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SZELEKTÍVEN

FEJLESZTÉS

MUNKAHELYEK.
A nyíregyházi LEGO
gyár méretét kétszeresére bõvítik és ezzel
újabb 1600 munkahelyet teremtenek.
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10

8-9

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS.
Határozatban utasította
el a betelepítési kvótát
Nyíregyháza képviselõtestülete a múlt hét csütörtöki közgyûlésen.

ITT A FARSANG

KULTÚRA

KAZÁR PÁL.
Több mint 30 éve a Móricz Zsigmond Színház
zenei világának meghatározója, Katona Béladíjjal is kitüntették.
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AMELYIK KUTYA...

FOLYTATÓDNAK A KÁTYÚZÁSOK
A NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan végzi a nyíregyházi utak felülvizsgálatát,
és úgynevezett hideg aszfaltos eljárással az úthibák javítását. A tavalyi évhez képest
a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a téli idõszakban lényegesen kevesebb kátyú
keletkezett a város útjain. Decemberben és januárban 40 tonna hideg aszfaltot használt fel a társaság az utak javítására, amely kevesebb mint fele a 2015-ös mennyiségnek. Az aszfalt értéke közel 1,3 millió forint. A hideg kátyúzásos technológia
célja a jelentõsebb úthibák javításával a balesetek és károk elkerülése. A tartósabb,
meleg aszfaltos eljárással a helyreállítási munkálatokat legkorábban áprilisban lehet
elkezdeni, addig a társaság a csapadékmentes napokon végzi az utak karbantartását. Erre a célra elõreláthatóan 100 tonna aszfaltot használnak fel, amely megközelítõen 1050 négyzetméter helyreállítására lesz elegendõ.

XXIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2016. FEBRUÁR 5.

ITT A FARSANG...

...áll a bál – ahogy az óvodások által gyakran énekelt dalocskában is írva
van. A „hivatalos” mulatozási idõszakból már nincs sok hátra, hiszen
nemsokára hamvazószerdára, a 40 napos böjt kezdetére ébredünk. Ezt
az alkalmat használták ki a „Rólunk szóljon” ifjúsági közösségi programsorozat részeként a nyírszõlõsiek, amikor hagyományteremtõ céllal, a
közmûvelõdési színtér szervezésében, a kép tanúsága szerint jókedvû
batyus bált szerveztek hétvégén. A jelmezes felvonulás tehát még élõ
hagyományunk, de vajon mi minden volt és van belõle nálunk és szerte a
világban? Ezekrõl is írunk a 8-9. és a 11. oldalakon.

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG: MÁRCIUS VÉGÉIG PÁLYÁZHATÓ
EGYSZERÛBB FELTÉTELEKKEL JUTHATUNK NOTEBOOKOKHOZ ÉS TABLETEKHEZ
2016. március 31-éig lehet pályázni a közel 6000
notebookra és tabletre a Digitális Magyarország program településközpontú alprogramja keretében Nyíregyházán és a nyíregyházi járáshoz tartozó 14 településen
(Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor,
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényõ, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu, Újfehértó) a meghosszabbított határidõnek köszönhetõen. Annak érdekében, hogy
még többen tudjanak élni a lehetõséggel, a pályázati feltételek is egyszerûsödtek.
2015. november 16. és december 30. között zajlott a
rászorultságon alapuló lakossági eszközpályázat elsõ szakasza, melynek keretében nagycsaládosok, gyermekét
egyedül nevelõ szülõk, megváltozott munkaképességû személyek, fogyatékkal élõk, nyilvántartott álláskeresõk, köz-

foglalkoztatási programban részt vevõk, 45 év feletti munkavállalók és aktív idõsek számára nyílt lehetõség, hogy
benyújtsák pályázatukat a közel 6000 notebook és tablet
ingyenes használatára.

NAGY AZ IGÉNY
A pályázatra a visszajelzések alapján az érintettek részérõl jóval nagyobb igény mutatkozott, mint ahányan a
megadott határidõre be tudták szerezni a szükséges igazolásokat, és be is nyújtották pályázatukat. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) módosította,
egyszerûsítette a kiírás egyes feltételeit, és meghosszabbította a beadási határidõt 2016. március 31-éig annak érdekében, hogy a rászorulók közül minél többen vehessenek részt a pályázaton.

KÖNNYEBBEN ELÉRHETÕ
Az új kiírás szerint a fogyatékkal élõk és a megváltozott
munkaképességûek számára a pályázat beadásához a továbbiakban nem kötelezõ a 4 órás munkaviszony igazolása. Módosult a lejárt közüzemi tartozásokkal szembeni
elvárás is, így egy családnak a korábbi 45 nap helyett 90
napot és 120 000 forintot meghaladó tartozása nem lehet.
A nyertes pályázótól elvárt 3 éves internet-elõfizetés pedig 1 évre mérséklõdött, és erre az 1 éves elõfizetési idõszakra a háztartások kedvezményes internetcsomagot kaphatnak. Változás még, hogy az új felhívás szerint az egyéves idõszakot követõen csak havonta egy, legalább 1 órás
idõtartamú internethez való csatlakozást ír elõ bármilyen
internetelérés használatával.
(Folytatás a 3. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK

28

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK

28 BEMUTATKOZOTT A PÁLINKAHÁZ

LOPÁS A PARKOLÓBAN

SZÓNOKOK A MÚZEUMBAN

Bûnmegelõzési videóval int óvatosságra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság, amely a
www.police.hu oldalon is megtekinthetõ. A kisfilm üzenete, hogy amíg ön
a csomagtartóba pakol, ellophatják az
ülésre tett táskáját, ezért fõ a figyelem.

Két jogász- és egy vegyészjelölt vendégeskedett a Jósa András Múzeumban.
Mindhárom diák iskolájában hagyomány barátságot ápolni a retorika tudományával, és részt venni a Kölcsey
Társaság és a megyei önkormányzat által rendezett szónokversenyen.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK

28

JANUÁR
PÉNTEK

29

GÁZOS CSALÓK

MAGYAR FILM NAPJA

A magukat a TIGÁZ szakembereinek álcázó személyek ismét kötelezõ
modernizálásra, valamint karbantartásra hivatkozva próbálnak meg elõleget beszedni a társaság fogyasztóitól. A csalók Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is feltûntek már.

Elsõ alkalommal rendezték meg a
Magyar Film Napját a Krúdy Gyula Art
Moziban. A téma a társadalmi kirekesztettség ábrázolása volt. Az érdeklõdõk
A város peremén címmel elõadást hallhattak, majd megnézhették a Szerdai
gyerek és a Saul fia címû filmeket is.

Sajtóbejárással egybekötve mutatták be
a Sóstói Múzeumfalu új épületét. A Pálinkaházban a térség eredetvédett gyümölcspárlatait állítják ki, de a ház a skanzen téli,
kulturális programjainak is otthont ad
majd.
A Pálinkaház bekapcsolódik majd a
Sóstói Múzeumfalu rendezvényeibe, de
lesznek saját programjai is. Tervben van
egy nyári Pálinkafesztivál, ahol bemutatkozhatnak a megyei pálinkakészítõk, valamint Szent András napjához köthetõen

Pálinkanapra várják az érdeklõdõket. A
létesítményt a múzeumfalu télen is használni szeretné, ugyanis ez az idõszak népszokásokban igen gazdag, így az azokhoz kapcsolódó programokat zárt, fedett
helyen tudják majd megtartani. Az új épület lehetõséget biztosít továbbá céges rendezvények, esküvõk megszervezésére is.
A múzeumfalu húsvétkor nyitja ki kapuit,
így a Pálinkaház nyújtotta szolgáltatásokat leghamarabb tavasszal vehetik igénybe a látogatók.

WIZZ AIR KADÉTPROGRAM
JANUÁR
PÉNTEK

29

JANUÁR
SZOMBAT

30

SZENT EFRÉM-NAPOK

EGYETEMI DIPLOMAOSZTÓ

A Görögkatolikus Metropólia idén
harmadik alkalommal keltette életre a
Szent Efrém-napok elnevezésû rendezvényét, amelynek során színes programokkal várta az egyházi zene iránt érdeklõdõ közönséget. Nyíregyházán volt
konferencia és diakónussá szentelés is.

132 diák vehette át a felsõfokú tanulmányainak elvégzését igazoló oklevelét a Nyíregyházi Egyetem elsõ
diplomaosztó ünnepségén. Az intézmény keresztféléves képzésén 320-an
tettek eredményes záróvizsgát, közülük 145-en szereztek oklevelet.

JANUÁR
SZOMBAT

30

JANUÁR

VASÁRNAP

31

NAP KONCERT

ERDÕPÁSZTOR PROGRAM

Nyíregyháza egyik meghatározó
rockzenekara, a Nap együttes a Club
Hollywoodban mutatta be „Rock
legends in live” címû mûsorát, melyen
a ’70-es, ’80-as évek legsikeresebb
rockfelvételeibõl készült válogatás is
hallható volt.

Az E-misszió Egyesület 2011 februárjában indította el „Erdõpásztor”
programját, amely azóta is – az önkéntesek lelkesedése és szorgalma jóvoltából – segíti a Sóstói-erdõ védelmét
és megismerését. A résztvevõk eddig
minden évben készítettek odúkat is.

Többek között a propeller mûködési
elvérõl is tanul az a 8 kadét, akiket négy
hónapon keresztül 250 fõbõl választottak
ki. Õk 2016 januárjában kezdték meg a
pilótaképzést Nyíregyházán. A hallgatók
közül négyen Magyarországról, egy fõ
Ukrajnából, egy Szlovákiából, egy Angliából, egy hölgy pedig Romániából érkezett a programra.
A jelöltek már a képzés elején állásgaranciával rendelkeztek, amit a Wizz Air
ajánlott fel nekik. A kadétok a 21 hónapos
elméleti és gyakorlati képzés után rögtön
alkalmazásba állnak, elsõ tisztként szolgálnak majd a Wizz Airnél. Oktatásukban
három cég vesz részt, a nyíregyházi kötõdésû Tréner Kft. és két holland társaság, a
Flight Simulation Company, illetve a Martin Air Flight Company.

ÚJSZERÛ OKTATÁS

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A képzési lehetõséget másfél évvel ezelõtt írta ki a Wizz Air, mivel szakemberei
azt tapasztalták, hogy pilótahiány kezd
kialakulni a légitársaságoknál, ezért döntöttek az állásgarantált program elindítása
mellett. Horváth Tibor, a Tréner Kft. tré-

ningmenedzsere arról számolt be, korábban ilyen program még nem volt Magyarországon. Azt mondta, különlegességnek számít az, hogy a hallgató úgy tudja
elkezdeni a képzést, hogy már egy légitársasági állása van. Ez Nyugat-Európában
már egy bevett szokás, de Magyarországon eddig még nem volt jellemzõ. A programot a Wizz Air angol fõpilótája kezdeményezte, aki az angol modellt megpróbálja átültetni Kelet-Európába. A pilótajelöltek 119 ezer eurót fizettek a közel két
éven át tartó, angol nyelvû képzésért. Az
elsõ három hónapban elméleti órákban
részesülnek a kadétok, majd folyamatosan,
ahogy az idõjárás lehetõvé teszi, megkezdõdnek a gyakorlati órák.
Az integrált képzés végén a pilótajelöltek többfordulós vizsgát tesznek, majd két
hónap gyakorlat következik Amszterdamban, utána pedig részt vesznek a Wizz Air
belsõ tréningjein. Ezután teljes értékû pilótává válnak, és lehetõségük lesz arra,
hogy kapitánnyal repüljenek. Az új típusú
oktatási forma mellett, tõle függetlenül mûködik pilótaképzés a Nyíregyházi Egyetemen is, amelyben a Tréner Kft. szakemberei jelentõs oktatási szerepet vállalnak.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. FEBRUÁR 5.

