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AKTUÁLIS

KÖZFOGLALKOZTATÁS.
Idén is több ezer
közfoglalkoztatott
találhat munkára a
NYÍRVV Nonprofit
Kft.-nél.

AKTUÁLIS

EBOLTÁSI IDÕPONTOK.
Törvényi elõírás az,
hogy minden ebtartónak évente egyszer be
kell oltatni kutyáját veszettség ellen.
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

SZÍNHÁZ

MUSZTAFA SZERELME.
A Bál a Savoyban címû
nagyoperett nézõi egy
ismert, bájos ifjú
hölgyet fedezhettek fel
az amerikai unokahúg
szerepében.
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TILOSBAN

CÉL A BAJNOKI CÍM!

LOMTALANÍTÁS VÁROSSZERTE
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2016. április 2-án Nyíregyháza város belterületén és Oroson lomtalanítást hirdet. (Az ezektõl eltérõ területen élõk a lomtalanítás pontos idõpontját megtalálhatják a hulladékszállítási naptárakban, valamint a www.thgkft.hu oldalon.) A lakosok a lomtalanításra kijelölt napok folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a családi házban
élõk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtõ edényeik helyére helyezhetik ki a
lomot. Ha valaki a jármû elhaladta után tesz ki ilyet, az már illegális szemételhelyezésnek minõsül. Mivel tavasztól több növényi eredetû hulladék keletkezik a kertes
házakban, így március végétõl a biohulladékot heti rendszerességgel szállítják el a
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. munkatársai.

XXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM
2016. ÁPRILIS 1.

TOP 10-ES JÁTSZÓTÉR

Az egyik családbarát internetes portál összegyûjtötte a vidék 10, szerintük legjobb játszóterét. Ezek közé bekerült Magyarország egyik legnagyobb játszóvára, a sóstói Blaha Lujza
sétányon található is, ahová, mint ahogyan képünkön is látszik, a jó idõ beköszöntével
egyre többen látogatnak ki. Sóstó húsvétkor pedig kifejezetten benépesült. (8., 10. oldal)

AZ ÉV PARTNERE A NYÍREGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT
A múlt héten adták át a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Csiga Díját. Idén, az év partnere az Ifjúságügy területén
folytatott munkája elismeréseként Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata lett.
Bálega János, az egyesület elnöke szerkesztõségünk
kérdésére elmondta, a díj alapításának elõzménye arra
vezethetõ vissza, hogy korábban a szervezet logójában
egy csiga volt látható, ami egyrészt azt szimbolizálta,
hogy lassan, de biztosan érik el céljaikat, terveiket, másrészt pedig már akkor is gondoltak arra, hogy szükségük
van egy irodára, közösségi térre, ahogy a csigának is van
egy háza.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A csiga, mint motívum hosszú évek után, továbbra is
kiemelt szerephez jut az egyesület életében, méghozzá

Fotó: Szarka Lajos

ÚJ HELYEN A SÜRGÕSSÉGI

díj formájában, ami egyfajta köszönetnyilvánítás annak,
aki kapja. Az erre érdemeseket az egyesület vezetõsége a
közremûködésre, támogatásra, aktivitásra alapozva választja. Idén az év partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata lett.

FOLYAMATOS PÁRBESZÉD
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
folyamatosan segíti a civileket, nagyon jó párbeszéd és
együttmûködés van közöttünk. Mindemellett példaértékû kezdeményezésnek tartjuk az Ifjúsági Kerekasztalt
is, nem utolsósorban pedig a díjjal szerettük volna megköszönni, hogy 2015-ben a város sokat segített a Kárpát-medencei diákönkormányzatok találkozójának lebonyolításában – hangsúlyozta az elnök. (Folytatás a 2.
oldalon.)
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Április 2-ától új helyre költözik a Jósa András Oktatókórház Sürgõsségi Betegellátó Központja. A jelenlegi
sebészeti tömb és a gyermekosztály új épülete között
kap helyet. A költözéssel a közlekedési rend is változik. A mentõforgalom egy egyirányú utcából közelíti
majd meg az épületet, amely elõtt kizárólag csak mentõautók és betegszállítók parkolhatnak. A változás érinti
a gyalogosforgalmat is, részükre az épület elõtt akadálymentesített járdaszakaszt alakítottak ki, amelyen
könnyen megközelíthetik az új sürgõsségi központot,
továbbá a tájékozódást közlekedési táblák is segítik.

NAPRÓL NAPRA
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23 ITT KELL TARTANI A FIATALOKAT

RÉGI-ÚJ ELNÖK

KROMOSZÓMA NAPOK

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Megyei Szervezete
megtartotta a Területi Küldöttválasztó
Gyûlését, ahol újra Czomba Csabát választották meg a szervezet elnökének.
A vállalkozó további öt évig látja majd
el az érdekérvényesítõ feladatokat.

Kromoszóma napok címmel érzékenyítõ foglalkozást tartottak az érdeklõdõknek a Down Világnap alkalmából
a Csodavár Korai Fejlesztõ Centrumban. A cél az volt, hogy a rajtuk részt
vevõ gyerekek toleránsabbak legyenek
azokkal, akik valamiben különböznek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Ulrich Attila alpolgármester a Csiga Díj kapcsán elmondta, nagyon büszkék arra, hogy az önkormányzat átvehette ezt az elismerést, hiszen ez egy bizonyíték arra, hogy jó úton járnak. Céljuk
ugyanis az, hogy a Nyíregyházán élõ ifjúságot összefogják és helyzetbe hozzák.
– Nem volt könnyû létrehozni az Ifjúsági Kerekasztalt sem. Nagyon sok civil szervezet van benne. Most ott tartunk, hogy
olyan civil tereket keresünk, ahol a fiatalok el tudják tölteni szabadidejüket. Szeretnénk nekik alternatívát kínálni, amelyre azt mondják, hogy Nyíregyháza egy
olyan hely, ahol számtalan értékes elfog-
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BAGDI BELLA ELÕADÁS

DALOL AZ ERDÕ

Elõttem mindig legyen út – ezt a címet kapta Bagdi Bella új lemeze, amelyet országos turnéja során Nyíregyházán is bemutatott. A magyarországi
Boldogság Intézet vezetõje zenéje erejével igyekszik elérni azt, hogy az
emberek pozitívan gondolkodjanak.

Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából „Dalol az erdõ” címmel népdaléneklési versenyt rendezett a NYÍRERDÕ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei
Iskolája. A megmérettetésen három
korcsoportban, 51 gyerek adott elõ
egy-egy népdalcsokrot.
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60 ÉV PÁCBAN

A KÖZÖS ALKOTÁS ÍZE

60 év pácban címmel nyílt kiállítás
a Pál Gyula Teremben. A tárlat válogatás Lukács Gábor, debreceni festõmûvész alkotásaiból, melyekben különös szerepet játszik az úgynevezett
páctechnika. A képeket április 30-áig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.

