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AKTUÁLIS

SZENZÁCIÓ.
20 éves múltra tekint
vissza a Nyíregyházi
Állatpark, ezt pedig
idén szeretnék különleges módon megünnepelni.

6

5

TURIZMUS

INTERJÚ

SIKERTÖRTÉNET.
Moravszki Enikõ 8
évig volt az Operettszínház színésznõje,
túl van több ezer
fellépésen.
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MENTÉSIRÁNYÍTÁS
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MÁRCIUS IDUSA
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KULTÚRA

MÓRICZ-VENDÉG.
Egy drámában és egy
rockballadában lép
színre a Csokonai
Nemzeti Színházban
Varga Balázs.

SZABAD LÁTOGATÁS, ÁTKÖLTÖZÖTT OSZTÁLYOK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan csökken az influenzaszerû tünetekkel kezelt betegek száma. Ezért a 2016. február 13-a óta, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban az utóbbi hetekben már csak
részleges, néhány osztályra kiterjedõ látogatási tilalom feloldása mellett döntött az
intézmény vezetése. A korlátozások feloldása 2016. március 16-ától, azaz szerdától érvényes – kaptuk az információt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház Kommunikációs és PR Osztályától. Egyben arról is tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy a Felnõtt és a Gyermek Fertõzõ Osztályok új helyükre
költöztek a Jósa András Oktatókórházban. A két osztály a tömbkórház citromsárga
színû épületének 3. emeletén folytatja a gyógyítómunkát. A Gyermek Fertõzõ Osztály a 3. emelet A oldalán, a Felnõtt Fertõzõ Osztály az emelet B oldalán található.

XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM
2016. MÁRCIUS 18.

IDÕUTAZÁS A HONFOGLALÁS KORÁBA

Újabb látványos, májusig megtekinthetõ tárlattal jelentkezik a Jósa András Múzeum. Az Árpád népe – Gyula
népe vándorkiállítás már százezer látogatót vonzott országszerte, s az ittenit az elmúlt évek környékbeli feltárásaiból származó eszközökkel is kiegészítették. További részletek a 4., programajánlók a 11. és a 15. oldalon.

NEMSOKÁRA NÉGYSÁVOS LESZ A SZEGFÛ UTCA
A belvárosi, körutakat összekötõ útszakasz olyan átmenõ forgalmat bonyolít le, amely szükségessé teszi a
kétszer két sávossá alakítását. A munkálatok várhatóan
nyáron kezdõdnek el.
Egy átlagos délelõttön, csúcsforgalmi idõszakon kívül is araszolnak az autók a Szegfû utcán. Ezért tartja szükségesnek az
önkormányzat, hogy ezen az útszakaszon megoldja a forgalmi helyzetet. Batizi Tamás, a Polgármesteri Hivatal kabinetvezetõje szerkesztõségünknek azt mondta, aki erre közlekedik,
nap mint nap találkozik azzal a problémával, hogy beszûkült
ez a rész. A körút és a Hunyadi utca közötti terület folyamatosan forgalmi problémát okoz az autósoknak, a kétszer két
sáv megépítése reményeik szerint megoldja ezt a gondot.

BERUHÁZÁS TOP-OS FORRÁSBÓL
– A négy sáv, az ehhez kapcsolódó járda és a szintén
megépülõ, a város kerékpáros hálózatába bekapcsolódó bicikliút uniós forrásból, a Terület- és Településfejlesztési Ope-

ratív Program keretein belül, 300 millió forintból valósul meg.
A kabinetvezetõ hozzátette: az útépítéshez már nem lakott
ingatlanokat bontanak el és a városi fõkertész engedélyével
néhány fát is kivágnak majd. A beruházás megvalósításához
szükséges volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának tulajdonában lévõ Szegfû utcai, 1112 négyzetméter nagyságú területre is. Az egyházi szervezet viszont a
Szarvas utcán lévõ óvodáját szeretné bõvíteni, amihez a
mellette lévõ, önkormányzati tulajdonú ingatlanra van szüksége. Az ingatlancserérõl, az ingatlanok közötti értékkülönbség érvényesítésével a közgyûlés döntött nemrégiben.
Közlekedési szakemberek és kertészek már egyeztettek arról, mi szükséges ahhoz, hogy a beruházás – mely kedvezõ
esetben még idén lezárulhat – nyáron elkezdõdhessen. A kivitelezés alatt a közlekedésben változás lesz, amirõl a nyíregyháziak idõben tájékozódhatnak. A közeljövõben átadják a
sportolóknak és a mozgást kedvelõ közönségnek a Continental
Arénát is, amelynek e fejlesztéssel a környezete szebbé,
korszerûbbé, a megközelíthetõsége egyszerûbbé válik.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NAPRÓL NAPRA

9

MÁRCIUS
SZERDA

9 DEFIBRILLÁTOR A TÖRVÉNYSZÉKEN

MÁRCIUS

SZERDA

JAPÁN NAP

AKCIÓBAN A POLGÁRÕRÖK

Japán napot rendeztek a Krúdy Gyula
Gimnáziumban. Az eseményen vetélkedõ formájában több nyíregyházi középiskola diákja mérhette össze tudását a szigetországgal kapcsolatban. A
résztvevõk megízlelhették továbbá a
japán gasztronómia különlegességeit is.

A nyíregyházi közlekedési polgárõrök a 4-es számú közlekedési fõútvonalon rendszámfelismerõvel ellátott
szolgálati gépkocsival vizsgálták az
elhaladó jármûveket. Többek között az
érvényes mûszaki vizsgával nem rendelkezõ gépjármûveket ellenõrizték.

Automata defibrillátort helyeztek el a
Nyíregyházi Törvényszék épületének elõcsarnokában múlt hét pénteken. Az életmentõ készüléket a Magyar Bírói Egyesület helyi szervezetének támogatásával szerezte be a bíróság.
Csikós Péter, a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõje kiemelte, ezzel Nyíregyháza harmincadik
újraélesztõ készülékét helyezték el.

GONDOSKODÓ NYÍREGYHÁZA
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DIÉTÁS SZAKÁCS A SLÁGER

TÁRLAT AZ EGYETEMEN

Az idei szakképzési kínálatban a
diétás szakács szakma a legnépszerûbb. A képzés sikerének titka, hogy
egyre többen tartják fontosnak az
egészséges táplálkozást. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum februárban
indított képzését 45-en kezdték el.

Palotai Erzsébet festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi
Egyetem könyvtár galériájában. A képek leginkább pasztellel készültek. A
helyi kötõdésû mûvész alkotásait április 7-éig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

A most kihelyezett defibrillátor része
annak a három évvel ezelõtt indult Gondoskodó Nyíregyháza elnevezésû programnak, amelynek célja, hogy jobban figyeljünk oda embertársainkra. A kezdeményezéssel országosan is az élmezõnyben
vagyunk a középületekben kihelyezett
defibrillátorok számát illetõen.

FELELÕSSÉG AZ ÜGYFELEKÉRT IS
Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi
Törvényszék elnöke hangsúlyozta, a helyi

törvényszéken közel 200 bírósági alkalmazott dolgozik, emellett naponta több száz
ügyfél fordul meg az épületben. A most
kihelyezett életmentõ készülék is azt bizonyítja, hogy a törvényszék felelõsséggel
viseltetik nemcsak a dolgozói, de az ügyfelek irányába is.
A Nyíregyházán kihelyezett defibrillátorok teljes listáját megtekinthetik a
www.eualapellatas.hu weboldalon.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ELLEN

MÁRCIUS

CSÜTÖRTÖK

10

MÁRCIUS
PÉNTEK

11

A VESE VILÁGNAPJA

VIRÁGZIK A PIAC

A Vese Világnapja alkalmából tartottak elõadással egybekötött prevenciós napot a Korzó Bevásárlóközpontban. A Vesebetegek Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete által rendezett eseményen a szûrések fontosságát hangsúlyozták a szakemberek.

Virágba borult a Búza téri piaccsarnok, ahol tucatnyi jácint és tulipán is
várja a vásárlókat. Nemcsak gyönyörû a növények millió színe, de délutánonként még sorban sem kell állni a virágpiacon és vasárnap is nyitva
tart!

MÁRCIUS
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A VILÁG TÜKRE

LULU NÉNI 90 ÉVES

A Nyír Plaza elsõ emeletén elterülõ
Közösségi Face-ekben nyitották meg
március 11-én a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjainak fotóiból álló Imago Mundi címû
kiállítást. A negyvenhét képet április
15-éig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Az önkormányzat nevében Simai
Istvánné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa köszöntötte fel a
Nyíregyházán élõ Illés Józsefnét 90.
születésnapja alkalmából. Lulu néni a
mai napig szeret rejtvényeket fejteni,
ha teheti, gyönyörködik a virágokban.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége által rendezett szombati, fõvárosi tanácskozáson Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP, Budapest VIII. kerületének polgármestere)
közölte, hogy eddig mintegy 900 település hozott a betelepítési kvótát elítélõ határozatot.
– Mindez „egyfajta mozgalommá” nõtte ki magát – hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy a szóban forgó önkormányzatok 6,5
millió embert képviselnek. Felszólalásában
arra kérte a „brüsszeli bürokratákat”, hogy
ha õk nem képesek megvédeni Európát,
akkor ne akadályozzák ebben Magyarországot. Egyben arra kérte a betelepítési
kvótát elutasító önkormányzatokat, hogy
nyíltan, intézményesített formában dolgozzanak együtt a kvótaügyi népszavazás sikeréért. – Buzdítsuk a polgárokat arra, hogy
vegyenek részt ebben a jövõnket, életün-

ket, biztonságunkat és kultúránkat alapjaiban meghatározó nemzeti ügyben –
mondta, az MTI híradása szerint.

NYÍREGYHÁZÁT KÉPVISELTE
„A magyar önkormányzatok a betelepítési kvóta ellen” címû konferencián
Nyíregyházát Jászai Menyhért alpolgármester képviselte, aki elmondta: – A belügyminiszteren, a fõváros fõpolgármesterén és Kaposvár polgármesterén kívül
felszólalt több, az illegális migráció következményeit elszenvedõ település vezetõje. Mások mellett Debrecen, Szentgotthárd és Mórahalom vezetõje adott
hiteles tájékoztatást elsõ kézbõl a problémáról, a kontrollálatlan migráció települések, intézmények és lakosok életére
gyakorolt negatív hatásairól. A rendezvény végén a résztvevõk közös nyilatkozatot fogadtak el.

DOBOGÓSOK A FLEXISEK
Elõször vettek részt nemzetközi aerobikversenyen a Flexi-Team Aerobik Egyesület versenyzõi.
Zlinben rendezték meg a 10. Cseh
Aerobik Opent, ahol 11 ország képviseltette magát. A selejtezõkön egyéni kategóriában 62 versenyzõ közül Farkas Gréta
az elõkelõ 18., míg Magyar D. Vanda a
26. helyen végzett. A Flexi-Team csapat
a 7. helyen jutott be a döntõbe.

BRONZÉREM CSEHORSZÁGBÓL

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A verseny másnapján már magabiztosan léptek a nyíregyháziak a pódiumra és
a bemutatott gyakorlattal felállhattak a
dobogó 3. fokára. Csapattagok: Albrecht
Zsófia, Perényi Dorina, Magyar D. Vanda,

Sipos Vivien Beatrix, Bogár Eszter. Az
edzõk: Magyar D. Judit, Magyar D. Anna
és Takácsné Gaál Krisztina. A következõ
megmérettetés Szlovákiában lesz, ahol
remélik, további sikereket fognak elérni.
2016. MÁRCIUS 18.

AKTUÁLIS

SZENZÁCIÓ: JÁTÉKOK, INGYEN BELÉPÕ ÉS ÚJ ÁLLATKERTI SZÁLLODA

20 ÉVES A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
Egy idei évet átölelõ nem mindennapi születésnap, nem
mindennapi környezetben, fókatánccal, oroszlánmorgással és madárdallal megfûszerezve, mindez pedig, nem is
olyan távol: az ünnepelt ugyanis a Nyíregyházi Állatpark,
ami két évtizede már, hogy megnyitotta kapuit a látogatók elõtt.
– 20 éves múltra tekint vissza a Nyíregyházi Állatpark,
ezt pedig idén szeretnénk különleges módon megünnepelni. Elõször is minden hónap 20-án valamilyen érdekességgel, látványossággal várjuk majd a hozzánk látogatókat – kezdte a jubileumi évrõl szóló tájékoztatást Gajdos László, az állatpark igazgatója.