AKTUÁLIS

NÕTT A HULLADÉKLERAKÓ FORGALMA JOBB FELTÉTELEK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Fontos könnyítés, hogy a Nyíregyházán és a járásban érintett közel 3000 gyermekvédelmi támogatásban részesülõ
család számára lehetõség nyílik egyszerûsített pályázásra.
Ennek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ szülõknek a pályázati adatlap és a kedvezményre jogosító határozat mellett csak egy olyan nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben megerõsítik, hogy
a feltüntetett adatok megegyeznek a támogatás folyósítása
érdekében benyújtott pályázat adataival, ezáltal a jövedelmet igazoló dokumentumok benyújtása alól mentesülnek.

71 százalékkal megnõtt az orosi hulladéklerakó forgalma januárban az elmúlt év azonos idõszakához képest. A többletfeladat köszönhetõ a lakosság szelektív
hulladékgyûjtési kedvének, illetve a Térségi HulladékGazdálkodási Nonprofit Kft. szakembereinek szemléletformáló munkájának.
Hatalmas, több emeletnyi szeméthegyek sorakoznak
Oroson, a Regionális Hulladékkezelõ Központ Szelektív
Hulladékgyûjtõjének udvarán. Oda viszik naponta több
fordulóban a THG Nonprofit Kft. teherautói a lakossági szelektív hulladékot. Az Okoskuka program részeként az elmúlt évben Nyíregyházán a zsákos hulladékgyûjtést felváltotta a sárga-kék edényekben történõ szortírozott tárolás.

TÖBB MÛSZAKBAN
A THG 22 ezer darab 240 literes kukát osztott ki térítési
díj nélkül a város családi és sorházas övezeteiben. A hulladékot gyûjtõjáratok szállítják a válogatóközpontba, ahol
egy korszerû, modern gépsoron anyagonként szedik szét
a szemetet. A gépek mellett kézi erõ is közremûködik a

2016. FEBRUÁR 5.

felesleges anyagok különválasztásában. A bálázást követõen a hasznosítóüzembe kerül a válogatott szemét.
Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta, mivel jelentõs mértékben
megnövekedett a hulladék mennyisége, így több mûszakban kell majd dolgozniuk.
– Eddig nyolc-, esetleg tízórás mûszakokban válogatták
a dolgozók a szemetet, de ez nem lesz elegendõ, így az a
tervünk, hogy két vagy három mûszakban valósul majd
meg a hulladék megfelelõ kezelése.

KÉK-SÁRGA: KÉTSZER SZÁLLÍTJÁK
Mivel a lakosság szelektív hulladékgyûjtési kedve
megnõtt, a THG Nonprofit Kft. február 1-jétõl bõvítette járatait. A kék-sárga kukákat most már havonta nem
egy, hanem két alkalommal szállítják el a kertes házas övezetekbõl. A járatrendváltozásról a városlakókhoz a héten eljuttat a THG Kft. egy új naptárt, de letölthetik a www.thgkft.hu oldalról is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Digitális Magyarország Programirodája
a Luther utca 3. szám alatt
Változott továbbá a bejelentett állandó lakhelyre vagy
tartózkodási helyre vonatkozó feltétel is. Az új kiírás alapján 2015. november 16-ától, a pályázati feltételek megjelenésétõl kell bejelentett állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznie a pályázónak – ez korábban
2015. szeptember 1. volt.

ONLINE ÉS SZEMÉLYESEN IS
A pályázat 2016. március 31-éig továbbra is elérhetõ online az emagyarorszag.hu/nyiregyhaza oldalon
vagy személyesen Nyíregyháza belvárosában, a Luther
utca 3. szám alatti Digitális Magyarország Programirodában, valamint a megjelölt eMagyarország pontokon.
Akik pályázhatnak: 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 (egyszerûbben: nyugdíjasok).
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – JÁSZAI MENYHÉRT (VII. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

KÉPVISELÕKÉNT, ALPOLGÁRMESTERKÉNT NYÍREGYHÁZÁÉRT
Harmadik egyéni képviselõi ciklusát tölti a közgyûlésben Jászai Menyhért (FIDESZ-KDNP), ebbõl másodikat
humán területért felelõs társadalmi megbízatású alpolgármesterként. Valóban minden szállal lakóhelyéhez,
Nyírszõlõshöz kötõdik, amely választókerületének jelentõs részét adja.
Három fiúgyermek édesapjaként és egy kislány nagypapájaként, feleségével, családjával – akik aktív támogatása nélkül nem tudná a munkáját eredményesen végezni
– Nyírszõlõsben él, ott, ahol már dédapja is lakott. Kell is
a háttértámogatás, hiszen közéleti feladatai mellett a Primom Alapítvány munkatársa közel negyedszázada. Ott a
vállalkozások segítése, támogatása a feladata, melyet helyi vállalkozások számára nyújtott többmilliárd forintnyi
vissza nem térítendõ támogatás és hitel fémjelez. Az önkormányzat által finanszírozott Egészségügyi Támogató
Alap (ETAP) által pedig az elmúlt három évben összesen
59 háziorvosi praxis részesült 26 997 468 forint vissza nem
térítendõ támogatásban.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
A képviselõ szerint a munkát alapvetõen meghatározza,
hogy 2010-tõl, majd 2014-tõl jelentõsen átalakult a 7. körzet területe, lakosságszáma, mely jelenleg magában foglalja Nyírszõlõst, a Stadion utcát, a Mátyás- és Csernyikbokrokat, Felsõbadúrt, Felsõpázsitot és a hozzájuk tartozó
tanyabokrokat. A sóstói részbõl odatartozik a Tölgyes utca
és környéke is. Az elmúlt évek legfontosabb eredményeinek a közlekedésfejlesztési beruházásokat tartja. (Lásd keretes írásunkat.) A jövõt illetõen megfogalmazta: – A Modern Városok Program több elemében közvetlenül is érinti
a választókörzetünket. A Nyíregyháza–Tokaj kerékpárút a
helyi és helyközi közlekedésen túl a turizmus további élénkülését vonja maga után. A Nyugati elkerülõ közvetlenül
bekapcsolja Nyírszõlõst, Sóstót, Felsõpázsitot, a város északi
térségét az országos közlekedésbe. Helyileg elõkészítés alatt
van a sportpályán egy közösségi park kialakítása, s örömmel jelzem, hogy elkészült lakossági és önkormányzati finanszírozással a Pannónia utca melletti új utcán 1117 méternyi ivóvíz-gerincvezeték, a Vasút utcán egy 270 méteres
szakasz rekonstrukciója, illetve idén megépül a Buji úton
570 méter vezeték.

ELÕRELÁTÓAN TERVEZNEK
Mint Jászai Menyhért említette: a Római Katolikus Egyház
által pályázati forrásból Nyírszõlõsben megépített zarándokház nyitott közösségi tér is egyben. Persze látja az eltérõ fejlettségû terület feladatait is. – Érthetõ a lakosok igénye például a településközpont rendbetételére, a Jókai telepi busz-

A felújított Csongor utca

ASZFALTBORÍTÁSOK, JÁRDAJAVÍTÁSOK
– A fejlesztéseket illetõen kiemelendõ a belvárost a
Stadion utcával, a Hímessel, Nyírszõlõssel összekötõ kerékpárút az új híddal. 2014-ben hat (Vasút, Csõsz, Kollégium, Csongor, Izabella köz, Egres köz) utca kapott
aszfaltborítást, a Sugár és Izabella utcák szórt aszfalt
borítást. 2015-ben a Kincs utcaiak (és a környezõ utcák
lakóinak) régi álma teljesült a másfél kilométeres út
megépítésével. Fejlesztések történtek az utcák közvilágításának terén, és a játszótéren is – sorolta Jászai Menyhért. Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtószóvivõje
megállóra (ami csak ránézésre egyszerû, s széleskörû egyeztetést igényel), s további utak aszfaltozására, melyek közül a
Csongor utca befejezése a következõ évek nagy feladata, de
szem elõtt tartjuk a Sátor utca burkolását is, az Izabella utcán
járdafelújítást, a Sugár utca északi részén felújítást tervezünk.
A lakóotthonok nagyobb száma, aránytalan elosztása is nehézségeket okoz a hétköznapi együttélésben, az ott élõk nem
szeretnének több ilyen intézményt.

ELÕRELÉPÉS A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN
Alpolgármesterként több területért felelõs, amely magában foglalja az egészségügyi alapellátást, a szociális és gyermekvédelmi gondoskodást, köznevelési feladatokat. Jelentõs eredménynek tartja, hogy az elmúlt öt esztendõben az
ellátórendszer fejlõdött. Mint részletezte: új szolgáltatások
jelentek meg és ezzel egy idõben valamennyi területen felújítások történtek (óvodák, bölcsõdék, orvosi rendelõk). A
pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályozásáról
elmondta, hogy valamennyi támogatási forma megmaradt,
a feltételek jellemzõen a lakosság számára kedvezõ módon változtak. – Emellett számtalan nem kötelezõ feladat
keretében jelentõsen tudjuk segíteni a lakosságot, például
a tanszertámogatással, helyi autóbusz közlekedési kedvez-

mindezt a következõkkel egészítette ki: – A karbantartási munkák, s padok, szelencék kihelyezése mellett
bõvült is például a Kollégium utcai játszóhely, a Tölgyes utcán pedig kondipark létesült. A Stadion, a Szegély és Rizling utca egyes szakaszain javítottuk a járdákat, az Izabella közben pedig átépítettük a csapadékcsatornát, a Csobolyó és Kollégium utcán a szegélyépítés mellett víztelenítés is zajlott, Csernyikbokorban és a
Rizling utcán pedig földutakat stabilizáltunk, több száz
négyzetméteren.
ménnyel gyermekek részére, karácsonyi támogatással az
idõseknek, úszásoktatással, nyári táboroztatással, felsõoktatásban tanulók támogatásával a fiatalokat.

VÁROSVEZETÕI SZEMLÉLETTEL
– Alpolgármesterként megtanultam, hogy mindig figyelni
kell a helyi érdekekre, fejlesztési területekre, de egyben is
látni kell a városi szintû hatásokat, érdekeket, legyen szó
beruházásokról, vagy szolgáltatások nyújtásáról. Átfogó
példa a Digitális Nyíregyháza program, amely Nyírszõlõsben is elérhetõvé teszi a szélessávú internetet, a számítógépek megpályázásának lehetõsége mellett.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MEGALAKULT AZ ÚJ BÉKÉLTETÕ TESTÜLET
A tavalyi évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület – alternatív vitarendezési fórum – 256
ügyet zárt le, ami 12 százalékos növekedést mutat az elõzõ évhez képest. Célja továbbra is az, hogy a fogyasztó
és a vállalkozás között fennálló jogvitát a felek egyezség
megkötésével rendezzék.
A fogyasztóvédelmi törvény elõírásai szerint az elõzõ
békéltetõ testület mandátuma 2015. december 31-én lejárt, ezért január 5-én újabb 4 évre alakult meg. Tagjainak
száma 14 fõ, melybõl 7 fõt a gazdasági kamarák (kereskedelmi és iparkamara, nemzeti agrárkamara), míg ugyancsak 7 fõt a civil szervezetek (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Autóklub) delegáltak a testületbe.

ALTERNATÍV VITARENDEZÉS
A békéltetõ testület munkáját egyszerû és gyors eljárá-
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sok jellemzik, mind a fogyasztó, mind a kereskedõ számára elõnyösek, és igénybe vételükkel a bírósági eljárások – és költségek – elkerülhetõk. Vitarendezés esetén a

vállalkozást a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles 8 napon belül írásban válasziratot küldeni a békéltetõ testület
számára, és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára
feljogosított személy részvételét biztosítani.
A békéltetõ testület az együttmûködési kötelezettséget
megsértõ vállalkozásokról értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot. A fogyasztóvédelmi
hatóság már minden esetben bírságot szab ki azon cégekkel szemben, amelyek az együttmûködési kötelezettségeiket megszegik, nincsen lehetõség a bírságtól való eltekintésre.
Újdonság, hogy a békéltetõ testület naprakész, az eljárására vonatkozó és könnyen hozzáférhetõ információkkal ellátott internetes honlapot mûködtet, megteremtve
ezzel azt a lehetõséget, hogy a fogyasztó online úton is
benyújthassa kérelmét és annak mellékleteit bármely bt.hez.
2016. FEBRUÁR 5.