„A közös alkotás íze” címmel pályázatot nyert a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola, így 15 ifjú pék
tanuló Szatmárnémetibe utazhatott. A
diákok látogatást tettek két modern pékségben és megismerték a hagyományos
fonott kalács készítési folyamatát is.

laltságot tudnak találni. Nagyon sok terve
van az önkormányzatnak. Az egyik legfontosabb, hogy megteremtsük azokat a
feltételeket, amelyek itt tartják a fiatalokat,
akik pedig már esetleg felsõoktatási tanulmányaik miatt elmentek, azokat visszahívjuk a városba – hangsúlyozta.

MILLIÓS TÁMOGATÁS CIVILEKNEK
Tízmillió forintot nyert a Belügyminisztérium pályázatán négy nyíregyházi civil
szervezet. A Human-Net Alapítvány, a
Bátor Környezetvédõk Egyesülete, az
Örökösföldi Újvárosi Polgárõr Egyesület
és a Gordiusz Egyesület január 1-je és
május 15-e között közösen valósítja meg
a FÉK, azaz a Formáljunk, Építsünk Közösen programot.
Ennek része a bûnmegelõzési kalandtábor, ahol a kicsik játékos formában ismerhetik meg a rájuk leselkedõ veszélyeket. A FÉK program fontos része a gyermekvédelem. A kalandtábor mellett az általános és középiskolások interaktív rendezvényeken is részt vehetnek, amelyek
segítik személyiségfejlõdésüket és a bûnmegelõzéshez nyújtanak hasznos ismereteket. A fiatalok megismerhetik a jogokat
és kötelességeket, tudást szerezhetnek a
társadalmi felelõsségvállalásról, beiratkozhatnak a gitársuliba és részt vehetnek mûvészeti foglalkozásokon is.

SZABADIDÕPARK ÉPÜL
A FÉK program településbiztonsági
alprojektjeként Nyírszõlõsön szabadidõ-

Bûnmegelõzési kalandtábor az
örökösföldi közösségi házban
park és rendezvényszíntér épül. Tóth Imre
önkormányzati képviselõ elmondta: az
erre kijelölt területen jelenleg játszótér és
labdarúgópálya helyezkedik el, de ezt szeretnék úgy hasznosítani, hogy minél többen igénybe vehessék. Helyet kap majd
kerékpáros-, streetball- és petangpálya,
bográcsozóhely, graffitifal, kerékpártárolókat, valamint esõbeállót építenek, és kialakítanak egy rendezvényszínteret is. A
nyírszõlõsi szabadidõpark május 15-ére
készül el.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

TÖBB SZÁZ EMBER DOLGOZHAT
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RÁKÓCZI ÜNNEPSÉG

ICA NÉNI 90 ÉVES

A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi
Szervezete a „Nagyságos Fejedelem” születésének 340. évfordulója
alkalmából Nyíregyházán, a Rákóczi-utcanévtáblánál tartott koszorúzással egybekötött ünnepséget szombaton.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Koós Györgynét Vassné
Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ és Simai Istvánné, a Szociális és
Köznevelési Osztály munkatársa Nyíregyházán. Ica néni a mai napig szívesen kertészkedik.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Egymilliárd forint értékû közfoglalkoztatási program indult márciusban a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.-nél. A társaság 2017. február 28-áig átlagosan 780
embernek ad munkát az északkelet-magyarországi állami tulajdonú erdõkben –
közölte a cég vezérigazgatója az MTI-vel.
Szalacsi Árpád elmondta, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében 54, Hajdú-Biharban pedig 27 településrõl kerülnek ki a
napi nyolc órában dolgozó közfoglalkoztatottak. A program költségvetése meghaladja az 1 milliárd 50 millió forintot, a pénz
teljes egészében belügyminisztériumi támogatásból származik. A forrás bérekre és
járulékokra, munka- és védõruhára, munkába járásra, munkásszállításra, munkaalkalmassági vizsgálatra, szervezési költségekre, valamint a program szempontjából
nélkülözhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére használható fel – ismertette a vezérigazgató. A közfoglalkoztatottak vágástakarításokban dolgoznak majd, erdészeti sétautak, turistautak, tanösvények
karbantartását és kijelölését végzik, emellett allergén gyomnövényeket, parlagfüvet
irtanak, közjóléti eszközöket helyeznek ki

és újítanak fel, illetve szemetet gyûjtenek.
A programba bevontak segítenek a természeti kárt szenvedett erdõterületek rehabilitációjában, az ártereken pedig – megelõzési céllal – az árhullámok szabad levonulását biztosító munkákat végeznek.
Szalacsi Árpád megemlítette, az elmúlt
évekhez hasonlóan, idén is kapcsolódik
oktatás a programhoz: a betanított parkgondozó képzésen elõreláthatóan harmincan vehetnek részt. A NYÍRERDÕ Zrt. tavalyi, 2016. február végén befejezõdött
közfoglalkoztatási programjában átlagosan
773 embert foglalkoztatott.
2016. ÁPRILIS 1.

AKTUÁLIS

JELENTÕS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM
Minden eddigi létszámot felülmúlva, egy éven keresztül 1148 közfoglalkoztatott találhat munkára a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-nél március 16-ától kezdõdõen, a kormányzati szándékok eredményeként. Ez a csaknem 1,4
milliárd forintos program rekordot és kiszámíthatóságot is jelent, kiegészülve egy tavalyról áthúzódó, jelentõs projekttel – kaptuk a tájékoztatást a Városüzemeltetõ cégtõl.

dajka, betanított kõmûves. A képesítések birtokában a
program lejártát követõen könnyebben helyezkedhetnek
el a munkaerõpiacon. A képzések a közeljövõben indulnak majd, erre is várják az alacsony iskolai végzettséggel, legfeljebb nyolc általános iskolával rendelkezõ érdeklõdõket.

Takács Miklósné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatási Csoportvezetõje szerkesztõségünknek kiemelte:
ilyen volumenû, folyamatosan zajló programra még nem
volt példa, hiszen a korábbi gyakorlattól eltérõen nem
csupán három-négy hónapra, hanem közel egy esztendõre (2017. február 28-áig) biztosított az anyagi háttér a nagy
mértékû, 1148 fõt érintõ közfoglalkoztatási programhoz.

Mint Takács Miklósné összefoglalta: soha nem látott
mértékû közfoglalkoztatási programot menedzsel az idén
a Városüzemeltetés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával együttmûködve, a két program összlétszámát tekintve havonta közel kétezer embernek tudnak lehetõséget adni munkára és/vagy képzésre. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. 2015-ben 3841 fõt foglalkoztatott közfoglalkoztatási
jogviszony keretében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján valószínûsíthetõ, hogy év végére ez a létszám
jelentõsen emelkedik majd.

