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NAPRÓL NAPRA

ÚSZÁS OVISOKNAK.
Folytatódik a nyíregyházi önkormányzat és a
sportcentrum kezdeményezése, így a város
óvodásai elsajátíthatják
az úszás alapjait.
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HÚSZÉVES A ZOO

FEJLESZTÉS

BUJTOSI CSARNOK.
A felújítás várhatóan
tavasszal fejezõdik be,
akkortól vehetik birtokukba az épületet a
sportolók.
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8-9

ÓVODAI ÉLET

SZÍNHÁZ

TÚL ZAJOS MAGÁNY.
A fõszerepet alakító
Horváth László Attila
szemén furcsa ragtapaszt láthattak a
premieren.
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DIÁKPOLGÁRMESTER

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: FEBRUÁR 15.
Február 15-éig kell eljuttatni az Oktatási Hivatalba a jelentkezési lapokat azoknak,
akik a 2016/17-es tanévtõl valamelyik felsõoktatási intézményben szeretnének tanulni. Idén 6 helyet jelölhetnek meg a továbbtanulni kívánók. Egy 2015 decemberi kormánydöntés értelmében három jelentkezés ingyenes, a negyedikért, az ötödikért és a
hatodikért pedig 2000 forintos kiegészítõ díjat kell fizetni. A felvételi dokumentumokat csak elektronikusan lehet eljuttatni az Oktatási Hivatalba. A február 15-ei határidõ
mellett egy januári idõpontot is fontos megjegyezni a továbbtanulni vágyóknak. Január 31-én jelenik meg a Felvételi Tájékoztató kiegészítése. A végsõ döntés július 26-án
várható, ezt követõen kapnak határozatot a jelentkezõk abból az intézménybõl, ahová felvételt nyertek. A Nyíregyházi Egyetem 19 alapképzési, 8 felsõoktatási szakképzési szakra, 15 mestertanári szakra, 2 diszciplináris mesterképzési szakra, és osztatlan
tanári szakra, 13 szakon 49 szakpáron hirdet képzéseket.

XXIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2016. JANUÁR 29.

KULTÚRÜNNEP, BÕSÉGGEL
S persze jókedvvel, a Himnusz születésnapján. Saját magával ünnepeltük a fõszereplõt január 22-én: színes kulturális programok sorjáztak a Magyar Kultúra Napján
Nyíregyházán is. Szerencsére van mibõl meríteni, így egy
oldalt is könnyen megtöltöttek az eseményekrõl szóló beszámolók. Képünkön az önkormányzat által szervezett
ünnepség egy pillanata, a Váci Mihály Kulturális Központból: a néhány esztendeje éppen ezen a napon kitüntetett
Szabó Soma vezényli a Szabolcsi Szimfonikus Zenekart.
(10. oldal)

CSOK-ÖZÖNRE SZÁMÍTANAK
CSOK, avagy akár 10 millió forintos támogatás. Errõl beszélnek a közértben, az utcán, a buszon, a munkahelyen és
még a családi vacsoránál is. A pénzintézeteknél január elseje
óta megnövekedett a forgalom. Egyre többen érdeklõdnek a
Családi Otthonteremtési Kedvezményrõl, azonban a szakemberek azt mondják, az igazi csok-özön tavaszra várható.

éven belül a harmadik testvér is megszületik. Használt
lakás vásárlása esetén az állami támogatás összege a gyermekek számához és a vásárolt ingatlan méretéhez igazodóan eltérõ lehet, 600 ezertõl akár 2 millió 750 ezer forintig terjedhet.

ugyanis az összeget rajtuk keresztül folyósítja az állam. A
10 millió forintos kedvezményes hitel azonban csak akkor jár, ha valaki a CSOK-ot is igénybe veszi.

TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZINTÉZETEKBEN

Az év elején életbe lépett új rendelet szerint a kormány
jelentõsen módosította a CSOK mértékét. Ennek értelmében, ha valaki egy gyermekkel épít vagy vásárol új családi házat vagy lakást, már igényelheti az emelt összegû
600 ezer forintos támogatást. Két gyermek esetében ez az
összeg 2,6 millió forintot jelent a családnak. Akik azonban három gyermekkel tervezik új ingatlan vásárlását, számukra 10 millió forint összegû vissza nem térítendõ állami támogatás jár. Ezt az összeget már akkor kérhetik, ha
még csak két gyermeket nevelnek, de vállalják, hogy tíz

– A támogatás mellé maximum 10 millió forintig kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelt is igényelhetnek az érintettek. A szakemberek azt javasolják,
hogy ha valaki komolyan fontolgatja, hogy él a megújult
CSOK nyújtotta lehetõségekkel, a részletekkel kapcsolatban a pénzintézetekhez forduljon tájékoztatásért – mondta Dobos Péter, a Szabolcs Takarékszövetkezet hitelezési
igazgatója szerkesztõségünk kérdésére. Aki csak a 10 millió
forintos CSOK-ra tart igényt, de hitelt nem szeretne felvenni, azoknak is a pénzintézetekhez kell fordulniuk,

Az otthonteremtési kedvezmény lehetõséget kínál arra
is, hogy akik már korábban igénybe vették a CSOK összegét, 3 gyermek vállalása esetén megkaphatják a különbözeti összeget. Arra azonban figyelni kell, hogy csak a 2008.
július 1-je utáni építési engedéllyel rendelkezõ ingatlanokra vonatkozóan lehet igényelni a 10 milliós összegû
támogatást. A szakember szerint a jövõben még várhatóak a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatban módosítások, ugyanis a témát illetõen maradtak még
szabályozatlan területek.
A témáról részletesen olvashatnak a jövõben a Nyíregyházi Naplóban.

KIFIZETIK A KÜLÖNBÖZETET IS

NAPRÓL NAPRA
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SZERDA
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OLVASÓK ÜLTEK KÖRBE

AZ ÉV TISZTJE

A Móricz Zsigmond Olvasókör Kölcsey Ferenc örökségérõl, idõszerûségérõl cserélt eszmét a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban,
valamint a népes tagság a Himnusz
költõjének ma is idõszerû verseit, írásait is felidézte.

Gyenge László tûzoltó alezredes,
megyei polgári védelmi fõfelügyelõ
másfél évtizede szolgálja hivatásosként az ország és a megye lakosait.
Munkája elismeréséül az Év polgári
védelmi tisztje kitüntetést vehette át dr.
Tollár Tibor tû. vezérõrnagytól.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK

21

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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FÕVÁROSI BEMUTATKOZÁS

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY

Budapesten, az Educatio Felsõoktatási Szakkiállításon a Nyíregyházi Egyetem is képviseltette magát. A legtöbben
az ének-zene–népzene osztatlan tanári szakról, a gazdasági képzésekrõl és
a közlekedésmérnöki légiközlekedési
hajózó szakról érdeklõdtek.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye Szépkiejtési versenyt rendezett felsõ tagozatos tanulói számára. A gyerekek lelkesen készültek és szívesen vettek részt a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett megmérettetésen.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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TELT HÁZ AZ OTTHONBAN

HOTEL A CSÚCSON

Telt házzal mûködik az Oltalom
Szeretetszolgálat Rezeda utcai Családok Átmeneti Otthona. A 40 férõhelyes intézményben jelenleg 43-an találnak menedéket, 13 család 30 gyerekkel. Az átmeneti otthonban õk maximum másfél évig maradhatnak.

A Budapest Hilton Szálloda báltermében jelentették be, a 2015-ben, immáron harmadik alkalommal meghirdetett, az „Év szállodája” verseny eredményét. A legdinamikusabb szállodai
teljesítménynövekedést elérõ szálláshely a nyíregyházi Hotel Aventinus lett.

JANUÁR
HÉTFÕ
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JANUÁR

KEDD

FÛBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Mussó László önkormányzati képviselõ Megyeri Istvánnét,
a Szent Katalin Szeretetotthon szépkorú lakóját. Irénke néni szép idõben szeret a kertben üldögélni, télen pedig
masszázsfoteljébõl nézi a televíziót.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ 6. számú Idõsek klubjában
gyógyteás napot rendeztek, ahol a
résztvevõk megízlelhették a bodza, fehér akác és erdei málna teákat, de
gyógynövényekrõl szóló történeteket
is meséltek egymásnak.

2

Január 7-étõl január 23-áig várták a feleslegessé vált karácsonyfákat a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. két
hulladékudvarában. Ide szállíthatták be a
lakosok a már megunt és lehullott ünnepi
díszeket, akik ezekért sorsjegyet kaptak.
A nyereményjátékban Simonyi Mihály,
Kovács Pálné, Kulcsár Gábor, Chománé
Zákány Edina, Tar Péter, Csontó Gyula és
Sztankovics Judit egyenként 5000 forint
értékû vásárlási utalványt nyert. A több éve
játszó Sztankovics család egyben átvehette a legtöbb fát összegyûjtõnek járó jutalmat is. A család 183 karácsonyfát szállított a hulladékudvarba, így megkapták a
NYÍRVV Nonprofit Kft. felajánlását, a 10
ezer forint értékû mobilparkolást.
A szolgáltató a hulladékudvarokban

összegyûjtött karácsonyfákból komposztot
és mulcsot készít.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

INGYEN ÚSZÁS OVISOKNAK

Idén is folytatódik a nyíregyházi önkormányzat és a sportcentrum közös kezdeményezése, amelynek köszönhetõen a
város óvodásai elsajátíthatják az úszás
alapjait. Számukra az elsõ tíz alkalom ingyenesen elérhetõ. A foglalkozásokat az

Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanuszodájában tartják.
A „ Minden gyerek tanuljon meg úszni”
programba még be lehet kapcsolódni. A szülõk szándékukat abban az óvodában jelezhetik, amelybe gyermekük jár.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

IGAZI KATONADOLOG

26

KILENCVENÉVES

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

KARÁCSONYFÁÉRT AJÁNDÉK

Február 15-éig nyújthatják be jelentkezésüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Honvéd- és Hadtudományképzõ Karára
azok a fiatalok, akik érdeklõdnek a katonai pálya iránt. A nyíregyházi toborzóirodában (Bessenyei tér) pedig személyesen
várják azok jelentkezését, akik szintén ezt
a hivatást szeretnék választani akár teljes
munkaidõben, szerzõdéses katonaként,
akár tartalékos szolgálatra.
A szerzõdéses katonai szolgálat egy mindennapos, 8 órás feladatkört jelent. A szolgálatra azok a büntetlen elõéletû, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik Magyarországon állandó lakhellyel rendelkeznek. Mindezen kí-

vül egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük.
A szolgálat másik formája a tartalékosok, akik ugyancsak önként jelentkezéssel kerülhetnek a Hadsereg kötelékébe. A
szerzõdéses katonákkal szemben azonban
rájuk csak rendkívüli állapotban és megelõzõ védelmi helyzetben van szükség. Általában civil munkahelyen dolgoznak, viszont rendelkezésre kell állniuk. A katonai szolgálat a kiszámíthatósága miatt igen
vonzó. A végzettek kezdõ fizetése nettó
105 ezer forint. Ez az összeg altiszt esetében 150 ezer forintot, fõiskolát végzett tiszt
esetében pedig 200 ezer forintot jelent.
Részletek a toborzásról a 11. oldalon.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JANUÁR 29.