FEJLESZTÉS

BÕVÜL A LEGO, VÁRJÁK A DOLGOZÓKAT
A LEGO Csoport tavaly októberben tette közzé terveit, miszerint a termékei iránti növekvõ kereslet kielégítésére jelentõs bõvítéseket és beruházásokat tervez megvalósítani 2022-ig mexikói, dániai és magyarországi gyárában. A tervbõl január közepére valóság lett, hiszen bejelentették: a nyíregyházi gyár méretét kétszeresére bõvítik és ezzel újabb 1600 munkahelyet teremtenek. A fejlesztés jelenlegi állásáról Tóth Csabával, a LEGO Manufacturing Kft. HR igazgatójával beszélgettünk.
– A tervek közzétételét követõen – bár világos volt számunkra, hogy a nyíregyházi gyár nagy potenciállal bír –,
elõször meg kellett vizsgálnunk a fejlesztés infrastrukturális és pénzügyi hátterét. Át kellett gondolni, hogy hogyan
tudunk majd ebben a hatalmas nagy gyárban termelni és
egyáltalán kik fognak itt dolgozni. Amikor ez összeállt,
meg is hoztuk a döntést. Ezen a döntésen pedig már két
hete ott van a pecsét – kezdte a beszélgetést Tóth Csaba.

AKÁR ÚJ BUSZJÁRATOK
Hozzátette, a gyár bõvítése kapcsán már folyik is a kollégák felvétele. Terveik között szerepel, hogy a jövõben is
a városból, illetve annak szûkebb vonzáskörzetébõl szólítják meg az embereket, akár betanított munkakörre, akár
szakmunkára, de mivel több száz új munkahelyet teremtenek, ezért jelenleg azt is vizsgálják, hol van még potenciál, és szükség szerint új buszjáratokat is fognak indítani.
– Újabb fröccsöntõ gépeket indítunk be, ezekhez mintegy további 150 dolgozóra van szükségünk. Az õ felvételük folyamatosan zajlik. Elkezdtük építeni az új feldolgozó épületünket, ahol dekoráljuk és összeszereljük a játékokat. Oda 200 új dolgozót várunk. Most gyakorlatilag
azokba a munkakörökbe keresünk inkább szakembereket, akik valóban szakemberek. Betanított munkára jelen
pillanatban még kevésbé. A 192 gépes bõvítésünk, illetve
visszatelepítésünk kapcsán egészen biztosan veszünk majd
még fel betanított dolgozókat. Amikorra az új feldolgozó
épületünk elkészül – ez egy éves távlat –, oda további
200 dolgozót fogunk felvenni.
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DR. KOVÁCS FERENC: ÓRIÁSI LEHETÕSÉG
Nyíregyháza polgármestere a beruházást követõen a
következõket nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak: –
A legoptimistább fejlesztési variáció valósul meg ezzel.
Októberben tartottunk egy sajtótájékoztatót a LEGO vezérigazgatójával, s akkor még a 350 fõs munkahelyteremtõ beruházás volt a téma, de jeleztük, hogy folyamatban vannak nagyobb ívû tervezések. A LEGO igaz-

KÉT SZÁMJEGYÛ NÖVEKEDÉS
Tóth Csaba elmondta, folyamatos a fejlõdés a nyíregyházi gyárban és évrõl évre két számjegyû növekedés jellemezte a LEGO Csoport utóbbi éveit. A legókockák iránti kereslet pedig továbbra is töretlen.
– Akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy ezt a növe-

gatóság ezt a döntést karácsony elõtt meg is hozta, ami
nagyon pozitív dolog és óriási lehetõség a városnak.
Emlékezzünk csak: ki gondolta volna akár 5 évvel ezelõtt is, hogy a világ egyik legjobb nevû vállalata 100
hektárt vásárol Nyíregyházán, 25 hektáros ingatlant épít,
ott négyezer ember fog dolgozni és a világ termelésének a negyede innen fog származni? Ez óriási dolog.
kedést hogyan lehet fenntartható módon tovább vinni,
akkor azon is gondolkodunk, hogy milyen impulzusokra
van szüksége a piacnak ahhoz, hogy ez a keresletnövekedés fennmaradjon. A gyerekek számára mindig lenyûgözõek azok az új termékek, amelyeket a kollégáink megálmodnak, és amelyek aztán dobozokba kerülnek – hangsúlyozta Tóth Csaba.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZGYÛLÉS

NEMET MONDTAK A BETELEPÍTÉSI KVÓTÁRA, IGENT A KÖLTSÉGVETÉSRE
Határozatban utasította el a betelepítési kvótát Nyíregyháza képviselõ-testülete a múlt hét csütörtöki közgyûlésen. A kérdésrõl név szerinti szavazást tartottak,
melyrõl a baloldali ellenzéki képviselõk kivonultak. A
közgyûlés emellett elfogadta a város 2016-os költségvetését is. Az idei fejlesztések közül kiemelkedik a Kemecsei
úti vasúti átjáró rekonstrukciója, elkezdõdik a Szegfû utca
négysávossá alakítása és a Nagykörút hiányzó szakaszának befejezése is.
Lejárató kampányt folytatnak az Együtt és a DK önkormányzati képviselõi, besározzák Nyíregyházát az országos médiában, miközben a saját pecsenyéjüket sütögetik.
Így reagált a napirend elõtti felszólalásában a polgármester azokra a sajtótájékoztatókra, melyeket az elmúlt idõszakban Lövei Csaba és Hunyadi János képviselõk tartottak városi cégekkel kapcsolatban. Dr. Kovács Ferenc azt
mondta, a témában teljesen elferdített, manipulatív cikkek jelennek meg megrendelésre, és ezekre hivatkozva
tartanak sajtótájékoztatókat az ellenzéki képviselõk. Arra
szólította fel az EGYÜTT és DK képviselõit, hagyják abba
ezt a lejárató kampányt. Lövei Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT)
visszautasította az elhangzottakat. Azt mondta, ha ilyen
ügyek történnek a városban, neki szóvá kell tennie. Azt is
hangsúlyozta, nem Budapestrõl irányítják és szerinte jobb
tisztázni ezeket, minthogy utcai pletykaként terjedjenek.
Hunyadi János (MSZP-DK-EGYÜTT) azt mondta, az ellenzéki képviselõknek az a feladata, hogy a hiányosságokra felhívják a figyelmet. Tóth Imre, a FIDESZ-KDNP
frakció képviselõje azt mondta, Lövei Csaba és Hunyadi
János érdemi hozzászólást nem tesz a bizottsági munkák
idején, ellenben a médiában folyamatosan kritizálnak. Dr.
Adorján Gusztáv (FIDESZ-KDNP frakcióvezetõ) ehhez azt
fûzte hozzá, ellentmondásos az, hogy amikor közösen
bejárják a beruházást, az ellenzéki képviselõk nem kifogásolnak semmit, aztán nagy nyilvánosság elõtt lejáratják
a várost.

MIGRÁNSKVÓTA: ELUTASÍTVA
„A közgyûlés elutasítja a kötelezõ betelepítési kvótát.
A kötelezõ betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bûnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy
minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezõ betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!”
– így szólt az elõterjesztés, amely azt indítványozta, hogy
a képviselõ-testület határozatban utasítsa el a betelepítési
kvótát. Jászai Menyhért alpolgármester szerint azért kell
errõl állást foglalni, mert nemzeti ügy. Hangsúlyozta, nincs
olyan terv, mely alapján a megyeszékhelyen befogadóállomás, vagy hot-spot épülhetne, ugyanakkor szükségesnek látja, hogy a kvótára a közgyûlés nemet mondjon.
Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP) kiemelte, az elõterjesztés nem a kirekesztésrõl szól, hanem arról, hogy a
jelentõs kulturális különbségek veszélyforrást jelentenek
az itt élõkre.

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS, KIVONULÁSSAL
Nagy László, az MSZP frakcióvezetõje ugyanakkor azt
mondta, bár vannak a határozatnak olyan elemei, amelyekkel egyetért – ilyen a biztonság és kultúra megõrzése
–, azonban szerinte ez a kérdés nem a város, hanem a
kormány kompetenciája. Hozzáfûzte, ezzel nem helyi,
hanem országos szinten kellene foglalkozni. Másrészt úgy
látja, a határozattal egy politikai párt kezdeményezéséhez csatlakozik a város, ami számára pártszimpátiától függetlenül elfogadhatatlan. Lövei Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT)
szerint a város meg akar felelni a pártvezetés és a kormány elvárásainak, ezért õ sem támogatta a határozatot.
Hunyadi János (MSZP-DK-EGYÜTT) pedig csatlakozott a
két képviselõhöz, akik végül kimentek a Krúdy-terembõl
a név szerinti szavazás idejére. Béres Csaba és Bakó Jó-
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DR. ADORJÁN GUSZTÁV, FRAKCIÓVEZETÕ,
FIDESZ-KDNP:
ÚJABB TORNATERMEK
– Az a tendencia, amit a korábbi évben elindítottunk, tovább folytatható. Gondolok például utak, járdák felújítására, s a közvilágítás továbbépítésére. A
szociális ellátórendszerre is több összeget tudunk biztosítani, például gyermekétkeztetésre is több jut majd.
Olyan sportlétesítmények felújítása is elõ van irányozva, amit korábban megígértünk. Az idén várhatóan
négy tornatermet fogunk felújítani különbözõ iskolákban.

NAGY LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETÕ,
MSZP-DK-EGYÜTT:
TANUSZODÁKRA LENNE SZÜKSÉG
– Számos olyan feladat nem került be a költségvetésbe, amit mi szerettünk volna, ha benne van. Nincs
szó például sem panel-, sem bérlakás-felújításról a költségvetésben, és arról, hogyan, milyen módon bõvülnek és fejlõdnek a sportlétesítmények. Örülünk a
kondiparkoknak, ezek azonban önmagában nem oldják meg azokat az igényeket, például amik az úszásoktatáshoz kötõdnek. Tanuszodákra lenne szükség.
Olyan épületekre, tornatermekre, olyan tornatermi
bõvítésekre lenne szükség, amelyek orvosolni tudnák
a mindennapos testnevelés gondjait.

BÉRES CSABA,
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, JOBBIK:
KARCSÚ A KÖLTSÉGVETÉS
– Az elmúlt évhez képest 2 milliárd forinttal kevesebbõl kell, hogy gazdálkodjon a város. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ezt a pénzt valahol meg kell
spórolja az önkormányzat. Az utak és különbözõ intézmények felújításait továbbra is elõirányozza a költségvetési tervezet, hogy folytatni fogják. Kell is, hiszen ezek az épületek évrõl évre csak romlani fognak, illetve a közutak sem fognak maguktól megjavulni. Kell, de azt nem tartjuk jónak és hosszú távon
eladósodáshoz vezet, hogyha ezeket hitelbõl fogjuk
finanszírozni.

FIDESZ-KDNP, valamint a JOBBIK nyíregyházi képviselõi
és Póka Imre (Függetlenek Egyesülete).

KÖLTSÉGVETÉS: STABILITÁS ÉS FEJLÕDÉS
A testület megtárgyalta és az elsõk között elfogadta a
város idei költségvetését is. A polgármester úgy fogalmazott, ez a pénzügyi tervezet a stabilitást és a fejlõdést szolgálja. Ez a negyedik év, amikor Nyíregyházán mûködési
hiány nélkül készül költségvetés, az önkormányzati intézményrendszer mûködtetése pedig biztonságos. Hozzátette: a tervezést pedig nem nehezítette olyan elem, mint
tavaly, amikor még az elõzõ városvezetés által felvett, 2,5
milliárdos pénz-visszafizetési kötelezettséget kellett teljesíteni.
Nyíregyháza 2016-os költségvetését a közgyûlés 16 igen
és 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el.

DR. KOVÁCS FERENC:
INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSEK
– Idén folytatódnak a megkezdett út- és járdaépítési
programok. A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program forrásaiból pedig három, régóta tervezett fejlesztés valósulhat meg. Ennek egyik része a Szegfû utca
négysávossá alakítása, most volt napirenden az ingatlanszerzés jóváhagyása. Ezt szeretnénk még az idén
megkezdeni és év vége elõtt be is fejezni.