TÖBB EZER EMBER HAVONTA

Fotó: archív

EGYRE FONTOSABB A KÉPZÉS
A képzettség szerepe felértékelõdik, megfelelõ végzettséggel és gyakorlattal munkavezetõi munkaköröket is betölthetnek a közfoglalkoztatásban részt vevõk a program
ideje alatt a minimálbért meghaladó jövedelemért. Takács
Miklósné hozzátette: a cél az, hogy a segédmunka helyett
minél többen váljanak valamilyen terület képzett mûvelõjévé.

KÉPESÍTÉST IS SZEREZHETNEK

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai 250 árvácskából
vidám, húsvéti meglepetést készítettek a Hõsök terén. A
tavaszi virágosítás egyébként májusban kezdõdik,
csaknem 3000 négyzetméteres virágos felületet alakít ki
a társaság közel 51 ezer tõ egynyári virág elültetésével.

MUNKALEHETÕSÉG, SZÉLES KÖRBEN
– A részvétel alapfeltétele, hogy regisztrált munkanélküli legyen a jelentkezõ. A közhiedelemmel ellentétben
nem csupán közterületi, köztisztasági feladatokat kapnak a résztvevõk – emelte ki a csoportvezetõ. – A városlakók által legegyszerûbben érzékelhetõ köztisztasági
munkák mellett szociális, oktatási és más intézményekben egyaránt hasznos munkát végeznek a közfoglalkoztatottak. Az udvari teendõk és takarítás mellett akár dajkaként, konyhai kisegítõként dolgozhatnak, vagy részt
vehetnek a házigondozásban, s adminisztratív feladatok
is várják õket, képzettségtõl függõen – sorolta Takács
Miklósné.

2016. ÁPRILIS 1.

A másik, tavalyról áthúzódó program éppen erre kínál
megoldást: egy 771 fõt érintõ, szintén állami finanszírozású folyamat részeként 500-an vehetnek részt a munka
mellett képzésben is. A számos egyéb lehetõség mellett
például ezeken a területeken tanulhatnak: állatgondozó, parkgondozó, erdõmûvelõ, kerti munkás, óvodai

JELENTKEZÉS: FOLYAMATOSAN
Mindkét programra (az 1148 fõt érintõ, egy éven át
tartó lehetõségre és a képzéssel egybekötött, 771 fõs
projektre) folyamatosan várják a jelentkezõket, akik a
Foglalkoztatási Osztály mellett – ahonnan kiközvetíthetik õket a társasághoz – közvetlenül a cégnél is érdeklõdhetnek. Mint Takács Miklósné fogalmazott: náluk szinte mindig van munkalehetõség, s egyszerre
akár több kínálkozó lehetõségbõl is tudnak válogatni
az érdeklõdõk. A NYÍRVV Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatási Csoportja a 42/548-472-es telefonszámon
érhetõ el.

LEGYEN VIRÁGOS NYÍREGYHÁZA!
Balkonfölddel ajándékozta meg a városlakókat a
NYÍRVV. A város közel 60 pontjára szállítottak jó minõségû virágföldet. A cél ezzel az volt, hogy a Városüzemeltetés mellett az itt élõk is minél több zöld növényt és virágot ültessenek, ezzel is alakítva a megyeszékhely arculatát.
– Hiszünk a kis lépések értékében, abban, hogy minden elültetett virággal, ami például egy balkonládába kerülhet, egy kicsit szebb lesz a város, egy kicsit élhetõbbé
és szerethetõbbé válik. Arról nem is beszélve, hogy a mi
munkánk nem érne semmit, ha a városlakók nem vállalnának felelõsséget a környezetükért. Nyíregyháza arculatát legalább annyira meghatározza, hogy a városlakók
mit tesznek a környezetükért, mint az a munka, amit mi
végzünk – mondta el Szabó Edina, a NYÍRVV sajtószóvi-

võje. A társaság több mint 2 millió négyzetméter zöldfelületet gondoz a városban. A cég nagyon örül annak, hogy
a városszépítésben részt vesznek az itt élõk is. Az ingyenes balkonföld mellett ezért hirdettek a közelmúltban fûmagakciót is.
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PORTRÉ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – DR. TIRPÁK GYÖRGY (XV. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

AZ OROSIAKÉRT DOLGOZIK A KÉPVISELÕ
Dr. Tirpák György (FIDESZ-KDNP) sorozatban a harmadik ciklusban dolgozik azért a városrészért, amelyhez
minden szál köti: Orosért. A választókörzetének területe
változatlan maradt, ám a településrész sokat fejlõdött az
elmúlt évtizedben is.
A volt szülõi ház közvetlen szomszédságában lakik ma
is dr. Tirpák György és családja. Ötgyermekes családból
származik, az általános iskolát helyben végezte, majd a Kölcsey Ferenc Gimnázium után a szegedi JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, s három gyermeke
közül kettõ követi az apát a
jogi pályán. Hétévente váltva, két nagyobb vállalatnál
dolgozott, majd 1993-tól
egyéni ügyvédként praktizál.
– Az orosi lakosok számára
már 2006-tól, míg az Idõsügyi Tanács felkérésére 2013
augusztusától nyújtok irodámban ingyenes jogsegélyszolgálatot a nyíregyházi
nyugdíjasok részére.
Dr. Tirpák György

HÁROMSZOR VÁLASZTOTTÁK MEG
– 2005 végétõl – mivel éreztem, hogy a baloldali vezetés alatt rossz irányba mennek a dolgok az országban –
aktivistaként kezdtem tevékenykedni, s tavasszal hozzájárultam, hogy Oroson jó eredményt érjen el az országgyûlési képviselõjelölt. Õsszel pedig elõször indultam el
egyéniben a körzetben, s azóta még kétszer tiszteltek meg
bizalmukkal az orosiak, a FIDESZ-KDNP jelöltjeként –
mondja. Dr. Tirpák György a képviselõség mellé fontos
közgyûlési teendõket is kapott: az elsõ ciklusban a Jogi és
a Városfejlesztési Bizottság tagja lett, míg 2010-tõl elnökként vezeti a Jogi Bizottságot, valamint tagja a Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottságnak.

