére.
Mirõl is szól a Faust lipótvárosi parafrázisának tartott
mû? Errõl kérdeztem a közvetlen, szerény hölgyet.
– A szerelemrõl, az elfojtott érzelmekrõl szól, amik vulkánként kitörhetnek, bármennyire próbáljuk elfojtani. Mi
van akkor, ha éveken át hazudunk magunknak, nem a
saját életünket éljük, hanem azt tesszük, amit elvárnak
tõlünk? Ez valamilyen szinten csaknem mindenkivel megtörténik élete során. Amikor a múlt század elején ez a mû
keletkezett, még nehezebb volt vállalni az érzelmeket.
Jolán nagyon szegény családból származik, s hozzákény10
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A darabhoz készült plakát. Trokán Anna színésznõ és
„Az ördög” szerepében Schlanger András igazgató.

EGY ELFELEJTETT FESTÕ
Z. SZALAY PÁL EMLÉKÉRE
A zalai elõnevet viselõ Szalay-család eredetét az Árpád-korig tudta visszavezetni. Az 1400-as években, egyik
õsük Zala várának kapitánya-, egy másik Szalay pedig,
II. Rákóczi Ferenc fejedelem ezredese volt. A déli megyében éltek évszázadokon át, majd innen kerültek a
történelmi Magyarország különbözõ helyeire.
Szalay Pál édesapja már felvidéki kõfaragó mester
volt, aki rajongott a mûvészetekért. Nyolc gyermeke
született, köztük Pál, a késõbbi festõmûvész.

A MÛVÉSZETET VÁLASZTOTTA
A kis Szalaynak egy életre meghatározó élménye volt
a lévai piarista templom oltárképe. Mivel a matematika
nem tartozott az erõsségei közé, így a hõn áhított erdõmérnöki pálya helyett a mûvészetet választotta: a tanítóképzõ után 1912-ben sikeresen felvételizett a fõvárosi Képzõmûvészeti Fõiskolára. A római ösztöndíj után
Münchenbe került. Rövid hazajövetel után 1913-ban
már Párizsban találjuk, ahol a Louvre-ban Rubenst tanulmányozza; egy gazdag megrendelõnek két másolatát is elkészíti. Az I. világháborúban a frontokat járja hadszíntéri tudósítóként.
Legélethûbb rajzai „A
nagy háború írásban és
képben” c. hétkötetes
könyvben jelentek meg.
1920-tól a Collegium
Hungaricum lakója, Lodovico Fennotti híres freskófestõ iskolájában kitanulta a
freskófestést, a restaurálást
és a mûtárgyak megóvásáZ. Szalay Pál
nak tudományát is. A
Farnese-palota hangversenytermének mennyezeti Apollója az õ kezenyomát õrzi. Tanulmányutakat tett és kiállításai nyíltak Franciaországban, Németországban, Angliában. Rangos német és olasz társaságok választották
tagjainak. Megfestette XI. Pius pápa arcképét is.

TANÍTÓKÉNT NYÍREGYHÁZÁN
Pályázat útján került Nyíregyházára, elnyerte a tanítóképzõ rajztanári állását. Negyven évig volt szakfelügyelõ, s több iskolában fél évszázadon át tanított rajzot és mûvészettörténetet, egészen nyugdíjazásáig. Életmûvének jelentõs része a Nyírséghez kapcsolódik. Egyik
kezdeményezõje a mûvészháznak, alapító tagja, majd
évekig elnöke a Benczúr Körnek. Aktív közéleti ember
volt. Játszott színdarabokban is, készített grafikákat,
akvarelleket, bélyegeket, díszleteket, jelmezeket, plakátokat, meghívókat, okleveleket és képeslapokat. Az
örökváltság centenáriumi monográfiáját õ illusztrálta.
A polgármester felkérésére megörökítette a város nevezetesebb épületeit, régi utcáit. A megye híres kastélyait
és templomait is lefestette. Kiállításait mindig nagy érdeklõdés övezte, ahogy mindenki „Pali bácsijá”-t is.
Megbecsült, többszörösen kitüntetett mûvész volt. Halála elõtt nem sokkal költözött Szentendrére leányához.
A Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra
1975. október 23-án. A Tûzoltó u. 21. sz. lakóházát a
közelmúltban felújították. Idõnként felbukkanó alkotásai az árverések keresett darabjai.
Megmaradt alkotásai: Suták Sámuel, Haczell Márton
és Jármy Menyhért polgármesterek, Báthy Károly alpolgármester, Burger István földbirtokos és dr. Dohnál József portréi, Nyíregyháza címere, a borbányai, a kálmánházi és a nyírszõlõsi evangélikus templomok, a Vasgyár utcai ferences kolostor, a nyíregyházi Mártírok terei
zsinagóga, a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyház
és a nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola
freskói. De mind közül legfontosabb az 1930-ban felépült iparos székház (késõbb Úttörõház, most Kölyökvár) emeleti dísztermébe készített „kis Feszty-körkép”: a
20x4 méter nagyságú „Városalapítás” címû monumentális festménye, amelynek központi alakjai gróf Károlyi
Ferenc és Petrikovics János. (A cikk teljes terjedelmében elolvasható a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.)
Komiszár Dénes helytörténész