MÁV-MEGÁLLAPODÁS:
NAGYKÖRÚT ÉS ÁTJÁRÓ
A polgármester egy másik napirendhez kapcsolódva,
újabb beruházásokra is felhívta a figyelmet. – Nagyon fontos a Korányi F. utca–Kemecsei úti átjáró, ami a MÁV-val
kötött szerzõdésben szerepel. Kb. 3 évvel ezelõtt, amikor
megkezdtük a tárgyalásokat az NYVSC pályával kapcsolatban, nagyon rosszul fogadtam, hogy még 2010 elõtt a
korábbi városvezetés átutalt sok tízmillió forintot. Azt szerettem volna elérni, hogy kompenzációként a MÁV ezt
fordítsa Nyíregyházára, itt használja fel. Mi megépítettük
a Korányi kerékpárutat, elkészült önkormányzati területen az átjáró, de a MÁV kezelésében lévõ területet nem
tudtuk rendezni. Ezt most a MÁV vállalja, hogy saját erõbõl megtervezteti, megépíti év végéig. A MÁV-val egy másik
megállapodás is született, így végre elkészülhet a Nagykörút még hiányzó szakasza. Itt úgy számolunk, hogy idén
végezhetünk az elõkészítéssel és jövõre elkezdõdhet a
kivitelezés.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KÖZGYÛLÉSRÕL A TÉVÉBEN

zsef (JOBBIK) támogatta a betelepítési kvóta ellen készített határozatot. A JOBBIK két önkormányzati képviselõje
még módosító indítványt is tett, amelyben azt javasolják,
a város mondjon nemet az esetleges visszatoloncolásra és
arra is, hogy harmadik országból származó személyt felvehessenek a közmunkaprogramba. A betelepítési kvóta
elleni határozatot végül módosítás nélkül fogadták el a

A Nyíregyházi Televízió ez esetben is részletesen
foglalkozik a testület ülésével. A Közgyûlés után címû
mûsort legközelebb szombat este 22.00 órától láthatják, ismétlésben, míg a dr. Kovács Ferenc polgármesterrel a napirendi pontokból kiindulva készített interjút a Híregyháza címû mûsor keretében, vasárnap
21.00 órától.

2016. FEBRUÁR 5.

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
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
február 19. napján (péntek) 1200 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
február 19. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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:

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 varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

2016. FEBRUÁR 5.

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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FARSANG

FARSANG

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL, KEZDÕDIK A MULATSÁG
Alig, hogy átléptünk az új esztendõbe, január 6-án (azaz vízkereszt napján) kezdetét vette a lakomázás, a szórakozás, vagyis a farsang
idõszaka. Ilyenkor egymást érik a különféle bálok és mulatságok, mindennek pedig majd csak a húsvét elõtti negyvenedik nap, vagyis

KÜLÖNLEGES KOSZTÜMÖK ÉS ÁLARCOK

TERMÉKENYSÉGVARÁZSLÁS, MASKURÁZÁS

FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
A farsang a téli ünnepkör szokásokban leggazdagabb idõszaka, amely vízkereszttõl hamvazószerdáig tartott. A nagy
mezõgazdasági munkák befejeztével a pihenés, erõgyûjtés, felkészülés ideje, ugyanakkor a szórakozás, játék, evésivás legfõbb alkalma a negyvennapos nagyböjt elõtt. A párkeresés, udvarlás, lakodalmak, disznótorok idõszaka.
A farsangi evés-ivásnak, lármás-táncos felvonulásnak valamikor kettõs célja volt. Egyrészt a tél haldoklását ünnepelték, másrészt gonoszûzõ eljárásokkal a bõ termést, termékenységet kívánták biztosítani. A falusi ember erre az
idõszakra felfüggesztette a közösség által elfogadott rendet, törvényeket. Maskura mögé bújva lehetõvé vált, hogy
az egyén ki tudjon lépni hétköznapi énjébõl. Farsang idõszakában megengedték a fonókban az ölelgetést, fogdosást, párosodásra való cselekedeteket, obszcén szövegeket. A farsangi szokások fõ ideje a Nyírségben (pl. Biriben)
többnyire a húshagyóvasárnap utáni három napra esett,
ezért háromfarsang a neve. Húshagyóvasárnap sok húst
fõztek, fánkot sütöttek, hétfõn, kedden is tyúkot öltek, húslevest fõztek hosszúmetélttel, káposztát töltöttek, mert hamvazószerda után megkezdõdött a nagyböjt.
A farsangi maskurázás sikere mindenkor a beöltözött
legények ügyességétõl, leleményességétõl, rögtönzõ képességétõl függött. A farsangi mulatságok helyszínei a fonók, tollfosztók, lakodalmak voltak. Szatmárban, Nyírségben különbözõ zsáneralakokat jelenítettek meg, különösen kedvelt volt, hogy a legények öregasszonyoknak, öregembereknek, koldusoknak, betyároknak, házalóknak, kéményseprõknek, cigánycsaládnak stb. öltöztek be. (Jellemzõ a férfi-nõi ruhacsere.) Arcukat belisztezték, bekormozták, harisnyát húztak rá. Igyekeztek mindenhol minél nagyobb riadalmat kelteni. Természetesen a farsangolás helyszínén étellel, itallal kínálták a résztvevõket. A fiatalok farsangi bált, az idõsebbek batyusbált rendeztek. A céhes világban a nyíregyházi szûcslegények farsangi felvonulást

FÁNK
Hozzávalók: 30 dkg
liszt, 4 tojássárgája, 5
dkg vaj, másfél dkg élesztõ, másfél dl tej, 4 dkg
porcukor, 1 evõkanál
rum, kevés citromhéj,
kevés só, 5 dl olaj.
Elkészítés: A tejben felfuttatjuk az élesztõt.
Kikeverjük a tojássárgáját a kanál cukorral,
majd hozzáöntjük a rumot, és ráreszeljük a citrom héját.
A lisztet csipet sóval, a
kikevert tojássárgájával, a
felfuttatott élesztõvel jól
kidolgozzuk kavarós
mozdulatokkal.
Felolvasztjuk a vajat,
és apránként hozzáadjuk
a tésztához, majd faka-
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KARNEVÁLOK VELENCÉTÕL BRAZÍLIÁIG

rendeztek, amely reggelig tartó mulatsággal zárult. Vidékünkön elsõsorban a szatmári részen, a Túr mentén volt
szokásban a farsangi maszkos alakoskodás. A maskurások
elsõ nagy csoportját az állatmaszkok képviselik. Vidékünkön négy különbözõ fajtája élt: a medve-, kecske-, gólyaés a csikós (lovas) farsangoló.

A farsang utolsó napjához, húshagyókeddhez több olyan
szokás is kapcsolódott, amely a pártában maradt lányok
kigúnyolását célozta. Ilyen a kongózás, szûzgulyahajtás.
Fiatalabb legények, gyerekek kongóval, csengõvel, kolomppal nagy zajt csapva végigrohantak az utcákon és a
pártába maradt lányok kapuja elõtt kiabáltak: „Húshagyó,
itt maradt az eladó!”. A szatmári Panyolán ezen a napon az
öregebb legények gulyásnak öltöztek, úgy mentek szûzgulyát hajtani. „Kinek van eladó lánya, hajtsa ki a szûzgulyára!” – mondták. A farsang utolsó napján, húshagyókedden
bõségesen ebédeltek és vacsoráztak, mivel éjfélkor hat hétre beállt a böjt. Húshagyókon rétest vagy fánkot sütöttek,
hogy fás ne legyen a kender. Töltött káposztát, sült húst és
kalácsot ettek dúlásig. Éjfél után volt a fogöblítés, amikor a
zsírt lemosták a fogukról, természetesen borral.
(Szerzõ: dr. Bodnár Zsuzsanna, néprajzkutató)

A farsang (Fasching) bajor–osztrák eredetû jövevényszó, a böjt napját megelõzõ éjszaka elnevezése. Olaszoknál, franciáknál, spanyoloknál a karnevál szó jelöli a farsangi idõszakot, melynek gyökerei az ókorig nyúlnak
vissza. A karnevál az újév kezdetével és a természet újjászületésével függ össze. Legjellemzõbb eseménye az álarcos, jelmezes alakoskodás, amely majdnem minden farsangi szokásban elõfordul.
A karnevál vagy más néven farsang mulatozás és népünnepély számos római katolikus országban a nagyböjt
elõtti utolsó napokban és órákban. Hazánkban a farsangi
hagyománykör kezdõ idõpontja január 6., vízkereszt napja, utolsó napjaként pedig a húsvét elõtti negyvenedik nap.
Meg kell azonban említenünk, hogy a farsangi idõszak elsõ
napja a nemzeti és a helyi szokásoktól egyaránt függ. Így
Münchenben és Bajorországban a farsang vízkereszt (január 6.) ünnepe után kezdõdik, míg Kölnben és a Rajnavidéken november 11-én 11 óra 11 perckor. Franciaországban a karnevál a hamvazószerda elõtti keddre (húshagyókeddre) korlátozódik, valamint a böjt 3. hetének csütörtökjére.
A karneválok közül a legismertebb a velencei, amelyik
a 13. századtól vonzza a látogatókat. A különleges kosztümöket, álarcokat felvonultató eseményt ünnepi menetek, táncos elemekkel fûszerezett elõadások, több száz
zenei és színházi rendezvény jellemzi. A velencei mellett
a leglátványosabb az Olaszországban megrendezett
viareggiói, centói és ivreai karnevál. Viareggióban a közel
20 méter magas, 40 tonnás papírmasébábok felvonulására
kerül sor. A több mint 140 éves fesztiválon a szatírizmusé
a fõszerep, a figurákkal közismert politikusokat, közéleti
szereplõket gúnyolnak ki. Az olaszországi ivreai karnevál
leglátványosabb eseménye a híres narancsdobálás. A 19.
századi hagyományokkal rendelkezõ záró program a fesztivál szimbólumának számító szabadságharcot jelképezi.

A riói karnevált (Rio de Janeiró, Brazília) a világ legnagyobb és leglátványosabb fesztiváljának tartják. Két fontos
helyszíne: az utca és a hetvenezer nézõt befogadó
Sambadrome stadion, ahol ilyenkor a szambaiskolák több
ezer táncosa is megmérkõzik. A táncversennyel egy idõben számos bált is tartanak.
Az Egyesült Államokban a legfényesebb karnevált New
Orleansban tartják. Idõszaka vízkereszttõl kezdõdik, „zsíros kedden” éri el a csúcspontját, ekkor minden háznál
felhasználják a maradék zsiradékot a böjt elõtt. Nem is
gondolnánk, hogy a horvátországi Rijekában is több mint
százéves múltra tekint vissza a karnevál. Az esemény a
környék gazdag népi hagyományait és a velencei, osztrák
polgári miliõ újkori karneváli tradícióit ötvözi. Az ijesztõ
maszkokkal a gonosz szellemeket ûzik el, s megidézik a
tavaszt. A kölni farsangot a helybeliek ötödik évszaknak
nevezik. A karnevál során a város utcáit maskarás-jelmezes felvonulók tömegei lepik el, s egymást érik a parádés
bálok. A francia Riviérán virágparádé, koncertek, látványos tûzijátékok várják a mulatni vágyókat. A nizzai virágkarnevál mellett a mentoni citromfesztivál is vonzza a
turistákat, ahol közel 150 tonna citromból készült kompozíciók varázsolják el a látogatókat. A dél-franciaországi
kisvárosban, Mandelieu-La Napoulében mimózafesztivált
rendeznek. A helybeliek karnevál keretében ünneplik az
illatozó mimóza virágba borulását.
Hazánkban több ezren látogatnak el Mohácsra, hogy
megtekintsék a busójárást, a magyarországi (sokác) farsangi
szokások közül az egyik legismertebb, legnépszerûbb eseményt. A böjti idõszakot megelõzõ hat napig tartó mulatság az idén február 4–9-éig tart. A felnõttek farsangja régen farsangvasárnapon kezdõdött, és húshagyókedden fejezõdött be. A 18-19. században még tiltott szokásokat a
20. században élesztették újjá. A busó öltözete a szõrével
kifordított rövid bunda, a szalmával kitömött gatya, derekuknál borjúkötéllel megkötve, rajta tehénkolomp, lábu-

FARSANGI ÉTELEK

KOLLONAY ISTVÁN
CUKRÁSZMESTER AJÁNLÁSÁVAL:
nállal jól kikeverjük a tésztát.
Amikor hólyagosodni
kezd, és elválik az edény falától, liszttel hintjük le egy
kicsit, majd ruhával letakarva, langyos helyen kelesztjük.
Ha megkelt, térfogata
megemelkedett, kiborítjuk
lisztezett deszkára.
Kinyújtjuk, kiszurkáljuk
fánkszaggatóval, lisztezett
ruhára kirakjuk, és hagyjuk
még egy kicsit kelni.
Ezután kézbe véve kicsit
széltében megtágítjuk a fánkokat.
Forró olajban, fedõ alatt
megsütjük. Amikor egyik oldaláról megsül, megforgatjuk, és már fedõ nélkül sütjük tovább.
Rácsra tesszük, hogy lecsöpögjön az olaj.

a hamvazószerda vet véget. Milyen népszokások kötõdnek a farsanghoz? Melyek az idei legnépszerûbb jelmezek? Hogyan készül a
farsangi fánk és a részeges csirke? Összeállításunkkal egy kis kalandozásra hívjuk Önöket... (Folytatás a 11. oldalon.)