MEGNYIT AZ ANDOK KALANDOK
A márciusi hónap újdonsága, és egyben a 2016-os év
szenzációja a húsvéttól látogatható Andok kalandok,
amely elsõsorban Dél-Amerika és az Andok állatvilágát
mutatja be, persze, nem mindennapi módon: sajátos körülmények között, kalandparkszerûen, akár függõhídról
is megtekinthetik a látogatók a távoli földrész állatait: a
nandukat, a jaguárt, a kapucinus majmokat, vagy éppen
a pápaszemes medvét is. Az állatbemutató igazi meglepetése pedig, hogy a tapírmama például már az új helyen hozta világra csöppségét. Persze, az újdonságoknak se szeri, se száma, hiszen áprilisban már nyílik az
Ausztrál kifutó, ahol vörös óriáskengurukat is láthatnak
– most elõször, de bemutatkozik az ausztrál vadkutya, a
dingó is. Májustól pedig egy nagyon ritka állat csemetéje is látható majd.

20 ÉVESEK INGYEN LÁTOGATHATJÁK

Az igazgató hozzátette, szeretnék, ha az idei jubileumi
évfordulót sokan ünnepelnék velük, ezért az 1996-ban
született látogatók, akik idén 20 évesek – csakúgy, mint
az állatpark –, ingyen léphetnek be a parkba, 2016. április elsejétõl egész évben. Nekik nincs más dolguk, mint a

bejáratnál bármilyen igazolvánnyal igazolni életkorukat.
Az akciónak köszönhetõen bíznak abban, hogy idén elérhetik akár az 500 ezres látogatószámot is.

EGZOTIKUS UTAZÁS
Nemcsak új látványossággal és kedvezménnyel várják
a látogatókat, hanem egy nagyszabású utazási játék is útjára indul, ami a Nyíregyházi Állatpark internetes oldalán
érhetõ el. Az egész szezon alatt, minden hónapban lesznek sorsolások, és értékes nyeremények találhatnak gazdára. A fõdíj pedig egy különleges egzotikus utazás, amit
azok között sorsolnak majd ki augusztus végén, akik részt
vesznek ezen a játékon.

ÁLLATKERTI SZÁLLODA
A tájékoztatás során megtudtuk, a Nyíregyházi Állatpark üzemeltetésébe került a Sóstói-erdõ szélén található
Ózoon hotel, ami az ország második állatkerti szállodája
lesz a Hotel Dzsungel mellett. Megújult külsõ-belsõ környezettel és ételkülönlegességekkel várja majd a vendégeket. Ahogy Gajdos László igazgató fogalmazott, ide
mindenki eljöhet egy ingyenes kikapcsolódásra, hiszen az
Ózoon parkjában láthatnak majd különféle kisállatokat,
és használhatják a hamarosan elkészült játszóteret. A felújított 19 szoba, köztük a híres Kádár lakosztály (a legenda szerint neki építették, hogy legyen hol megszállnia a
szabolcsi vadászatok során) bárki számára színvonalas pihenéssel szolgál. Az étterem pedig a családi ebédek és
vacsorák, valamint különféle rendezvények hangulatos
helyszíne lehet. A legfontosabb, hogy akárcsak a Hotel
Dzsungel vendégei, az Ózoon hotelben megszállók is ingyen látogathatják az állatparkot.

„SZERENCSÉS ÉVRE SZÁMÍTUNK”
– A tavalyi évvel nagyon meg voltunk elégedve, annak ellenére, hogy a nagy meleg miatt sokan a vízpartokat választották. Közel 450 ezer látogató jött el hozzánk. Idén annyi különleges szenzáció és meglepetés
lesz, hogy joggal várhatjuk: 450 és 500 ezer között lesz
a látogatói számunk. Tavaly Európa legjobbja lett az
500 ezer látogatószám alatti állatkertek kategóriájában
a Nyíregyházi Állatpark, ami szinte már felülmúlhatatlan. Szeretnénk ezt a pozíciónkat megõrizni, vagy legalábbis az elsõ ötben maradni. 2015-ben született egy
kiselefántunk, szakmailag ez nagy elismerés és elõrelépés volt. Idén is olyan különleges állatot várunk, ami
igazi szenzáció lesz – hangsúlyozta az igazgató.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÉG TÖBB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A NYÁRI TÁBOROKRA
Noha még javában tart az iskolákban a második félév
és a tavaszi virágok is csak most kezdik bontogatni szirmaikat, ennek ellenére már sokan a nyarat tervezik. Teszik ezt ráadásul joggal, hiszen pár hét, és megkezdõdik
a jelentkezés az önkormányzat által támogatott nyári táborokra is.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata az elõzõ évekhez hasonlóan, 2016 nyarán is támogatja a nyíregyházi lakcímmel rendelkezõ, általános iskolába járó gyermekek nyári
napközis táboroztatását, melynek szervezését az Alapfokú
Köznevelési Intézményeket Mûködtetõ Központ (ALIM) végzi. – Az elsõ turnus 2016. június 20-án kezdõdik – tájékoztatta lapunkat Sziky Károlyné programkoordinátor, aki hozzátette, nyolc héten keresztül hét helyszínen fogadják majd
a gyerekeket, minden hétköznap 8-tól 16 óráig, így összesen 1600 gyermek táboroztatására nyílik lehetõség.
Az önkormányzat a 2015. évhez képest 1 millió forinttal emelte a támogatás összegét, amely az idén így 20,4
millió forint lett. Ez lehetõvé teszi egyes táborok turnusszámának emelését, és a tábori programok további bõvítését, színesítését. A programkoordinátortól megtudtuk, a
szülõk kérését is figyelembe véve, idén a tavalyinál több
turnust szerveznek a Göllesz iskolába járó gyermekek részére, és a múzeumfaluban is háromra tudták emelni a
turnusok számát.

HÉT HELYSZÍNEN
Múzeumfalu (3 turnus). Úszótábor, Arany J. iskola
(7 turnus). Szõlõskerti Angol Nyelvi tábor (2 turnus).
Sóstóhegyi Angol-Német Nyelvi tábor (5 turnus).
Göllesz tábor (3 turnus). Kis Vakond tábor (8 turnus).
Focitábor Nyírszõlõsön (3 turnus).

2016. MÁRCIUS 18.

A nyári napközis táborokban a gyermekek részére napi
háromszori étkezést biztosítanak. Ennek összege az idén
nem változott, továbbra is 490 forint/nap. A szociálisan
rászoruló gyerekek ingyenesen étkezhetnek, a tartós beteg, illetve három- vagy többgyermekes családok a térítési díj felét fizetik – folytatta a tájékoztatást Sziky Károlyné.
Kiemelte, a szülõk kérésére igény szerint mindennap az
ALIM buszaival biztosítják a tábori helyszínekre oda-vissza
történõ utaztatást, ennek díja a tavalyival megegyezõ, 2640
forint/hét, de természetesen mindenki választhatja az egyéni kijutás lehetõségét is.
– A napközis táborozási lehetõség minden nyíregyházi
gyermek elõtt nyitva áll. (Mozgáskorlátozott, ételallergiás, vagy tartósan beteg gyermekek elõtt is.) A tapasztalatok szerint fõleg alsó tagozatos gyerekek jelentkeznek, de

például a foci-, úszó- vagy nyelvi táborban több felsõs is
részt vett. Mindegyik helyszínen szakemberek, pedagógusok, fociedzõk tartják a foglalkozásokat. Több táborból
úszni vagy lovagolni visszük a gyerekeket az ALIM buszaival. Az ilyen külsõ programok megvalósítását is az
önkormányzati támogatás teszi lehetõvé, ezekért nem kell
fizetni. A visszajelzések alapján a gyermekek nagyon szívesen jönnek a napközis táborokba, ezt a szülõk által kitöltött tavalyi elégedettségi kérdõívek is megerõsítik. Sokan pedig évrõl évre visszatérnek hozzánk – hangsúlyozta a programkoordinátor. A nyári napközis táborokra való
jelentkezés áprilisban indul, ezt az iskolákban kijelölt helyi szervezõknél tehetik meg a szülõk, továbbá minden
tudnivalóról is tõlük értesülhetnek.
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – VASSNÉ HARMAN GYÖNGYI (XIII. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

ÓVODAPEDAGÓGUS A BOKORTANYÁK SZÓSZÓLÓJA
Polgári értékek iránt elkötelezett, a gyökereket tekintve is Nyíregyházához kötõdõ családban nõtt fel Vassné
Harman Gyöngyi, aki a belvárosból költözött Mandabokorba. A közgyûlés FIDESZ-KDNP frakciójának a bokortanyák nagy részéért felelõsséget vállaló tagja nemcsak
pedagógusként, hanem 2014 óta választott képviselõként
is tesz a közösségért.
Vassné Harman Gyöngyi az általános iskola után hamar
megtalálta hivatását: a nagykállói szakközépiskola elvégzése után az akkori Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán szerzett óvodapedagógusi oklevelet, s kezdõként végigjárta az óvodákat, hogy azóta is örömmel végzett hivatását gyakorolhassa. Két gyermeke születése után (a fia programtervezõ informatikusként, a lánya geográfusként szerzett oklevelet a most már egyetemként mûködõ intézményben) lehetõsége adódott, hogy választott életterében nevelhesse a kicsiket, azóta óvónõ Mandabokorban, most már,
a BME közoktatás vezetõi szakát elvégezve, telephely felelõseként.

FELELÕSSÉG A KÖZÖSSÉGÉRT IS
Az ott lakó emberekrõl azt mondja: dolgosak, így nagy
elismerés volt, hogy befogadták õket. – A pozitív életszemléletemet és szorgalmas munkámat állítom példaként a
gyermekeim elé is, és nagy öröm, hogy a férjem is támogat, a képviselõi munkámban is – mondja. Közben a szinte elsõ perctõl FIDESZ-tag, könyvelõ édesanyja biztatására mérlegképes könyvelõi képesítést szerzett, ami újabb
feladatot ad neki. Ám 2006-ban érezte, neki is tennie kell
azért, hogy ne csak az országban, hanem a városban és a
jelentõsen elhanyagolt tanyabokrokban is változás történjen. 2010-ben a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság külsõs tagja lett és megválasztották a Rozsréti Részönkormányzat tagjának is.

ÉVTIZEDES PROBLÉMÁK
Ebben a négy évben aktívan segítette a háttérbõl Kósa
János munkáját, majd 2014-ben már õt választották egyéni
képviselõvé a Nyíregyháza külterületén fekvõ választókörzetben, mely a végpontokat nézve Vajdabokortól Császárszállásig húzódik, érintve Mandát, Rozsrétot, Butykát és
Felsõsimát is. – A településrészeket bejárva, személyes ismeretségbe kerültem a választókkal, szembesülve a gondokkal. Helyenként évtizedes problémákat kellene megoldanunk, nehéz örökség a földutakon való közlekedés. Ezek
karbantartása nagyon fontos feladat, amit kiegészít a járdák
építése és a csapadékvíz-elvezetés szakszerû megoldása.

ELÕRELÉPÉSEK, TERVEK
A képviselõ szerint történt már elmozdulás, de a java
még hátravan. – Örömteli, hogy több helyen sikerült elõ-

STABILIZÁLT FÖLDUTAK, JAVULÓ KÖZVILÁGÍTÁS
– Több ponton is érintette a választókörzetet a közvilágítás fejlesztése, például a Homok, a Sügér, a Fenyõ, a
Hosszúháti, a Simai, a Mandabokori és a Bokréta utcán,
valamint Felsõsimán is – jelezte Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtóreferense. – Csak az elmúlt egy-két évben is igyekeztünk javítani az infrastruktúra állapotát, útépítés történt például a Tulipán és a Szabadság utcákon,
relépni a közvilágítás fejlesztése terén, hogy Rozsréten
megvalósult egy gyalogátkelõ, s hogy néhány utat sikerült
leaszfaltozni, zúzott kõvel megerõsíteni, de még óriási a
lemaradás. Az egészségügyi ellátás és körülményei is mélypontra kerültek a múlt folyamatai nyomán, a rendelõk felújítása mellett hosszabb távon szeretnénk elérni, hogy
Mandán is legyen orvosi szolgálat. S bizony, a tömegközlekedés is átgondolásra szorul, útvonal-módosításokban,
új buszmegállókban is gondolkodunk. Csak ez utóbbi témában is dossziényi levelet küldtem már el a Volánnak.