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AJÁNDÉK JÁR A SZÛRÉSÉRT
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Fõosztály Építésügyi Osztályon építéshatósági ügyintézõ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû gyed/gyes idõszakra szóló helyettesítés, egy évig tartó közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ellátandó feladatok: Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása Nyíregyházi járás területén, a feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok (statisztikai jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások) ellátása. Valamint települési önkormányzat jegyzõi mûszaki igazgatási feladatokkal kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban
hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történõ elõkészítése az építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR)
használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenõrzés, helyszíni szemle stb.), ügyfélfogadási feladatok ellátása a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodóan.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány), vagy városgazdasági
üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség,
vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben
építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek
elismert szakképzettséggel rendelkezik.
– Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
– B kategóriás gépjármûvezetõi jogosítvány.
– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Közigazgatásban, építészeti tervezésben, építõipari (magasépítési) kivitelezésben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
– Közigazgatási alapvizsga.
– Közigazgatási szakvizsga.
– Építésügyi vizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz.
melléklete szerinti formátumban.
– A végzettséget igazoló okiratok másolata.
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl szóló postai feladószelvény másolata.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
– Nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
– A szakmai gyakorlat igazolása.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen, 2016. január 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu;
www.nyiregyhaza.hu; Nyíregyházi Napló.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Jegyzõi Kabinet, Emberi erõforrás menedzsment munkatársai nyújtanak, a +36-42/524-567-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Jegyzõi Kabinet, Emberi erõforrás menedzsment címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintézõ.
Személyesen benyújtható a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jegyzõi Kabinet, Emberi erõforrás menedzsment 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám 131.
számú irodában.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapon szerezhet.

Nyíregyházán rendszeresek az ingyenes szûrések. Képünk szeptember végén,
a Szív Világnapján készült,
ahol a városlakók többek között vérnyomásmérésen is részt vehettek.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szeretettel várja a nyugdíjasokat
a Nyíregyháza város önkormányzata,
valamint az Idõsügyi Tanács által szervezett egészségügyi napra, amelyen a
szûrésen részt vevõk az Unilever Magyarország Kft. Nyírbátori Háztartási
Vegyipari Gyár által felajánlott értékes
ajándékát kapják meg.
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõje arról tájékoztatta

szerkesztõségünket, hogy az ajándékcsomag feltétele az igazgatóság szakemberei
által végzett ingyenes egészségügyi szûréseken – vércukor-, vérnyomás-, testzsír- és
tüdõkapacitás-mérés – való részvétel. Erre
a Városi Rendelõintézetben (Szent István
utca 14.) adnak lehetõséget december 12én, szombaton 8 és 16 óra között. Az igazgató hangsúlyozta, mindenkinek tennie kell
egészségéért, a város pedig erre megadja a
lehetõséget, így bíznak benne, hogy sokan
részt vesznek majd a szûréseken.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

ADVENT FÉNYEI NYÍREGYHÁZÁN
szakmájában egy kicsit nehezebb, hiszen ilyenkor rengeteg fellépése van. (Hosszabb interjú a mûvésszel a nyiregyhaza.hu-n.)

MIKULÁS, JÁSZOL, AJÁNDÉKOK
A belvárosi forgatagban kézmûves sátrak, ajándékos
standok, a hideg idõben meleget adó ételek és forró italok
várják a kikapcsolódni vágyókat. A gyerekeket a Mikulás
is fogadja Kossuth téri házában. (Pénteken és szombaton
azonban a Nyitott Városháza program részeként reggel 9
és este 7 óra között a Városházán tartja fogadóóráját.)