Riói karnevál
kon gyapjúharisnya és bocskor. A busók legfontosabb kelléke a busó maszk, amely fûzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabõr csuklyás álarc. Az állatmaszkok közül a leggyakoribb a bika, disznó, de jelentõsek a
szintén fából faragott torz emberi arcok. A balkáni eredetû
szokásban a tél haldoklását, a hajdani termékenységva-

rázsló szertartás nyomait fedezhetjük fel, amely nagy zajkeltéssel jár.
(Szerzõ: dr. Bodnár Zsuzsanna, néprajzkutató)

CSIRKE
Hozzávalók: 1 egész csirke,

Ha farsang, akkor nemcsak a mulatság és a jelmezesek jutnak az eszünkbe, hanem az evés-ivás is. Az ilyenkor esedékes mulatságokat 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12
ugyanis gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves, a sült, és az édesség. A következõkben jellegzetes dkg füstölt szalonna, majofarsangi ételek receptjeibõl adunk némi ízelítõt.
ránna, õrölt bors, só.
Tálalás elõtt meghintjük
vaníliás porcukorral, hozzá rumos áttört baracklekvárt adunk.

SZIBÉRIAI KRÉMES
Hozzávalók: Barna tésztához: 25 dkg liszt, 25 dkg
margarin, 1 sütõpor, 15
dkg cukor, 2 tojás, 4 evõkanál kakaó. Sárga tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg

cukor, 25 dkg margarin, 1
tojás, 1 sütõpor, 3-4 evõkanál tejföl. Krémhez: 6 dl
tej, 6 evõkanál liszt, 2 vaníliás cukor. Valamint szilvalekvár, dió.
Elkészítés: A barna tészta összetevõit összegyúrjuk,
fagyasztóba tesszük.
Elkészítjük a sárga tésztát és belenyújtjuk a tepsibe.
Megkenjük szilvalekvárral, megszórjuk vágott dió-

val, és rátesszük a barna
tészta egyharmadát.
Ezt háromszor megismételjük, azaz három lapot sütünk.
A krémet sûrûre fõzzük,
ha a krém kihûl, ezzel töltjük meg a lapokat.
A tetejére porcukrot hintünk.

GALLÉROS KIFLI

Hozzávalók: Tésztához:
50 dkg liszt, 20 dkg vaj, csipet só, 1 kávéskanál cukor,
1 evõkanál ecet, 4 tojássárgája, annyi tejföl, hogy
nyújtható legyen. Töltelékhez: 10 dkg porcukor, 20
dkg darált dió, 4 tojás felvert habja, 3 evõkanál baracklekvár.
Elkészítés: A tésztát négy
részre osztjuk. Késhegynyi
vékonyságúra nyújtjuk, olvasztott vajjal lekenjük,

amikor kész, liszttel leszórjuk és feltekerjük. Amikor
már mind a négyet megcsináltuk, azt, amelyik elõször
kész lett, másfél ujjnyi vastagra elvagdossuk és sorba
elnyújtjuk – úgy nyújtjuk,
ahogy vágjuk és tesszük rá
a tölteléket. Rózsaszínre
sütjük.

FARSANGI RÉSZEGES

TORKOS CSÜTÖRTÖK
A farsangi szokások egyik kiemelkedõ pontja a Torkos csütörtök, melyet országszerte megtartanak 2006 óta. Ilyenkor a csatlakozó éttermek
vállalják, hogy az étel- és italfogyasztásból 50 százalék kedvezményt biz-

tosítanak. A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében idén február 11-én tartják a torkoskodás napját. A csatlakozó nyíregyházi éttermek listáját a
torkoscsutortok.itthon.hu/etterem weboldalon tekinthetik meg.

2016. FEBRUÁR 5.

2016. FEBRUÁR 5.

Elkészítése: Az egész
csirkét jól átmossuk, kívülbelül megsózzuk, belsejét
majoránnával, külsõ felületét borssal fûszerezzük. Az
így elõkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük,
leöntjük olvasztott vajjal és
aláöntjük a fehérbort. Sütõben, letakarva pároljuk,
szükség szerint pótoljuk az
elpárolgott bort. Amikor
megpuhult, hajszálvékony
szalonnaszeleteket borítunk
rá, és ropogósra sütjük. Köretként leginkább a krumpli valamilyen formája
passzol hozzá, püré vagy fûszeres hasáb, de savanyú
uborkával is ízletes.
Fotók: internet
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KULTÚRA

KAZÁR PÁL, AKIT A „HOBBIJÁÉRT” FIZETNEK
Több mint 30 éve a Móricz Zsigmond Színház zenei
világának meghatározója. A Senki sem tökéletestõl az
Anconai szerelmesekig, a Csárdáskirálynõtõl a Kék verébig számtalan felejthetetlen elõadás sikerében játszott
jelentõs szerepet. A magyar kultúra napján Nyíregyháza
Város Kulturális Életéért Katona Béla-díjjal tüntették ki.
A muzsika világának sokféle területét kipróbálta, hiszen
a remek megélhetést biztosító vendéglátózástól indult,
majd zeneiskolában a zongora rejtelmeibe vezetett be fiatalokat, hangszerboltot üzemeltetett, az évek során számtalan zenekarban játszott, zenét írt és koncertet szervezett, zenészként színtársulatokkal járta az országot és
Nyugat-Európát... Az édesapja dobos volt, aki nem mindig kapott állást, ezért is ösztönözte „Paját” az édesanyja:
legyen zongorista, mert arra mindig szükség van, s akár
egyedül is boldogul. Az itteni tanárképzõn már munka
mellett szerzett matematika–ének szakos diplomát, majd
Debrecenben a zenemûvészeti fõiskolát is sikeresen abszolválta.

zenés játékra, amiben négyfõs zenekar kísérte a színészek
énekét. Úgy véli, az Anconai szerelmesek elsõ része is
igen jól sikerült. A színházat abban az idõszakban újították fel, ezért a mûvelõdési központ alatti hangszerboltjában vették fel a zenei alapokat. Ezeknek akkora volt a
sikerük, hogy más színházi berkekben is használták Székesfehérvártól Tatabányáig. Közben több CD elkészítésében is közremûködött, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szín-

PORT NÉLKÜL IS ZENGETT A SZABADTÉRI

ZENÉLT NYUGAT-EURÓPÁBAN IS
– Az önálló társulattal rendelkezõ nyíregyházi teátrum
elsõ igazgatója, Bozóky István alatt kerültem az itteni színházhoz – mondta el lapunknak. – Elõször doboltam, majd
zongoráztam. A zenei vezetéssel 1985-ben bíztak meg, s
kis megszakítással azóta is ez a feladatom. Egy ideig Pesten éltem, de visszavágytam Nyíregyházára. Az akkori
igazgató, Verebes István azzal hívott vissza, hogy dohányozhatok a színpadon, csak jöjjek. Korábban együtt jártuk a Felvidéket egy mûsorral, amelyben õ konferált. Abban a korszakomban játszottam Bécsben, és turnéztam
egy színtársulattal Nyugat-Európában is.
Szívesen emlékszik vissza a Senki sem tökéletes címû

Kazár Pál a Katona Béla-díjjal
ház akkori igazgatója, Tasnádi Csaba megbízta elõadások
zenéjének komponálásával is. Az özvegy Karnyóné volt
az elsõ, ami nagyon gyorsan elkészült, és jól sikerült. Szegeden és Erdélyben is sikerrel játszották Csokonai mûvét.
Szinte az összes gyermekdarabba õ írta egy idõben a dalokat. Egy vállalkozó felkérte: gyümölcslányokról írjon

PIPAKIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN
A 17. és 20. századból való történelmi pipákat és kellékeket mutat be a Jósa András Múzeum a Kelet-szlovákiai Múzeum gyûjteményébõl március 6-áig. Balassa Zoltán Kassáról küldött múltidézõ beszámolót a látogatók
tájékoztatására.
Amint köztudott, a pipák dohányzásra használt eszközök, melyeket fából, agyagból, tajtékból, porcelánból gyártanak. Szárukat leggyakrabban meggyfából, szopókájukat
szaruból, csontból, borostyánból készítették. A jelenlegi

zenét. Az így készült lemezen „Paja” lánya, Tíciána énekelte a dalokat. Ezen anyag köré írt Tomku Kinga mesedarabot Jonatán és a többiek címmel, amit nagyon kedveltek a gyerekek még a budapesti Tháliában is. Készítettek
egy anyagot Stevanyik Andrással Pregitzer Fruzsina számára is, ami a mûvésznõ Varázsolok címû mûsorának,
lemezének az alapját képezte.

– Az élõ zenekar szerepeltetésének komoly anyagi vonzata van, ezért ezt csak ritkán engedheti meg magának a
színház. A Csárdáskirálynõ is kezdetben így csendült fel,
a késõbbiekben azonban le kellett róla mondani. Ennek
az oka, hogy kicsi a színházunk, a pestiekhez képest mérsékeltek a helyárak, így a bevétel is lényegesen szerényebb.
Amikor kezdtem a színházban, gyakran kísértem Csorba
Ilonát és Simor Ottót. Õk képesek voltak „áténekelni” a
szabadtérit. Egyszer ott próbáltunk, s szólt valaki, hogy
Icukának a portjából vegyenek le, mert túlénekli a többieket, de kiderült, nem is volt rajta.
Most kezdték próbálni a Bál a Savoyban címû operettet. Gyakran eszébe jut, hogy ez volt Mészáros Árpád Zsolt
elsõ komoly zenei megmérettetése színházunkban. Állandóan jött oda hozzá, hogy gyakoroljanak, csiszolják az
énekét. Pont 20 éve volt, innen indult a zenei karrierje, s
késõbb közös lemezeket és koncerteket is készítettek. A
Hair is bizonyította, nagyon jól éneklõ színészeink vannak, ha kellõen kiválogatják õket egy szerepre. Fontos
azonban, hogy mindenki a hangjának megfelelõ mûfajban szerepeljen, legyen az operett, jazz avagy musical.
Mint elmondta, boldog embernek tartja magát, mert a zene
végigkíséri az egész életét, azzal foglalkozhat, amit szeret, s szerencsés, hogy a hobbijáért pénzt is kap.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

EGEREK ÉS GYEREKEK

Magyarországra a pipa a 16. században török közvetítéssel, Nyugat-Európába az indiánoktól jutott el. Az egyik
angol fõurat szolgája öntötte nyakon hideg vízzel, mert
úgy vélte, ura kigyulladt, ha füstölög.