ÉRDEKKÉPVISELET ÉS HAGYOMÁNYÕRZÉS
Szinte egy „második mûszak” kezdõdik számára az óvodából kijövet, órákat tölt el a képviselõi munkával naponta. – Leveleket írok az illetékeseknek mindenféle témában, akikkel igyekszem jó kapcsolatot kialakítani. Meghallgatom a kéréseket, panaszokat, állandóan hívható vagyok, de ezt vállaltam – mondja. Emellett a közösség építésére is figyel: a szokott rendezvények (Mandai Majális,
Butykai Cseresznyefesztivál, Simai Toros Napok és Rozsréti Vigasságok) szervezése mellett létrehozták a Generációk Mandabokori Egyesületét, melyet a kirándulások is
összekovácsoltak. – Igyekszünk támogatni a területen
mûködõ kulturális csoportok, nyugdíjas egyesületek létét

felújítottuk a járdát a Furulya, a Simai utcán és a rozsréti
iskola elõtti szakaszon, és több helyen tervezzük. Földútstabilizálás összesen 8700 négyzetméteren zajlott, Rókabokortól Kazárbokorig több mint húsz szakaszon. A Rozsteleki–Fenyõ utcák csomópontjában gyalogátkelõhelyet
alakítottunk ki, Mandabokorban új játszótér született, a
felsõsimai és vajdabokori pedig megújult.
pályázati lehetõségekkel is. S miközben tudjuk, hogy fontos a kultúrházak felújítása, Váci Mihály örökségének ápolása gyanánt Mandabokorban – ahol tanított – egy emlékpark kialakítását kezdtük el.

SOK A TENNIVALÓ
A képviselõ tagja Nyíregyháza Város Közbiztonságáért
Alapítvány felügyelõ bizottságának, így hatékonyabban
tudja támogatni a polgárõrök munkáját. Mint mondja, elkezdõdött a szélessávú internet kiépítése a körzetben, amit
a lakosok nagyon várnak. A digitális oktatás programba
bekerült a Váci Mihály tagiskola, s az óvodát is szeretné
egyre méltóbb környezetben látni, bár a játszótereknél már
történt elmozdulás. – Szeretnénk még kiaknázni a jövõben a császárszállási természetvédelmi terület közelségét,
értékeit is, de tudom, hogy nagyon sok a behoznivaló –
jelezte Vassné Harman Gyöngyi. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

HONFOGLALÁS KORI IDÕUTAZÁSRA INVITÁL A NYÍREGYHÁZI MÚZEUM
Valódi idõutazásra hívja a látogatókat a Jósa András
Múzeum. Árpád népe – Gyula népe címmel az elmúlt
idõszak legszebb honfoglalás kori leletanyagát mutatják
be. A kiállítást múlt héten pénteken ünnepélyes keretek
között nyitották meg, korabeli ruhákba öltözött hagyományõrzõk közremûködésével. Az Árpád népe – Gyula
népe anyaga egy vándorút után érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre. Országszerte eddig több mint 100 ezren
tekintették meg.
Bene János igazgató azt mondta, hogy korosztálytól függetlenül mindenkinek ajánlják a páratlan leletanyagot,
többek között hajfonatokat, ereklyéket, fegyvereket, lószerszámokat és vereteket felvonultató gyûjteményt.
– Szembesülni lehet azzal a leleteken keresztül, hogy
honnan jöttünk, hol vagyunk, merre megyünk, és meg lehet ismerni az õsi magyar életformát, viseletet és fegyverzetet is. A nyíregyházi tárlat különlegessége, hogy az elmúlt évek környékbeli feltárásaiból származó eszközökkel, kincsekkel is kiegészítettük, például Gégénybõl származó ezüst ivóedénnyel, napkori ereklyetartókkal és egy
tarpai sírból származó ezüstgyûrûvel is.
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NAGYSZABÁSÚ KIÁLLÍTÁS
A kiállítás megnyitóján részt vett dr. Ulrich Attila alpolgármester is, aki elmondta, utoljára 1996-ban volt ilyen
nagyszabású honfoglalás kori kiállítás a múzeumban. Szol-

nokról pedig itt volt Nyíregyházán a honfoglalás kor egyik
szakértõje, Madaras László, aki tárlatvezetést is vállalt. A
kiállítás két hónapig marad a Jósa András Múzeumban.
Az érdeklõdõk május 8-áig csodálhatják meg a különleges tárgyakat.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
2016. MÁRCIUS 18.

UTAZÁS

A MIGRÁNSHELYZET MIATT VÁLTOZNAK A TURISZTIKAI IRÁNYOK
Az elõzetes foglalások azt mutatják, a magyar turisták még várnak és egyelõre nem
mernek az elmúlt évek legkeresettebb nyaralóövezeteibe utat foglalni. Ezt az egyre
elhúzódó migránshelyzet, a görög–macedón határon történõ rendbontások és a tunéziai vagy éppen törökországi robbantások okozzák.
Úgy tûnik, az idei utazási trendet teljesen átalakíthatja a politikai helyzet, ugyanis
vannak olyan országok, amelyek szinte teljesen lekerülnek a turisták térképérõl. Jeszenszki
Istvánné turisztikai szakértõ szerint a görög turizmust a migránshelyzet, míg az arab
országokat a robbantások sújtják. Míg Tunéziát korábban a legnépszerûbb külföldi utazási célpontok között tartották számon, a merénylet óta egyre többen pártolnak el tõle.
Igaz ez egyébként összességében is a keleti országokra.

EGYRE NÉPSZERÛBB SPANYOLORSZÁG
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar turisták az egyéni utazásokat részesítik
elõnyben. Kivéve azok, akik nem beszélik a nyelvet, õk a csoportos utakat választják. A
legnépszerûbb üdülõhelyek közt szerepel idén Olaszország és Horvátország, de egyre
inkább feljövõben van a bulgár turizmus is. A szakértõ szerint erõsödik az érdeklõdés a
spanyolországi üdülõhelyek iránt. Van olyan utazásszervezõ a piacon, aki a mallorcai
helyeit többnyire már el is adta a teljes szezonra. Kedvelt úti cél a biztonságosnak vélt
Portugália, de a hideg tenger miatt azt leginkább a körutazásos turisták választják.

NYARALÁS ÕSSZEL
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre kevesebb a last minute utazás. A turisztikai piac átrendezõdött, az utazási irodák már az elõfoglalási akcióban kínálnak komolyabb kedvezményeket, annak ellenére, hogy korábban szinte észre sem vették az utasok ezeket, mindenki a last minute árakat böngészte. Az elõfoglalás egyébként elsõsorban azoknak éri meg, akik pontosan tudják, hová és mikor szeretnének utazni.

– A válság éveiben csökkenõ kereslet nagyon sok last minute utazást eredményezett.
Ehhez kicsit hozzászoktunk és hajlamosak vagyunk már májusban last minute ajánlatokat keresni a teljes szezonra. Elõbb megváltozott a kereslet, a válság utáni évek tudatos
tervezése nyomán pedig megváltozott a kínálat. Csökkent a charter járatok mennyisége,
ezzel az eladható helyek száma. Az elsõ két évben nagyon sokan lemaradtak az utazásról, mert számítottak az utolsó pillanatos foglalás lehetõségére. Egy-két kudarc után az
ügyesebbek és a tudatosan tervezõk elkezdtek elõre gondolkodni. Egyre nagyobb jelentõsége lett újra az elfeledett elõfoglalási kedvezményeknek.
Mára már a június gyenge hónap a turizmus szempontjából és mondhatni, egy hónappal kicsúszott a dömping. Szeptember pedig egyre inkább feljövõben van. Az iskolakezdés miatt ekkor leginkább a gyerek nélküli családok és a nyugdíjasok utaznak.

FÖLDÖN, LEVEGÕBEN ÉS VÍZEN IS...
Nemcsak az egyéni, autós vagy repülõs, netán a csoportos buszos utak a népszerûek,
hanem sokan szállnak vízre is.
– Egyre inkább feljövõben vannak a hajós utak. A kínálat pedig nagyon széles. Mivel
ezek a hajók megfelelnek egy luxushotelnek is és fényûzõek, sokan azt gondolják, ezzel
arányosan drágábbak is, pedig nem minden esetben van így. Ezek elõnye, hogy az
utazás során mindennap egy új országot lehet megismerni és aki nem akar kirándulni,
az a fedélzeten is pihenhet, hiszen számtalan szórakozási lehetõség adott – magyarázta
a szakértõ.
– Útvonaltól függõen egy-két napot a tengeren is tölt a hajó. Ilyenkor van lehetõségünk
arra, hogy élvezzük a hajó szórakoztató létesítményeinek gazdag kínálatát: varieté és
show-mûsorok a többezer fõs színházteremben, salsaoktatás a táncklubban, múlathatjuk
az idõt a toszkán borozó bárpultjai mellett. A kaszinó és a minden korosztály számára
kialakított diszkók hajnalig tartanak nyitva. Találunk a hajón sportlétesítményeket, 4D-s
mozit és akár Forma–1 szimulátort is. A szórakozási lehetõségek tárháza kimeríthetetlen.

VEZETÉS HELYETT TRANSZFERREL
A repülõvel történõ utazás során nagy könnyebbséget jelent a reptéri transzfer szolgáltatás megjelenése, ami még mindig sokak elõtt nem ismert. A nonstop közlekedõ
transzfer autók a lakcímen veszik fel az utasokat, gyakorlott, rutinos sofõrökkel, és bármilyen idõjárási körülmények között kényelmesen juttatják el õket a repülõtérre.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2016. MÁRCIUS 18.
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INTERJÚ

BERECZKI ZOLI ÉS MEZÕ MISI MELLETT IS ÉNEKEL
INTERJÚ MORAVSZKI ENIKÕ ÉNEKESNÕ-SZÍNÉSZNÕVEL
Nyíregyházán született, itt járt iskolába és évekig a
Hang-Szín Musical és Színitanoda tagja is volt. Gimnáziumi évei alatt szinte az országban megrendezett összes
tehetségkutatóban és musical énekversenyen elindult,
ahonnan rendszerint dobogós helyezésekkel vagy különdíjjal tért haza. 8 évig volt az Operettszínház színésznõje, túl van több ezer fellépésen. Jelenleg szabadúszó színésznõ-énekesnõ, vokalistaként pedig közremûködik Magyarország kiemelkedõ énekesei mellett is. Moravszki Enikõvel beszélgettem...
A Móricz Zsigmond Színház elõadásai, a Szabadtéri Színpad és a Barbizon Szabadtéri Színpada, ahol több elõadásban is játszhatott a Hang-Szín Musical Színitanodával Maróti
Magdolna vezetésével, a Kossuth téri kávézó – a barátnõjével minden pénteken ott kávéztak és beszélték meg a hét
élményeit – és a gimnáziumi évek, amelyeket a Vasvári Pál
Gimnáziumban töltött. Emlékezetes nyíregyházi helyek és
pillanatok, amelyekbõl Enikõnek bizony van bõven. Gyerekkora óta a zenének és a színháznak él és úgy tûnik, ez a
jövõben sem fog változni. Azt mondja, az Operettszínház
elõadásain úgy érzi, mintha egy álomvilágba csöppenne,
ahol olyan lehet, amilyen csak szeretne, ahol elõveheti azokat az „Enikõket” magából, amiket a való életben nem
nagyon „használ”. A színház és a zene iránti szeretete
pedig egészen évekkel ezelõttre nyúlik vissza...