Advent elsõ vasárnapján felkapcsolták a belváros ünnepi fényeit és meggyújtották az elsõ gyertyát Nyíregyháza koszorúján. Már hagyomány, hogy a karácsonyt
megelõzõ hetekben díszkivilágítást kap a város és kulturális, szórakoztató programok fogadják a családokat
keddenként, csütörtökönként és vasárnaponként.
Szerzõ: Mikita Eszter
Dr. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt a gyertyagyújtás után, hogy ebben az idõszakban mindenki egy

kicsit magába mélyed, közelebb kerül a szeretteihez. A
városvezetõ hozzátette, úgy véli, már maga az is ajándék
lehet, ha egy közösség tagjainak érezhetjük magunkat, hiszen ez a közösség segít, ha kell, de ugyanakkor megbecsüli, értékeli is tagjait.
Advent elsõ vasárnapján Pál Dénes, az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató mûsorának gyõztese bûvölte
el koncertjével a nyíregyháziakat. Az elõadómûvész elmondta, advent számára maga a várakozás, amikor õ is
megpróbál ráhangolódni az ünnepre, azonban ez a

Advent elsõ vasárnapján Pál Dénes adott koncertet
A hatalmas karácsonyfa közelében a jászolban fekvõ kis
Jézust is megnézhetik a legkisebbek, a felnõttek pedig jótékonysági akciókban vehetnek részt. A részletes programot a
nyiregyhaza.hu weboldalon olvashatják, illetve ott figyelemmel kísérhetik folyamatosan frissülõ galériánkat is az ünnepvárás pillanatairól. (Részletek a plakátokon a 7. oldalon.)

HOGYAN VÁLASSZUNK TABLETET,
NOTEBOOKOT KARÁCSONYRA AJÁNDÉKBA
A karácsony közeledtével mindannyiunk gondolatait foglalkoztatja, mivel lephetnénk meg szeretteinket? Kedvelt ajándék a tartós mûszaki cikk.
Sokan választják akár már ovis gyermekeik részére is a tabletet, a nagyobbaknak notebookot, de
sajnos sokan nem kérnek tanácsot, multifüggõk, a
reklámok hatására vásárolnak, és így nem biztos,
hogy mindig a megfelelõ ajándék kerül a fa alá.
– Mi a legfontosabb szempont, amit szem elõtt
kell tartanunk, hogy a legoptimálisabb megoldást
válasszuk? – errõl kérdeztük Dániel Andrást, a 26
éves Tipographic Kft. ügyvezetõ igazgatóját.
– A legfontosabb dolog, hogy tisztázzuk, mire szeretnék használni, hány éves gyerek részére vásárolunk? A tabletek esetében is hatalmas a szórás, a
20 ezer forint alatti gyakorlatilag bárki számára elérhetõ, játék tablettõl az egészen komoly készülékekig. Léteznek belõle kifejezetten kisgyermekek
részére szánt Kids változatok, színes, esztétikus
kivitelben, egyszerûbb, elõretelepített játékokkal,
melyek elsõsorban arra alkalmasak, hogy a gyermekek ezáltal megszeressék az IT világát. A
notebookok esetében fontosabb, hogy irodai célra
vagy játékra vásárolják-e a gépet? Játékokhoz, full
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HD film nézéséhez komolyabb videokártyával rendelkezõ készüléket javasolnék. Office használat
esetén kérdés lehet, hogy szükség van-e pl. billentyûvilágításra (éjszakai munkához), nagyobb képernyõre vagy egyéb, nem minden készülékben elérhetõ ergonomikus megoldásra? Fognak-e DVDmeghajtót használni? Át kell gondolni, hogy hány
USB portra van szükség?
– Mennyire stabilak ezek a berendezések? Mennyi
garanciát vállalnak a készülékekre?
– A garancia nagyon fontos, mert sajnos vásárláskor
egyetlen komponens esetében sem tudjuk garantálni, nem fog meghibásodni. A legtöbb laptopra 1 év a
garancia, de lehet supportként garanciahosszabbítást
vásárolni, 2–3 évre. A magyar IT piac kezd kilábalni
a válságból, ezt mi is tapasztaljuk, amit elsõsorban
annak a körülménynek tudunk be, hogy az emberek
csalódtak azokban az online cégekben, akik voltak,
aztán a garanciaérvényesítés elõtt eltûntek a képbõl,
vagy külföldi cégként csupán egy magyar telefonvonallal rendelkeztek. Egyre többen térnek be a
Nyíregyháza, Debreceni út 5. szám alatt található
üzletünkbe, mert az internetáruház helyett valódi emberekkel találkoznak és szaktanácsot is kérhetnek. (x)

ESEMÉNYEK

GERINCES HÁLA A MOZDULÁSÉRT

PROGRAMOK

RE-FLEX SIKEREK
Megkezdõdött a versenyidény a RE-flex Moderntánc
Stúdió számára. Rácz Erika csapata a közelmúltban Budapesten táncolt az MTMSZ Õszi kupáján. 51 növendék
képviselte Nyíregyházát ezen a háromfordulós országos
táncversenyen, gyermek, junior, ifi, felnõtt korcsoportban.
A 14 benevezett produkcióból 6 végzett I. helyen, 4 ért el
II., 2 lett III. és 1 negyedik, 1 ötödik helyezett.