AKTUÁLIS

JUBILÁL A SÓSTÓZOO: HÚSZÉVES AZ ÁLLATPARKUNK!
Egész évben kellemes meglepetésekkel várja látogatóit Európa legjobb állatkertje: a tavaly nagydíjat kapott
Nyíregyházi Állatpark márciustól minden hónap 20-án
készül valami különlegességgel. Ha kiselefántot nem is
ígérhetnek újra, látványos fejlesztéseket, egyedi programokat és új állatokat mindenképpen.
A részletekrõl Gajdos László igazgatót kérdeztük, aki
az évfordulót magyarázva az elején leszögezi: a park története persze korábbra nyúlik vissza, 1996-tól (az õ belépésétõl) a profiltisztítás és a nagy tervezések, beruházások ideje kezdõdött. – A jogelõd Vadaspark a ’70-es évek
építési lázának eredménye: Debrecen és Pécs mellett
Nyíregyháza is kapott a népszerû Ifipark mellé egy minividámparkot, a világ talán legkisebb óriáskerekével és
ringlispillel. Az erdõbõl kihasított részben pedig kárpátmedencei állatok uralkodtak, ahol a barnamedve volt a
legnagyobb szám – emlékszik vissza.

ELEKTÕL CÁPÁIG
Húsz évvel ezelõtt aztán nagyot álmodtak, s a 35 hektárossá bõvített területen megjelent az elsõ „sztár”: Elek,

szakma is elismeri õket, hiszen hazánkból egyedüliként
tagjai a Nemzetközi Akvarisztikai Szövetségnek, az Európai Állatkertek Szövetségében õk képviselik Magyarországot, és a komodói varánuszok kapcsán kialakult magyarindonéz államközi kapcsolat mai napig is gyümölcsözõ.
– Elfogadottságunkat a tavalyi díj is jól jelzi: látogatószám

PIRAMIS, ÓCENÁRIUM: VIKTÓRIA!
2010-ben megnyílt – az elsõ, EU-s beruházás eredményeként – a Zöld Piramis a Tarzan ösvényével, így a kezdeti
akváriumot felváltotta a közkedvelt Ócenárium, s túllépték
a félmilliós nézõi „álomhatárt”, amely évrõl évre 400 és
500 ezer között stabilizálódik. Ez, Gajdos László szerint,
lehetõvé teszi, hogy az intézmény önfenntartó legyen, ám
a fejlesztések mögött természetesen ott van finanszírozóként a tulajdonos önkormányzat. – Felsorolni is hosszú lenne az újabb mérföldköveket, elég csak a nemrég átadott
Viktória házra gondolni, s a Sóstó-projekt keretében kiemelt
elemként, magas költséggel befejezett Andok világa épületegyüttesre, amelyet márciustól, az igazi idény kezdetétõl látogathatnak – sorolja. (Lásd keretes írásunkat.)

kategóriában mi lettünk Európa legjobb állatkertje – emeli ki Gajdos László. – Ez nemcsak Nyíregyházának, hanem az országnak is nagy büszkeség, s az elismeréshez
méltóan tervezzük az idei, jubileumi esztendõt.

EURÓPA LEGJOBBJAI
A két évtizedes állatparkra nemcsak a turisták csettintenek elégedetten, s lett egyfajta „alapprogram” országszerte,
a közeli határokon túl: el kell menni Nyíregyházára! A

ÁLLAT- ÉS KALANDPARK EGYBEN?

a nemrég kimúlt oroszlán, a számára épített kifutón. Aztán egy régi épületbõl madárház lett, 2000-ben egy megszüntetett WC helyén akvárium született, az elsõ cápával,
amit Magyarországon látni lehetett. – Igaz, csak ötven
centis volt, de volt... – nevet az igazgató. – Ám ez az év
mérföldkõ volt a park életében, mert elértük a 300 ezres
belépõszámot, s a vidéki állatkertek között utolsóból elsõk lettünk látogatottságban, amit mi sem gondoltunk volna. Ám ez alapot adott a késõbbi, nagyobb fejlesztésekre.

Az Andok világa a megfejtése a talányos címnek,
mely valóban egyedülálló a park látványosságai között. A 2,1 milliárd forintos komplex Sóstó-projekt
keretében több száz millió forintból megvalósított beruházás már „él”, hiszen a nemsokára fõszereplõvé
váló állatok éppen belakják a számukra új terepet.
Jaguár, pápaszemes medve, tapír – csak néhány a színes „kínálatból”, melyeket többféle nézetbõl szemlélhetünk tavasztól. Aki akarja, ugyanis a fák koronái
között kifeszített függõhídon is beleshet Dél-Amerika
állatainak mindennapjaiba! Emellett ezzel a projekttel is folytatják az oktató-nevelõ tendenciát, mely szintén az állatpark egyik védjegye. Afrikai maszáj falut
és eurázsiai jurtát már találunk az erdõben, itt pedig
az õslakos indiánok életébe pillanthatunk bele, hogy
ne csak az állatokról szóljon a kiállítás, hanem az õket
– eredetileg – körülvevõ kultúráról is. Húsvét tájékán
mi is eljuthatunk Északon át Dél-Amerikába – s ehhez
csak Sóstógyógyfürdõig kell mennünk. További részletek késõbb, a Nyíregyházi Napló hasábjain!

Mint az igazgató – minden titkot el nem árulva – kiemelte: minden hónap 20-án valami meglepetéssel várják a látogatókat, akik között kiemelten fontosak természetesen a
nyíregyháziak. Lesz példa látványos beruházás birtokba
vételére, újszerû programokra, valamint eddig Sóstón még
nem látott állatok bemutatkozására – egyebek mellett. –
Egész évben történni fog valami, amellett, hogy a „rendes”
mûködésünk is zajlik, hiszen számos egzotikus kisállat születik majd várhatóan idén is. Ezt nem mi tervezzük, de a
többit igen, úgyhogy lesz miért kijönni idén is a parkba –
zárja az ünnepi évet nyitó gondolatait az igazgató.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK
Nyíregyháza MJV Önkormányzata idén is pályázatot hirdetett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából, nyíregyházi középiskolás diákok számára.
A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira emlékezünk.
Pályázhat: valamennyi 2015–2016-os tanévben nyíregyházi középiskolában tanuló diák.
2016. JANUÁR 29.

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
– üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára.

Mûfaj: szabadon választott irodalmi mûfaj.
Beküldési határidõ: 2016. február 19. (péntek) 24 óra.
Beküldés módja: elektronikus formában, az alábbi email 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, emlekezunk@nyiregyhaza.hu.
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – ÁGOSTON ILDIKÓ (VI. VÁLASZTÓKÖRZET)

KÖZÖSSÉGET SEGÍT ÉS ÉPÍT KÉPVISELÕKÉNT, NÉPMÛVELÕKÉNT, TÁNCOSKÉNT
„A szeretet csak szolgálatot és alázatot ismer” – így
hangzik Ágoston Ildikó hitvallása, aki képviselõként elsõ
ciklusban szolgálja a nyíregyházi (fõként sóstóhegyi és sóstógyógyfürdõi) lakosokat. Ám egyéb területeken: táncosként, egyesületi vezetõként, mûvelõdésszervezõként jóval
régebben. Így csak a megbízatás új számára, a hozzáállás
a régi a FIDESZ-KDNP testületi tagjaként is: segíteni.
Ez a fajta szemlélet a családból is érkezhet, hiszen öt
lány- és négy fiútestvérével osztotta meg a mindennapjait
abban a családban, ahol az édesapja megbecsült úri szabó volt, s mai napig mélyen vallásos édesanyja gyakran
elvitte istentiszteletre, bibliaórára. A hit – nem keretek közé
szorítva – ma is meghatározó az életében.

FELNÕTTKÉNT TANULT
Már tizenéves korától dolgozott, s a gimnáziumot félbehagyva, csak felnõttként tudott újra tanulni. Így szerzett
szociális munkás, gyermek- és családvédelem képzésben
oklevelet az Egészségügyi Fõiskolán, majd lett andragógus
és mûvelõdésszervezõ a Nyíregyházi Fõiskola által. S „természetesen” néptáncos hivatalos papírja is van, egy fõvárosi képzés alapján. – Tízéves voltam, amikor egy bátyám
elvitt minket egyik húgommal a Szabolcs Néptáncegyüttes próbájára, s annyira megtetszett, hogy azonnal a gyerekcsoportban ragadtunk. Az a közeg rengeteg élményt
adott, és akaraterõt, kitartást, miközben fegyelmezettségre, elfogadásra, toleranciára nevelt, s ez sokat segít ma is
– emlékszik vissza.

A TÁNC (IS) AZ ÉLETE
A tánc szeretete öröklõdött a családban: mindhárom
gyermeke – két lánya és egy fia – egyaránt élte vagy éli e
szép magyar hagyományt. Párja – az életben és a táncban
–, a Lippai Szakképzõ Iskola pedagógusa, Bíró József aranysarkantyús, hivatásos táncmûvész elvállalta az együttes
mûvészeti vezetését. Ildikó pedig a csapatot mûködtetõ
egyesület elnökeként is dolgozik, immár kilencedik esztendeje, amellett, hogy gyerekkora óta színpadra is lép. –
Ez egyfajta küldetés is, szeretnék minél többet „visszaadni” a most felnövõ generációknak abból, amit én kaptam.
Elsõ diplomamunkám pedig a nyírszõlõsi roma gyerekek
nagyon tehetséges korosztályához kapcsolódik, szívesen
ismertem és tanultam meg a tánckultúrájukat, s dolgoztam fel tapasztalataimat, hogy a hátrányos helyzetû gyermeket a táncban megélt sikerei mennyire motiválják a tanulásban és a közösségben való elfogadtatásban.

NYÍRSZÕLÕSTÕL SÓSTÓHEGYIG
Ágoston Ildikó élete több mint egy évtizede Nyírszõlõshöz is kötõdik, amikor bekerült a helyi iskolába szabadidõ-szervezõnek. Majd a Szõlõskerti Angol Kéttan-

PARKOLÓK, JÁTSZÓTEREK, KÖZVILÁGÍTÁS, ÚTFELÚJÍTÁS
– Sóstó a nemzetközileg is elismert „gyöngyszemünk”,
büszke vagyok arra, hogy számos elégedett vendég fordul meg a fejlõdõ szolgáltatásoknak és fejlesztéseknek
köszönhetõen. S nemcsak jómagam, de a város vezetése is különös figyelmet fordít e területre, amit a nemrég
befejezett 2,1 milliárd forintos Sóstó-projekt is bizonyít
– emeli ki a fejlesztéseket taglalva Ágoston Ildikó. Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtóreferense ezt a következõkkel egészítette ki: – A Krúdy Vigadónál és a
nyelvû Tagintézmény bõvülésével, az új tornateremmel
és aulával kialakult közmûvelõdési színtér vezetõje lett,
ezáltal a helyi kulturális és közösségi élet szervezõje. Az
ottaniak mellett megismerkedett a Sóstón, Sóstóhegyen
élõkkel is, ahol lakik, s ahol tavaly képviselõnek választották. – Polgármester úr felkérése meglepõ és megtisztelõ volt egyben, s azóta rájöttem: ugyanazt teszem, mint
eddig: segítem a közösséget. El is látnak bõven munkával:
többtucatnyi az utánajárást igénylõ ügyek száma – ismerteti a képviselõi lét kevéssé látható oldalát.