PEZSGÕ KÖZÖSSÉGI ÉLET
A képviselõ, aki 2006 és 2014 között az orosi részönkormányzat elnöke volt, úgy fogalmaz: jelentõs a civil, közösségi élet a településrészen. Az Orosért Közéleti Egyesület
szervezeti keretein belül és azon kívül is sokan tesznek lakóhelyük szépítéséért. – Jó példa a hagyományõrzésre az
egyedülálló emlékparkunk, ahol a múlt század orosi áldozatai elõtt rójuk le kegyeletünket. Az aktív társadalmi munkának is szerepe volt az úgynevezett katolikus temetõ rendbetételében, virágosításában, most a református következik. A Petõfi Parkban kopjafát avattunk az aradi vértanúk
emlékére 2015-ben. Népszerûek a rendezvényeink: a nemzeti ünnepek mellett október 6-án is közösen emlékezünk.
Szeptember végén – hagyományt teremtve – mindig meg-

Az új orosi körforgalmat tavaly decemberben adták át

ÚTÉPÍTÉS, KÖZVILÁGÍTÁS, KONDIPARK
– A városi infrastruktúrafejlesztési program keretében
útépítés a Tujafa utcán, a Tujafa közben zajlott, földútstabilizálás a Szív, a Perem és a Pompás utcákon, emellett a Fõ utcán társaságunk felújította a kerékpárutat és a
járdát, valamint a Magyar utcán a járda felújítása várhatóan idén meg fog történni – tájékoztatott Szabó Edina,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense. – Közvilágítástartjuk az Õszköszöntõ rendezvényünket, az iskola, az óvoda, valamint az Orosi Nyugdíjas Egyesület, Polgárõr Egyesület és Idõsek Klubja aktív támogatásával és részvételével.
Szintén hagyományt teremtve rendezzük meg évek óta négy
hétvégén az adventi programunkat, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. segítségével. Tavaly decemberben pedig már 10. alkalommal köszöntöttük a településrész lakóit a világhírû
Cantemus Kóruscsalád karácsonyi koncertjével a római
katolikus templomban.

VÁROSI FEJLESZTÉSEK
Az elmúlt esztendõk munkájának tárgyi lenyomata is
van a városrészen: felújították a 2. számú Idõsek Klubját,
modernizálódott a fogorvosi és gyermekorvosi rendelõ. Az
ifjabb korosztály egyre korszerûbb oviba járhat: a Nefelejcs óvoda felújítása a jövõben tovább folytatódik. Egy új
közösségi színtér is alakulóban van, az iskola második
emeletén, egy külön bejárattal kapnak helyet az egyesületek és a polgárõrség is. – A város útfejlesztési stratégiája
minket is érint: 2013-ban a Deák Ferenc, a Búcsú, a Tároló és az Aranyhomok utca kapott aszfaltot, idén pedig
például a Móra Ferenc és a Naspolya utca következhet.
De nem lehet egy csapásra leküzdeni évtizedek adósságát, a közvilágítás terén sem, amihez kérjük a lakosság
türelmét és megértését. Azon is dolgozunk, hogy a szenny-

fejlesztés a Világos, az Aranyhomok, a Kezdõ utcákon
és a Naspolya közben történt. A játszóterek karbantartásával párhuzamosan a fejlesztésre is jutott: az Élet utcai kibõvült, sõt, ott egy kondipark is épült. Több szakaszon pedig a csapadékvíz-elvezetõ árok helyreállítását,
burkolását végeztük el – fogalmazott a Városüzemeltetés sajtóreferense.
vízprogramból kimaradt, a program elõkészítése után
beépített ingatlanok is rákapcsolódhassanak majd a hálózatra. De azt is látni kell: jóval korábbi várostervezési hibák eredménye, hogy sok helyütt nehezen járhatóak az
utak, s csak jelentõs útszélesítések mellett lehetséges kialakítani a kívánatos útszélességet, amelyek lehetõvé teszik a csapadékvíz megfelelõ elvezetését is.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
Az egyik leglátványosabb fejlesztés mindenképpen a
41-es számú fõúthoz kötõdik, ahol egy, a városvezetés
által szorgalmazott, állami beruházás keretében végre biztonságosan lehet átkelni két helyen is. – A Szállási és Diák
utcák keresztezõdésében sávelhúzással valósult meg biztonságos gyalogátkelõ, a Vezér utcán pedig körforgalom
teszi könnyebbé a közlekedést, mely régi vágya volt az
orosiaknak – utal a 2015-ben átadott beruházásokra dr.
Tirpák György.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
Ezzel a Nyíregyházát (s a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket, a közeljövõ tennivalóit) a 15 egyéni
képviselõi körzeten keresztül bemutató sorozatunk
végéhez értünk.

MÁR KÉSZÜLHETNEK A DIÁKIGAZOLVÁNYOK
2010-tõl nem az iskoláknak, hanem a szülõknek a feladata az, hogy a tanulók kártyaalapú dokumentummal
rendelkezzenek. 2016. január 1-jétõl ez ingyenesen váltható ki a Kormányablakokban. Ehhez elõre egyeztetett
idõpont nem szükséges, azonban aki szeretné, az 1818as telefonszámon bejelentkezhet erre a feladatra. Bár még
nem kell beiratkozni az általános iskolák elsõ évfolyamaira, a leendõ elsõsöknek mégis már most érdemes elkészíttetni diákigazolványukat.
Márton Ferenc, a Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály vezetõje felhívta a figyelmet arra, kiskorú
ügyében csak a törvényes képviselõ járhat el, ezért mindenképpen azzal jelenjen meg a gyerek. A diákigazolvány igényléséhez szükséges a szülõ vagy a gondviselõ
és a gyermek személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, illetve lakcímkártyája. Ha személyi igazolványa még
nincs a kiskorúnak, ezt is ingyenesen igényelhetik meg a
Kormányablakban. A diákigazolvány kérésekor a hivatalban készítenek egy fényképet és adnak egy adatlapot, amit
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mányablakokban már lehet ingyenesen igényelni. Itt hétfõn 7.00–17.00, kedden 8.00–16.00, szerdán és csütörtökön 8.00–18.00, pénteken pedig 8.00–16.00 óra között
fogadják az ügyfeleket.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

LEJÁRTAK A MATRICÁK

vinni kell majd az általános iskolai beiratkozásra. Az oktatási intézmények ezt továbbítják a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, ahol a
plasztikkártya gyártása történik. Ahogy a dokumentum
elkészül, kipostázzák azt a kérelemben feltüntetett címre.
Amennyiben ott nem veszik át, akkor eljuttatják a gyermek lakóhelye szerinti illetékes Kormányablaknak, ahol
egy éven át õrzik. Nyíregyházán a diákigazolványokat a
Kossuth tér 1. szám és a Hõsök tere 3. szám alatti Kor-

Az elõzõ félévben kapott diákigazolvány-matricák
március 31-éig voltak érvényesek. A köznevelési és
felsõoktatási intézmények a 2015/2016-os tanév második félévében is ellátják a diákigazolványokat matricákkal, amelyek így 2016. október 31-éig lesznek
érvényesek. A vasúttársaság arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy gondoskodjanak diákigazolványuk érvényességének meghosszabbításáról. A
megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül ugyanis 8 ezer forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal vagy igazolással veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az elõírt módon igazolni.
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ÉVET ÉRTÉKELT AZ ÜGYÉSZSÉG
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség kedden értékelte az elmúlt évi tevékenységet. Az értekezleten jelen volt dr. Polt Péter legfõbb ügyész is.