EGYEDÜLÁLLÓ ELÕADÁS
– Büszke vagyok arra, hogy március 8-án a Pesti
Vigadóban az Antall József Tudásközpont szervezésében megrendezett think.BDPST, stratégiai és innovációs konferencia gálaestéjén is felléphettem énekesként, ami egyébként a Visegrádi régió legnagyobb innovációs fóruma. A mûsort a magyar alapítású
Freelusionnal közös koprodukcióban hoztuk létre. A
rendezvénysorozat grafikai szempontból összetett projekt volt. Több olyan technikát is bevetett a cég,
amellyel ezelõtt Magyarországon még senki nem mert
nyilvánosan próbálkozni. A téma, technika, látvány,
ruha, ének és a mozgás mind az innovációról szólt.

SOSEM VOLT KÉRDÉS...
– Zenei általános iskolába írattak be a szüleim. Valahogy
evidens volt, hogy zenét tanuljak. Elég csendes gyerek vol-

tam, ezért úgy döntöttek, hogy színjátszó szakkörbe is járatnak, hátha jót tesz az a személyiségemnek. Itt kezdõdött
minden. Sosem volt kérdés, hogy színésznõ akarok lenni.
Gimnáziumi éveim alatt lehetõségem adódott kétszer is ellátogatni a budapesti Operettszínházba, ahol az Elisabeth, majd
a Mozart musicalt néztem meg. Akkor ismerkedtem meg a
zenés színházzal. Tudtam, hogy nekem ez a mûfaj való, ahol
egyszerre színészkedhetek és énekelhetek is. Onnantól kezdve minden iskolai füzetem utolsó lapján az állt: „Az Operettszínház színésznõje: Moravszki Enikõ!” A vonzás törvénye mûködött is és a szóbeli érettségin már tudtam, hogy az
Operettszínház által mûködtetett Pesti Broadway Musical
Stúdió hallgatója leszek és meg is kaptam elsõ szerepemet, a
Tavaszébredés musicalben – idézte fel emlékeit Enikõ.

ja Enikõ. Amit most létrehoztunk a Freelusionnal, az egy
álom volt. A nézõk és én, mint elõadó is így éltem meg. El
tudom azt képzelni, hogy ezekkel a show-kkal járjuk a
világot! Most ezt kívánom magamnak és a stábomnak!
Természetesen rengeteg terven dolgozunk folyamatosan,
de babona szempontjából többet nem szeretnék elárulni... Az már egy következõ interjú...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TURNÉZOTT IS...
Enikõ az elmúlt 8 évben az Operettszínházban 10 musicalben játszott. – A Bárka Színházban a francia Phillip
G. Társulat két rendezõje keze alatt a Szökõ emlékekben,
valamint az Operettszínház és a BB Promotion közös koprodukciójában, a Die Schöne und Das Bies-ben, vagyis
a Szépség és a Szörnyeteg musicalben is, méghozzá 360szor. Három éven keresztül turnézott ezzel a darabbal Németország legnagyobb városaiban. Mindezek mellett tagja
még a legendás Gergely Theater társulatnak is. De nemcsak a színház, az énekesi szólókarrierje is fontos számára.

VOKALISTAKÉNT IS KÖZREMÛKÖDIK
Enikõ vokalistaként közremûködik Magyarország kiemelkedõ énekesei mellett is, mint például a Cotton Club
Singersbõl ismert Szûcs Gabi, a Hooliganses Ördög Tibor
„Csipa”, a színész és énekes Bereczki Zoltán, a Karmapolis, valamint Szécsi Böbe – a The Voice nevû tehetségkutató énekese – mellett.
– Bereczki Zoltán rendszeresen hív a koncertjeire sztárvendégeket, így Veres Mónika Nika, Palya Bea, Váczi
Eszter és Mezõ Misi mellett is volt szerencsém énekelni.
Imádok ezekkel az emberekkel dolgozni. Mindenki más
habitusú, és mûfajában is más énekesek. Ettõl élvezem
annyira! Tulajdonképpen minden alkalommal csinálunk
valami õrültséget, nehéz lenne kiemelni egyet is. De amit
nagyon élvezek, az az Eurovíziós Dalfesztiválra, pontosabban a Dal c. mûsorra való felkészülés és az élõ mûsorok.
– Az álmok és a tervek az út során mindig változnak
egy kicsit, így megtanultam lépésekben tervezni – mond-

JÉÉ, Õ SZABÓ ZSÓFI! – NYÍREGYHÁZÁN A MÛSORVEZETÕ
A bankban, a kávézóban, az utcán vagy éppen a Sóstói-tó körül sétálva egyre többen figyelhettek fel egy ismerõs arcra, aki feltûnt már televíziós sorozatban is, jelenleg pedig esténként az RTL Klub egyik vadonatúj mûsorát vezeti. Õ Szabó Zsófi, aki mostanában sok idõt tölt
el a szabolcsi megyeszékhelyen. Élményeit pedig örömmel osztotta meg velünk.
– Korábban csak egyszer jártam Nyíregyházán, méghozzá a Móricz Zsigmond Színházban voltam, de most
már egyre többet jövök ide, mert a võlegényem itt él. Az
elsõ benyomásom nagyon pozitív volt a városról. A kedvenc helyem egyértelmûen Sóstó, ott szoktam futni Gyémánttal, a kutyámmal. Szeretek itt lenni, kedves mindenki, már igazán otthon érzem magam – kezdte a beszélgetést a fiatal mûsorvezetõ.

AUTOGRAM ÉS KÖZÖS FOTÓ
Zsófi azt mondja, míg Budapesten az emberek hozzá
vannak szokva ahhoz, hogy ismert emberekkel találkoznak, addig Nyíregyházán nap mint nap azzal szembesül,
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hogy meglepõdnek a városlakók, ha a bankban, gyógyszertárban vagy a boltokban futnak vele össze. Így nem is
telik el úgy nap, hogy ne adna autogramot, vagy ne készülne valakivel közös fotó.
– Olyan sok idõt töltök Nyíregyházán, hogy már a
jogosítványomat is itt hosszabbítottam meg. Tavaly inkább laktam ott, mint Budapesten. Január óta napi mûsort vezetek az RTL Klubon, amit Budapesten veszünk
fel, így most már csak hétvégén „járunk haza”. Mivel a
párom családja Nyíregyházán marad, ezért nekünk is a
második otthonunk lesz. A munkám viszont Budapesthez köt, így marad az ingázás. Majdnem minden héten
megyünk Nyíregyházára. Sokszor csak azt mondják,
„jéé, mennyire hasonlítasz Szabó Zsófira, csak te szebb
vagy!” – ilyenkor mindig mosolygok... A munkámon
kívül nem szívesen sminkelem magam és a kényelmesebb ruhadarabokat részesítem elõnyben, így talán nehezebb felismerni – hangsúlyozta.

az élete és mindig más és más kihívásokat kap. A színjátszás, a filmezés, a mûsorvezetés, a lovakkal való foglalkozás és az új vállalkozása, a Carnute, ami a saját ruhamárkája, mind olyan dolgok, amiket élete végéig szívesen csinálna. Õ azt mondja, a legfontosabb számára az,
hogy mindig úgy viselkedjen és aszerint éljen, ahogy édesapja nevelte. A legbüszkébb ugyanis arra, hogy õ Szabó
Gyula lánya lehet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
Fotó: Facebook

SZABÓ GYULA LÁNYA
Zsófi örömmel mesélte, hogy nagyon boldog, mert színes
2016. MÁRCIUS 18.

HIRDETÉS

KÖZELEDIK A
FÛTÉSI SZEZON VÉGE
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a fûtési idõszakot szeptember 15. és május 15. napja közötti idõszakban határozza meg. A
jogszabálynak megfelelõen, ezen idõszak alatt a távhõszolgáltatónak
fûtési kötelezettsége van. A jó idõ megérkezésével nem jár automatikusan a fûtési szolgáltatás leállítása, azt a lakóközösség döntése
alapján a közösség képviselõjének kell jeleznie a szolgáltató, vagyis
a Nyírtávhõ Kft. felé.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, kérjük a közösségek képviselõit, szíveskedjenek a fûtési szolgáltatás leállításának igényét társaságunkhoz írásban eljuttatni levélben, faxon, vagy e-mailben, illetve személyesen, az alábbi elérhetõségekre:

Nyíregyháza, Népkert u. 12.
fax: 42/455-092, vagy
e-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu
A „Fûtés megrendelése/lemondása” nyomtatványt a www.nyirtavho.hu/dokumentumtar címen honlapunkról is letölthetik.
A fûtési szolgáltatás leállítását 48 órán belül elvégezzük.
Felhívjuk a közösségek figyelmét arra, hogy a fûtési szolgáltatás
leállítása után kért ismételt szolgáltatásigénylés meghibásodást,
levegõsödést okozhat a rendszerben, mely befolyásolja a fûtés minõségét, ezért célszerû csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen nem igénylik szolgáltatásunkat.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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RIPORT

„NEM FELEDEM, AMIKOR EGY NÉGYÉVES GYEREK HÍVTA A MENTÕKET”
Naponta több száz telefonálóval beszélnek, évente
pedig hívások tízezreit bonyolítják le. Mentõautókat – és
orvosi ügyeletet – navigálnak, de ha az eset úgy hozza, a
vonal túloldaláról pontos utasításokat is adnak az újraélesztéshez... Riport a Nyíregyházi Mentõállomás Irányító
Csoportjáról.
A napokban koraszüléshez riasztották a mentõket egy Nyíregyháza közeli településen. A baba holtan jött a világra, a
mentõk megérkezéséig az édesanya testvére kezdte meg az
újraélesztést a mentésirányítótól telefonon kapott utasítások
szerint. A küzdelem végül sikerhez vezetett... Ez a hír cikázott a fejemben, amikor a Nyíregyházi Mentõállomásra igyekeztem, ahol a mentésirányító csoport is mûködik. Ide fut be
– elsõsorban – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi
hívása. (Ha a két szomszédos megye irányítócsoportjába túl
sok hívás érkezik be, és ott nem tudják fogadni azokat, akkor
a hívást követõ 10 másodperc után átkapcsol a rendszer a
nyíregyháziba.) Egészen pontosan minden a 104-es és a 112es számra érkezõ olyan hívások, amiket már megszûrtek, és
a mentõkhöz tartoznak.

KIKÉPZETT DISZPÉCSEREK
Kora reggel van. Úgy tûnik, nyugodtan indul a nap. Legalábbis a mentõállomáson igen, ahol csak néhány fáradt
tekintettel találkozom – az éppen beosztott mentõtisztekével, akik a következõ riasztást várják. Itt találkozom interjúalanyommal, Éberhardt Zoltánnal, a mentésirányító csoport vezetõjével is, aki az éjszakai mûszakja befejeztét követõen kalauzol végig az épületben. Hamar a mentésirányító csoport szobájához érkezünk, ahol egyszerre körülbelül tíz munkaállomás mûködik. Itt megtudom, hogy a diszpécserek mindannyian középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek. Minimum feltétel, hogy legyen
mentõszakápolói képzettségük, de sokan egyetemet, fõiskolát végzett diplomás emberek. Ahhoz pedig, hogy itt dolgozhassanak, 3 éves kivonulói vagy szolgálatvezetési gyakorlat is szükséges, mert, ahogy Zoltán mondja, fontos, hogy
a diszpécserek a hívás fogadásakor oda tudják magukat
képzelni az eset helyszínére.
Mindenki elõtt három monitor van. Az egyiken a beérkezõ hívást látják, a másikon a protokollt, hogy mit milyen sorrendben kell megkérdezni, a harmadikon pedig
egy térképet, rajta az éppen szolgálatot teljesítõ mentõautókkal. Az összes diszpécser soha nem dolgozik egyszerre, általában tíz ember veszi a hívásokat. Mivel a legfrekventáltabb idõszak az úgynevezett váltási idõben van, este
6 órától 21-22 óráig, ezért ilyenkor sokkal többen dolgoznak, mint elõtte vagy utána. Hajnalban általában kevesebb hívás érkezik be hozzájuk, de volt már olyan forgalmas éjszakájuk, hogy többször küldték ki a mentõket, mint
összességében egész fényes nappal.

embert ezek súlya, a hangvétele, és a riasztó része.
– Nagyon sok olyan híváskezelésem volt, ami sokáig
bennem élt. A legemlékezetesebb az volt, amikor egy
négyéves körüli gyerek hívta a mentõket a 104-en. Akkoriban még nem volt annyi sok vakriasztásunk, de persze
elõfordult, és a mobiltelefon sem volt még annyira elterjedt. Amikor a kisgyerek felhívta a mentõket, az elsõ benyomásom az volt, hogy ez egy felnõtt, aki gyerekhangon
próbál beszélni. Elmesélt egy hihetetlen, képtelen dolgot,
ami nagyon tragikus és súlyos eset volt, ráadásul a pontos
címet is tudatta velem. A mai napig nem értem, hogy tudott tárcsázni, mert nem minden ilyesforma gyerek ismeri
a számokat. Volt egy benyomásom, azt hittem, szórakozik valaki és volt a verbális információ, amit a gyerek a
maga módján közölt. Kiküldtem a mentõt és kiderült: minden úgy volt, ahogy a kisgyerek elmondta. Ez a történet
még mindig bennem él.