SEGÍTÕ VÁLLALKOZÓK ÉS CIVILEK
S valóban: mikor beszélgetünk, épp telefonhívást fogad, s hogy ne maradjon átmenetileg sem tûzifa nélkül
egy néni, így a sajátjából visz neki estére. – Nagy öröm
számomra, hogy a helyi vállalkozókat is sikerül bevonni a
karitatív munkába: ha gyermekekrõl, óvodáról, iskoláról
van szó, szívesen és azonnal segítenek, és a civil élet is
pezseg Sóstóhegyen, köztük négy nyugdíjas közösséggel.
Még táncot is tanítok nekik: a Vadrózsák csoport egyre
elismertebb – mondja örömmel.

Blaha Lujza sétánynál leburkoltuk a parkolókat, s egy
hattornyú vár is felépült a családok örömére. A „szokásos” virággondozás, játszótér-karbantartás, szemétlerakó-felszámolás mellett a térségben több utcában volt
közvilágítás-fejlesztés (Bozót u., Keselyûs zug, Búzakalász u., Csiszár u., Nyírség u.), s mások mellett az Erdész, a Lenke és a Csalogány utcán nagyfelületû felújítás, és például a Szamos, Szikes és a Csizmadia utcán
földút-stabilizálás.

S azt is hozzáteszi: van bõven tennivaló a körzetben,
annak ellenére, hogy szerinte elõdje, Petneházy Attila jó
munkát végzett. Folyamatosan járja a területet, összegyûjti
a problémákat, meghallgatja az ott élõket, intézkedik, szervez, segít, s terveket készít a megoldásokra. Szerepel köztük hosszabb távon a csapadékelvezetés és a közvilágítás
kérdése éppúgy, mint az útjavítások, kerékpárút folytatása, és gyalogátkelõhelyek kialakítása. – Sok területen várunk pályázati forrásokra, s persze, amit lehet, az önkormányzat bevonásával, önerõbõl is igyekszünk majd megvalósítani. A jobbításon dolgozom a közgyûlés jogi és
kulturális bizottságának tagjaként is, valamint a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumában. Hiszen ne felejtsük el: Sóstóhegyen a polgárõrség is példásan mûködik –
összegezte a képviselõ, aki élete minden területén igyekszik saját értékrendjének megfelelni.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

VANNAK TERVEK BÕVEN

MIELÕTT ELINDULNA... – BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK, NEM CSAK IDÕSEKNEK I.
Az Idõsügyi Tanács kérésére a Nyíregyházi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya összeállított egy
listát, amely tartalmazza, mire érdemes figyelni, mielõtt elindulnánk otthonról. Ezeket mostantól három
részletben közöljük a Nyíregyházi Naplóban.
– Tervezze meg útját, gondolja végig, hogy hova
megy, milyen célból!
– Csak a feltétlenül szükséges dolgokat vigye magával! Minél több dolog van Önnél, annál nehezebb azokra figyelni. Ha nem hivatalos ügyet intéz, lakcímkártyára, adókártyára nincs szükség, ezeket hagyja otthon!
– Készpénzt csak annyit vigyen magával, ami feltétlenül szükséges!
– Lehetõség szerint részesítse elõnyben a bankkártyát!
Soha ne tartsa egy helyen a kártyát és a PIN kó-dot!
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– Szükség esetén a PIN kódot felírhatja noteszába, vagy
a telefonjába. Ekkor se írja oda azonban, hogy az PIN
kód! Találjon ki egy nevet, amit könnyû megjegyezni!

– A készpénzt és a bankkártyát mindig tegye biztos
helyre. Ne tegye ezeket a farzsebbe, vagy táska külsõ
zsebébe!
– Olyan zsebet válasszon, ami zárható pl. cipzárral,
így nemcsak a lopás, hanem a véletlen elvesztés ellen
is nagyobb védelmet nyújt!
– Iratait célszerû a pénztárcától külön tartani, így kisebb az esélye, hogy lopás esetén a pénztárcája mellett
az iratai is elvesznek.
– Tömegközlekedési jegyét, bérletét, (65 év felettieknek érdemes a személyi igazolványról másolatot készíteni az utazás igénybevételéhez), pénztárcájától és
irataitól külön, könnyen elérhetõ helyen tartsa. Elõzze
meg, hogy elõvételkor véletlenül kirántsa a pénztárcáját, igazolványait, illetve, hogy felhívja értékeire a figyelmet!
2016. JANUÁR 29.

FEJLESZTÉS

KORSZERÛ CSARNOK LESZ A BUSZACSA
A bontási munkálatok már befejezõdtek, jelenleg az épületgépészeti alapszerelvények telepítésén dolgoznak a szakemberek a BUSZACSA-ban. A felújítás leghamarabb tavasszal fejezõdhet be, s eztán vehetik birtokukba a kívülbelül megújult épületet a sportolók és a mozogni vágyók.
2015 augusztusában kezdõdtek meg az 1988-ban átadott
Bujtosi Szabadidõ Csarnok teljes felújításának beltéri munkálatai. 2013-ig csupán kisebb, állagmegóvó javítások zajlottak a csarnokban, így mire a komplexum a város tulajdonába került, annyira leromlott az állapota, hogy már nem
volt alkalmas sportrendezvények minõségi lebonyolítására. 2013 õszén közel 100 millió forint értékû beruházással
új parkettát kapott a város tulajdonába került létesítmény, a
teljes megújítás ezután kezdõdött meg. Magyarország központi költségvetésébõl több mint 2 milliárd forintos forrás
állt a rendelkezésre, így három ütemben, nyíregyházi beruházók segítségével elkezdõdött a sportcsarnok teljes megújulása. Az elsõ ütemben energiatakarékossági beruházások zajlottak. 2013 szeptemberére megtörtént a nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése, a lapos tetõ felújítása,
valamint a csapadékvíz-elvezetõ rendszer teljes cseréje.
Lebontották a nyugati kültéri lelátót, így az épület külleme
is új formát kapott.

badidõsportra lesz alkalmas. Komfortosabbá válnak az öltözõk, két bemelegítõterem és egy speciális rekreációs
szoba is segíti a jövõben az edzésmunkát. A vonzerõnövelõ fejlesztések célja, hogy a csarnok a sportolók mellett
a nézõknek is kényelmes legyen. A beruházás végére

megszépül az épület környezete is: elbontják a kerítést, és
egy nyitott, akadálymentesített, nemzetközi igényeknek
is eleget tevõ létesítmény fogadja a nyíregyháziakat és a
városba látogatókat.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJ LELÁTÓ ÉS TERMEK
Hajnal Gusztáv, a BUSZACSA igazgatója elmondta, a
vállalkozó a belsõ bontási munkálatokat befejezte. Most
az épületgépészeti alapszerelvényeknek a telepítése zajlik, amely hamarosan lezárul. Az igazgató hozzátette,
gipszkartonozással és aljzatozással folytatódnak a munkálatok, végül pedig az új lelátót és annak székeit alakítják ki. Az új parkolót a tavasz folyamán hozzák létre.
Az új, korszerû csarnokban hat új terem várja majd a
sportolni vágyókat, amely különbözõ közösségi és sza-
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HÁTRÁLTATÓ „MEGLEPETÉSEK”
Az elõzetes elképzelések alapján a sportolók leghamarabb tavasszal vehetik birtokukba az épületet. Ám,
amint arra Batizi Tamás, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõje utalt, ezt még elõre nem tervezett események befolyásolhatják. – Ez egy szüntelen kihívás a kivitelezõk számára. Mindenki láthatta a korábbi, erõsen
lezüllött épületet, az „alapanyagot”, melyhez elég hiá-

nyos tervek alapján kell hozzányúlni. A kevés és rendszertelen eredeti dokumentum híján gyakran, szinte
hetente érik kellemetlen meglepetések a szakembereket, melyek jelentõsen lassítják a munkát. Bár a falakba
nem látunk bele, bízom benne, hogy egyre kevesebb
ilyenben lesz részünk, s így akár tartható is lehet a tavaszi befejezés – fogalmazott a kabinetvezetõ.
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EGÉSZSÉG, EMLÉKEZÉS

VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉT KÉRIK

NEKROLÓG

BÚCSÚ DR. GUBICZ PÁLTÓL

Merre jársz most Pali barátom?
Fölöttünk hajnalszürke az ég.
A Nap sápadt sugarát látom,
elõttem pedig a lámpa ég,
szobalámpád néz a papírra.
Írom a búcsúzó szavakat
rejtett könnyek közt, mosolyogva;
Tõled elválnom így is szabad.
Emlékszem, te is mosolyogtál,
mikor melléd a székre ültem.
Épp a kezelés végén voltál
a díványon, a párnára-dûlten.
Jókedvû lettél mikor kiderült,
nem kell csonkolni a lábad.
Nem remélted, mégis sikerült
az a doktori jószolgálat!
A véradók segítségét kéri a Magyar Vöröskereszt. A
téli idõszakban ugyanis sokan légúti megbetegedésben
szenvednek, gyógyszert szednek, ezért nem adhatnak
vért, s így nehezebb elõteremteni a kiegyensúlyozott betegellátáshoz szükséges mennyiséget. A segíteni vágyókat a Területi Vérellátó mellett a karitatív szervezet több
kihelyezett véradásán is várják.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 19–20 ezer rendszeres véradót tartanak számon. A megye egészségügyi
intézményei számára hetente 500, havonta 2000 egység
vérre van szükség a zökkenõmentes betegellátáshoz.
Szarkáné Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt megyei igaz-

gatója elmondta: az év során a legtöbb esetben kiegyensúlyozott a véradás, de a decemberi ünnepek után és az új év elsõ
heteiben elõfordul, hogy kevesebb véradó nyújt segítséget, így
a szokásosnál kisebb a rendelkezésre álló vérmennyiség.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete arra kéri a véradókat, hogy aki egészséges, nem
szed gyógyszert, nyújtson segítséget. Véradásra folyamatosan lehetõség van a Területi Vérellátóban, a Vöröskereszt pedig Nyíregyházán január 29-én, pénteken a Nyíregyházi Törvényszéken, február 2-án a Nyíregyházi Gondozási Központban, február 5-én pedig a Wesselényi Miklós Szakközépiskolában szervez véradást.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

SZEMVÉDELEM TÉLEN IS!
A téli napsütés sok esetben károsabb, mint a nyári, ezért
a szemünket télen is védeni kell. Ilyenkor az UV-sugárzás
mellett a hideg és a szél is problémákat okozhat, megfelelõ védõszemüveggel azonban a gond orvosolható.
Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy csak nyáron, szikrázó napsütésben van szükségük napszemüvegre. Pedig a szemünket télen is védeni kell. Hóesésben, a
leesett csapadék miatt a felülrõl érkezõ fény duplán verõdik vissza, így az UV-sugárzás is kétszeresen hat a szemre. De nem csupán a káros sugaraktól, hanem a széltõl is
meg kell óvni az emberi szemet. A szakember azt tanácsolja, télen is megfelelõ UV-védelemmel rendelkezõ nap-

ben, az erõs napsütés hatására elõfordulhat kötõhártya-gyulladás is. A hóvakság fõleg a hegyekben okoz problémát, ha
valaki nem megfelelõen védi a szemét. A látszerészmester
hozzátette, a hideg idõre általában az idõsebb korosztály
érzékeny, és tünetként jelentkezik náluk, ha kimennek a levegõre, hogy folyik a könny a szemükbõl.