VERSENYFELHÍVÁS
KERÉKPÁROS ISKOLA KUPÁN
VALÓ RÉSZVÉTELRE

A megye valamennyi ügyészének részvételével tartott
eseményen elsõként dr. Zsíros Zsolt megyei fõügyész adott
általános tájékoztatást az ügyészség elmúlt évi munkájáról, melynek keretében kiemelte a kivételesen gyors ügyintézést.

GYORS ÜGYINTÉZÉS
Az ügyészek a hozzájuk érkezett közel 8000 befejezett
nyomozás iratait 30 napon belül dolgozták fel. Csupán 3
esetben tartott a vádirat elkészítése 30 és 60 nap között,
de ezek nagy terjedelmû, bonyolult ügyek voltak. Stabil
és szép eredményeket értek el az ügyészek a vádemelés
elhalasztása, valamint a közvetítõi eljárásra utalás terén
is. A tárgyalás gyorsítását célzó bíróság elé állítások számát ugyanakkor az idei évben még fokozni szükséges.

ügyészi munkát, hiszen az elmúlt évben 11 000 ügyben
kellett az ügyészeknek az elõvezetés jóváhagyásáról vagy
annak megtagadásáról dönteniük.

TÖBB MUNKA A SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL

GRATULÁLT AZ EREDMÉNYEKHEZ

Ezt követõen dr. Nagy Ferenc büntetõjogi fõügyészhelyettes adott számot a megye bûnözési helyzetérõl, az
ezzel kapcsolatos ügyészi feladatokról. Az ismertté vált
bûncselekmények száma az elmúlt évhez képest alig változott. Dr. Sipos László közérdekvédelmi fõügyész-helyettes kiemelte a szabálysértésekkel kapcsolatosan megnõtt

Dr. Polt Péter legfõbb ügyész úr gratulált az elért eredményekhez, ugyanakkor megfogalmazta az ügyészekkel
szemben támasztott, a kor kihívásaira választ adó elvárásokat, melyek közül kiemelte a törvényes, hatékony és idõszerû mûködést, az új bûncselekményekkel szembeni
szakszerû és gyors ügyészi fellépést.

Fotó: internet

A verseny meghirdetõje: Nyíregyházi Rendõrkapitányság Területi Baleset-megelõzési Bizottsága.
A verseny résztvevõi: Nyíregyházi Rendõrkapitányság illetékességi területén tanuló 5–8. osztályos gyerekek.
A versenyre történõ jelentkezés módja, és további
információk: Morvai Szabolcs r. alezredesnél a 0642/524-600 (36–90 mellék) telefonszámon.
A verseny helye és ideje: Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, 2016. április 13. 9.00
óra.
Jelentkezési határidõ: 2016. április 10. 16.00 óráig.
A versenyen nevezési díj nincs!
A verseny lebonyolítása: a versenyre 4 fõs csapatok jelentkezését várjuk, a csapatok összetétele 2 fõ
fiú és 2 fõ lány, valamint a versenyzõknek a verseny
idején már betöltött 11. és be nem töltött 15. életévûnek kell lennie.
A verseny díjazása: az elsõ három helyezett csapat
oklevélben, az egyéni verseny elsõ három helyezett
fiú és lány oklevélben és tárgyjutalomban részesül.
Az elsõ helyezett csapat részt vesz a Megyei Kerékpáros Iskola Kupán.

50 éves a nyíregyházi
távhõszolgáltatás
A 2016-os év mérföldkõ a NYÍRTÁVHÕ Kft. történetében, ugyanis Nyíregyházán pontosan
ötven évvel ezelõtt indult be a távhõszolgáltatás. A fél évszázados tevékenységek eredményeként napjainkra a nyíregyházi távhõszolgáltatás biztosítja közel 16 ezer lakossági és ezer különbözõ nagyságú intézmény, illetve közületi fogyasztó távhõellátását. A jeles esemény alkalmából Társaságunk szeretné, ha Nyíregyháza lakosai is velünk ünnepelnének. Az alábbi kérdõív kitöltésével nyereményjátékon vesznek részt. A játék kérdéseinek megválaszolásához
honlapunkon (www.nyirtavho.hu) találnak segítséget.
A nyereményjáték menete:
– válaszoljon a következõ 11 egyszerû kérdésre,
– a kitöltött kérdõívet küldje el Társaságunk részére (4402 Nyíregyháza, Pf. 4.) postán, vagy
személyesen eljuttathatja Ügyfélszolgálati Irodánkba (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I/106.),
– beküldési határidõ: 2016. április 4.,
– a játékban részt vevõk között 3 darab AJÁNDÉKCSOMAGOT sorsolunk ki. A nyerteseket
telefonon, vagy postai úton értesítjük, nyereményeik átvételérõl ekkor kapnak részletes tájékoztatást.
1./ Hányadik születésnapját ünnepli ebben az évben a Nyíregyházi Távhõszolgáltatás?
a.) 50.
b.) 40.
c.) 30.
2./ Hányféle fizetési mód közül választhatnak a NYÍRTÁVHÕ Kft. felhasználói?
a.) 1
b.) 6
c.) 15
3./ Milyen gyakran készül fûtési elszámoló számla?
a.) évente
b.) félévente
c.) negyedévente
4./ Milyen gyakran készül használati melegvíz-elszámoló számla?
a.) évente
b.) félévente
c.) negyedévente
5./ Hogyan olvassák le a költségosztó-készülékeket és a melegvíz-mérõket?
a.) a lakásokban munkatársaink b.) távleolvasással
c.) diktálással
6./ Milyen értéken kell állnia nyáron a radiátorszelepnek?
a.) *
b.) 5
c.) 0
7./ Hol található a NYÍRTÁVHÕ Kft. Ügyfélszolgálati Irodája?
a.) Univerzum Üzletház
b.) Korzó Bevásárlóközpont
c.) Népkert u. 12.
8./ A hét melyik napján várjuk meghosszabbított nyitvatartással Ügyfélszolgálatunkon fogyasztóinkat?
a.) hétfõn
b.) szerdán
c.) csütörtökön
9./ Napi hány órában áll felhasználóink rendelkezésére a központi hibabejelentés?
a.) 8 órában
b.) 12 órában
c.) 24 órában
10./ Mettõl meddig tart a fûtési szezon?
a.) szeptember 15–május 15. b.) szeptember 15–április 15. c.) október 1–május 15.
11./ Hány darab távfûtéssel ellátott lakás található Nyíregyházán?
a.) körülbelül 12 ezer
b.) körülbelül 14 ezer
c.) körülbelül 16 ezer
Név: ......................................................................................................................
Cím: ...........................................................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................
E-mail cím: ................................................................................................................
A nyereményjáték szabályzatát honlapunkon (www.nyirtavho.hu) megtekinthetik.
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EBOLTÁSI IDÕPONTOK, HELYEK NYÍREGYHÁZÁN (I. RÉSZ)
Törvényi elõírás az, hogy minden ebtartónak évente egyszer be kell oltatni kutyáját
veszettség ellen, de ez nemcsak elõírás, hanem mindenkinek jól felfogott érdeke is,
hogy olyan állatokkal éljen együtt, akik immunizálva vannak veszettség ellen. Az
Április 1.