TÖRÖKORSZÁGBAN TILTOTTÁK
Egykor a dohányzást Törökországban tiltották, sõt a
delikvenseket úgy büntették, hogy pipájukkal az orrukat
szúrták át és elkergették õket, ám ezt a rossz szokást nem
sikerült kiirtani. A török pasák néha pipát ajándékoztak
fõurainknak, akik viszont nem éltek vele. Dísztárgyként
tették félre. A dohány termesztése a Magyar Királyság déli
részein gyorsan elterjedt, a megfelelõ klimatikus viszonyok miatt. A magyar cseréppipa készítésének fellegvára
Selmecbánya és Debrecen volt (itt fekete pipákat gyártottak), de gyártottak pipát Gósfalván, Szomolnokon, majd a
19. században Pozsonyban, Kassán, Homonnán, Nyitrán
és másutt is, ahol fazekasmûhelyek mûködtek. A pipák
formájukat, színüket illetõen különböztek egymástól. Úgy
készítették, hogy a fémformába, melyet olaj és petróleum
keverékével kentek meg, belehelyezték az agyagot és sajtolták. A kisajtolt pipát simították.

A nevetésé volt a fõszerep a nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontban szombat délután, ahol a Reszkessetek
egerek! címû bábmûsor premierjét tekinthették meg az
érdeklõdõk. A Burattino Bábszínház legújabb fergeteges
produkciója a gyerekek kedvence lett.

MEDVEJÓSLAT

A FÜST IS SZÍNEZTE

pipákat Franz Vicarius, osztrák orvos készítette elõször
1689-ben. Négy és félszáz évvel ezelõtt ezt a káros szenvedélyt az emberek nem ismerték, ám nagyon gyorsan
elterjedt annak ellenére, hogy káros volta köztudomású
lett.
A pipák leggyakoribb alapanyaga az égetett agyag. A
cseréppipa a 19. század elejéig szinte egyeduralkodó volt
a pipázók körében. Két fajtája létezett. Az angol-holland
típus és a török, vagy magyar típus.
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Selmecen összességében 67 fajtát gyártottak három színben. Vörösesbarnát, márványozottat és feketét. Színét az
égetés nyomán kapta. Az elsõt hagyományos égetés nyomán nyerték, a fekete színt meg úgy kapták, hogy a pipák
közé bükk vagy tölgy fûrészport helyeztek. Annak füstje
megszínezte a pipát. A márványozott pipa úgy készült,
hogy azt sárral fedték be, tûre helyezték és szalmával égették. Így vékony, szabálytalan futású, fekete vonalakat kaptak. A selmeci pipák magas fényességét azáltal nyerték,
hogy méhviasszal kezelték õket. A pipákat vésetekkel díszítették. Találunk rajtuk céhjelzéseket is.

A népi hagyomány szerint a téli álmot alvó medvék február másodikán hagyják el elõször barlangjukat. Úgy tartják, ha ilyenkor szép idõ van, és a medve meglátja az
árnyékát, visszatér a barlangjába, mert a tél még sokáig
elhúzódik. Ha viszont a mackó nem látja az árnyékát,
akkor kint marad. Ilyenkor arra számíthatunk, hogy hamarosan beköszönt a tavasz. A Nyíregyházi Állatpark
medvéi a néphagyománynak fittyet hányva elõ sem bújtak barlangjukból, tehát a mackók nem látták meg az árnyékukat, vagyis várhatóan rövid lesz a tél.
2016. FEBRUÁR 5.

AKTUÁLIS

BÕVÜL A KÉPZÉSI PALETTA
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.

Új képzési területtel bõvíti kínálatát a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara.
Elindítják az egészségügyi tanári mesterképzést, a Humán Tudományok Doktori
Iskola részeként pedig szintén õsztõl új
doktori alprogram is indul.
Eddig kizárólag közismereti tanárképzés zajlott a Debreceni Egyetemen, amely
a megszokott kétszakos képzést nyújtotta a hallgatóknak. Mostantól elindul a
szakmai tanárképzés is azok számára,
akik az egészségügyben végzik tevékenységüket és oklevél nélkül nem taníthatnak. Dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja elmondta: a képzésre már diplomával rendelkezõk jelentkezhetnek. A hallgatók a
mesterszakon okleveles egészségügyi tanári diplomát szerezhetnek. Új doktori
alprogramot is indít a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. Az „Inkluzív pedagógia az Inkluzív társadalomban” cí-

met viselõ doktori alprogram a Nevelésés Mûvelõdéstudományi Doktori Program keretében indul, amelyre szintén
2016 szeptemberétõl várják a diplomásokat. Sikeres nemzetközi pályázat részese is lehet a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. A magyar, szlovák, lengyel
és cseh kutatók azt vizsgálják majd, hogy
a ma ötvenes, illetve hatvanas éveikben
járók hogyan élték meg a rendszerváltást, illetve az azt követõ gazdasági-társadalmi változásokat.

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
Tavasszal folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája, ami az
Egészségügyi Kar és Nyíregyháza önkormányzatának szervezésében 2015-ben
vette kezdetét. A távlati tervek között szerepel a Harmadik Kor Egyetemének elindítása is, amely az 50 év fölötti korosztályt szólítaná meg.

EGY ELKÉPZELT MESEVILÁG...

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.

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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Ki gondolta volna, hogy van az a hely,
ahol megfér egymás mellett egy Jedi harcos és Hamupipõke, ahol szomszédokként
él Batman és Superman, és ahol Julius Caesart és Kleopátrát csupán két nindzsa választja el egymástól... No, nem egy elképzelt mesebeli világról van szó és még csak
nem is a mozik egyik népszerû filmjérõl,
hanem a jelmezkölcsönzõkrõl, ahol mostanság egymást érik az „átváltozni akarók”.
Alighogy a szekrény mélyére kerültek a
halloween-jelmezek és a szilveszteri álarcok, a farsangi idõszak egy újabb alkalmat
ad arra, hogy mi legyünk a Stars Wars filmekbõl ismert Jedik, vagy éppen a Jégvarázs Elsája, de ott állnak vállfákra sorakozva a Hamupipõkék, a Shrekek, a Fionák, a
cápák és még a tücskök is.
Javában tart az óvodákban és iskolákban
a bálok, és a jelmezesdik ideje, ami a szülõknek is feladja a leckét, hiszen már az
egészen kicsiknek is vannak konkrét és nagyon komoly elképzeléseik arról, hogy mik
szeretnének lenni a farsangi buliban. Az
álomból pedig nem egyszerû valóságot teremteni. Bár vannak olyan bátor szülõk,
akik házilag készítik el a hõn áhított jelmezt,
mégis sokan az egyszerûbb utat választják,
és a kölcsönzõkben keresik meg a számukra
legmegfelelõbb maskarát.
Lehoczky Zsuzsa, az egyik belvárosi jelmezkölcsönzõ tulajdonosa érdeklõdésünkre elmondta, minden évben azok a jelme-

zek a legnépszerûbbek, amelyek megtestesítõi a televízióban vagy a mozikban köszönnek vissza ránk.
– Gyakran találkozunk azzal, hogy a
szülõk bár saját kezûleg elkészítettek egy
jelmezt gyermeküknek, de az nem tetszett
a csemetének, így a kölcsönzés mellett
döntöttek. Jelmezek terén a határ a csillagos ég. A tavalyi évben a Monster High
maskarák voltak a legnépszerûbbek, de
örök kedvencek a vadállatos, a vízi állatos, a szuperhõsös, a katonás, a rendõrös,
valamint a tûzoltós jelmezek is.

HERCEGNÕK ÉS JEDIK
A lányok szeretnek hercegnõnek beöltözni, nagyon menõ most a Jégvarázs
Elsájának ruhája. A fiúk körében pedig favorit Amerika kapitánynak, vasembernek,
vagy a Star Wars szereplõinek lenni – ezek
idén a legnépszerûbbek. Persze, nemcsak
a fiatalok szeretnek beöltözni, nagyon sok
felnõtt vendégünk is van. Õk többségében
páros jelmezeket keresnek – hangsúlyozta. Hogy jelmezben nincs lehetetlen, azt
mi sem bizonyítja jobban, minthogy lehet
már kapni kívül-belül hordható, úgynevezett kifordítós maskarát, ilyen például Hamupipõkéé, de akár még világítósat is.
Azon pedig ne búsuljunk, hogy a házi kedvencünknek otthon kell maradni jelmez híján. Már a kutyáknak is lehet kapni supermanes, vagy akár batmanes maskarát is…
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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RENDÕRSÉG

MEGFÚJTÁK A BELVÁROST
Lázadás, önkifejezés, vagy mûvészi alkotás? A graffiti,
vagy más néven falfirka az ókorban is létezett, mostanra
pedig már külön iparág veszi körül. Van, aki egyfajta értékközvetítésként tekint rá, míg mások a vandalizmus egy
formáját látják benne. Egy biztos: a graffitizés a legtöbb
helyen illegális, és büntetendõ.

KERESIK A TETTEST
A témában megkerestük a Nyíregyházi Rendõrkapitányságot is. Fedor Rita rendõr százados elmondta, Nyíregy-

háza területén nem jellemzõek a falfirka elhelyezésével
elkövetett rongálások, a rendõrség évek óta nem találkozott a jelenséggel. A 2016. január 31-ére virradóan Nyíregyháza belvárosában történt rongálás miatt a Nyíregyházi Rendõrkapitányság nyomozást folytat, nagy erõkkel
keresik a tettest.
Hozzátette, a rongáláshoz fûzõdõ szankció elsõsorban
az okozott kár értékétõl függ. Amennyiben a kárérték az
50 000 forintot nem haladja meg, tulajdon elleni szabálysértés miatt az elkövetõ 150 000 forintig terjedõ pénzbírsággal vagy akár elzárással is sújtható. A falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás azonban bûncselekménynek
minõsül akkor is, ha az okozott kár értéke a szabálysértési

Fotó: internet

történõ felszálláskor és az azokról történõ leszálláskor, illetve a lépcsõn, mozgólépcsõn, fõleg ha idõsebb, nehezen mozog! A segítõ kezek ilyenkor is gyanúsak lehetnek.
– A zsebtolvajok rendszerint hangoskodással, színlelt
veszekedéssel próbálják elterelni a figyelmet. Ha ilyet lát,
legyen fokozottan óvatos!
– A közterületen, tömegközlekedési eszközön történõ
telefonhasználat figyelemfelkeltõ lehet a tolvajok számára, ugyanakkor elvonja az Ön figyelmét a környezetérõl.
– Az ittas, bódult állapot tovább növeli az áldozattá válás
kockázatát, mivel így sokkal könnyebb az Ön sérelmére
bûncselekményt elkövetni. Az öntudatlan állapotba kerülés jó eséllyel együtt jár az áldozattá válással.

EGYÜTTMÛKÖDVE A BÛNMEGELÕZÉSÉRT

Nyíregyháza egyike volt annak a négy kísérleti városnak, ahol elindították a programot. A város több körzetében összesen hét egyenruhás vett részt a közösségi
rendészeti munkában, akik segítettek a bûnmegelõzésben, felmérték és közvetítették a lakosság részérõl je-
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Stekler Gergõ, Nyíregyháza új diákpolgármestere
a közelmúltban adott interjújában elmondta, egyik diáktársa felvetésébõl kiindulva tervei között szerepel
egy városi graffitifal megvalósítása, így legális környezetben élhetnék ki a mûvészetüket a falakra festeni
vágyók.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A GYÕZTES CSAPAT DÍJA:
BALATONI NYARALÁS

Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy
az Idõsügyi Tanács kérésére a Nyíregyházi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya egy bûnmegelõzési felhívást juttatott el szerkesztõségünkbe, amit mi sorozatban adunk közre. Múlt héten arról olvashattak, hogy mire
kell figyelni, mielõtt elindulnak otthonról, most pedig
arról, mire kell figyelni, amikor már útközben vannak.

Eredményesen zárult a Közösségi Rendészeti Projekt.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Svájci Fejlesztési Alap, valamint a nyíregyházi önkormányzat együttmûködésével megvalósult program célja az volt, hogy
az egyenruhások közelebb kerüljenek a lakossághoz.

GRAFFITIFAL

KIS VÁROSVÉDÕK – INDUL A VETÉLKEDÕ

ÚTKÖZBEN... BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK,
NEM CSAK IDÕSEKNEK II.