VESZÉLYT JELENTHET A FÉLHOMÁLY IS!
A látszerészmester szerint fokozottan érdemes figyelni
azoknak, akik gépjármûvet vezetnek. Közlekedésbiztonsági szempontból ajánlottak a polarizált lencsék, amelyek
kontrasztfokozó hatásuk mellett kiszûrik a vízszintes síkból érkezõ zavaró visszatükrözõdéseket, amelyeket például a szélvédõ, vagy egy vizes aszfalt okoz. Így egy
polárszûrõs lencsével sokkal tisztábban láthatnak a sofõrök. Fontos, hogy télen nem csupán szikrázó napsütés,
hanem a félhomály is megnehezítheti a minõségi látást. A
szakember szerint a szemet akkor is érdemes védeni,
amelyre speciálisan kialakított, színszûrõ réteggel ellátott
lencsék állnak a látásukért télen, autóvezetés közben tenni kívánók rendelkezésére.

Akkor igen. Ma már hiába
jönne az orvos, üres az ágy;
elköltöztél egy más világba,
hol nem érhet utol csak a vágy,
hogy védett, jó helyre jutottál.
Hozzád hajol a mennybéli Úr –
ki tudja, jó embere voltál.
Segítõkészen kezedért nyúl,
szól – „Gyermekem, ülj ide mellém
pár percre, mintha lennél fiam.
Láttam, hûségesen követtél;
hûségednek e jutalma van:
egész életedben szolgáltál, –
család és jószág – minden napod,
Tõlem a végelszámolásnál
az örök nyugodalmat kapod.”
Búcsú az Életmû-díjas dr. Gubicz Pál, nyugalmazott városi fõállatorvos barátomtól, a túlvilági találkozásban bízva: L. Tóth László.

RÖPIS TORNA-TÚRA
A Nyíregyházi Sportcentrum ifjú röplabdásai január 20–
22. között egy csehországi túrával készültek az OGYB
(Országos Gyermek Bajnokság) középdöntõ 2. fordulójára, amelyet január 30-án rendeznek meg Szentendrén
– számolt be Moravszki Gyuláné edzõ.
Csapatunk elõször Pozsonyban az UK Bratislava akadémistáival mérkõzött meg, ahol 3:2 (19, -19, 21, -20, 10)
arányban nyertünk. Másnap délután Rudolfov-ban az SK
Lincovka vendégeként két edzõmérkõzést játszottunk, s
mindkettõt jó játékkal nyertük meg. Harmadik nap reggel
folytattuk az edzõmérkõzések sorozatát Lincovkával. Dél-

FONTOS A VÉDÕSZEMÜVEG SPORTOLÁSKOR

szemüveget kell hordani, sportoláshoz pedig kontrasztfokozóval ellátott védõszemüveget érdemes viselni. Ezzel
megelõzhetõ a szemkáprázás és az, hogy a könny meginduljon a szemünkbõl.
Szûcs Péter látszerészmester azt mondta, elsõsorban a fényérzékeny embereknél alakul ki szemkáprázás. Extrém eset-
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Ha valaki síelni megy, napszemüveg nélkül szinte ki se
tud lépni a természetbe. Sportoláskor a zárt síszemüveg
védheti meg a szemet, így a szél sem tudja kikezdeni azokat. Ebben az esetben azonban figyelni kell arra, hogy
mozgáskor jobban párolog az emberi bõr, ami párásíthatja a lencsét. Erre megfelelõ páramentes bevonattal ellátott
lencsét ajánlanak a szakemberek.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

után pedig már BRNO-ban, a VKSG BRNO vendégeként
jó felkészülési mérkõzéssel zártuk a napot. A sûrû programba egy kis városnézés is belefért. A csapat tagjai: Szilágyi Csenge, Tamás Adél, Horváth Zsófia, Molnár Petra,
Szabó Lili, Kujbus Fanni, Karkusz Dominika, Kis Bianka,
Kiss Virág, Jakab Zsófia, Klebersz Anna, Rákóczi Anna.
Edzõk: Moravszki Gyuláné és Moravszki Gyula.
2016. JANUÁR 29.

HIRDETÉS

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 TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. február 12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban 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 – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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ÓVODÁK

ÓVODÁK

PEZSGÕ ÓVODAI ÉLET NYÍREGYHÁZÁN
Lapcsánka- és pizzasütés, sorverseny a Bemben. Magyar Kultúra Napja, Víz-projekt kísérletezés és a LEGO gyár
látogatása. No és rengeteg hó, ami egyet jelent a hógolyózással, hóemberépítéssel és szánkózással. Így indult az év
a nyíregyházi ovisok számára. Ezt a sok januári élményt próbáltuk egy csokorba összegyûjteni. Persze, az összeálÜGYES KEZEK
A Gárdonyi Géza Általános Iskola „Iskolacsalogató” programjának részeként rajzversenyt hirdetett, melyre a Búzaszem
Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézményének óvodásai is
izgatottan készültek. A szorgalmas munkát és a feszült várakozást két elsõ helyezés koronázta meg: Füzesi Viktória rajz
kategóriában, Vékony György digitális ábrázolásban gyõzött.

SARKVIDÉKI UTAZÁS
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde utcai telephelyének Micimackó csoportja képzeletbeli utazást tett az Északi- és Déli-sarkvidékre. Megismerték az eszkimók életmódját, az iglut és a sarkvidék állatait is. A gyerekek terepasztalt is készítettek a tanultakból, aminek az egész óvoda
csodájára járt.

TÉLIDÕ
A Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti telephelyének gyermekei felvették a hócsizmájukat, a sapit, a nagykabátot és
élvezték a szabadban a tél dallamát.

HAVAS ÖRÖMÖK
Örömteli szórakozásra adott lehetõséget az oly régóta
várt havazás az Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelyének óvodásai számára. Elõkerültek a szánkók, csúszkák, elkészültek az elsõ hóangyalok, a gyerekek kreativitásának hála pedig néhány kavics és egy sárgarépa elegendõ volt ahhoz, hogy megszülessen az intézmény hóembere is.

VIZES KÍSÉRLETEK

gyerekek saját kezûleg gyúrt, nyújtott és feltétekkel ellátott pizzával színesítették a téli óvodai mindennapokat – a
készítésénél csak az elfogyasztás okozott nagyobb örömet.

KULTÚRA NAP AZ ÓVODÁBAN
A Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti telephelyének
óvodásai együtt emlékeztek meg január 22-én a Magyar
Kultúra Napjáról. A gyerekek táncházzal, versekkel, mesedramatizálással ünnepelték a jeles napot.

HÓCSATÁK HETE
A tél adta a lehetõségeket arra, hogy a gyerekek minél
több idõt a szabadban tölthessenek, a Búzaszem Nyugati
Óvoda Aranykörte Tagintézményének óvodásai pedig ki is
használták ezt. A gyerekek a hideg ellenére is örömmel szánkóztak, hóembert építettek és hócsatáztak az udvaron.

KEDVENCÜNK, A LEGO
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergõ
Tagintézmény óvodásainak nagy meglepetésben volt része. A gyerekek betekinthettek arra a helyre, ahol kedvenc
játékaik egyikét gyártják – ellátogattak a LEGO gyárba.
Nemcsak nézték, ki is próbálhatták, hogy milyen nagyszerû dolgokat lehet építeni az apró legóelemekbõl.

ÚJRA AZ OVIBAN

A Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézményének
gyermekei számos érdekes kísérletet végeztek a Víz-projekt témakörében. Az óvodások izgalommal figyelték, hogy
miként oldódik és keveredik a festék, valamint azt is, hogy
hogyan változik a víz halmazállapota.

A hosszú, téli szünet után hamar ráhangolódtak a gyerekek az óvodai életre a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Mandabokori telephelyén. Alig várták, hogy játszhassanak
azokkal a játékokkal is, amiket a Jézuska hozott, de a legnagyobb örömöt mégis a hó okozta: hóembert építettek,
fogócskáztak és a hógolyózás sem maradhatott el.

FORRÓ PIZZA A HIDEGBEN

IMÁDJÁK A TELET

Az Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai Mókuska csoportja forró pizzával vette fel a harcot a hideg idõ ellen. A

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti telephe-

TÉLI LAPCSÁNKASÜTÉS

lyén már alig várták a gyerekek, hogy megérkezzen a
tél. Az óvodások az ablakon át boldogan nézték, ahogy
nagy pelyhekben esik a hó, majd az udvaron hóembert
építettek, hócsatáztak és szánkóztak – élvezték a várva
várt telet.

TÉLI MÓKA

lítás koránt sem teljes, de senki nem marad le semmilyen ovis hírrõl, hiszen a nyiregyhaza.hu menüsorára kattintva
folyamatosan nyomon követheti a frissülõ híreket és galériákat. Köszönjük az információkat az intézményekben
dolgozó lelkes óvodapedagógusoknak.
HAVAS NAPOK
A kicsik és a nagyok egyaránt örömmel fogadták a hóesést a Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephelyén. Az óvoda udvarán hosszasan játszottak a gyerekek, hóembert építettek, hócsatáztak, szánkóztak, csúszkáltak. A hideg sem szegte kedvüket, örömmel várják a
következõ havazást.

MEGÚJULT A TORNASZOBA

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti telephelyének
gyermekei nagyon örültek a hónak. Voltak, akik szánkóval érkeztek az óvodába és napközben is sokan élvezték a
csúszkálás örömét. Mindannyian abban reménykednek,
hogy nem múlik el hamar a tél, lesz még alkalmuk hóembert építeni és hócsatázni.

VIZUÁLIS MÛHELY
A Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében 2002 óta mûködik vizuális mûhely, ahol az e téren
kiemelkedõ képességû gyermekek fejlesztése és a fejlesztést igénylõ óvodások felzárkóztatása valósul meg. Az 5–7
éves korcsoport heti rendszerességgel különbözõ technikákat ismer meg, egyéni ötleteik alapján.