Április 1.

Dr. Petromán László Nyírszõlõs

Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

Április 2.

Dr. Gubicz Pál

Április 4.

Dr. Petromán László Nyíregyháza, GUSZEV

Nyíregyháza

08.00–09.30
10.00–11.00
11.30–12.00
12.30–13.00
13.30–14.00

Sugár u.
Kollégium u.
Csernyikbokor
Csongor u.–Tölgyes u. sarok
Kincs u.–Kincs Presszó

07.30–07.45
08.00–08.20
08.30–09.00
10.00–10.20

Kovácsbokor
Gerhátbokor
Rókabokor
Benkõbokor

07.30–08.00

Újtelekbokor

08.00–08.30
09.00–10.00
10.30–11.30
12.00–12.30

Görgey u.
Orgona u.
Bem J. u.
Guszev belsõ rész

Április 8.

Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.00

Csárda u. buszforduló
Nyírjes
Nagyszállás

Április 8.

Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

08.00–08.15
08.30–09.15
10.15–10.45

Zomboribokor
Antalbokor
Jánosbokor

12.00–13.00
13.30–14.30
15.00–16.00
16.30–17.30

Kilátó–Kulcsár u. sarok
Ipari u.–Tímár u. sarok
Alma u. ABC
Lakatos u.–Kacagó u. sarok

Április 9.

Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

Április 9.

Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

07.30–08.45
09.00–10.15
10.30–11.00

Tokaji út, Rákóczi kocsma
Sátor u., Pirike presszó
Füzesbokor, postaláda

Április 9.

Dr. Gonda Gedeon

Nyíregyháza

16.00–17.00
17.30–18.00

Pompás u. eleje
Tornácos u. eleje

Nyíregyháza

07.30–08.00

Vargabokor

Április 11. Dr. Gubicz Pál
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alábbiakban – a lapzártánkig beérkezett – eboltási idõpontokat és helyeket olvashatják. A lemaradt ütemet lehetõségeinkhez mérten a Napló következõ számában megjelentetjük, illetve megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu oldalon is.
Április 12. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

16.30–17.30 Pazonyi út–Család u. sarok
17.30–18.00 Örökösföld, fodrászat

Április 13. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

07.30–08.30 Vajdabokor
08.45–10.00 Kazárbokor

Április 14. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

14.00–15.00 Matróz u. eleje
15.00–16.30 Palánta u.
17.00–18.00 Koszorú u. ABC

Április 15. Dr. Nagy István

Nyíregyháza, FELSÕSIMA 16.00–17.30 Felsõsima

Április 16. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza
07.30–08.45
09.15–10.30
10.45–11.00
12.00–13.45

Hõsök temetõje
Alkotás u. körforgalom
Salamonbokor, kocsma
Szélsõbokori út
Zomborszki Tanya

Április 16. Dr. Gonda Gedeon

Nyíregyháza–Oros

15.00–17.00 Magyar u., Tápbolt
17.30–18.30 Magtár u. eleje

Április 18. Dr. Gonda Gedeon

Nyíregyháza

07.00–08.00
08.30–09.00
09.10–09.30
10.00–10.30
11.00–11.30

Április 18. Dr. Gonda Gedeon

Nyíregyháza–Oros

15.00–16.00 Fókusz presszó
16.30–17.30 Diák u. eleje

I. Mandabokor, Kultúrháznál
II. Mandabokor, bolt elõtt
Bálintbokor
Alsóbadúr
Vadas buszforduló

Április 20. Dr. Petromán László Nyíregyháza, BUTYKA

08.00–08.30 Újsor
09.00–10.30 ABC
11.00–12.00 Juhtelep

Április 20. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

07.30–07.45 Szélsõbokor
07.00–08.15 Lóczibokor

Április 23. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

07.30–09.00 Rozsrétbokor, buszforduló
09.15–10.30 Volt inszemináló hely

Május 7.

Nyíregyháza

07.30–08.00 Sertéstelep utca
12.00–13.00 Polyákbokor

Dr. Gubicz Pál
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CSERE ITT! BIZTONSÁG OTT!
NAPPAL MÁR EGYÉRTELMÛEN A TAVASZ KACSINGAT RÁNK, S A METEOROLÓGUSOK SZERINT AZ
ÉJSZAKAI FAGYOK IS VÉGET ÉRTEK, VAGYIS GONDOLKODHATUNK AUTÓINKON A NYÁRI ABRONCSOK VISSZAHELYEZÉSÉRÕL.
A jogszabály személyautók esetén 1,6 milliméteres profilmélységet ír elõ. Ez alatt büntetés jár. A szakemberek
azonban azt tanácsolják, 2 mm profilmélység – nagyobb
teljesítményû, szélesebb abroncs esetén 3 mm – alatt már
látogassunk el a gumiszervizbe, abroncscserére. A
MARSO-nál 14-féle személyabroncs-márka közül választhatja ki mindenki az autójának és a pénztárcájának legmegfelelõbb terméket, szezonális akciók keretében is. Érdemes végiggondolni azt is, hogy a tél után ajánlatos a
jármûvünket mûszakilag átvizsgáltatni. Ehhez a MARSO
gumiabroncs és autószerviz-hálózat MARSOPONT szervizei ideális helyszínek, hiszen futómû-, fék- és kipufogószerviz szolgáltatással, klímatisztítással és -töltéssel, kenõanyag és szûrõk, ablaktörlõ lapátok, izzók cseréjével,
hibakódolvasás lehetõségével, de akár mûszaki vizsgára
való felkészítéssel is várják az autósokat.

NOKIAN ELINE 2 – NYÁRI ÚJDONSÁG
Az új AA besorolású Nokian eLine 2 nyári gumi közepes méretû autókra megbízható és kiemelkedõen jó teljesítményt nyújt minden idõjárási körülmény között. A lehetõ legjobb, A osztályú minõsítést ért el az EU gumi besorolásban, nedves tapadás és üzemanyag-takarékosság
kategóriákban. Tavasztól egészen õsz végéig kellemes

vezetési élményt és komfortot nyújt. A Nokian Gumi
Coanda Technológia újítása révén felgyorsítja a víz eltávolítását a gumi és az út közül, így megakadályozza a
nedves úton történõ megcsúszást.
A gumik gördülési ellenállásának csökkentése a Nokian
fejlesztéseinek központjában áll. A könnyebben gördülõ
gumi kevesebb üzemanyagot használ, ezáltal csökkenti a
gépjármû szén-dioxid-kibocsátását. A Nokian eLine 2 nyári
gumi, úttörõ a környezetbarát gumiabroncsok között. A
korszerû gördülési ellenállásnak köszönhetõen az üzemanyag-megtakarítás akár 0,6 l/100 km is lehet.