– Legyen körültekintõ, figyeljen pénztárcájára, értékeire! Télen a vastagabb felsõ ruházat miatt kevésbé érezhetõ, ha valaki megtapogatja a kabátját.
– Kerülje a zsúfolt helyeket! Bevásárlásait, ügyei intézését idõzítse nappalra!
– Kapható olyan pénztárca, ami lánccal az övhöz vagy
a táskához rögzíthetõ, így kiemelés esetén sem tudja az
elkövetõ észrevétlenül magával vinni azt.
– Bevásárlás során, piacon a pénztárcáját ne tegye a
kosarába, mivel onnan könnyen kivehetik.
– A hölgyek fokozottan figyeljenek a kézi táskájukra! A
táska jól záródjon, ne lehessen könnyen kinyitni! Az elkövetõk kivághatják, így a külsõ zsebhez is hozzáférnek, ezért
az értéket mindig jól védett helyen tárolja.
– Legyen óvatos és körültekintõ a hirtelen felbukkanó,
túlzottan segítõkész idegenekkel, akik a közelébe férkõznek!
– Különösen figyeljen a tömegközlekedési eszközre

értékhatárt nem haladja meg és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel is büntethetõ.

lentkezõ problémákat, valamint a megoldásban is hatékonynak bizonyultak. A program részeként a Jósavárosban egy irodát is felavattak, ahol két közösségi rendõr teljesít szolgálatot. A projekt záróeseményén a tapasztalatokat összegezve elhangzott, eredményes volt a közös munka. A lakosság egyre nyitottabb, amelyet az is
igazol, hogy megduplázódott a felkérés a bûnmegelõzési elõadásokra, és a nyugdíjasklubok, ifjúsági szervezetek, támogató egyesületek gyakrabban veszik igénybe a közösségi rendõrök nyújtotta segítséget – mondta
Jászai Menyhért alpolgármester.

A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület idén is meghirdeti a Kis
Városvédõk vetélkedõt. A játékra általános iskolások jelentkezhetnek, ötfõs csapatokkal, egy iskolából akár több csoport
is, de szívesen fogadjuk olyanok jelentkezését is, akik nem
egy iskolába járnak ugyan, de jó barátságban vannak, és szívesen vennének részt a megmérettetésen.
A vetélkedõ célja, hogy minél több fiatal ismerje meg Nyíregyháza történetét, kapcsolódjon be az értékeink védelmébe,
hagyományaink ápolásába, megõrzésébe.
A vetélkedõ négy írásbeli fordulóból áll, május végén pedig a
Jósa András Múzeumban, a döntõben küzdhetnek a csapatok
a fõnyereményért, a balatoni nyaralásért. A gyõztes csapat jutalma ugyanis, akárcsak tavaly – a fõvédnök, dr. Kovács Ferenc polgármesternek köszönhetõen – egy turnus a város szigligeti üdülõjében. A döntõ résztvevõi közül természetesen senki
sem távozik üres kézzel.
Kérjük, a játékba nevezõ csapatok válasszanak maguknak nevet, írják meg, kik a csapat tagjai, és azt is, hogy hányadik
osztályba, melyik iskolába járnak!
És most lássuk az elsõ forduló feladatait!
1.
Igaz vagy hamis?
Az alábbi állításokról döntsétek el, igazak vagy hamisak! Ha
hamisak, javítsátok ki úgy, hogy igaz legyen!
A) A Kossuth-szobrot az 1848-as forradalom kitörésének 50.
évfordulóján leplezték le. ..........
B) Bessenyei György szobra elõször a mai Hõsök terén állt.
..........
C) A megyeháza homlokzatának fülkéiben Géza fejedelem
és Árpád vezér szobra áll. ..........
D) A Nyírvíz-palota kupoláján egy rétisas látható. ..........
2.
Számozással állítsátok fölépülésük idõpontja alapján
sorrendbe az alábbi nyíregyházi (belvárosi) templomokat!
A) .......... Evangélikus templom
B) .......... Görögkatolikus templom
C) .......... Izraelita templom
D) .......... Református templom
E) .......... Római katolikus templom
A megfejtéseket – a nevezéssel együtt – február 20-áig az alábbi
címre várjuk: kisvarosvedok@gmail.com



Január 31-ére virradóan Nyíregyháza több mint 40 pontján okoztak kárt vandálok. Bordás Béla városgondnok
kérdésünkre elmondta, a graffitisek a Polgármesteri Hivatal épülete alatt lévõ üzletek kirakatait festékszóróval összefújták, de megrongálták a Korona Hotel alatt lévõ bank
üvegfelületét és a belvárosban lévõ több épület falát is.
Ráadásul a Hõsök terén lévõ ipari mûemlék villamost sem
kímélték, arra is firkáltak. Hozzátette, a falfirkák csúfítják
a város középületeit és mûemlékeit, de sajnos, mindezek
mellett pedig az értelmetlen tárgyi rongálásokkal is sokszor kell szembesülniük. Volt már arra példa, hogy a mûemlék villamos fékkarját letörték, több esetben betörték
az oldalablakát, a bent lévõ padlózatát felfeszítették, az
ajtaját pedig keretestõl kiszakították. Arra hívja fel a figyelmet, hogy aki hasonlót tapasztal, azonnal hívja a rendõrséget. A vandálok pedig tartsák távol magukat az ilyen
cselekedetektõl, mert különben szigorú büntetésre számíthatnak.

Képünkön a tavalyi nyertes csapat, a „Jókaisok”
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OLVASÓI LEVÉL

AMELYIK KUTYA UGAT, AZ... (?)
Szõke Miklós nevû kedves olvasónk küldte el hosszú,
panaszos levelét, mely fõleg egy régóta létezõ problémát: a kutyatartást, illetve annak érzékelhetõ visszásságait veszi górcsõ alá, személyes példákkal, fõként a stadion tágabb környékérõl írva.
Mint a levél írója fogalmaz, több millió forintból megépült az érkerti mellett a jósavárosi kutyafuttató is, „de
nem ez a problémánk, hanem az, hogy akkor a kutyatulajdonosok miért nem azt használják, és miért a parkokat teszik a földdel egyenlõvé? A kutyák póráz nélkül
használják a parkokat, a piszkukat a gazdák nem szedik
fel, a vizelet kiégeti a pázsitot, veszélyes a gyerekekre, a
zöld növényzetet tövestül kaparja ki a kutya.” Általa látott példákat sorol: virágos parkokban „piszkoltatják a
jószágot” a gazdák, kutyák felborítottak egy kerékpárost,
ugatva rohannak póráz nélkül kisgyermekek felé, „borjú nagyságú” kutya vizelte le a gyermekrendelõ feljáróját a gazda szeme láttára. Mint megjegyzi: egy kisebbség szabályt szegõ hóbortja tönkreteheti, feledteti az eredményeket, „a közösségi szabályokat betartó többség
pedig tûr. Miért?” (Kerékpározással kapcsolatos kérdéseit a rendõrséghez továbbítottuk, a kutyás-kérdésekre a
Közterület-felügyelet válaszol.)

MINDIG LESZ ELLENTÉT
Úgy gondolom, mindenkinek, kutyatartónak és nem kutyatartónak egyformán örülni kellene annak, hogy a három nagy lakótelepünkön most már európai mércével
nézve is korszerû kutyafuttató található. Természetesen
ezeken a helyeken kívül is van a városban a kutyák futtatására kijelölt hely, melyet a 31/2001-es önkormányzati
rendelet melléklete tartalmaz. Ezeken a kutyákat póráz
nélkül lehet futtatni. Pórázon, az egyéb szabályokat betartva, a város valamennyi közterületén lehet futtatni õket.
Egyéb szabályokon értem, hogy az ebet csak olyan sze-
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mély vezetheti, aki alkalmas arra, hogy kutyáját bármilyen helyzetben megfékezhesse, legyen a kutyában
transzporder (chip), ne vigye be játszótérre, az eb által
okozott szennyezõdést takarítsa fel. Természetesen mindig lesznek olyanok, akik úgy gondolják, rájuk a szabályok nem vonatkoznak. Erre vannak megfelelõ hatóságok,
akik ezt ellenõrizhetik, de annyi közterület-felügyelõ vagy
rendõr nincs, hogy minden szabálysértõ mögött álljon egy,
és betartassa vele a vonatkozó szabályt. Ebbõl is adódik,
hogy mindig lesz ellentét kutyás és nem kutyás között,
mindig lesz olyan, aki fél bármilyen kutyától, vagy állattól. És persze a kutyás is szeretné kedvenc állatának kielégíteni a mozgásigényét, fõleg, ha a kutyafuttató messze

van, és senki nem látja, a pórázt is leveszi róla, hiszen az
állatnak kell a mozgás. Ma már lehet kapni olyan pórázokat, amelyekkel akár 10 méterre is lehet a kutyát engedni,
és a mai technika mellett ezek az eszközök annyira vékonyak, hogy olykor mi is csak akkor vettük észre a pórázt,
amikor a gazda mellett álltunk. A közterület-felügyelõk –
fõleg délutáni szolgálat alatt – fokozottan ellenõrzik azokat a helyeket, ahol a kutyások elõfordulnak, de elvétve
találkoznak szabálytalankodóval. A közeljövõben fogunk
szervezni akciót, ahol kiemelten ellenõrizzük a kutyát
sétáltatókat.
Tisztelettel: Bodrogi László, felügyelet-vezetõ, Hatósági Fõosztály, Közterület-felügyelet
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PÉNTEK
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JANUÁR
SZOMBAT

30

SPORTGÁLA

MEGYEI BAJNOKOK

Ismét megrendezték a Megyei Fogyatékos Sportolók Gáláját. Az eseményen
értékelték az elmúlt esztendõt, és jutalmazták a sportolókat, edzõiket. A Megyei
Fogyatékos Sport támogatásáért a Nyíregyházi Televízió is elismerésben részesült.

Nyírbátor adott otthont a Megyei
Úszó Diákolimpia III–VI. korcsoportos
döntõjének. 29 intézmény 159 tanulója indult. Az összetett versenyt nagy
csatában a nyíregyházi Kodály Zoltán
iskola nyerte.

JANUÁR

VASÁRNAP

31

FEBRUÁR

KEDD

2

ISMÉT 220 CM

HAZATÉRTEK

Meghívottként vett részt Sindelfingenben, a Dél-Német Bajnokságon
Bakosi Péter magasugró. Megismételte az egy héttel korábbi teljesítményét,
220 centimétert sikerült átugrania, ezzel gyõzött.

Hazatért a törökországi edzõtáborból a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapat tíz nap alatt négy felkészülési mérkõzést játszott, ebbõl kettõt
megnyert, egy döntetlennel ért véget.
A csapat február 9-én a Debrecent fogadja a Magyar Kupában.