OVIS SPORTVETÉLKEDÕ
Jókedvû játékos sorversennyel indították az évet a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézményének gyermekei a Bem József Általános Iskolában. Az óvodát tíz fõ képviselte, akiknek a különbözõ versenyfeladatok alatt lehetõségük nyílt a felszabadult örömteli mozgásra, valamint a
versenyzés izgalmát is átélhették.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi telephelyén
(Pitypang óvoda) hosszú idõ óta régi vágyuk vált valóra
az ott dolgozóknak és a gyerekeknek. Decemberben kezdõdtek és januárban fejezõdtek be a felújítási munkála-

tok. Az óvoda tornaszobája önerõbõl, a Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány szülõi és dolgozói támogatásával megújulhatott. A gyermekek boldogan vették birtokukba a megszépült és mozgásra csábítóbb helyiséget.

JÁTÉKOS TÉL
Az óvodások kimeríthetetlen téli játéktárral rendelkeznek a Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephelyén. Szánkózás, hógolyózás, hóangyal – számos remek
program. Mindez természetesen a friss és tiszta levegõn,
az egészség megõrzése érdekében!

VERSENYJÁTÉK A HÓBAN
A Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézményében nagy örömmel fogadták a telet a gyerekek. A hógolyózáson kívül versenyjátékot is rendeztek az udvaron,
amelyben minden óvodás bizonyíthatta ügyességét és rátermettségét.

NE ENGEDJ BE IDEGENT!
Negyedik alkalommal rendezték meg a megyei rendõrfõkapitányság Bûnmegelõzési osztálya által támogatott
Ovizsaru programot az Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi
Óvodájában. A farkas és a hét kecskegida címû mesén
keresztül a gyerekek azt tanulták meg, miért ne engedjenek be idegeneket a lakásba.

ÍGY TEDD RÁ

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyének Bogyó
és Babóca csoportja krumplihetet szervezett. A házi ren-
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dezvényükön saját kezûleg készítettek lapcsánkát, amit
aztán örömmel el is fogyasztottak.

Balatoni Katalin „Így tedd rá” elnevezésû népi játékokra, népzenére és néptáncra épülõ programját helyi sajátosságként alkalmazzák az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményben. A foglalkozások célja, hogy az
óvodások játékos formában, észrevétlenül sajátítsák el a
néptánc alapjait.

2016. JANUÁR 29.

2016. JANUÁR 29.
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KULTÚRA

MAGYAR KULTÚRA NAPJA SOKSZÍNÛ PROGRAMOKKAL
Minden év január 22-én ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. A hagyományos megyei rendezvények mellett, Nyíregyháza
is méltó módon megemlékezett a jeles napról, méghozzá
több helyszínen is.
Múlt héten már szerdán a nyíregyházi nyugdíjas közösségek a Vasutas Mûvelõdési Házban tánccal és verssel
ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját. A rendezvényen elhangzott, a magyar kultúrában rejlõ értékek megõrzésében és átörökítésében a mûsorban fellépõ nyugdíjas közösségek is kiemelkedõ szerepet játszanak. Az ünnepségen Gyuris Tibor, a Móricz Zsigmond Színház színmûvésze versben emlékezett meg a magyar nemzet eme
jeles eseményérõl.

A Móricz Zsigmond könyvtárban múlt héten pénteken
a sipkays középiskolások mûsorával kezdõdött az ünnepi
megemlékezés. Dr. Ulrich Attila alpolgármester azt emelte ki, a kultúra az egyedüli olyan dolog, amely bölcsõtõl a

sírig jelen van és elkíséri az embereket. Kifejtette, Európa
sok nemzetállamból jött létre, amelyeknek megvan az
egyedisége a nyelvén és a vallásán kívül. Ezt tükrözi a
Himnusz és a Szózat is, és mindaz, amit mi, magyarok
magunkénak tekintünk. Ez a sokszínûség a magyar kultúra nevet viseli, amit ápolni kell és erõsíteni. A sipkays diákok mûsora után a Himnusz költõjérõl elnevezett versés prózamondó versennyel folytatódott az ünnepi program, ahová a városból és a megyébõl neveztek középiskolások. A rendezvény Torma Mária és Cserna Csaba pódiummûsorával folytatódott, akik magyar költõk, írók
mûveibõl adtak elõ részleteket.

fonikus Zenekar közremûködésével csendült fel a Himnusz. Az ünnepségen „Nyíregyháza Város Kultúrájáért”
Katona Béla-díjjal tüntették ki Kazár Pált, a Móricz Zsigmond Színház zenei vezetõjét. Az ünnepi program részeként „Magyar Virtus” címmel lépett színpadra az Igrice
Néptáncegyüttes, de a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar elõadása is kiérdemelte a nézõk elismerését. Az esemény kísérõrendezvényeként a Városi Galériában a megyeszékhely képzõ-, ipar- és fotómûvészeinek csoportos tárlata
nyílt „JELEN-LEVÕK” címmel. A kiállítás február 20-áig,
naponta 9 és 17 óra között tekinthetõ meg.

„ÍGY BOCSKOROSAN”
A Móricz Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában
különleges darabbal készültek a színészek a Magyar
Kultúra Napjára. „Így bocskorosan” címmel rendezett
rendhagyó elõadást Vaszkó Bence. A darab Gérecz
Attila, magyar költõ, az 56-os forradalom hõsi halottjának mûveibõl és édesanyjának írt, egyetlen fennmaradt levelébõl állt össze. A részben megzenésített alkotásokat Pregitzer Fruzsina, Bende Kinga, Rák Zoltán és Vaszkó Bence adta elõ a közönségnek.

A hagyományos városi ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Központban tartották meg, ahol a Szabolcsi Szim-

JEGYZET

IRODALMI KÁVÉHÁZ
ELKÉNYEZTETVE

Vajon ki fogadott volna Nyíregyházára a XVIII. század közepén, mikor az elnéptelenedett pusztaság a térképrõl való eltûnés szélén újratelepítésért kiáltott? Egy
elõrelátó fõúri szándéknak, s a dolgos, tirpák õseinknek
hála, bõ három évtized múltán, 1786-ban már mezõváros volt az új életre ébredõ település (ennek pont 230
éve), s rá csupán kilencven esztendõvel (1876-ra) az
akkori Szabolcs Vármegye székhelyévé vált – ennek 140.
jubileumára emlékezhetünk. Nem kérdés: Nyíregyházát a lakói és kultúrája tette azzá, ami: újabb évszázad
múltán az ország hetedik legnagyobb városává. A kultúrája, amelyre ma is méltán lehetünk büszkék, gondolva az innen indult vagy itt kiteljesedett írókra, költõkre,
mûvészekre, sportolókra. Eddig is sokat tettünk hozzá
mi, nyíregyháziak a nagy egészhez, amit Magyar Kultúrának nevezünk. Igenis nagy kezdõbetûkkel, mert ennek a szellemi-közösségi összetartó és tartást adó erõ-
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nek, negyedszázada ünnepe is van, de ellensége is, bõven. Van, aki a felszínes tömegkultúrában látja a bajt,
van, aki az Európába integrálódni kevéssé hajlandó „álmigránsok” idegen szokásaiban, sokan a fiatalok olvasás-hiánya miatt ingatják a fejüket, mások az érdektelenséget, és a mobil-irányította világ által közvetített értéktelenséget okolják – a lista hosszan folytatható. Pedig a gyógymód egyszerû: átadni, megtanulni, megõrizni, újraalkotni, friss erõvel megtölteni a hagyományainkat, amink van. S ez nem kevés: a kultúra napi rendezvények példázzák, hogy még jól állunk a néptánctól a
versmondásig, a színháztól a képzõmûvészeten át a
könnyû- és komolyzenéig minden téren. El vagyunk
kényeztetve – s észre sem vesszük. Mert ez a természetes. De csak akkor lesz az húsz év múlva is, ha mindezért, mindenki megteszi a magáét. S nem csak a kultúra napján.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Váci Mihály Irodalmi Kávéház a Magyar Kultúra Napja
alkalmából múlt héten szombaton ünnepséget szervezett.
Az eseményen köszöntõt mondott Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ. Verssel készült Nyeste Márta, Gy.-né
H. Ibolya, Kádas Kati és Pagonyi Szabó János, Pozsonyi
Mónika pedig énekelt. Vannai László gitáron is játszott,
majd Marján László és Makó Pál citerajátékával és közös
énekléssel zárult az ünnepség.

2016. JANUÁR 29.

HÍREK

NEGYVENÉVES AZ ÖRÖKZÖLD
Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte az Örökzöld
Nyugdíjas Egyesület. A tagok a négy évtized emlékére
rendeztek ünnepséget a Városmajori Mûvelõdési Házban.
1976 januárjában Bánszki András, a Városmajori Mûvelõdési Ház egykori igazgatója úgy gondolta, az Északi
lakókörzet nyugdíjasait összefogja és hasznos elfoglaltságot biztosít számukra. Már akkor minden csütörtökön
összegyûltek a környék nyugdíjasai és kártyáztak, beszélgettek, késõbb pedig sportvetélkedõket és kirándulásokat
is szerveztek. Az egyesület tagjai énekkart alapítottak, rendszeresen szavalnak és részt vesznek városi eseményeken
is. Gyakran járják az országot, nyáron pedig a Városmajori Mûvelõdési Ház kertjében töltik el idejüket.
Jelenleg 70 tagja van az Örökzöld Nyugdíjas Egyesületnek, akik továbbra is minden csütörtökön délután kettõtõl négyig tartják klubfoglalkozásukat.

ÉRTÉKET KÉPVISELNEK
Rákóczi Ildikó, a szociális bizottság elnöke (képünkön
balról) arról beszélt, nagyon fontosnak tartják, hogy minden idõs embernek legyen valamilyen közösségi élménye. A képviselõ hozzátette, az idõs embereket tisztelni,
becsülni kell, mert a múltban tevékenykedtek, átadták örökül a várost, és tapasztalataikat. Úgy véli, a nyugdíjasoknak a nyugdíjba vonulást követõen nem kell passzívvá
válni, fontos, hogy aktív életük legyen.

INGYENES OKMÁNYOK
Még mindig nagy tömegre kell számítani a Kormányablakokban, ahol munkanapokon sokan készíttetnek ingyenes személyi okmányokat. Az ügyintézõk január elsejétõl megnövekedett ügyfélszámmal
dolgoznak, így esetenként a várakozási idõ is
hosszabb, mint korábban.

ÖNSZERVEZÕDÕ CSOPORTOK
Jeszenszki András, a térség önkormányzati képviselõje (képünkön jobbról a második) azt mondta, az önszervezõdõ
közösségeknek a léte nagyon fontos ma Magyarországon, és
Nyíregyházán is. Hozzátette, ennek a csapatnak a tagjai szívesen töltik együtt a szabadidejüket, és megosztják egymással örömüket és bánatukat. 40 éve töretlen ennek az egyesületnek a mûködése, ahol az idõs emberek, akik nagyon sokat
tettek Magyarországért, Nyíregyházáért, valóban érdemi idõbeli elfoglaltságot és érzelmi kapcsolatokat tudnak találni.
A születésnapi ünnepségen az emlékezõbeszédeket
követõen emléklapot osztottak ki a tagoknak, majd estig
folytatódott a zenés, táncos mulatság.