Fotó: Kohut Árpád
Egy fárasztó, szellemileg leterhelõ nap után érkeztem meg a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat hétfõi gerinctornájára. Néhány gyakorlat után teljesen
kicserélve éreztem magam, hála a gyógytornászunk
minden izmot megmozgató edzésének. Hazafelé csak
az járt a fejemben, hogy minél több emberhez el kell
juttatni az üzenetet: a gerinctorna jó, a gerinctorna
fontos!
Szerzõ: Farkas Fanni
Kezdésként néhány légzési gyakorlat, majd bele is vágtunk a gerincmentõ akcióba. A fiataloktól kezdve a szépkorúakig mindannyian együtt mozogtunk a gyógytornász
instrukcióit követve. Hirtelen az a 60 perc nem is tûnt olyan
hosszúnak, szinte repült az idõ.
Az egész testet megmozgató feladatok után kellemes fáradtság járta át a porcikákat. A gerinctorna fontosságához
kétség sem férhet: segíti a gerincoszlopunk épségének fenntartását, a gyakorlatok rendszeres használatával pedig a
helyes testtartást és az ízületkímélõ mozgáskultúrát is elsajátíthatjuk.

CSUPA POZITÍV HATÁS
Az órákon nagy figyelmet fordítanak a nyújtásra, így az
izmok rugalmasabbá válnak, a mozgásunk fittebbé válik
és az izomegyensúly helyreállítása után testünk hajlékonyabb lesz, mint valaha. Ezen kívül javítja az erõnlétün-

ket, növeli a terhelõképességünket és az energiaszintünkre is pozitív hatást gyakorol.
Az órák népszerûségét az is bizonyítja, hogy szinte minden alkalommal telt házasok, dr. Kovács Ferenc polgármesternek pedig névre szóló levélben köszönték meg a
résztvevõk az ingyenes sportolási lehetõséget. Egyben arra
kérték, jövõre is legyen folytatása a Mozdulj Nyíregyházának!
Közel 300 aláírást gyûjtöttek össze a résztvevõk. Az alábbiakban az õ levelüket olvashatják:
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek és a közgyûlésnek a Mozdulj Nyíregyháza! program keretében a
városlakók részére biztosított ingyenes sportolási lehetõséget. A legkisebbektõl a nyugdíjasokig mindenki
kedvére választhat a számára legmegfelelõbbõl.
Egyre többen ébrednek rá arra, hogy milyen fontos a
mozgás, az egészség megõrzése. Ezek az alkalmak jó
lehetõséget biztosítanak arra is, hogy új ismerõsökre,
barátokra leljünk, odafigyeljünk egymásra. Hála és köszönet illeti a nagy lelkesedéssel és szakértelemmel rendelkezõ oktatók, edzõk munkáját!
Amennyiben lehetõség van rá, kérjük, a 2016-os esztendõben is tegyék lehetõvé számunkra ennek a jó kezdeményezésnek a folytatását.
Köszönettel!

A következõ megmérettetés januárban lesz, szintén Budapesten, elõtte azonban megrendezik a már hagyománynak számító Karácsonyi Gálamûsorukat a Móricz Zsigmond Színházban.

PÁROS JÁTÉKOK
Kerekes Elek megyei képzõmûvészeti Prima-díjas festõ
alkotásaiból nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond Színház emeleti galériájában. Stílusosan, az elõtérben öltöznek és vetkõznek a Játék fõszereplõi – a Nõk. Egyedül, várakozva
és vágyakozva, férfiakkal táncolva, ölelve. Egyszerûen csak
vannak. Érzelmes elemei ennek a páros Játéknak. Fõszereplõi õk a Szépnek és az Erotikának. Díszletek pedig nincsenek körülöttük, mert minek is – csak kavargó érzések.
Ebben fonódnak össze, a halmozott vörösek mindent felfokozva tüntetik el a világ másik részét. Dinamikus és gomolygó erõk, tétova és határozott ecsetvonások, lírai
akrilszínek, összességükben egyet erõsítenek: az érzések
erejét és a Szép magasztosságát. A színház Galériájában
tizenkilenc festmény fért el, változó méretekben, de egyetlen témában, az pedig a „Páros játékok”. A kiállítás a nagyszínpadi elõadások elõtt, valamint szünetekben tekinthetõ meg.
H. Németh Katalin