A CÍM MEGADÁSA A LEGFONTOSABB
– A cím az elsõ információ, amit rögzítünk. Sajnos
sokszor a bejelentõ nem ezzel kezdi, hanem hogy
azonnal menjen a mentõ. Ha megvan a cím és az
olyan információ, amibõl egyértelmû, hogy azonnali
segítség kell, akkor már amikor ez megvan, riasztjuk
a mentõket. Persze, ezt követõen is vonalban maradunk és további kérdéseket teszünk még fel, ami segítheti a kollégák munkáját a kiérkezéskor.
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A MENTÕ MÁR ÚTON VAN
Zoltán szerint sokszor gondot okoz, hogy a betelefonáló ijedtségében azt mondja a diszpécsernek, ne kérdez-

FÉL ÉJSZAKÁN ÁT KUTATTAK
A beszélgetés során megtudtam, olyan eset is elõfordult már, amikor a telefonáló nem tudta megmondani, hogy
hol van, pedig egyértelmû volt: segíteni kell.
– Volt olyan hívásunk, amit egy fél éjszakán keresztül
bonyolítottunk le. Egy erdõbõl telefonált a beteg, aki nem
tudta megmondani, hogy hol van. Csak egy 50 négyzetki-

KORSZERÛ MENTÉSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
Tavaly márciusra fejezõdött be valamennyi megyei
irányító csoport esetében a papír alapú munkavégzést kiváltó elektronikus esetrögzítésre való átállás
is. Ennek során nagyszámú számítógépes munkaállomást, szoftveralkalmazást telepítettek, megújult az
irányító csoportok felszerelése, és ergonomikus irányító munkahelyek létesültek. Ennek köszönhetõen
például a diszpécserek az elõttük lévõ monitoron folyamatosan figyelemmel kísérhetik a mozgásban lévõ
mentõket, láthatják, hogy melyik tud leggyorsabban
odaérni a beteghez. Szintén újdonság, hogy elektronikus felületre rögzítik a hívó féltõl beérkezõ adatokat, mindeközben pedig a szoftver támogató kérdéseket ajánl fel számukra, amelyeken ha végigmennek, egyfajta megoldást is kapnak az esetre, akár még
a mentõegység típusára vonatkozóan is.

EL KELL VONATKOZTATNI
Zoltán azt mondja, munkájuk során bár arra kell törekedniük, hogy az esetektõl el tudjanak vonatkoztatni, ez
mégis nagyon nehéz, mert, ahogy õ fogalmaz, elviszi az

95 százalékában viszont nem ér ki a mentõ 5 percen belül. Ezért fordul elõ gyakran, hogy a mentésirányító a telefonban azt mondja a segítséget kérõnek: „most együtt, a
segítségemmel, újra fogja éleszteni a beteget.” Ez egy óriási lelki teher annak, akinek meg kell ezt tenni, hiszen
lehet, hogy éppen a közvetlen családtagján kell segítenie.
90 százalékban partnerek az emberek az újraélesztésben.
Ha valaki nagyon elutasító, mert fél, vagy be van pánikolva,
megkérdezem, akar-e segíteni a betegen, vagy nem. Erre
egyféle válasz lehet: igen, akarok. Én pedig azt felelem:
akkor tegye, amit mondok.

zen ennyit, csak küldje a mentõt, mert sürgõs. Ebben pedig nekik komoly feladatuk van, hiszen az elsõ perctõl
éreztetniük kell, segíteni akarnak.
– Ilyenkor azzal szoktuk megnyugtatni a betelefonálót,
hogy a mentõ már úton van, nyugodtan tud velem beszélni. Ahhoz, hogy reálisan tudjunk dönteni – indokolt-e, hogy
kimenjen a mentõ, milyen egységet küldjünk ki –, meghatározott protokoll alapján kérdéseket kell feltennünk. Ha
ez nem történik meg, az életen is múlhat.
Éberhardt Zoltán egy a sok mentésirányító közül. Sokat dolgozik, nagy a felelõssége, és így az esély is meglenne arra, hogy hibázzon. De nekik, diszpécsereknek,
nem lehet: mert itt, a mentésirányító állomáson, életekrõl van szó.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

lométeres körzetet tudott meghatározni, ráadásul sötét éjszaka volt. Ennek alapján indultunk el. A katasztrófavédelemnek, a rendõrségnek és a helyi akciócsoport speciális
kutyáinak segítségével ugyan fél éjszaka kellett hozzá, de
megtaláltuk.

„MOST EGYÜTT ÚJRA FOGJUK ÉLESZTENI”
– A kemecsei kisbaba esete csak egy volt a sok közül,
ugyanis napi szinten többször elõfordul, hogy életmentésben kell segítséget nyújtanunk. Súlyos baleseteknél például a betelefonáló mindig kétségbeesett és csak azt hajtogatja, gyorsan menjen a mentõ. Vannak olyan esetek,
amikor öt percen belül van esély elkezdeni az újraélesztést. Ha ez nem történik meg, meghal a beteg. Az esetek
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AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK
Nyíregyházán már múlt hét pénteken megkezdõdött az
1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezõ programsorozat.
Nyíregyháza önkormányzata „Hozzon egy szál virágot az 1848-as sírkertbe” felhívással az Északi temetõbe
invitálta a városlakókat, hogy Szénfy Gyula, Fekete János,
a Kralovánszky család, Haczel Antal, Szakady Adolf, Kéri
Horváth Pál, illetve a ’48-as honvédek és nemzetõrök
emléke elõtt tisztelegjenek. A város 1848-ban már a forradalom kirobbanásától kezdve nagy szerepet vállalt a
nemzeti függetlenség kivívásában. A forradalom és szabadságharc idején a város fontos bázist jelentett, innen
történt a katonák élelemmel és ruhával való ellátása, és
Nyíregyházán katonai kórház is mûködött. A megemlékezésen Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális
és Sport Bizottság elnöke ünnepi beszédében azt mondta,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban részt vevõk mellett emlékeznünk kell a névtelen hõsökre is, azokra, akik segítettek, buzdítottak, vérrel, verítékkel dolgoztak, a kenyeret sütötték, az ágyút öntötték vagy éppen a
harci lovakat csutakolták. Az Arany János Gimnázium diákjai dallal és verssel emlékeztek a történelmi eseményekre
és a forradalom hõseire.

ÁT KELL ADNI ÖRÖKÜL
A Petõfi téren a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói zenés, irodalmi programmal idézték fel az 1848-as eseményeket. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok a hagyományápolásra és a nemzeti ünnepekrõl való méltó
megemlékezésre. A fiatalok szerint meghatározó volt Petõfi
a ’48-as eseményekben, hiszen olyan morált és buzdítást adott
az embereknek, amely akkor elengedhetetlen volt. A kölcseys tanulók kifejtették, Petõfi, ha élne, csalódna a 21. századi fiatalokban, akikbõl hiányzik az összetartás és képtelenek arra, hogy együtt érvényesítsék akaratukat. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere ünnepi beszédében kifejtette, a márciusi forradalomnak máig ható tanulságai és
eredményei vannak, hiszen a szabadságért indultak harcba az emberek, mégpedig azért a függetlenségért, amelyet ma is õrizni kell és át kell adni gyermekeinknek örökül. Az alpolgármester Petõfi jelentõségérõl is beszélt a
költõ szobra elõtt. Azt mondta, fiatal életével magának a
szabadságharcnak és a forradalomnak szimbolikus alakjává vált, aki az életét áldozta a szabadságért.

KOKÁRDÁS NAP A MÚZEUMBAN
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából Kokárdás napot tartottak a Jósa András
Múzeumban. Az intézményben március 15-én ünnepi kiállítás nyílt, a gyerekeket játékos foglalkozásokkal várták, megnyílt a Pilvax Kávéház és még valódi ágyúdörgést is hallhattak a résztvevõk. A múzeumba látogatók emellett bemutatókon és alkotó foglalkozásokon is részt vehettek. A gyerekeket játékos programokkal várták, s a jó válaszokkal Kossuthbankókat gyûjthettek, amit Kossuth-kiflire is beválthattak.

NEM VOLT HIÁBAVALÓ AZ ÁLDOZAT
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepséget Nyíregyházán, a hagyományoknak megfelelõen a Kossuth téren tartották meg. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében azt mondta: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történelmünk egyik legmeghatározóbb eseménye, ami nagy hatással volt Nyíregyháza életére is. – 168 éve büszkén emlékezünk ezen a napon határon innen és túl azokra, akik
szembe mertek szállni az elnyomással, s ezzel megváltoztatták nemzetünk sorsát. A szabadságharc leveréséig
és azt követõen is sok áldozatot kellett hoznia és megpróbáltatást kellett kiállnia ennek a városnak és lakosságának. De az áldozat nem volt hiábavaló.
Dr. Kovács Ferenc hozzátette: minden korban meg kell
vívnunk a magunk forradalmait. – Míg 1848-ban a szabadság, egyenlõség és testvériség zászlaját tûztük ki Európa-szerte, addig ma a globalizáció, a fenntarthatóság, a
környezetvédelem, a társadalmak elöregedése és a humanitárius katasztrófák megakadályozása a legégetõbb probléma. A nagy problémákat és kihívásokat csak összefogással, közös akarattal vagyunk képesek megoldani.
A Kossuth téren megtartott ünnepségen a Nyíregyházi
Mûvészeti Szakközépiskola zene és tánc tagozatos diákjai léptek közönség elé Magyarnak születtem... címû mûsorukkal, a koszorúzást megelõzõen.
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KULTÚRA

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át
Vavrinecz András, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének oktatója Balog Zoltán minisztertõl március 11-én,
Budapesten, a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen.
Vavrinecz András népzenész, népzenetanár, népzenekutató magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként, a népzene iránti elkötelezettséggel végzett példás szakmai, kutatói és népzenegyûjtõi,
valamint elõadómûvészi munkája elismeréseként kapta
meg a kitüntetést, mely a személyes szakmai és mûvészeti munkája támogatásán túl egyúttal nyomatékosítja a
Nyíregyházi Egyetem népzenetanári képzésének létjogosultságát, tovább erõsíti szakmai súlyát.

ELKÖTELEZETT A NÉPZENE IRÁNT

kapott Marting Györgytõl, az MTA Zenetudományi Intézetének Néptáncosztályának vezetõjétõl, aki nemcsak hasznos tanácsokkal látta el, hanem saját gyûjtései lejegyzésére
és kisebb dolgozatok, tanulmányok elkészítésére is buzdította. 1975-tõl a mai napig rendszeresen jár népzenét gyûjteni a magyar nyelvterület különbözõ részeire: Somogy, Vas,
Zala, Tolna, Nógrád, Gömör, Borsod, Abaúj, Zemplén,
Szatmár, Bereg, Ugocsa, Máramaros megyébe, az erdélyi
Kalotaszeg, Mezõség és Marosszék, valamint Felvidék számos falujába.

UGRÓS TÁNCTÍPUS
Számos népzenei lemezen, kazettán mûködött közre zenészként, szerkesztõként, gyûjtõ-közreadóként, illetve zenei rendezõként. Fontosnak tartja a népzene gyûjtését, publikálását és tudományos feldolgozását is. Legutóbb az „ugrós tánctípus” monográfiai munkáiban vett részt.