2016. január elsejétõl vezették be azt az újfajta személyi azonosító okmányt, amely négy fõ funkciót lát el és a
hagyományos kártyákat váltja ki. Ez a személyazonosító
igazolvány, a TAJ kártya, a lakcímkártya és az adóazonosító igazolvány. Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõje az új funkciókkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy ezek akkor tudnak mûködni, ha
a különbözõ hatóságoknál, egészségügyi szolgáltatóknál,
háziorvosoknál, szakrendelõkben, kórházakban rendelkezésre áll majd a leolvasókészülék. A hivatalvezetõ azt
mondta, mindenkit arra int, vigye magával a TAJ kártyáját, illetve az adóazonosító számát tartalmazó hatósági bizonyítványt, hiszen ezekre szükség lesz.

KARDRITKASÁG A MÚZEUMBAN
Különleges, egynapos kiállítás nyílt múlt héten szombaton a nyíregyházi Jósa András Múzeumban, ahol annak a
kardnak a másolata is látható volt, ami a 100 éves háború
idején került ajándékozás során York városába Zsigmond
német-római császártól és magyar királytól. A nem mindennapi tárlat egyébként a nyíregyházi Szabó István, „kardcsiszár” munkássága köré szervezõdött. A szabolcsi fegyverkovács az ország legaktívabb kardkészítõje, õ csinálja
az augusztus 20-ai budapesti tisztavatás díszkardját, és az
iparmûvész mûhelyébõl kerül ki a Székely Vágták gyõztesének jutalma is. Az elismert kardcsiszárt Mesterremek díjban részesítette az Aranykapu Népmûvészeti Egyesület.

KOSSUTH LAJOS LEVELE
Március elejéig látható még a Kállay Gyûjteményben
Kossuth Lajos autográf levele, amely a maga nemében
egy történelmi különlegesség.
A dokumentum, melyet az idõs politikus itáliai számûzetésébõl, Turinból írt idõsebbik fiának, Ferencnek 1886ban, eddig a kutatók számára is ismeretlen volt. A levél
több olyan információt is tartalmaz, amely hasznos adalék
a történészek számára Kossuth emigrációban töltött utolsó
éveinek pontosabb rekonstruálására. Tudvalevõ, hogy itáliai tartózkodása során 1885-ig nem készült hiteles festmény

szabadságharcunk kiemelkedõ alakjáról. A hosszú csendet
Parlaghy Vilma festõmûvész törte meg, aki hosszas rábeszélések után megfesthette a számûzetésbe kényszerült politikus portréját. Egy évvel késõbb Kossuth Ferenc is megörökíthette atyját, aki levelében fia festményét is „kritizálta”. A nem mindennapi mûtárgy mellett persze sok érdekességet láthatnak még az érdeklõdõ látogatók a 19. század második felébõl a Kállay Gyûjtemény hamarosan záródó kiállításából, melynek címe: „Unokáink leborulnak”.
A Kállay Gyûjtemény címe: Nyíregyháza, Széchenyi
utca 1. II/8.

DÍJESÕ A NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTESRE

IDEGENRENDÉSZET
A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint a
tavalyi évben jelentõs ugrás a gazdasági peres, valamint nem peres ügyekben történt. A cégalapítások nem
gyarapodtak jelentõsen, ugyanakkor kimagaslóan megnõtt a felszámolással kapcsolatos eljárások száma.
Az elmúlt évben a korábbi esztendõk azonos idõszakához képest az idegenrendészeti ügyekben is lényegesen több ízben jártak el a bíróságok. Mintegy ezer
fõvel nõtt azon idegenrendészeti õrizetben lévõk száma, akikkel kapcsolatban a Nyírbátori Járásbíróság járt
el idegenrendészeti õrizet meghosszabbítása, vagy arról történõ döntés során – tájékoztatott dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke. A Vásárosnaményi Járásbíróság embercsempészés bûntette
miatt 2 év 4 hónap fogházbüntetésre ítélt egy grúz állampolgárt még 2015 októberében. A Fehérgyarmati
Járásbíróságon embercsempészés bûntettének kísérlete miatt egy magyar és egy kínai állampolgárral szemben folyik eljárás vagyoni haszonszerzés ügyében. A
Nyíregyházi Törvényszék bírái és alkalmazottai felkészülten intézték a tömeges migráció kapcsán keletkezett ügyeket, a jövõben is kiemelten kezelik azokat.

Január 22-én és 23-án rendezték meg Egerben a IX.
Országos Ifjúsági Szólótánc Versenyt, amelyen 65 produkcióval mutatkoztak be az ország legjobb ifjúsági korosztályú néptáncosai!
Az izgalmas és hosszú két nap során a fiúk az Ezüstpitykés
Táncos, a lányok pedig a Gyöngygalléros Táncos cím elnyeréséért mérték össze a tudásukat a kötelezõ és a szabadon
választott táncaikkal! A Nyírség Táncegyüttes fiatal táncosai
közül a szólóban induló Szalontai Jordán Ezüstpitykés Táncos címet nyert (ördöngõsfüzesi ritka és sûrû fogásolással,
illetve inaktelki legényessel), a párban induló Szegvári Laura és Talián Márk pedig Gyöngygalléros Táncos és Ezüstpitykés Táncos címet nyertek (magyarpalatkai szökõs és friss csárdással, illetve kalocsai friss és marssal)! Az elegáns, mégis
szilaj és virtuóz legényesek, valamint a kitûnõ párkapcsolattal, tisztán, sallangmentesen, „fiatalos érettséggel” elõadott
2016. JANUÁR 29.

KATONAI TOBORZÁS

páros táncok bemutatásával elért kitûnõ eredmény bizonyítja, hogy a fiatal táncosok jó úton járnak, s a jövõben alighanem fogunk még róluk hallani a felnõtt szólisták eredményeirõl szóló híradásokban is!

A lakosság részére tájékoztató elõadást tartanak a katonai toborzók 2016. február 4-én 9.00 órától a Helyõrségi Klubban (Nyíregyháza, Színház utca 2.). A katonák
tájékoztatnak: – az önként vállalható szerzõdéses katonai szolgálatról; – az önkéntes tartalékos katonai szolgálatvállalás feltételeirõl, a felvételi eljárásról, az elérhetõ
jövedelmekrõl, valamint a betölthetõ munkakörökrõl.
Az elõadás végén lehetõséget biztosítanak elõzetes regisztrációra is.
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SZÍNHÁZ

A TÚL ZAJOS MAGÁNY CSAPATJÁTÉK
A fõszerepet alakító Horváth László Attila szemén furcsa ragtapaszt láthattak mindazok, akik a Móricz Zsigmond Színházban megtekintették az elmúlt hét végén bemutatott Túl zajos magány címû Ivo Krobot rendezte elõadást.
– Mi történt? – tettem fel Jászai Mari-díjas mûvészünknek a megkerülhetetlen kérdést beszélgetésünk nyitányaként. Mint megtudtuk, a díszlet része egy vas öltözõszekrény, aminek van egy zárásra szolgáló „füle”. Miközben
behajolt a szekrénybe, leesett a fejérõl a micisapkája, s a
félhomályban utána kutatva a premier elõtti napon „lefejelte” ezt. A kórházban összevarrták a szemhéját, de mindez szerencsére nem veszélyeztette a bemutatót. Ötödik
alkalommal játszik olyan darabban, amit a cseh rendezõ
állít színre Nyíregyházán.

AVIGNONBAN ÁLLVA NÉZTÉK
– Az õfelsége pincére voltam címû felejthetetlen elõadásban dolgoztunk elõször együtt – idézi vissza. – A fiatal pincért alakítottam. A Katona József Színházban vendégjátékként két éven át szerepeltünk vele, s az Avignoni
Színházi Találkozó különdíját is elnyertük. Egyik kollégánk
elõzõ napon megnézett Franciaországban egy elõadást,
aminek öt nézõje volt mindössze. Aggódtunk: ki lesz itt
kíváncsi ránk? Felesleges volt az izgalom, mert sokaknak
még a környezõ kávéházakból kölcsönzött szék se jutott,
állva nézték végig játékunkat. Remek Krobottal együtt
dolgozni: rendkívül figyelmes, bölcs, igazi mester, aki tökéletesen kielemezte velünk a szerepeket, elmondta, hogy
mit miért kell úgy csinálni. Szeretem Hrabal mûveit. Nemcsak Ivo rendezésében játszottam a mûveiben, de a Hargitai Iván által színpadra állított Sörgyári Capriccióban is
szerepeltem. Bár nagyon sok szövegem van a mostani elõadásban, de nem jelentett a megtanulása annyi gondot,
mint például a Peer Gynté. Közel áll hozzám a világa,
sokat foglalkoztam is a mûvel, hiszen délelõtt, délután
próbáltunk, a szabadidõmben tanultam, hogy magától jöjjenek a gondolatok a számra. Hrabal mûvei közül az igazi kedvencem a Gyöngéd barbár, amiben egy szobafestõt
alakítottam.

(Fotó: moriczszinhaz.hu)

KÉT ÉV UTÁN ISMÉT PREMIER

NEM CSAK A KÖNYVEKET PUSZTÍTOTTA EL

Több mint két év után ismét premier szereplõje lehetett Petneházy Attila, aki országgyûlési képviselõi teendõi miatt szinte alig lépett színpadra az utóbbi hónapokban. Pedig a 2013/14-es évadban olyan sikeres elõadások részese volt a Móricz Zsigmond Színházban, mint
a Tûzoltó leszel s katona!, az Anconai szerelmesek 2. és
a felejthetetlen János király, aminek címszerepét alakította. Milyen érzés újra színpadra állni? – kérdeztem tõle.
– Nagyon kedves volt a szívemnek az az utolsó évad.
Ennyi idõ elteltével már rettentõen hiányzott a lelkemnek a színház! Persze az lenne a furcsa, ha 26 év után
nem hiányozna. Negyedik alkalom, hogy Krobottal dolgoztam. Korábban a Szigorúan ellenõrzött vonatok, a
Harlekin milliói és a Platonov voltak közös munkánk
„gyümölcsei”. A Szigorúan ellenõrzött vonatokra mindig úgy gondolok vissza, mint egy ajándékra, ami megadatott. Fél is az ember huszonévesen, hogy lesz-e még
lehetõségem egy ilyen remek elõadásban részt venni.