2015. DECEMBER 4.

13

EREDMÉNYEK

SPORT

KÖSZÖNTÖTTÉK A LEGJOBBAKAT
A sportgálán ezúttal is külön díjazták azokat a fiatalokat, akik nemcsak jól sportolnak, hanem jól is tanulnak. A díjazottak névsora:
Általános iskola
Leányok: 1. Gincsai Lili Jázmin, duatlon, triatlon,
kéttusa; Kodály Z. Ált. Isk., 4,9 tanuló. 2. Dobos Lili,
gumiasztal; Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., kitûnõ
tanuló. 3. Schwegler Stefánia, röplabda; Bem J. Ált. Isk.,
kitûnõ tanuló.
Fiúk: 1. Szentpáli Marcell, tollaslabda; Zelk Z. Angol
Német Kéttannyelvû Ált. Isk., kitûnõ tanuló. 2. Tóth Dániel István, atlétika; Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn., 4,9
tanuló. 3. Bagoly Ferenc András, tájékozódási futás;
Móricz Zs. Ált. Isk. Kertvárosi Tagintézm., kitûnõ tanuló.
Középiskola
Leányok: 1. Sitku Renáta, röplabda; Vasvári P. Gimn.,
kitûnõ tanuló. 2. Mokos Réka, strandröplabda; Arany J.
Gimn. és Ált. Isk., kitûnõ tanuló. 3. Kiss Boglárka, kézilabda; Kölcsey F. Gimn., kitûnõ tanuló.
Fiúk: 1. Chrenkó Máté, kéttusa, úszás; Arany J. Gimn.
és Ált. Isk., 4,9 tanuló. 2. Koscsó Kristóf, atlétika; Nyíregyházi SZC Bánki D. Középiskolája és Kollégiuma,
kitûnõ tanuló. 3. Teski Tamás, kosárlabda; Krúdy Gy.
Gimn., kitûnõ tanuló.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és az év legjobbjai: Pákey Béla, Veres Amarilla, Helebrandt Máté,
Pokrovenszki József és Bugyi József
A hagyományokhoz hûen, idén is megrendezte Nyír- tet. Az év parasportolójának Veres Amarilla kerekesszékes
egyháza a Városi Sportgálát. Volt mit ünnepelni, hiszen vívót választották, aki szintén olimpiai kvótát szerzett. Az
két versenyzõ szinte már biztosan ott lesz az olimpián, és év edzõje elismerést két szakember vehette át: Poka nemzetközi versenyeken is jól szerepeltek a megyeszék- rovenszki József, Helebrandt Máté trénere, és Pákey Béla,
hely sportolói. A város vezetése megköszönte a munkát Veres Amarilla mestere. Az év testnevelõje címet Bugyi
az edzõknek és azoknak a cégeknek is, akik kiemelt ren- József, a Vasvári Pál Gimnázium oktatója vehette át. Jutaldezvényeket támogattak. 2015-ben is megtartották töb- mazták azokat is, akik nemzetközi versenyeken értek el
kiemelkedõ teljesítményt. Így díjat kapott Szikszai Róbert,
Bakosi Péter, Ónodi Dávid, Leveleki Bence és Káplár János atléta, Mikovics Bence súlyemelõ, Fucsovics Márton
teniszezõ és dr. Szokol Dianna úszó.

Batizi Tamás kabinetvezetõ adta át a díjat Leveleki
Bence atlétának
bek között a Michelin Bringafesztivált, az Electrolux futást, a Hübner Strandröplabdát, az Eissmann Teremlabdarúgó Kupát pedig az év végén rendezik. Elismerõ címeket
is adományoztak, így az év sportolója Helebrandt Máté
gyalogló lett, aki teljesítette a riói olimpiai kiküldetési szin-

SPORTPROGRAM
December 5-6., szombat-vasárnap 8.30 Tiszavasvári
úti Csarnok, MediBall OB
December 5., szombat 10.00 Városi Stadion, Mikulás Futás
December 5., szombat 18.00 Bem iskola, NYKC–
Algyõ kézilabda-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 5., szombat 16.00 Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár röplabdamérkõzés közvetítése
December 6., vasárnap 18.00 NYKC–Algyõ kézilabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A SPORTÁGAK LEGJOBBJAI:
Nõi kézilabda: Dr. Tilki Andrea, Kölcsey DSE. Nõi
kosárlabda: Papp Klaudia, Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület. Nõi labdarúgás: Bodor
Renáta, Nyírség Nõi Sport Club. Nõi röplabda: Debora
Araujo, Fatum-Nyíregyháza. Nõi asztalitenisz: Laskai
Írisz, Nõi Asztalitenisz Klub. Férfi kézilabda: Nagy Levente, Nyíregyházi KC. Férfi kosárlabda: Nagy Krisztián, Marso-Nyíregyháza. Férfi labdarúgás: Ovszijenko
Volodimir, Nyíregyháza Spartacus. Amerikai foci: Sõrés László, Nyíregyháza Tigers Amerikai Football Club.
Vízilabda: Spák Csanád, Aqua SE. Teke: Szlovenszki
Tibor, Nyíregyházi Teke Klub. Ülõröplabda: Kertész
Róbert, Piremon SE. Lövészet: Agárdy Vilmos, Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. Golf: Závaczki Bálint. Kerékpár: Horváth Zsolt, Vini-Bike Egyesület.
Harcmûvészet: Muszbek Petra, Tai-Qi Egyesület; Tóth
Gábor, Spirit SE.