Vavrinecz András második diplomáját a Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán 2000-ben szerezte énekzene–népzene tanári szakon. Pályája kezdetén, 1974-ben
kezdett népzenével foglalkozni, tízévi hegedûtanulás és
négy év szimfonikus zenélés után. A mindennapi gyakorlat, táncházak, zenekari koncertek, táncegyüttesek kísérése mellett kezdettõl fogva elkötelezettséget érzett a hangszeres népzene gyûjtése, lejegyzése, tudományos feldolgozása és publikálása iránt. E munkájában nagy segítséget

KITÁRULT A VILÁG A PETÕFIBEN
2016. március 1-jén újra „Kitárult a világ” a nyíregyházi Petõfiben.
Az iskola régi hagyományához híven ismét megrendezte az Oktatási Hivatal által támogatott megyei angol

feladatlap-megoldó versenyét. A megmérettetésre 570
diák jelentkezett. A március 16-ai ünnepélyes eredményhirdetésen 19 tanuló vehette át a megérdemelt jutalomkönyvét és oklevelét.

A HÓNAP MÛTÁRGYA A MÚZEUMBAN
A rozsályi vár építésének pontos ideje nem ismert, de
elsõ említésekor, 1445-ben az erõsség és a köré szervezõdõ birtok a Gutkeled-nembeli Rozsályi Kun család, és rokonaik, a Kusalyi Jakcsok kezén van. 1524-ben báró bélteki
Drágffy János országbíró (?–1526) II. Lajos királytól adományként kapta meg a Kusalyiak birtokrészét, a rozsályi
várbirtok felét. Ez 1555-ig a család kezén maradt, ám ekkor, a gyermektelen Drágffy György halálával a famíliának magva szakadt, s a várbirtokot a Rozsályi Kunok királyi adománnyal visszakapták. 1655-ben a Rozsályi Kun-

család is kihalt fiúágon, így a birtokközpont leányági rokoni jusson a Maróthyakhoz került. 1665-ben Strassaldo
generális seregével felprédáltatta és nagyrészt leromboltatta, maradékát a Maróthy-család udvarházzá építette át.
2016. MÁRCIUS 18.

Tõlük 1878-ban Isaák Dezsõ vette meg. Az épület 1944ben leégett, majd elbontották, a helyén általános iskola
épült. Ennek bõvítésekor kerültek elõ a most bemutatni
kívánt mûtárgyak.
Az egyik, halványzöld mázas kályhacsempén a Georgius
név olvasható egy 1516-os évszámmal, és egy címer látható, melyen a hegyével felfelé, tollas nyílvesszõ áll, két oldalán egy-egy csillaggal. A címert jobbról, balról egy-egy, a
fejével és a farkával összefonódó sárkány alakja keretezi.
Korábban úgy gondolták, hogy a csempén olvasható
Georgius név Rozsályi Kun Györgyre utal, ám tudjuk, hogy
a Rozsályi Kunok címere még csak nem is hasonlít ehhez.
Az armális anyag tanulmányozása során arra jutottam, hogy
a címer a Drágffy-családhoz köthetõ, mely értelmezést
megerõsíti a sárkányok (draco) jelenléte is.
A másik bemutatni kívánt, barna mázas, homorú csempén egy keresztes koronát viselõ, címertartó angyal látható. A címeren egy szakállas férfi portréját ábrázolták, melynek mintha hajat formázott volna a mester, míg a nyaka
alatt elsõre értelmezhetetlen domborulat és egy dombszerû
képzõdmény van. A megoldás kulcsát a szokatlan mintázású férfifej jelenti, melyhez hasonló a magyar heraldikában egyetlen családnál fordul elõ: a Perényieknél. Ha
megnézzük a család különbözõ címerváltozatait, kiderül,
hogy a hajszerû minta valójában egy szárny, a nyak alatti
domborulatok egy madár lábai, míg a domb valószínûleg
egy elmosódott korona lehet. Kijelenthetõ, hogy az egykori cserépkályha a magyarországi reneszánsz mûvészet
kiemelkedõ alkotásai közé tartozott.
Pintye Gábor régész

KÖNYVES BARKÓBA

KÖZGYÛJTEMÉNYEK
A VIRTUÁLIS TÉRBEN
Tárgy. Egy lapos tárgy. Egy nyitható fedelû lapos
tárgy. Egy olvasásra alkalmas nyitható fedelû tárgy.
Egy nem megvilágítható, olvasásra alkalmas nyitható
fedelû lapos tárgy. Tanít, nevel, szórakoztat, de nem
könyv. Megmondom. Õ az e-book. Praktikusabb egy
zsáknyi könyvnél és egészségesebb a monitornál.
Százezres nagyságrendû tárhelybõl tölthetõ fel az irodalom. Általában klasszikusok.
Az e-book olvasók szolgáltatásáról, és helyi kölcsönzésérõl szólt Polák Péter elõadása március 17-én, s ez
nyitotta az Internet Fiesta egyhetes programját a Móricz Zsigmond könyvtárban. 17 éve szervezi Magyarországon az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
fiestát, nyilván épp a két mûfaj egyensúlya, barátsága
miatt. Példát mutatnak arra, hogy nem fából vaskarika az informatika és könyvtár SZÖVETSÉGE. Könyvtáros oldalról öncélú lehet az internet, a másik fél szerint viszont az új technika hiányában esetleg poros,
avitt hely a könyvtár. Így éledt újjá az elektronikus
adatkezelés és a digitáció nyomán a könyves ház, s
hozott jó évtizede ifjú látogatókat a számítógép az
épületbe.
Március 18-án, pénteken 10 órától Babosi László
ajánlja az Elektronikus könyvtárakat. Szombaton délelõtt 16 csapat részvételével zajlik a „League of
legends” bajnokság a Móricz Zsigmond könyvtárban.
E manapság népszerû számítógépes játék után jövõ
héten kedden, szerdán és csütörtökön délelõtt 10 órától a Facebook gyakorlati hasznáról, a biztonságos
internetrõl és online vásárlásról, illetve a Google szolgáltatásokról tájékoztatják a Móricz Zsigmond könyvtár közönségét: nyugdíjasokat, aktív dolgozókat és
diákokat az Internet Fiesta keretében.
Matyasovszki Edit

MÛVÉSZETIS ÉREMESÕ
Március elején rendezték meg Veszprémben a kortársmodern táncosok egyik legrangosabb fesztiválját, az V.
Connektor Táncfesztivált. Ugyancsak ezen a hétvégén –
az OH által meghirdetett Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek keretén belül – Fóton rendezték meg a mûvészeti szakközépiskolák néptáncos tanulóinak tanulmányi versenyét. A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola
Táncmûvészeti Tagozatának tehetséges kortárs-modern táncosait a bemutatókon nyújtott teljesítményük alapján a nevezett kategóriából a fesztivál legrangosabb professzionális-felnõtt kategóriába sorolták át, amit aztán a nyíregyházi
növendékek meg is nyertek. Az összteljesítményük alapján
a fesztivál Vándorserlegét is õk hozhatták haza Nyíregyházára! A néptáncosok sem teljesítettek rosszabbul, hiszen
a megnyerhetõ díjak közel 70 százalékát hozták el, az öt
nevezõ intézmény tanulói közül. Kovács Szabolcs 11. évfolyamos növendék a nagyecsedi magyar verbunkjával nemcsak, hogy megnyerte a kategóriáját, két különdíjat is kapott. A néptáncosok összesen 18 helyezést szereztek.
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MÓRICZ-VENDÉGGEL ERÕSÍT A CSOKONAI
Egy Soós Imre élete által ihletett drámában és a Kõmûves Kelemen címû rockballadában lép színre a debreceni
Csokonai Nemzeti Színházban Varga Balázs, a Móricz
Zsigmond Színház mûvésze a közeljövõben.
Hogyan jött létre ez a vendégjáték? – kérdeztük a mûvészt.
– Gemza Péter, a Csokonai Színház mûvészeti vezetõje megtekintette néhány hónapja Nyíregyházán a Taurin
Trauma címû elõadásunkat, amit jó barátja, Olt Tamás rendezett. Ezt követõen hosszan beszélgettem a koreográfusrendezõvel, aminek során elmondta, tetszett neki a játékom. Nemrég felhívott, hogy elhúzódó betegség miatt kiesett az egyik mûvészük, s szívesen venné, ha én lépnék a
helyébe készülõ elõadásaikban. Szerencsére össze tudtuk
egyeztetni az itteni fellépéseimmel, így a héten már el is
kezdem a próbákat a szomszédos városban. Péter rendezi
Hubay Miklós Tüzet viszek címû darabját, amiben a zseniális, fiatalon elhunyt Soós Imre „öccse” leszek, a bemutató után pedig rögtön kezdem a Kõmûves Kelemen címû
rockoperát próbálni. Ebben az egyik kõmûvest formálom
meg. Az elõbbinek április 29-én, az utóbbinak pedig június második hetében lesz a premierje.

SZÍVBEMARKOLÓ TÖRTÉNET
A 27 évesen elhunyt Soós Imre három évadon át a debreceni színház mûvésze volt, s halálának jövõre lesz a 60.
évfordulója, ezért is tûzték mûsorra a filmen egykor Cser-

halmi György fõszereplésével játszott darabot. Mint Varga Balázs elmondta, a Hubay-mû nagyon szép, szívbemarkoló a története, s fõként dialógusokra épül. Jelentõs
szerep jut benne a fõhõs öccsének, Miklósnak is, aki disszidál. A Szörényi–Bródy szerzõpáros által alkotott, immár
klasszikussá vált Kõmûves Kelemenben fõleg néptáncos
koreográfiák lesznek, egy igazi csapatmunka várható,
melynek során megismerheti fiatal mûvészünk az ottani
színház szinte valamennyi tagját és a vendég Blaskó Pétert. A rendezõje Mészáros Tibor, aki az elmúlt évben kapta
meg a Kaszás Attila-díjat. A Tüzet viszekben mindössze
nyolcan szerepelnek, köztük Ráckevei Anna, Csíkos Sándor és Téri Sándor.

HAJTÓS ÉVAD
– Nyíregyházán közben változatlanul fellépek egy sor
kiváló elõadásban: A mumusban, amit hamarosan a Thália
Színházban is bemutatunk, a Taurin Traumában, a Bál a
Savoyban címû nagyoperettben, valamint a tavalyi évadból színen maradt Hairben és Szibériai csárdásban. Így
aztán különösen hajtós lesz az évad hátralévõ része! Ha
Debrecenben szerepelek, az ottani színészházban lakom
majd, s kocsival ingázom, amikor szükséges. A Kõmûves
Kelemen a következõ évadban is színen marad, s örömmel vennék még egy ottani bemutatót. Ha ehhez Nyíregyházán kapcsolódna még három premier, az lenne számomra az álom igazi megvalósulása!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

HÉTKÖZNAPI FLASHMOBOK
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:

Nyíregyházát is elérte a világhódító
flashmob hullám. Egyszerre táncoló tömeg
lepheti el a város bármely pontját a nemrég alakult Hétköznapi Flashmobok sorozatnak köszönhetõen.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. március 29. napján (kedd) 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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A fiatalokból álló alapcsapathoz bárki
csatlakozhat – errõl is mesélt bõvebben az
egyik alapítótag, a nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium 18 éves tanulója, Potor Eszter,
aki szívügyének tekinti a megmozdulást.
Azt mondta, a Hétköznapi Flashmobok sorozatot azért indították el, hogy ezzel alapítványokat, civil szervezeteket támogassanak.
– Hogy jött a megmozdulás ötlete?
– Tulajdonképpen az elején cél nélkül
indultunk neki az egésznek. Egy barátnõm
fejébõl pattant ki, hogy mi lenne, ha táncolnánk egy jót karácsony környékén és
mosolyt csalnánk az emberek arcára. Ezt
követte a többi...
– Melyik kezdeményezésetekre vagytok
a legbüszkébbek?
– A legnagyobb titokban útjára indult
„Kézzel-lábbal a négylábúakért Élmény
Nekünk – Étel Nekik” elnevezésû flashmob
megmozdulásunkra. Mindenki, aki részt
vett a kezdeményezésünkben, az Állatbarát Alapítvány lakóit támogatta, hogy nekik is legyen ajándék a karácsonyfa alatt.
Mindenki tudott róla, csak az Állatbarát
Alapítvány dolgozói nem. Óriási volt a

meglepetés, mikor december 19-én 18 óra
után pár perccel a forgatagos házikónk elõtt
egyszer csak elkezdett gyûlni a tömeg. Aztán megszólalt a zene és negyven jókedvû
fiatal egyszerre táncolt négylábú barátainkért.
– Milyen ügyeket helyeztek elõtérbe?
– Elsõsorban olyan projekteket szeretnénk támogatni ezzel a flashmob kezdeményezéssel, akikhez szorosabb a kötõdésünk, személyes kapcsolatunk van velük.
Szeretnénk Nyíregyháza nehezebb helyzetben levõ szervezeteit, alapítványait megkeresni és támogatni ilyen formában. A csapatunk minden tagja érzékeny a jó ügyekkel kapcsolatban, célunk, hogy a mi szemléletmódunk kis magját minél több korunkbeli szívében elültethessük. A próbák a
nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban
zajlanak önfeledt, vidám és örömteli hangulatban. Természetesen a kellõ komolyságnak is megvan a maga ideje. Sokat köszönhetünk igazgatónõnknek, Kovács Ágnesnek, hiszen próbáink általa kaphattak
helyet az iskolában.
– Jelenleg készültök valamilyen nagyobb
dobásra?
– Igen! De az idõpontja természetesen
titkos... Azt azonban elárulhatom, hogy ezúttal a Down Egyesületet és a nyíregyházi
Csodavár Korai Fejlesztõ Centrumot és Játszóházat szeretnénk segíteni.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
2016. MÁRCIUS 18.