Mint elmondta, a Túl zajos magány témája napjainkban is nagyon húsba vágó, hiszen ötvenes éveiben járó
emberrõl szól, aki nem válogathat a munkahelyek közül.
Kénytelen megszokni, hogy értékes gondolatokat tartalmazó könyveket kell bezúznia éveken át. Ez valóság is

volt a szerzõ idején, amikor a nem kívánt gondolatokat
tartalmazó köteteket megsemmisítették, ugyanakkor szimbolikus is a történet, ami az élet értelmérõl, filozófiáról,
érzelmekrõl, a boldogság keresésérõl, az embert fenyegetõ bizonytalanságról is szól... A sok szép idézet közül most

Akkor kaptam ajándékba egy festményt Hrabalról, ami
a mai napig ott van a lakásunkban. Ránézve gyakran
jutnak eszembe azok a szép emlékek. Schlanger András igazgató ötlete volt, hogy a Túl zajos magány címû
darabban szerepeljek, amit örömmel fogadott Ivo Krobot
is. „Süt” róla, hogy barátként is mennyire ismerte és szerette Hrabalt, ráadásul ízig-vérig színházi szakember,
akivel együtt dolgozni felér egy szakmai kurzussal. Az
elõadásban mindenki sokféle szerepet játszik, így én is,
de a meghatározó szerep a sekrestyés. Ennyi színházban eltöltött év után igazán csapatjátékos vagyok. Mivel csak felnõtt bérletben játsszuk a darabot, ezért a
képviselõi munkámmal való egyeztetés sem lesz olyan
nehéz. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam az elõadásról, hogy egy varázslat volt, olyan színház, amit a
ma embere szomjúhozna, s ennek igazán örülök. Nagyon jó ismét együtt játszani a kollégáimmal, s egy ilyen
jól vezetett elõadásban részt venni.
a kedvence: „Az egérszemek mélyén észrevettem valamit, ami több volt, mint a csillagos ég fölöttem.” Ugyanis
rádöbben, már azt sem veszi észre, ha a könyveken kívül
egereket is elpusztít a présben, ahová a kölykök után az
anyjuk is beugrik...
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

HRABAL ÉS KROBOT KULTUSZ
A Hrabal-galaxis pillanatképei címmel Bohumil
Hrabalnak állít emléket az a kiállítás, amelyet a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában tekinthetnek meg
az érdeklõdõk, elõreláthatólag még egy hónapon keresztül.

bontakozott ki. Az igazgató hozzátette, a kiállításon minden egyes kép vagy Hrabal személyéhez, vagy életmûvéhez kapcsolódó alkotás.

Bohumil Hrabal írta és Ivo Krobot rendezte a Móricz
Zsigmond Színház legújabb elõadását, a Túl zajos magányt.
A cseh kultúráért és Hrabalért rajongó, képzõmûvészekbõl és írókból álló társaság, a Fekete ökör nevû baráti kör
tagjai évek óta járják Prágát és a cseh íróval kapcsolatos
alkotásokat készítenek. A több mint 20 mûvész gyûjteményes tárlatát eddig több városban is bemutatták.

A kiállításon festményeket, újságcikkeket, fényképeket
és olyan tárgyakat tekinthetnek meg az érdeklõdõk, amelyek a cseh kultúrának darabjai. Hrabal nevelõapja sörgyári könyvelõ volt, így nem véletlen, hogy helyet kaptak
egy nagy kocsiban üres sörösüvegek, hiszen a gyermek
Bohumilt az iskolánál sokkal jobban érdekelte a sörgyár
világa. Az emeleti galériában kiállított tárgyak olyan érzéseket közvetítenek, amelyek ráhangolhatják a nézõket a
filozófiailag és formailag is bonyolult mû befogadására.
A megnyitót Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete és dr. Kovács Ferenc polgármester is
megtisztelte jelenlétével.
A tárlat az elõadások elõtt, illetve a szünetekben tekinthetõ meg.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

BEPILLANTÁS A CSEH KULTÚRÁBA

NYÍREGYHÁZÁN A TÁRLAT
Schlanger András, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója azt mondta a megnyitót követõen, amikor megtudták, hogy ez a bemutató lesz, megkérték Ladócsy Lászlót,
a Ladócsy Galéria tulajdonosát, és a Fekete ökör baráti
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társaságnak a tagját, hozzák el a tárlatot Nyíregyházára,
ahol az elmúlt harminc évadban Hrabal és Krobot kultusz

2016. JANUÁR 29.

DIÁKPOLGÁRMESTER

DIÁKOK VEZETÕJE
Új diákpolgármester képviseli a nyíregyházi tanulók érdekeit a jövõben. Bagoly Vivien utódját három
jelentkezõ közül választotta ki a szakmai zsûri és a
diákküldöttekbõl álló csoport. Stekler Gergõ két éven
keresztül lesz a diákok elsõ számú vezetõje.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta a választás elõtt, hogy a fiatalokban van a jövõ. Hozzátette, az ifjúsági kerekasztalon a diákpolgármesternek is
szánnak egy helyet azért, hogy ami ezt a korosztályt
foglalkoztatja, arról a döntéshozók is tudjanak. Stekler
Gergõ diákpolgármester ígéretet tett arra, hogy százszázalékosan az ügy mellé áll. Azt mondta, fellendíti
a diákéletet és olyan színes programokat szervez,
amelyben mindenki megtalálhatja a neki valót. Jászai
Menyhért alpolgármester arról beszélt, nagyon fontos, hogy a diákpolgármester maga is tanuló, így ismeri a korosztályát és az összes õket érintõ problémát. Hozzátette, mindenképpen fontos elvárás vele
szemben az, hogy képviselje a diákok érdekeit, aktívan részt vegyen a diákönkormányzat munkájában és
partnere legyen az önkormányzatnak, bármilyen, ifjúsággal, diáksággal kapcsolatos ügyben. Segítsen akár
kulturális programok megszervezésében, vagy vegyen
részt az ifjúsági koncepció kidolgozásában.
Stekler Gergõ diákpolgármesterrel a nyíregyházi tanulók is találkozhatnak, mustárházi fogadóóráin.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

MAXIMALISTA DIÁKPOLGÁRMESTER
Stekler Gergõ, a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 16 éves tanulója két éven át képviseli
majd a nyíregyházi diákok érdekeit – amit szívügyének
tekint. Gergõ a hirtelen jött elfoglaltságai ellenére is szakított idõt arra, hogy meséljen a terveirõl, hozzáállásáról.
– Mikor kötelezted el magad az ifjúságügy iránt?
– Egy évvel ezelõtt, amikor csatlakoztam a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesülethez, mint vezetõségi tag. Ott láttam bele
igazán az ifjúság életébe külsõ szemmel is, és akkor határoztam el, hogy mindenképpen segíteni akarom a diákéletet. Amikor most meghallottam a kiírást, rengeteg dolog jutott eszembe. Tudom, érzékelem, hogy a mai ifjúság
hogyan áll az élethez.

legfontosabb, hogy semmiképp se éljen vissza a kapott
hatalommal!
– Milyen elképzeléseid, terveid vannak az elkövetkezendõ két évre?
– Maximalista vagyok, rengeteg tervem van, annyi, hogy
talán bele sem fér majd a két évbe. Szeretnék szervezni
Farsangi Karnevált és egy úgynevezett „Város Emberei”

CSAPATBAN DOLGOZNA
– Hogyan élted meg a gyõzelmet?
– Hatalmas lendületet és motivációt adott. Nagyon boldog voltam, amikor a választás végén én kerültem ki diákpolgármesterként, viszont úgy gondolom, hogy a másik
két jelölt is remekül teljesített. Nagyon örültem annak, hogy
a továbbiakban velük dolgozhatok együtt, és úgy gondolom, fantasztikus csapatot fogunk alkotni.
– Szerinted mi kell ahhoz, hogy valakibõl példaértékû
vezetõ válhasson?
– Mindenképpen legyen temperamentumos, talpraesett
és ne féljen kimondani azt, amit gondol. Igazságos döntéseket hozzon, és érje el, hogy a többiek támaszként tekintsenek rá. Tudjon beszélni az emberekkel, messzirõl
kerülje el a lekezelõ stílust. És ami véleményem szerint a

díjkiosztót, ahol az olyan embereket, tanulókat, pedagógusokat jutalmaznánk meg, akik tettek valamit Nyíregyházáért – ösztönzést adva ezzel. A szívemen viselem a
hátrányos helyzetben élõk és a hajléktalanok sorsát, ajándék- és ételosztást tervezek számukra. Egy diáktársam felvetésébõl kiindulva gondolkodom egy városi graffitifalon,
így legális környezetben élhetnék ki a mûvészetüket a falakra festeni vágyók.
(Szerzõ: Farkas Fanni)

Tájékoztatás
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy 2016. február hónaptól a sárga testû, kék fedelû hulladékgyûjtô
edénybe kihelyezett papír-, mûanyag hulladékok elszállítása kéthetente fog történni. Az új idôpontokat is tartalmazó hulladékszállítási naptárak kiosztását Társaságunk elkezdte, de elektronikus formában is letölthetôek a www.thgkft.hu oldalról.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyûjtô edényeket a kommunális gyûjtôedényekhez hasonlóan, a szállítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Egyben tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a szelektív hulladékgyûjtôbe kommunális hulladékot tesznek, úgy az edény tartalmát nem áll
módunkban elszállítani.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

2016. JANUÁR 29.
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MÉG NEM BESZÉLNEK A BAJNOKI CÍMRÕL...
Februárban folytatódik a bajnokság a nõi
kézilabda NB II-ben. A Kölcsey DSE az õszt
veretlenül az elsõ helyen zárta, és szeretné megtartani pozícióját tavasszal is.
Kilenc mérkõzés, nyolc gyõzelem, egy
döntetlen. Ez a mérlege az õszi szezon után

JANUÁR

VASÁRNAP

24

a Kölcsey DSE leány kézilabdacsapatának.
Az együttes mindössze Bõcsön veszített
pontot, de nyerni tudott a közvetlen rivális
Balmazújváros, a Hajdúböszörmény és a
Mátészalka ellen is. Bár az élen áll a gárda, egyelõre még nem került szóba az öltözõben a magasabb osztály.

JANUÁR
HÉTFÕ

25

HARMADIK HELY

MAGYAR KUPA

A Vasvári Pál Gimnázium röplabda
diákolimpiai csapata bronzérmes lett a
Veszprémben rendezett országos döntõn az V-VI. korcsoportban. Felkészítõk: Balázs István, Nagy Attila, Szekér
Lászlóné és Bugyi József.

A tervezettnél egy nappal korábban
rendezik a Nyíregyháza Spartacus–
DVSC Magyar Kupa mérkõzést. Mivel
a találkozót az M4 Sport is közvetíti, így
február 9-én, 18 órától kezdõdik a találkozó.

JANUÁR
HÉTFÕ

25

JANUÁR
HÉTFÕ

25

ADOGATÓGÉP

A HÓNAP MÛHELYE

Egy új adogatógép segíti a röplabdások felkészülését. A berendezést a
héten helyezték üzembe a Bem iskolában. A Fatum-Nyíregyháza már ennek
a segítségével készülhet a mérkõzésekre, de az utánpótláscsapatok is használhatják. A beszerzést a Magyar Röplabda Szövetség támogatta.

Az egyik utánpótlássporttal foglalkozó internetes oldal minden hónapban
megszavaztatja látogatóit, melyik egyesület legyen a hónap mûhelye. Decemberben eredményei alapján a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület is felkerült a listára, és a legtöbb voksot kapta.