Veres Amarilla lett az év parasportolója
A Nyíregyházi Sportcentrum díjazottai:
1. Kerekes Dóra, atlétika, U23-as Európa-bajnokság
12. helyezettje. 2. Hatházi Dóra, úszás, többszörös gyermek országos bajnok. 3. Fazekas Csaba, kosárlabda,
U16-os válogatott. 4. Schwegler Stefánia, röplabda,
serdülõ válogatott. 5. Szegedi Bence, labdarúgás, Spartacus felnõtt csapat keretének tagja. 6. Pál Tamás, kézilabda, a junior csapat legjobbja.
A Nyíregyházi Sportcentrum díjazott szakemberei:
1. Dorka Zoltán, atlétika. 2. Gyula Sándor, úszás. 3.
Siska János, kosárlabda. 4. Balázs István, röplabda. 5.
Szatke Zoltán, labdarúgás. 6. Bécsi János, kézilabda.
Az NYVSC díjazott versenyzõi:
Ökölvívás: Kovács Richárd, ifjúsági OB 1. hely, ifi
EB 5. hely! Tájfutás: Sztojka Milán, korosztályos ranglista vezetõ. Tõrvívás: Madura Máté, Utánpótlás vidék
OB 2. hely. Kardvívás: Kecskeméti Áron, Országos Reménység Körverseny 3. hely. Kerekesszékes vívás: Tarjányi István, Felnõtt VB 11. hely.

SZOMBATON MIKULÁS FUTÁS
December 5-én ismét megrendezik a
Városi Stadionban a hagyományos OTP
Bank Mikulás Futást. Az eseményen számos programmal várja a szervezõ Nyíregyházi Sportcentrum az érdeklõdõket.
Lesz tánc, tombola és Mikulás expressz,
azaz egy kisvonat szállítja majd a gyerekeket, de hópehelykeresõ versenyt is rendeznek számukra.
A futókra 400 méteres táv vár, különbözõ kategóriákban. A leggyorsabb futók érmeket kapnak, a tombolasorsoláson pedig bárki nyerhet. A Mikulás Futás
szombaton 10 órakor kezdõdik.
További részletek: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Spirituális kiállítás. Csendes csodák városa címmel december 4-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében nyílik tárlat. Kiállítók: Boros Betty, Botrágyi
Károly, Dankó Márton, Forgony Mihály, Mihálka György,
Mihálka Zengõ Jázmin, Nagy Lili, Simon Iddol, Sipeki Péter,
Sipos Attila Csaba, Szentirmay Gábor.
Rotary Advent. A Nyíregyházi Rotary Club december 4-én
19.00 órától Adventi koncertet szervez a Cantemus kórus közremûködésével. Helyszín: Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály-terme. Helyre szóló jegyeket elõvételben a Cantemus kórus
irodájában, valamint korlátozott számban a koncert elõtt a
helyszínen lehet vásárolni.

ADOMÁNY EXPRESSZ
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének munkatársai és önkéntesei Nyíregyházán december 4–22-éig a Nyír Plazában, az Adomány Expresszel várják a felajánlásokat (tartós élelmiszerek, édességek, játékok, könyvek, tisztító- és tisztálkodószerek, valamint tisztára mosott-vasalt ruhanemûk) mindennap 10.00–18.00 óráig.
Ünnepváró programsorozat. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának és Csiriptanya Játéktárának ünnepváró programsorozata december 1–23-áig.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