OLVASÓI LEVÉL

„OKOS” PARKOLÓJEGY-AUTOMATÁK NYÍREGYHÁZÁN...?
Tudnak magyar, angol, valamint német nyelven, és
szükségük van a gépjármû rendszámára is. Az „okos”
csere parkolóautomatákat ugyan csak ideiglenesen állította fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. a Hõsök terén, de mint
megtudtuk, ezekbõl a jövõben egyre több lesz a városban.
Az egyik hûséges olvasónk levélben kereste meg a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét panaszával. Ebben azt kérte, segítsünk neki választ adni arra, miért kellett, ahogy õ
fogalmazott, ilyen „modern” automatákat kihelyezni a
városban?

OLVASÓI LEVÉL
Kedves Napló!
Március 3-án szerettem volna leparkolni a Hõsök
terénél (a nyilvános WC elõtt), de azt vettem észre,
hogy felszedték onnan a parkolójegy-automatát. Láttam, hogy akik ott álltak meg és hozzám hasonlóan
nem tudtak jegyet váltani – mert nem tudtak hol –,
azokat sorra megbüntették az ellenõrök. Ezért úgy
döntöttem, hogy inkább átállok a Zöld irodaházhoz.
Ott viszont több idõs ember is sorba állt. Mint kiderült, oda egy „modern” automatát helyeztek ki, amit
nem tudtak kezelni a gépjármûvezetõk, ugyanis nincs
is rajta magyar írás, angolul adja az utasításokat. Sajnálom, de nem tudhat mindenki idegen nyelven. Egy
fiatalembernek köszönhetõen kiderült, az autó rendszámát kell beütni. Kérdezem én, miért volt erre szükség és miért nem lehet magyarul kiírni, hogy hogyan
kell ezeket kezelni? Arról nem is beszélve, hogy eltûnt a díjszabás a nyíregyházi parkolójegy-automatákról. Mi ennek az oka?
Köszönettel: Egy olvasójuk
Az olvasó problémájával megkerestük a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-t. Barca Balázsné, a társaság parkolásicsoport-vezetõje a következõ választ juttatta el hozzánk:
– A Hõsök terén felújíttatjuk a parkolóautomatákat, és

2016. MÁRCIUS 18.

a javítás idejére cserélte ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. a berendezéseket. Március 2. és 4. között csak egy automata
mûködött a téren, ezért munkatársaink nem bírságoltak, illetve mindössze két esetben, a mûködõ automata közvetlen közelében szabtak ki pótdíjat. Az automata felhasználóbarát, melyen négy különbözõ színû felirattal ellátott gomb
található, a kék színû – MAGYAR, ENGLISH, DEUTSCH –
egyszeri megnyomásával lehet a magyar nyelvet kiválasztani, és a kijelzõ lépésrõl lépésre leírja, hogy mit kell tennie
a gépjármû vezetõjének. A csereautomaták ugyan ideiglenesen lettek felállítva a Hõsök terén, de szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Jármûvezetõket, hogy májustól ezekhez
nagyon hasonló, a gépjármû rendszámát is kérõ, 13 új automata lesz elhelyezve a városban a kiemelt zónában.

– A „régi” automatákon valóban új matricákat helyezett ki a NYÍRVV Nonprofit Kft., melyek hosszú távon is
állandó információkat tartalmaznak, azonban a lakosság
kérésére a berendezéseken újra feltüntetjük az adott
parkolózóna díjszabását is – folytatta.
A parkolás áráról tájékozódni lehet továbbá a zónák
elején kihelyezett információs táblákon, melyekbõl 106
található városszerte. Az automata kijelzõjén is megjelenik a minimális összeg, amikor a jegyvásárló elkezdi bedobálni a parkolási díjat. Az automatákon elhelyezett mobiltelefonos matricákon ugyancsak fel vannak tüntetve a
zónaszámok (4400, 4401, 4402, 4403), melyek alapján
követhetõ, hogy mennyibe kerül a várakozás.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

13

SPORT

MÁRCIUS

KEDD

8

MÁRCIUS

SZERDA

9

ÜLÕRÖPLABDA

FEDETT PÁLYA

A Nyíregyházi Sportcentrumhoz került az ülõröplabda-csapat. A nehéz
helyzetben lévõ klubnak az utolsó pillanatban érkezett a segítség, így elindulhatnak a bajnokságban. A nevezést
már elküldték a szövetséghez, egy hét
múlva Budapesten kezdõdik is a szezon. A tervek szerint Szarajevóba is
elutazik majd a csapat, ahol az olimpiai és világbajnok házigazdák vendégeként vennének részt egy rangos nemzetközi tornán. Hasonlót szeretnének
majd Nyíregyházán is tartani. A csapat
edzõje Moravszki Gyula lett.

Mozgalmas idõszak van a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak háta mögött. Több korosztályban is az elmúlt
hetekben rendezték a fedett pályás bajnokságot, és a verseny arra is jó volt,
hogy az edzõk felmérjék, hol tart a
sportolók felkészülése. Néhányan már
most olyan formában vannak, hogy kiharcolták az EB részvételi jogot. Magasugrásban 229 centiméterben állapították meg az olimpiai kvalifikációs
szintet, Bakosi Péternek ezt kellene teljesítenie, míg diszkoszvetésben 66
méter fölött szükséges dobnia Szikszai
Róbertnek, hogy ott legyen Rióban.

MÁRCIUS
PÉNTEK

11

MÁRCIUS
SZOMBAT

12

TALÁLKOZÓ

KATEGÓRIAGYÕZTES

Több mint 600 diák vett részt az
Országos Sulivívó Találkozón Budapesten, a Gerevich Aladár Sportcsarnokban. A rendezvényen a gyerekek megismerkedhettek neves versenyzõkkel és
a tudáspróbákon bemutathatták ügyességüket. Városunkat 10 gyermek képviselte, akik Márton Anna, junior világés Európa-bajnok kardvívóval is találkozhattak. Az eseményen való részvételt Nyíregyháza önkormányzata is támogatta.

Hónapok óta készül a versenyszezonra az egyik nyíregyházi konditeremben
Elek Nikoletta. A fiatal fitneszversenyzõ mögött eredményes esztendõ van,
2015-ben a WBPF Kriko Kupa Magyar
Bajnokság tehetségkutatójában és a felnõtt kategóriában is második helyezett
lett, november elején pedig Bécsben az
Ausztria Kupa kategóriagyõzteseként
vehette át az aranyérmet. Májusban
Nyíregyházán rendeznek rangos versenyt, ahol szeretne jól szerepelni.

SPORTPROGRAM
Március 18., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés
Március 19., szombat 10.00 Sóstó,
Krúdy szálló, Böjti futás (Nevezés 9.00
órától)

GYÕZELEM UTÁN, RANGADÓ ELÕTT
Rangadót játszik a hétvégén a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapat az élen
áll az NB III-ban, és a második helyezett
Cegléd otthonába látogat a következõ fordulóban. A Szpari legutóbb magabiztosan
gyõzött a Tiszaújváros ellen.
2–0-ra nyert a Nyíregyháza Spartacus a
labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójában. A csapat sok helyzetet dolgozott ki,
és kettõt értékesített is. Mátyus János vezetõedzõ a szombati játékkal és a hozzáállással is elégedett volt.
– Kilencven percen keresztül elégedett
voltam a csapatommal szombaton. A mentalitáshoz, a hozzáálláshoz gratulálok,
visszatértünk a megfelelõ útra, ami eddig
is jellemzett bennünket. Egy remekül szervezett ellenfelünk volt, jól védekeztek, de
csak idõ kérdése volt, mikor szerezzük meg
az elsõ gólt. Elképesztõen sok lehetõségünk
volt, több mint negyven beadás érkezett a
kapu elé, ami nem egy szokványos dolog,
sok szögletet rúghattunk, de kísérleteztünk
átlövésekkel is szép számban. Érezhetõ
volt, hogy ilyen nyomás mellett az ellenfél
ezt nem fogja bírni. Nyertünk, most pedig
készülünk a Cegléd ellen, a tavasz egyik
legfontosabb bajnokijára – mondta Mátyus
János vezetõedzõ.
Perger Bence elõször volt kezdõ a Spartacusban. A saját nevelésû kapus boldog
volt a mérkõzés után.

– Amikor elkezdi egy játékos a pályafutását, az utánpótlás-csapatban mindig arról álmodik, hogy egyszer majd nevelõklubjának felnõtt együttesében is szerepelhet. Nekem ez most megadatott, ezért dolgozom gyerekkorom óta és nagyon boldog
vagyok. Amikor Mátyus János kihirdette a
kezdõt, nagyon örültem. Nem volt bennem
plusz izgalom, arra koncentráltam, hogy a
feladatomat megoldjam. Ami a mérkõzést
illeti, úgy érzem, jól játszottunk, végig irányítottuk a találkozót, így megérdemelten
nyertünk – mondta a lefújás után Perger
Bence.
A Szparira a hétvégén nehéz mérkõzés vár.
A listavezetõ Nyíregyháza a második helyezett Cegléd otthonába látogat, ahol ha nyer,
hat ponttal elhúzhat ellenfelétõl. A Cegléd–
Spartacus találkozót a Nyíregyházi TV is közvetíti, vasárnap 18 órától felvételrõl.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 19., szombat 16.00 FatumNyíregyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés közvetítése
Március 20., vasárnap 18.00 Cegléd–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
ZONGORAVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola megrendezi március 18–20. között a XIV. Országos Zongoraversenyt, melyet az Emberi Erõforrások Minisztériuma hirdetett meg, elõkészítõje és szakmai szervezõje az Oktatási Hivatal. A verseny helyszíne: Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola, Nyíregyháza, Kürt utca 5–
11. Részletes program: www.nyiregyhaza.hu.
ELMARAD a március 18-ára meghirdetett elõadói est. A
Bencs Villa további programjai: március 21-én 17.00 óra:
Találkozás dr. Szöllõsy Tibor kárpátaljai származású íróval, a
Magyar Írószövetség tagjával. Közremûködik: István István
színmûvész és Dienes Dávid (vers). 23-án 17.00 óra: Bánk
bán – ahogy mi képzeljük! (a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó szakkörös diákjainak elõadása).
III. BÖJTI FUTÁS – a Görögkatolikus Egyház rendezvénye
március 19-én 9.00 órától. Helyszín: a Krúdy Szálló és a Sóstó közötti terület. A rendezvény alatt, azzal párhuzamosan,
de az idõjárástól függõen: kézmûves sátor, gyerekeknek arcfestés, mini focibajnokság kicsiknek és nagyoknak, ugrálóvár.
A jelentkezéseket folyamatosan várják a honlapokról és
Facebook oldalakról elérhetõ regisztrációs felületeken.