SPORTPROGRAM
Február 5., péntek 18.00 Bem iskola,
Fatum-Nyíregyháza–UTE nõi röplabdamérkõzés
Február 6., szombat 11.00 Sóstó, Szenior úszóverseny

KÉT NYÍREGYHÁZI SPORTOLÓ IS
OTT LEHET A PARALIMPIÁN
2016. az olimpia és a paralimpia éve. A
sportolók, vezetõk számára ez jelenti a legnagyobb kihívást, a legnagyobb feladatot.
A paralimpián egy nyíregyházi sportoló –
Veres Amarilla – szinte már biztosan ott
lesz, de nem kizárt, hogy Tarjányi Istvánnak is szoríthatunk majd Rióban.
Veres Amarilla egymás után érte el a sikereket a világkupa versenyeken, majd a
korosztályos és a felnõtt VB-n is. Bevallotta,
õt magát is meglepte ez a gyors tempó. A
világranglistán most olyan helyen van, hogy
szinte biztos paralimpiai résztvevõnek számít. Szekeres Pál miniszteri biztos – aki egykoron maga is kiváló vívó volt – bízik a sikeres riói szereplésben.
– Mi, magyarok olimpiacentrikusok vagyunk, de bízom abban, hogy egyre többen
követik a paralimpiát is. Ez a fogyatékos
emberek olimpiája, ugyanazzal a verseny-

rendszerrel, ugyanolyan kvalifikációs állomásokkal, és jelenleg már 25 olyan sportolónk van, aki valószínûleg ott lehet majd
Rióban. Bízom abban, hogy sikerül Londont
felülmúlni az érmek számában. Ami a nyíregyházi Veres Amarillát illeti, õ párbajtõrben vehet részt a játékokon, mivel a nõi kard
nem olimpiai szám. Jelenleg az elsõ nyolcban van a világranglistán ebben a fegyvernemben. Annak ellenére, hogy a paralimpián újonc lesz, jó esélye van arra, hogy az
elsõ nyolcba kerüljön egyéniben, csapatban
pedig éremért harcolhatnak majd. És ne feledkezzünk meg Tarjányi Istvánról sem, akinek még van esélye kijutni, nála abban bízunk, az egri kvalifikációs világkupa versenyen az orvosi bizottság átminõsíti egy másik sérültségi kategóriába, és reálisabb, az õ
állapotához hasonló sérültségi szintû sportolók ellen küzdhet, ami eddig nem volt így
– mondta Szekeres Pál.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 7., vasárnap 18.00 FatumNyíregyháza–UTE nõi röplabdamérkõzés közvetítése

Szekeres Pál (balra) a napokban díjat adott Tarjányi Istvánnak, az NYVSC kerekesszékes
vívójának
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A „KÖLYKÖK” IS KARATÉZHATNAK
A Mozdulj Nyíregyháza! elnevezésû, az önkormányzat által szervezett és patronált, ingyenes rendezvénysorozat egyik új eleme a júniusig tartó idõszakban a kölyök
karate. A Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában a küzdõsportot szintén fiatalkorában kezdõ Németh
Szabolcs, 2. danos karatemester mesélt arról, hogy mennyi
elõnye lehet annak, ha valaki idejekorán a mindennapjai
részévé teszi, például ezt a mozgásformát.
– Személy szerint ötéves kortól ajánlom a karateedzéseket, viszont vannak olyan gyerekek is, akik már jóval
fiatalabbként fogékonyak erre a mozgásra. Jelenleg is van
egy két és fél éves kisfiú a csoportomban, Zsombor, aki
nagyon ügyesen követi az utasításokat – mondta a tapasztalt oktató.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabolcs is gyermekként ismerkedett meg a karate világával, közel húsz éve része a mindennapjainak. Ezáltal
nagyon sokat tanult, és saját tapasztalatait igyekszik alkalmazni az óráin is. – Az önuralom, önbizalom, türelem
és a tisztelet szintén fontos tanulnivalók a gyerekek számára, erre is próbálom felhívni a figyelmüket az edzéseken. De emellett a játékosság is ott van a képzésen, igyekszem megszerettetni a mozgást a kicsikkel, nem beléjük
nevelni. Próbálom játékos feladatokon keresztül fejleszteni a személyiségüket, ezáltal késõbb sokkal magabiztosabbak lesznek és megtanulnak küzdeni a saját céljaikért.
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MINDEN HÉTFÕN DÉLUTÁN
Az edzõ arról is beszélt, kiknek javasolja legfõképp
ezt a mozgásformát. – Van, aki hobbiszinten gondol a
karatéra, és van, aki már versenyszinten készül rá, az
ilyen gyerekekkel kicsit másképp kell foglalkozni, de ez
abszolút egyénfüggõ. Kicsiknek, nagyoknak, kezdõknek,

haladóknak egyaránt ajánlom a harcmûvészet ezen ágát
– mondta a beszélgetés végén Németh Szabolcs, és azt
is hozzátette, minden kedves érdeklõdõt vár hétfõnként
17.15-tõl a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
tornatermében.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL. A Váci Mihály Kulturális
Központ az idén is csatlakozott a Kultúrházak Éjjel-Nappal
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: Esti-pesti beszélgetés Básti Andrea és Barna
László elõadómûvészekkel, valamint Sipos László természetfotóinak tárlatmegnyitása. Közr.: Bandi Ferenc (tánc) és
Krusóczky Adelin (ének). 11-én 17.30 és 18.00: Bálint-napi
mûsor szerelmes szerzeményekbõl. 1. rész: Brillante énekegyüttes. 2. rész: Gerome és a Milord együttes. Közr.: Varga
Ildikó, Kaleidoszkóp-díjas versmondó.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 8., hétfõ 19.00 Táncfarsang – Táncgála, Bérletszünet, Nagyszínpad
20.30 Táncfarsang – Grecsó Zoltán: Egy faun alkonya, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 9., kedd 14.00 A mumus, Frakk bérlet, Nagyszínpad
19.00 Táncfarsang – Az estély – Bozsik Yvette Társulata, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 10., szerda 19.00 Táncfarsang – Carmina
Burana – Szegedi Kortárs Balett, Bérletszünet, Nagyszínpad
20.30 Táncfarsang – Vegyes tál – Barkóczi Bea, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 11., csütörtök 19.00 Túl zajos magány, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Február 12., péntek 19.00 Túl zajos magány, Déryné
bérlet, Nagyszínpad
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 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.
DIAMOND 30 jubileumi nagykoncert február 5-én 22.00
órától a Hotel Barbizon – Ifipark Sóstón. Závodi János (Piramis), Vida Ferenc (Vida Rock Band, ex-Lord). A koncert után
fergeteges retró házibuli. A lemezjátszóknál: Dj Dezi.

MÚZEUMI ÓRA
A Sóstói Múzeumfalu munkatársai 2016-ban taligára ülnek, így már nemcsak helyben kínálnak múzeumi
órákat, hanem Nyíregyháza város érdeklõdõ oktatási
intézményeit is személyesen keresik fel! Elsõ alkalommal a farsang idõszakához kapcsolódva hamvazószerdáig, az általános iskolás korosztályt vezetik be vidékünk farsangi szokásaiba. Mindemellett arra is van lehetõség, hogy az érdeklõdõk a múzeumfaluban ismerkedjenek meg a hagyományokkal. Bõvebb információ
és jelentkezés a +36-42/479-704-es telefonszámon.

REMEKMÛVEK
A méltán népszerû Remekmûvek sorozat újabb válogatása az Antal-Lusztig Gyûjteménybõl, az 1910–20as évek hazai képzõmûvészei, az aktivisták munkáit
mutatja be a látogatóknak, meghosszabbított idõtartamban, március 1-jéig a Jósa András Múzeumban.
HÁZASSÁG VILÁGNAPJA – „Tirpák lakodalmas” a Városmajori Mûvelõdési Házban február 6-án 9.00 órától.
BEMUTATÓÓRA JELNYELVBÕL február 6-án és 13-án
(megváltozott helyszínen!) a Váci Mihály Kulturális Központban 10.00 órától. Jelentkezni lehet a helyszínen. A1 szintû
tanfolyam február 20-án indul, amelyre a helyszínen vagy
e-mailben lehet jelentkezni. Érdeklõdni e-mailben (pagopago70@freemail.hu), az oktató siket. Fazekas Dóra tanfolyamvezetõ.
MEDVE ÉS A SZEGÉNY EMBER. A Burattinó Bábszínház
elõadása: február 6-án 16.00: Medve és a szegény ember.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

pont színháztermében. A Mesekocsi Színház elõadása elõtt
és után játszóház is várja a gyerekeket.
A CSODAVÁR Játszóház ingyenes nyílt napot tart február
7-én 10.00–18.00 óra között a Szent István utca 21. alatt.
Részletek: www.csodavarfc.hu.
INGYENES MÉRÉS. Február 11-én 14.00 órától ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést tartanak a Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesületének szervezésében a Városmajori Mûvelõdési Házban.
SZABOLCS KUPA. Február 14-én 8.45-tõl Szabolcs Kupa
2016. Nemzetközi Fodrász-Kozmetikus, Mûkörömépítõ,
Mûkörömdíszítõ Felnõtt és Tanuló Versenyt rendez a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Váci Mihály Kulturális Központban. A belépés díjtalan!

A MÚLT NYOMÁBAN
A Vasutas Mûvelõdési Ház idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ezen alkalomból „A múlt
nyomában” címmel programot szerveznek, melyhez
a lakosság segítségét kérik. Április végéig várják a régi
fotókat, emlékeket, élményeket, történeteket, melyet
megoszthatnak majd mindenkivel a szeptemberi ünnepségen. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

MICIMACKÓ lép színpadra egy zenés mesejáték keretében február 7-én 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-

RÉGI-ÚJ SZAK
Megjelent a felsõoktatási felvételi tájékoztató kiegészítése, melyben már szerepel, hogy a Nyíregyházi
Egyetem 2016 szeptemberétõl ismét meghirdeti a kommunikáció és médiatudomány alapszakos képzést nappali és levelezõ tagozaton, illetve felsõoktatási szakképzési formában is. Az egyetem szakjait érintõ egyéb
változásokat, valamint a felvételi jelentkezés részleteit
a www.felvi.hu oldalon találják meg az érdeklõdõk.

ÁLOMPÁR ESKÜVÕI KIÁLLÍTÁS

A hétvégén rendezték meg a Kelet Magyarország címû napilap Álompár Esküvõi Kiállítását a Váci Mihály
Kulturális Központ harmadik emeletén. Négyszáz négyzetméteren negyven kiállító várta a házasulandókat, a
színpadon pedig szakemberek váltották egymást, hogy a legújabb esküvõi trendekrõl beszéljenek, de volt fodrászés sminkbemutató, valamint táncoktatás is. Vasárnap délután pedig az is kiderült, hogy az Álompár Viadal döntõbe jutott öt jegyespárja közül Tóth Evelin és Dankó Áron (középen) lett 2016 álompárja.
2016. FEBRUÁR 5.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

FEJEZETEK A KÁLLAYAK
NYÍREGYHÁZI TÖRTÉNETÉBÕL
A ma Bessenyei, korábban Dessewffy tér 15. szám
alatti épületet dr. Kállay Rudolf építtette Bobula János
tervei szerint, Kéry József kivitelezésében. A kiskastélyszerû emeletes ház az 1903–1906 közötti években épülhetett. Ide költözött családjával Nagykállóból dr. Kállay
Rudolf, aki 1899-tõl, a nyíregyházi Erzsébet Közkórház
megnyitásától annak igazgatói tisztét látta el egészen
nyugdíjba vonulásáig, 1915. június 1-jéig. Az oldalági
rokon, Kállay Miklós Nyíregyházán született 1887. január 23-án. A gimnázium elsõ négy osztályát az Evangélikus Fõgimnáziumban végezte 1898 és 1902 között,
majd Budapesten érettségizett 1906-ban. 1914-ben feleségül vette dr. Kállay Rudolf Helén nevû leányát. Az
ifjú pár ebbe a házba költözött és itt születtek gyermekeik: 1916-ban Kristóf, 1918-ban Miklós és 1919-ben
András. Dr. Kállay Rudolf 1920. november 13-án hunyt
el, házát leányára, Helénre hagyta. Az igazgató-fõorvost ebbõl a házból vitték utolsó útjára és temették el a
római katolikus egyház szertartása szerint a nagykállói
családi sírboltba. Nevét ma a Jósa András kórház orvostudományi szakkönyvtára õrzi.
E házban élt tehát feleségével és gyermekeivel Kállay
Miklós, aki életpályáját Szabolcs vármegye szolgálatában kezdte kisvárdai szolgabíróként, majd nagykállói
fõszolgabíróként, 1922 és 1929 között pedig mint Szabolcs és Ung vármegye fõispánja. A hozományba kapott házat az 1920-as években a honvédségnek adták
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át, hadosztály-parancsnokság mûködött benne, késõbb
hadkiegészítõ parancsnokság és kommendáns hivatalnak adott helyet. Ezzel az épülettel szemben leplezték
le 1994-ben Kállay Miklós mellszobrát. Gömbös László
alkotását késõbb áthelyezték a megyeháza elé. A megyeháza épületében Kállay Miklós édesapjának, Kállay
Andrásnak a szobrát is felfedezhetjük, aki 1889–1897
között a vármegye fõispánja volt.
A Kállay család hagyatékát õrzõ Kállay Gyûjtemény
alapját Kállay Kristóf, a miniszterelnök fia vetette meg.
A Modern Városok Program részeként a Kállay-kúria is
megszépül, így újra a tér és városunk színfoltja lehet,
friss élettel telve.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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