SPORTPROGRAM
Január 29., péntek 18.00 Bem iskola,
Fatum-Nyíregyháza–Gödöllõ nõi röplabdamérkõzés
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 31., vasárnap 18.00 FatumNyíregyháza–Gödöllõ nõi röplabdamérkõzés közvetítése

– Azt vallom, hogy mindig a következõ
mérkõzésre kell koncentrálnunk, így mindig arra készülünk. Ez a 25. szezonunk,
amit elkezdtünk a Kölcseyvel, szeretnénk
mindenképp dobogón végezni, és természetesen megnyerni a bajnokságot. De az
öltözõben errõl még soha nem beszéltünk
a lányokkal, most az a legfontosabb, hogy
a felkészülésünk sikeres legyen – mondta
Hadobás István, a Kölcsey DSE edzõje.
A csapat legnagyobb erénye az egységesség. Vannak olyan játékosok, akik mindennap több mint száz kilométert utaznak
azért, hogy részt vegyenek az edzéseken.
– Néhány napja, amikor ónos esõ esett,
az egyik játékos, aki Bodrogkisfaludban
lakik, telefonált, hogy nem mernek kocsival elindulni az edzésre. Megnyugtattam,
maradjon otthon, majd jön másnap. Erre
este a szerencsi csapattársával együtt ott
álltak a pályán, mert vonattal elutaztak
Miskolcra, onnan pedig Nyíregyházára,
hogy ne hiányozzanak a tréningrõl. Ilyen
csapatom van, nagyon büszke vagyok rájuk – mondta az edzõ.
A tavaszi szezonra január elején kezd-

te a felkészülést a Kölcsey, a következõ
hetekben pedig több edzõmérkõzést játszik az együttes. Az elsõ bajnokit február 21-én, Hajdúböszörményben vívja a
gárda.

ORSZÁGOS CSÚCS!
Január 23-án rendezték az I. Évindító
Szenior Úszóversenyt Szentesen, a frissen átadott versenyuszodában. A viadalon a Nyírsenior 79 SE versenyzõi közül
hárman léptek rajtkõre, és mindhárman
éremmel térhettek haza.
Dr. Szokol Dianna 1500 gyorson
18:57,89-es idõvel új országos csúcsot
úszva szerzett aranyérmet, míg Cseh
Imre nyakába ezüst-, Tar Attiláéba bronzérem került. A szenior úszók következõ
állomása az éves versenynaptárban éppen Nyíregyháza lesz, 2016. február 6án, ahol lehetõsége lesz Diának megjavítani a 400 gyors nõi szenior csúcsát. A
versenyre már három csúcskísérlet bejelentése érkezett.

ÜNNEPELT A FLEXI-TEAM

Második alkalommal rendezett Jótékonysági Bált a Flexi-Team Aerobik Egyesület,
melynek célja az volt, hogy speciális aerobik rugós sporttalaj és sporteszközök vásárlásával javíthassák az edzésfeltételeket. Erre gyûjtöttek adományokat a bálon. Az
eseményen jutalmazták a legjobb versenyzõket is.
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

2016. JANUÁR 29.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
RESZKESSETEK EGEREK. A Burattinó Bábszínház elõadása: január 30-án 16.00: Reszkessetek egerek. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
NAP KONCERT. Nyíregyháza meghatározó rock zenekara, a Nap együttes a Club Hollywoodban koncertezik
január 30-án 21.00 órától, ahol bemutatja „Rock legends
in live” – legendás rock slágerek élõben címû mûsorát,
melyben az elmúlt 40 év legsikeresebb rock felvételeibõl
készült hiteles válogatás mellett felcsendülnek a „Gyógyít a rock” címû lemezük dalai is.

NÉGY KISFILM
Az NYTV 30 címû mûsor tavaly márciusban, az évforduló kapcsán indult és a jubileumi esztendõ végéig, tehát ez év márciusáig tart, a múltidézés kedvelõinek. A hétvégi összeállítás elsõ felében két rövid dokumentumfilmet kínálunk Önöknek, melyet Kéry Péter és stábja készített. Elsõként a várost körülölelõ tanyavilágba látogatunk, ahol a mézkészítés hagyományaival ismerkedhetünk „Egy csepp méz” címmel. A
második részben a „9 kislány balladája” címmel egy
tragédia nyomába eredünk, mely egy kis szatmári faluban, Penyigén történt, a film készítése idején is már
több mint 90 évvel azelõtt. A mûsor második részében a várost bemutató filmek sorában egy 1997-ben
készült rész következik „A lehetõségek városa” címmel, majd Tudja Zsolt filmjét vetítjük, mely a Trianoni
békeszerzõdés emlékét õrzõ, Sátoraljaújhely feletti
hegyek között megbúvó Magyar Kálváriáról szól. Stációi végigvezetnek a történelmi Magyarországon. Szívbemarkoló búcsú 38 elszakított várostól, hazájukat
vesztett magyaroktól, a Nagy Magyarországtól. Vetítési idõpontok: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL. A Váci Mihály Kulturális Központ az idén is csatlakozott a Kultúrházak ÉjjelNappal elnevezésû országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretében február 5–7-éig ingyenes nyílt órák és farsangi játszóházak lesznek a központi épületben és a tagintézmények nagy részében. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
ESTI-PESTI BESZÉLGETÉS. A Bencs Villa programja:
február 5-én 17.00 óra: Esti-pesti beszélgetés Básti Andrea és Barna László elõadómûvészekkel, valamint Sipos
László természetfotóinak tárlatmegnyitása. Közremûködik:
Bandi Ferenc (tánc) és Krusóczky Adelin (ének).

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Petneházy Attila országgyûlési képviselõ
(Nyíregyháza 1. sz. vk.) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. február 4., 15.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, 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: 2016. február 1., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott
részvételével.
Idõpont: 2016. február 1., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola,
Koszorú u. 10.
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. február 1., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. február 2., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. február 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.
Réka képzõmûvész festészeti kiállítása nyílik. Megtekinthetõ: március 4-éig.
JÓTÉKONYSÁGI JAMBOREE. Jókedvûen, jótékonyan
a Jókaiért – jamboree a Református Gyülekezeti Házban
(Bessenyei tér 7.) február 5-én. Táborkapunyitás: 19.00 óra.

PÁLYAVÁLASZTÁS
A Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma (Család u. 11.)
pályaválasztási tájékoztatót tart 2016. február 2-án
15.00 órától az érettségire épülõ nappali képzési formában induló szakképzésekrõl. Részletes tájékoztatás
és jelentkezési lap az iskola honlapján: www.zay.hu.

BEISKOLÁZÁS
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola (Epreskert
u. 10.) tájékoztatása az 1. osztályosok beiskolázásáról,
2016–2017. tanévben. Az iskola specialitásai: emelt szintû angol nyelvi képzés, emelt szintû testnevelés-oktatás.
Szülõi fórum: 2016. február 1-jén 17.00 órakor. Nyílt
tanítási órák: 2016. február 2-án 8.00–11.00 óráig.
HÁZASSÁG VILÁGNAPJA – „Tirpák lakodalmas” a
Városmajori Mûvelõdési Házban február 6-án 9.00 órától.
TÁNCFARSANG február 8–10-éig a Móricz Zsigmond
Színházban. Nyitóeseményeként a színház vendégül látja Nyíregyháza táncéletének kiemelkedõ alakjait, együtteseit. Az est során fellép az Igrice Néptáncegyüttes, a Mûvészeti Szakközépiskola Tánctagozatának növendékei, a
Nyírség Táncegyüttes, a RE-flex Modern Táncstúdió, a Szabolcs DSE, a Szabolcs Néptáncegyüttes, és a „Fölszállott
a páva” televíziós tehetségkutatóból jól ismert ifjú nemzedék tagjai: Herdon Balázs, Herdon Péter és Hoksz Attila. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

JÖHETNEK KÖRETNEK – Sebõk Réka kiállítása. A Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2016-ban is csatlakozik
a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos programsorozathoz,
ezen alkalomból február 5-én 17.00 órai kezdettel Sebõk

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 30., szombat 19.00 Túl zajos magány, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara
Február 1., hétfõ 19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad
Február 2., kedd 14.00 A mumus, Vidor bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Krúdy „C” bérlet, Krúdy Kamara
Február 3., szerda 14.00 A mumus, Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Krúdy „D” bérlet, Krúdy Kamara
Február 4., csütörtök 14.00 A mumus, Tudor bérlet,
Nagyszínpad
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Pillanatkép a Mozdulj Nyíregyháza! csontritkulás mozgásprogramjáról, a stadionból. Az ingyenes sportolási
lehetõségekrõl részletesen a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatnak.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ADALÉKOK A NYÍREGYHÁZI
ROTARY CLUB TÖRTÉNETÉHEZ 2.
A Rotary Club tagjai megalakulásukat követõen kéthetenként, Szohor Pál városi fõjegyzõ elnöklete alatt
tartották üléseiket a Koronában. (A tisztségekre évente
új személyeket választottak.) Az üléseken általában vitaindító elõadások hangzottak el. Az elsõn például a
szellemi szabadpályán mûködõk gazdasági problémáit
vitatták meg. Nagy érdeklõdés övezte „Az alföldi tanyavilág és a nyíregyházi bokortanyák” címû elõadást
is, amelyet követõen 100 pengõ pályadíjat ajánlottak
fel a nyíregyházi tanyavilágot bemutató tanulmány elkészítésére. 1934 nyarán annak érdekében indítottak
mozgalmat, hogy újítsák fel a Koronát, a temetõben pedig építsenek ravatalozót.
E jótékony célú vállalkozások ellenére azonban a tudósítások gyakran arról adtak hírt, hogy fõleg a vidéki
városokban a club tagjai „sok gánccsal és meg nem értésbõl eredõ rosszakarattal” találkoznak. Többször a szabadkõmûvesekhez hasonlítják õket. Ezzel szemben
azonban õk azt hirdetik, hogy a „Rotary sohasem lehet
más, mint az önzetlen szolgálat iskolája, sohasem fordulhat a tényleges renddel szembe, mert éppen annak
szolgálata az egyetlen programja”. Míg a szabadkõmûvesség egy „zárt dogmatikai rendszer”, amely „titokzatos rituálékban zárja el magát”, addig a Rotary teljesen
nyilvános. 1943-ban Belohorszky Ferenc arról ír, hogy
a Rotary Clubok hazánkban is „a valláserkölcsi és nemzeti célok elõmozdítására szervezõdtek meg”. A clubok
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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ISSN:
Példányszám:
Terjeszti:
Terjesztési reklamáció:

feloszlatását maguk a tagok kezdeményezték, mert „a
titkon ma is mûködõ szabadkõmûvesség fedõszervként
akarta felhasználni õket”. Így tettek a nyíregyházi Rotary
Club tagjai is 1938 novemberében.
A clubot 2004-ben értelmiségiek és vállalkozók újraalapították és fõleg jótékony célú programok megvalósításával hívják fel magukra a figyelmet. Csatlakoztak a
„ Tapintható-láthatatlan” nevû országos programhoz is,
amelynek részeként 2014 októberében a város fõterén
elhelyeztek egy térplasztikát, egy olyan bronzba öntött
dombortérképet, mely segítségével a vakok és gyengén
látók számára is „láthatóvá” válnak a belváros legfontosabb épületei.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 200
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.
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