AZ ÉN VÁROSOM
„Az én városom” címmel fotópályázatot hirdet a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság. Az alkotóknak a
21. századi Nyíregyháza helyi értékeit kell bemutatniuk
úgy, hogy a fényképek visszatükrözzék a város hangulatát. A nevezést és a fotókat postai úton és elektronikus
formában is el kell küldeni a nyíregyházi Polgármesteri
Hivatal postacímére (Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1. 134/A iroda), illetve az ertektar@nyiregyhaza.hu
e-mail címre. A nevezési határidõ március 31., a fényképeket pedig április 10-éig kell beküldeni. A legjobb
pályázatot beküldõk 30, 20, illetve 10 ezer forint értékû
vásárlási utalványt kapnak. A helyi értékekrõl készült
fényképekbõl a Városnapon kiállítást rendeznek.

GONDOLATMEGOSZTÁS. Március 19-én 14.00 órakor
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány vendégeként a megyei
könyvtárba érkezik egyórás gondolatmegosztásra. A belépés
díjtalan, de adományokat gyûjtenek a helyszínen, a találkozó napján, 10.00–14.00 óra között a könyvtár földszintjén –
az alapítvány otthonaiban élõk számára tartós élelmiszert, a
kárpátaljai iskolások számára pedig mesekönyveket.
TÖBBSINCS KIRÁLYFI. A Burattinó Bábszínház elõadása:
március 19-én 16.00: Többsincs királyfi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
„TÜCSÖKZENE SÓSTÓHEGYEN” – Szabó Lõrinc Kulturális Napok március 21-22-23-án 8.00 órától. Sportvetélkedõ, emléktábla-koszorúzás, táncház, szavalóverseny, játékos
vetélkedõk. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A KODÁLY TÁRSASÁG találkozója a Móricz Zsigmond
könyvtárban március 21-én 17.00 órától.
A CSOK-RÓL. Március 21-én Nyíregyházán elsõ kézbõl,
egyenesen a szakértõktõl kaphat választ az összes kérdésre
17.30–19.00 óráig a Centrál Hotel és Étteremben. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Elõzetes regisztráció ellenõrzése a helyszínen: 17.00–17.30. Részletek: portfolio.hu.
HOGYAN NÉPSZERÛSÍTSÜK szolgáltatásainkat a Facebookon? Márföldi István elõadása a Móricz Zsigmond könyvtárban március 22-én 10.00 órától.
A MÓRICZ ZSIGMOND Olvasókör találkozója a Móricz
Zsigmond könyvtárban március 22-én 16.00 órától. Téma:
Húsvét az irodalomban.
KONCERT BAGDI BELLÁVAL. Önfejlesztõ, motivációs koncert Bagdi Bellával március 22-én 19.00–21.00 óráig a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Jegyek kaphatóak: Turisztikai Információs Iroda (Kossuth tér 1.), H–P.: 9.00–17.00 óráig, és Szentmiklósi Attiláné, 70/327-1313 telefonon egyeztetve – kézhez.
BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS és online vásárlás. Szilágyi Gábor elõadása a Móricz Zsigmond könyvtárban március 23-án 10.00 órától.

„IDÉZÕK KÖNYVTÁRA” – League of legends bajnokság a
Móricz Zsigmond könyvtárban március 19-én 9.00–13.00 óráig.
A CSIRIPTANYA Játéktár kreatív foglalkozásai: március 19én 9.30–12.30: Termésekbõl képek készítése. 24-én 15.00–
17.00 és 26-án 9.30–12.30: Húsvéti készülõdés. 31-én 15.00–
17.00: Papírléghajó készítése.
A GYERMEKKÖNYVTÁR programjai: 19-én 10.00: A Nyíregyházi Cimborák Klubjának találkozója. 22-én 10.00: Húsvéti barkácsoló – kézmûves foglalkozás. 24-én 10.00: Húsvéti népszokások – csoportos foglalkozás.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 19., szombat 19.00 Bál a Savoyban, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
Március 21., hétfõ 19.00 Taurin trauma, Széchenyi
„ A” bérlet, Krúdy Kamara
Március 22., kedd 10.00 A palacsintás király, Hapci
bérlet, Nagyszínpad
14.00 A palacsintás király, Csõrike bérlet, Nagyszínpad
19.00 Párnaember (16), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Március 23., szerda 10.00 A palacsintás király, Hófehérke bérlet, Nagyszínpad
14.00 A palacsintás király, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti fõiskola, Bérletszünet, Krúdy
Kamara
Március 24., csütörtök 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 25., péntek 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
2016. MÁRCIUS 18.

HÚSVÉTI VETÍTÕ
A Vetítõ címû mûsorunkkal már kedden kapcsolódunk a közelgõ húsvéti ünnepekhez. Levetítünk ugyanis egy 2000-ben, a római katolikus egyház által megszervezett eseményt feldolgozó összeállítást. Az 5. keresztút a városban haladva 15 állomáson idézi fel Jézus útját elítélésétõl a keresztre feszítésig. Csütörtöki
adásunkban pedig a Benyovszki Móric és a malgasok
földje címmel, 1996-ban készült 6 részes filmsorozat
negyedik epizódját sugározzuk. Cséke Zsolt operatõrrendezõ Madagaszkár szigetének fõvárosából indulva eddig a sziget déli részét járta be, míg az aktuális
részben északra indul, hogy felkutassa a Benyovszki
által alapított Luisburg fennmaradt nyomait. Vetítési
idõpontok: kedd 19.30 (ismétlés: szerda 21.25), valamint csütörtök 19.30 (péntek 21.25-ös ismétléssel).

BAKÓ LEVENTÉVEL
A Nyíregyházi Televízió Feketén Fehéren címû mûsorának vendége az a nyíregyházi származású fiatalember lesz, aki elmondása szerint bárhol is járjon, mindig a munkája foglalkoztatja. Trombitamûvészként, karmesterként elhihetjük neki, hogy a zene az élete. Amire szerinte születni kell. Bakó Levente többszörösen elismert Liszt-díjas zenész szívesen beszélt zenészségérõl, feketén-fehéren. Vetítési idõpont: vasárnap 20.30.

RAJZPÁLYÁZAT

„A LEGSZEBB VONAT”
A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár rajzpályázatot írt ki óvodás és kisiskolás kategóriákban. A
felhívásra 160 alkotás érkezett. Közönségszavazásra
várnak mindenkit, aki szereti a gyermekrajzokat és
szívesen részt vesz a nyertesek kiválasztásában. A rajzok Nyíregyháza Vasútállomás földszintjén március
16–31-éig tekinthetõk meg, szavazni a Vasútállomáson található Kultúrváróban lehetséges, kizárólag munkanapokon 8.00–18.00 óra között. Eredményhirdetés:
április 1. 10.00 óra (Kultúrváró).

MIKKAMAKKA ÉS A TÖBBIEK
Lázár Ervin író születésének 80. évfordulója alkalmából Mikkamakka és a többiek címmel megyei rajzpályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára alsó és felsõ tagozatos
kategóriában, általános iskolás gyerekek részére. Készítsetek illusztrációt Lázár Ervin bármelyik, általatok
kedvelt meséjéhez. Beérkezési határidõ: április 4. Cím:
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Nyíregyháza, Szabadság tér 2. További információ: www.mzsk.hu.
„60 ÉV PÁCBAN” címmel Lukács Gábor debreceni festõmûvész kiállításának megnyitó ünnepségére várják az érdeklõdõket március 23-án 17.00 órától a Pál Gyula Teremben.
Köszöntõt mond Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza MJV
önkormányzati képviselõje, a Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke, a kiállítást dr. Szepessy Béla DLA grafikusmûvész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet igazgatója nyitja meg. A tárlat április 30-áig várja a látogatókat,
keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.
A HONFOGLALÁS. Az Oltalom Alapítvány várja az érdeklõdõket dr. Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. Március 23-án 17.00 óra: A honfoglalás.
A belépés díjtalan.
GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOK. Szilágyi Gábor elõadása a
Móricz Zsigmond könyvtárban március 24-én 10.00 órától.
IZGÕ-MOZGÓ FOGAK. A Nyíregyházi Gyermekjóléti
Alapellátási Intézmény Családok Átmeneti Otthonában (Tokaji út 3.) március 24-én 10.00 órától fogápolási szakemberek játékos formában ismertetik meg az átmeneti otthonban
élõ gyerekekkel és szülõkkel a helyes fogápolást, az egészséges táplálkozást, a fogbetegségek megelõzésére irányítva a
figyelmet.
A BESSENYEI TÁRSASÁG összejövetele a Móricz Zsigmond
könyvtárban március 24-én 16.30 órától.

A LENGYEL-MAGYAR
BARÁTSÁG NAPJA
Nyíregyháza MJV Önkormányzata és Nyíregyháza
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata várja az érdeklõdõket A Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre és hangversenyre. Idõpont: 2016. március 21. 17.00 óra. Helyszín:
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenyterme. Részletek: nyiregyhaza.hu.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A SZOBROKBA ÁLMODOTT NÕ
A képzõmûvészeti alkotások egyik örök témája a nõ.
Nincs ez másképp városunkban sem, amelynek utcáin,
terein sétálva számos olyan szoborra bukkanhatunk,
amelyrõl egy nõi arc tekint ránk.
Medgyessy Ferenc ülõ kislányát csupa üdeség és báj
jellemzi, míg az arc és a testtartás a gyermeki ártatlanságot tükrözi. Õszinte örömet fejez ki Gyõry Dezsõ alkotásán annak a copfos lánynak az arca, aki a felé karjait nyújtó apjához fut. A kórházi környezetbe elhelyezett szoborpáros üzenete egyértelmû. Egyszerûen megformázott, de sokat kifejezõ alkotás B. Hadik Magda
térdeplõ lánya a Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarán. Ugyanõ egy éneklõ lánnyal is megajándékozta a
várost. Szathmáry Gyöngyi lányai egy padon ülnek, csendesen szövik álmaikat a botanikus kert fái alatt. Talán
arról a szerelemrõl álmodnak, amelyben Rátonyi József
Szabadság téri csókolózó szerelmespárja már részesült.
A Júlia fürdõbe érkezõket egy gyönyörû strandoló látványa, Kisfaludi Strobl Zsigmond márványszobra fogadja.
Nem rejti véka alá bájait Kincses Mária napozója sem a
Sóstói-tó szigetén. Csontos László és Szigeti Magda fekvõ nõi szintén Sóstógyógyfürdõn találhatók. Elõbbi a
Krúdy Vigadó közelében hívogat megállásra, míg utóbbi a Szódaház utca egyik épülete elõtt rejtõzködik. Nagy
Sándor kõbõl kiszabadított nõalakjai nyersek és kemények, mint például kendõs parasztasszonya a Sóstói úti
egyetemünk parkjában. Hívogató a tenger sós vizébõl
kilépõ szerelem istennõje, Kisfaludi kecses Vénusza a
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Benczúr téren, míg a Zrínyi Ilona utca elején látható
fürdõzõk életvidámak. Berczeller Rezsõ mandolinos nõje
arctalan, titkoktól övezett, akárcsak a Júlia fürdõ elõtti
merengõ nõalak. Büszkén viszi korsóját Halmágyi István nõalakja Sóstógyógyfürdõ elsõ szobrán, míg Kocsis
András Kálvin téri pásztorlánya is derûsen néz a távolba.
Legszebb nõi hivatás az anyaság, amelyet Lantos
Györgyi kõszobra, a gyermekét karjaiban tartó anya látványa is sugall (képünkön). Andrássy Kurta János menekülõ anyja viszont tele van aggódással, szorosan magához öleli gyermekét. Fekete Géza ülõ asszonya pedig
csendesen tekint vissza életére a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának parkjában.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
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Hirdetés:
Nyomdai munkálatok:
Felelôs vezetô:
ISSN:
Példányszám:
Terjeszti:
Terjesztési reklamáció:
Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
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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