NOKIAN ILINE – KÖZÉP-EURÓPÁRA FEJLESZTVE
A Nokian idei újdonsága az iLine mintázat, ami a közép-európai idõjárási viszonyokra készült, üzemanyagtakarékos és környezetbarát.
Mintázatát kis- és közepes családi autókra fejlesztette
ki. A Nokian iLine stabil és halk, gazdaságos vezetési kényelmet biztosít. Az új környezetbarát szilika keverék biztosítja a kiváló nedves tapadást és az alacsony gördülési
ellenállást minden hõmérsékleten, amivel üzemanyagot
takarít meg. A hosszanti bordákon található bemélyedések pedig ellenõrzik a levegõ áramlását és hûtik a gumiabroncs felületét.
(x)

Újdonság a Nokian Tyres Aramid Garancia, ami
egyes Nokian gumiabroncsok véletlen oldalfalsérülésénél nyújt védelmet. Az extrém tartós Aramid elemi szálak, amelyeket sikeresen használnak golyóálló
mellényekben is, kimerevítik és megerõsítik az
oldalfalat, és ezzel különösen ellenállóvá teszik a kopással és a
vágásokkal szemben.
A garancia keretében
– sérülés esetén –
a vevõnek a gumiabroncsot ingyenesen
kicserélik egy új, az
eredetivel megegyezõ
termékre bármely, a
programban részt vevõ
Nokian Tyres kereskedõnél.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.MARSO.HU
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SZABADIDÔ

AZ IDEI MÁR AZ ÖTÖDIK HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
Idén is megrendezik a Helló Nyíregyháza programsorozatát: április 22-én, pénteken minden a köszönésrõl, a
vidámságról és a jókedvrõl szól. Az ötödik alkalomra a
korábbinál több programot szerveznek a városlakóknak,
melyek zárásaként az Ocho Macho lép közönség elé.
A Helló Nyíregyháza turisztikai szezonnyitó, tavaszköszöntõ program évrõl évre sokakat vonz a belvárosba. Idén
már 5. alkalommal szervezik meg a nagyrendezvényt,
melyen reggel kilenctõl éjjelig a korábbinál még több programmal várják a városlakókat. Ezúttal 5 „köszönõ pultnál” gyûjtögethetik a gyermekek, felnõttek a „hellózás”
után a „köszönõ tallérokat”, melyeket számos játéklehetõségre, tevékenységre válthatnak majd be, a játszóháztól
a légváron át az arcfestésig, csillámtetoválásig.

MEGLEPETÉS A GYEREKEKNEK
A rendezvény megnyitását követõen a gyerekeknek
meglepetéssel készülnek. – A korábbi programokból nagyon sok mindent megtartottunk – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármeste-

téren és tágabb környékén. Idén újdonságokat is kínálunk,
az egész belvárost belakjuk, a Zrínyi Ilona utcától egészen a mûvelõdési központig mindenhol történik majd
valami, és a városlakók minden helyszínen felfedezhetnek valami érdekességet.
A program a szokásos, fergeteges „Ovis sportvetélkedõvel” folytatódik a megnyitó után a szökõkútnál, ezt követõen ez a helyszín átalakul „Eszem-iszom” udvarrá. A
sportvetélkedõvel párhuzamosan nyitnak az érdekesebbnél érdekesebb, tematikus „utczák”. A Szabadság téren,
a megújult Váci Mihály Kulturális Központ elõtti területen
bontakozik ki a „Civil Sziget” vidám, színpadi produkciókkal.

ÚJDONSÁGOK, BÕVEBB TARTALOM

re. – A gyerekeknek próbálunk olyan szórakozási lehetõséget nyújtani, amely élményt jelent számukra, s ha az
idõ is jó lesz, biztosan jól érzik majd magukat a Kossuth

A Dózsa György utcához vezetõ szakaszon várja elsõsorban a gyermekeket a „Kölyök utcza”, az eddig megszokottól hatalmasabb, érdekesebb játékudvarral. A Dózsa György
utcát a „Szakmák utcza” tölti meg, ahol az iskolák – új elemként – gyakorlati bemutatókkal is jelentkeznek. Ez köti össze

az AGÓRA programban megújult kultúrpalotát és környékét
a Kossuth térrel, ahol a Tavasz Utczában friss, tavaszi virágok, zöldségek, valamint madárkiállítás, arcfestés, csillámtetoválás várja a kilátogatókat. A Városalapítók szobránál, a
„Mosoly utcza” az esélyegyenlõség jegyében várja a nézõket. A könyvtár elõtti téren mutatkozik be újdonságként a
Könyvsziget, ahol a fõszerep a játékok, kézmûves foglalkozás, könyvtári olvasó lesz, s itt kap helyet a Nyíregyházi Települési Értéktár is.

OCHO MACHO KONCERT, UTCABÁL
A Zrínyi Ilona utca kulturális jellegû „Mûvészetek
utczává” alakul, így egy összmûvészeti eseménnyel gazdagodik ismét a program a képzõmûvészet és a zene különbözõ megjelenési formáival. A Kossuth téri nagyszínpad egész napos változatos, szórakoztató programjai között lesznek helyi fellépõ együttesek, kitelepül a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsora és a nap végén sztárfellépõvel: Ocho Macho koncerttel, majd utcabállal várják a városlakókat.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TÖBB EZREN AZ IDÉN 20 ÉVES ÁLLATPARKBAN
A húsvét nemcsak a tavasz kezdete, hanem a Nyíregyházi Állatparkban is ilyenkor indul a szezon. Bár most
egy kicsit korábban érkezett a húsvét, a kellemes ünnep
miatt, no meg a sok új látnivaló okán, több mint 15 000
ember kereste fel a Nyíregyházi Állatparkot.
Természetesen a fõ attrakció a parasztudvar nyúlsimogatója volt, ahol most elõször nyúltanoda is mûködött. Itt a látogatók megtudhatták, hogyan helyes a tapsifüleseket tartani.