CIPÕSDOBOZ AKCIÓ
Idén is elindul a nagysikerû karácsonyi jótékonysági
Cipõsdoboz Akció, mely során a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesei rászoruló gyermekeknek gyûjtenek karácsonyi ajándékokat. A cipõsdobozokat december 18áig várják a gyûjtõpontokon.
Az idei akcióhoz a Europcar nyíregyházi irodája (Rákóczi u. 60.) is csatlakozott. Az adományozók minden
hétköznap az ügyfélirodák nyitvatartási idejében, 8.00–
16.30-ig adhatják le a felajánlott ajándékokat. Az összegyûjtött adományokat a Europcar elviszi a Baptista Szeretetszolgálat segélyszervezeteihez, akik szétosztják a
rászoruló gyermekek között.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 5-én 11.00: Vitéz László, mint erdõkerülõ. 16.00: Mikulás-buli! Álruhás Mikulás – bábjáték. Kézmûves foglalkozás, zene, tánc. 6-án 11.00:
Álruhás Mikulás. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
A Reuma klub soron következõ rendezvényét december 7én 14.00 órától tartja. A klubfoglalkozás témája: Léleksimogató zenehallgatás – ünnepi díszek készítése. Helyszín: Mozgáskorlátozottak SZSZBM Egyesülete, Esély Centrum, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója december 7-én
16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.
Téma: Beszélgetés az advent jegyében Sütõ András: Egy csupor zsír címû novellájáról.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. december 8., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Mussó László (12. sz. vk. 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 (Nagyvárad u., Semmelweis u. páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út, Kállói út
által határolt terület).
Idõpont: 2015. december 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2015. december 7., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Az Isteni Irgalmasság Szent Évének megnyitóját tartják
ünnepi szentmise keretében december 8-án 18.00 órától az
örökösföldi római katolikus templomban, melyen részt vesz
Palánki Ferenc megyés püspök is.
Ö. Kovács József egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
Jelenkortörténet és vidéki társadalom címû elõadása december 8-án 14.00 órától a Nyíregyházi Fõiskola D épület 5-ös
körelõadójában.
Adománygyûjtõ Mikulás Zumba Party az Alvégesi Mûvelõdési Házban december 8-án 17.30-kor. Információ: 42/
462-400.
A Bencs Villa programjai: december 9-én 17.00: A Képmás
zenekar lemezbemutató adventi koncertje. 11-én 11.00: Thalia
kedvence (színjátszó szakkörös diákok vetélkedõje színmûvész
mentorok segítségével). Érdeklõdni: 42/402-004, 30/252-0666.
A Bibliaiskolák Közössége várja az érdeklõdõket dr. Reisinger
János irodalomtörténész Bibliai történetek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. December 9-én 17.00: Bálám jövendölése a Megváltóról.
Veszettek vetítés. Vitál Attila és dr. Drabancz M. Róbert
tart elõadást a Krúdy Moziban december 9-én 17.00 órától,
majd ezt követõen 18.00 órától Goda Krisztina Veszettek címû
filmjét vetítik le az érdeklõdõknek.
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló
Szolgálata tisztelettel meghívja a rákbetegségben érintett betegeket és az új betegeket karácsonyi ünnepségére. Idõpont: december 10-én 14.30-tól. Helyszín: SZSZBMK Jósa András Megyei Kórház Sóstói úti telephelye, központi ebédlõ, I. emelet.
Bõvebb tájékoztatás: 06-42/403-266/140 m; 06-30/424-4599.
„ A 20. század meghatározó európai politikusai” elõadássorozat keretében december 10-én 17.00-tól a téma: Joszif
Visszarionovics Sztálin. Elõadó: dr. Kolontári Attila egyetemi
docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Helye: a könyvtár
konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

OROSI ADVENT

December 5., szombat 19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

December 4-én 16.00 óra: Második adventi gyertya
meggyújtása. Az orosi Herman Ottó Általános Iskola
diákjainak mûsora. Mikulás érkezése – minden gyerek,
aki a programon jelen van, mikuláscsomagot kap ajándékba. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
December 10-én 16.00 óra: Készüljünk az ünnepre
– mézeskalács-díszítés, csigacsináló. Helyszín: Herman
Ottó Általános Iskola, Oros, Fõ u. 60., ebédlõ.
December 11-én 16.00 óra: Harmadik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a
Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvoda,
Oros, Deák F. u. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

December 8., kedd 14.30 Az ördög, Kodály bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az ördög, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
December 9., szerda 14.30 Az ördög, Móra bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az ördög, Krúdy bérlet, Nagyszínpad
December 11., péntek 19.00 Az ördög, Hevesi bérlet,
Nagyszínpad

PROGRAMOK

Zalatnay Sarolta és a Reflex Együttes ad koncertet a Váci
Mihály Kulturális Központban december 10-én 19.00 órától.
Jegyek elõvételben kaphatóak.
Idõsek Karácsonya 2015. évi megyei rendezvény december 11-én 10.00 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban (Kossuth tér). Karácsonyi köszöntõk. A 65., 60.,
50. házassági évfordulójukat ünneplõ egyesületi tagok köszöntése. 20 éves a Nyugdíjasélet – Erdélyi Tamás fõszerkesztõ,
elismerések átadása. Ünnepi mûsor.

MÚZEUMOK KARÁCSONYA
Várjuk együtt a „csodát”! A Jósa András Múzeum
karácsonya december 20-áig, mindennap 9.00–12.00
és 16.00–19.00 óra között a Kossuth téri karácsonyi forgatagban. Mit rejt a puttonyuk? Kreatív kuckójukban
mindennap más és más ajándékot (pl. tobozmanó, dekor
Mikulás, karácsonyi képeslap és könyvjelzõ, múzeumi
mécses...) készíthettek. Belépõ: egy mosoly! Óvodás és
iskolás csoportok bejelentkezését az alábbi telefonszámon várják: 06-20/420-1583.
A Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete várja az érdeklõdõket a székely hadosztály emléktáblájának avatási ünnepségére december 12-én 14.00 órától. Helyszín: Hõsök tere,
Megyeháza.
„A tükör... az a régi...” címmel a Szabolcs Néptáncegyüttes
Gálaestje a Váci Mihály Kulturális Központban december 13án 16.00 órától.
A Szikes Zenekar és Márton Attila közremûködésével ingyenes táncházat tartanak a Városmajori Mûvelõdési Házban
december 16-án 20.00 órától.
Fábry Szakál Sándor Könnytûrõ tüzek címû verseskötetének
bemutatójára várják az érdeklõdõket december 17-én 16.30tól a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermébe.
Adventi Hangok koncert a Váci Mihály Kulturális Központban december 19-én 18.00 órától a Fourtissimo Zenekar és az
Angyalok Kara (ExperiDance ének-zene tagozatának kórusa)
közremûködésével. Jegyek elõvételben kaphatóak a helyszínen.

ZENÉS IRODALMI EST...
...Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban december 11-én 17.00 órától. A belépés ingyenes!
2015. DECEMBER 4.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK ÜNNEPÉN
Szent Miklós 52 éven át szolgálta a
kis-ázsiai Myra püspökeként egyházmegyéjét. Messze földön híres volt jótékonykodásairól és segítõkészségérõl.
343. december 6-án hunyt el. A késõbbi korok keresztényei a gyermekek, a
tengerészek, a kereskedõk és a gyógyszerészek patrónusaként tisztelték. Halálának emléknapja a nyugati kultúrkörben a gyermekek várva várt napja, hiszen egész évi jó magaviseletük jutalma a Szent Miklóst képviselõ Mikulás
által kapott ajándék.
Városunk görögkatolikus hívei is õrzik
emlékét, hiszen belvárosi templomukat
Szent Miklós tiszteletére szentelték, így
számukra december 6-a a templombúcsú napja is. E jótékony szent nevét viselik az egyház fenntartásában lévõ intézmények is, az óvoda, az iskola és a gimnázium. Az 1897-ben felszentelt
görögkatolikus templom mögötti területen, az Egyház és a Bercsényi utcák átvágásával egy köz létesült, amelyet 1994ben Egyház köznek neveztek el. Két évvel késõbb a köz nevét Szent Miklós térre módosították. Ebbõl az alkalomból,
1996. augusztus 18-án egy bronz dísz-
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kutat adtak át a tér közepén. A kút tetején Szent Miklós látható teljes püspöki díszben, míg az ivókút oszlopán
négy dombormû található, az egyiken
latin nyelvû felirat olvasható, melynek
fordítása: „Isten segítségével 1996ban, a szomjazóknak”. A dombormûvek a püspök legendáiból vett epizódokat ábrázolnak: Miklós segít a viharba került hajósoknak, akiket kiment
a vízbõl, megjavítja vitorláikat, illetve
vagyonából kisegíti a hozomány nélkül álló, eladósorba került leányokat.
Az alkotás Tóth Sándor szobrászmûvész méltatlanul kevés nyíregyházi
köztéri alkotásainak egyike.
A téren sétálva érdemes még feltekinteni a görög oszlopfõkre, amelyek
tetejére 2009-ben Zagyva László négy
szobrát helyezték el. A szobrászmûvész azokat az érzéseit álmodta
bronzba, amik benne a négy évszak
kapcsán megfogalmazódtak és kötõdnek a zenéhez. Ezek az alkotások a
díszkúttal együtt egy hangulatos közt
varázsolnak városunkba.
Ilyés Gábor helytörténész
(www.emlekjelek.hu)
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