NAGY SIKER AZ ANDOK KALANDOK
Gajdos László igazgató elmondta, igen nagy sikere volt
az Andok kalandoknak, a közel 2 hektáros állatbemutató
húsvétkor fogadott elõször látogatókat. (A hivatalos megnyitó április 16-án 11.00-kor lesz, amikor is várhatóan
Chile magyarországi nagykövete vágja el majd a szala-

RITKA ANTILOP SZÜLETETT
Húsvétkor nyitott meg az Andok világa

ELEFÁNTSZUVENÍR KAPHATÓ
A Nyíregyházi Állatpark idén ismét megkezdte a talaj
tápanyagtartalmának utánpótlására alkalmas elefánttrágya értékesítését. Az „Elefántszuvenír” természetes elefántürülék, melyet tõzeggel kevernek és füllesztenek, tehát kezelt növényi tápanyagként hozzák forgalomba. A
fél-, két és fél, illetve ötliteres mûanyag vödrökbe porciózott termék kiválóan alkalmas növényi tápanyag-utánpótlásra, különös tekintettel virágok, cserjék, virágágyások számára, valamint gyümölcsfák ültetésekor. A haKis antilop született a Nyíregyházi Állatparkban. Igazi ritkaság, mert nyársas antilop Magyarországon csak a
sóstói kertben látható. Az apróság most 5 kilós, de ivarérett állapotában akár 200 kilót is nyomhat. Egyelõre
anyja mellett hagyják, õ gondoskodik kicsinyérõl.
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got.) Az itt élõ közel 100 állat is most ismerkedett a vendégekkel, de különösen a lámák élvezték a látogatók kegyeit, hiszen közel merészkedtek és sokan simogatták õket.
A kalandpark magasából lenézve imponáló volt a pápaszemes medvék, jaguárok, tapírok látványa. A kicsik és

zai állatkertek közül elsõként a Sóstó Zoo kezdte meg
2011-ben az elefánttrágya forgalmazását. Az állatpark
az elmúlt években a középkelet-európai elefánttenyésztés egyik központja lett, ahol jelenleg három ázsiai és
négy afrikai elefánt él. Mivel az ormányosok naponta
mintegy 50–100 kilogramm szerves trágyát produkálnak, így az utánpótlás folyamatos! Az elefánttrágya áráról és a vásárlási lehetõségekrõl a sostozoo oldalon tájékozódhatnak.
nagyok egyaránt élvezettel haladtak a különféle nehézségû függõhidakon. Persze nem lehet meg az állatpark fókabemutató és papagájshow nélkül, de a fáradtabbak a
Kocsikázoo-n utazva nézték meg a közel 5000 állatot, s
voltak olyanok is, akik tevehátra pattantak.
2016. ÁPRILIS 1.
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KÖNYVTÁRI AJÁNDÉK
Nemcsak dédinek, de újszülött babáknak is kedves
ajándék lehet a Születésnapi Újság!
Egy helyi és egy országos napilapból válogatott 16
oldal idézi vissza az ünnepelt születésnapjának eseményeit, híreit, fotóit és hirdetéseit, illetve szó lehet egyéb
évfordulóról is. A szkennelt lapokra applikálható néhány
családi fotó, esetleg az aktuális gólyahír, emellett kérhetnek tematikus megjelenést is. Nem mindig egyszerû
feladat megtalálni a korba illõ betûtípust, de az elõlapot
már az ajándékozó választja.
A Nyírvidék és elõdje, a Nyír, közel 150 éves anyaga,
sõt a Hungaricana Közgyûjteményi Portál több országos
és megyei napilap archívumából kínál emlékezõ dokumentumokat.
Az Országos Széchényi Könyvtár után a Móricz
Zsigmond könyvtár is vállalkozott e népszerû feladatra. A Helyismereti Gyûjteményben 10 munkanap alatt
készül el a születésnapi meglepetés.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ELISMERT SZÕLÕFAJTÁK
A biológiai alapok fejlesztése évek óta fontos kutatási
program a Nyíregyházi Egyetem Mûszaki és Agrártudományi Intézetében.
Ennek keretében kaptak állami fajtaelismerést korábban az intézet pritaminpaprika, fejes káposzta és torma
fajtái. Ez a kutatómunka most újabb jelentõs állomásához
érkezett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a
Fajtaminõsítõ Bizottság javaslatára az Agrártudományi és
Környezetgazdálkodási Tanszék által honosított öt csemegeszõlõ fajtát Államilag Elismert fajtának nyilvánította
2016. február 15-ei bejegyzéssel.

AZ AUTIZMUSRÓL ÉS BENYOVSZKIRÓL

GYEPSZELLÕZTETÕT AZ AGROFORGTÓL
Az Agroforg Kft., a megye
lakossága számára ismertebb nevén a KERTIGÉP
CENTRUM, már 1989-tõl
szolgálja ki a vásárlók kerti
kisgép, valamint gépalkatrész igényeit, a folyamatos
megújulás és kedvezõ árak
mellett. Igen hosszú lenne felsorolni a teljes szortimentet és az
összes gyártmányt, de a teljesség igénye nélkül megtalálhatóak
az Oregon, MTD, Husqvarna, McCulloch, Szentkirályi, Oleomac, Felco stb. gyártmányok termékei, mint a fûnyírók, fûnyíró
traktorok, bozótvágók, rotációs kapák, láncfûrészek, permetezõk...
Megérkezett a tavasz és egyre fontosabb kérdésként merül fel
az emberek többségében, hogy „szükséges a gyepszellõztetés?”.
A válasz egy határozott IGEN.
A pázsitfüvek egészséges és megfelelõ fejlõdéséhez a talajnak rendelkeznie kell vízzel, tápanyaggal és levegõvel. Tavaszra egy filcszerû réteg képzõdik a gyepréteg alján, amely többnyire moharétegbõl, a fûnyírás után a talajon hagyott fûzúzalékból, illetve különbözõ elhalt növényrészekbõl áll, amely az
egész felületet beboríthatja. Ez a téli filc, amely szivacsszerûen
magába szívja a nedvességet, és megakadályozza, hogy a víz, a
levegõ és a tápanyagok eljussanak a gyökérzónába. Ez a filcréteg akár 20 l/m2 vizet is képes megkötni. Ezért ajánlott ennek a
rétegnek az eltávolítása, bár itt megjegyezzük, hogy a mûvelet
után néhány napig a látvány még nem szép.
A gyepszellõztetéshez legideálisabb idõszak a tavasz, amikor a fû növekedésnek indul. A gyepszellõztetést követõen eltûnik a gyepfilc réteg és a gyep szinte fellélegzik, már akadálytalanul jut a szükséges lételemekhez, ezáltal újra üdévé és egyenletesen sûrûvé válik.
Több igazán kiváló gép áll rendelkezésre a hatékony gyepszellõztetéshez, mind elektromos, mind robbanómotoros kivitelben a KERTIGÉP CENTRUMBAN, azonban a gyepszellõztetés terén egy igazi újdonság is elérhetõ már, egy kapálógép gyepszellõztetõ adapter formájában, amely a rotációs kapára szerelve (a kések helyére) végzi el a gyepszellõztetést.
(x)
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VETÍTÕ

Az Adria, Bíró kékje, Dunav, Guzal kara és Szuvenir
fajták kutatásában kiemelkedõ munkát végzett dr. Apostol János, az intézmény nyugalmazott tanszékvezetõje és
dr. Vágvölgyi Sándor, jelenlegi tanszékvezetõ. A fajták
termõhelyi adaptációjához Bányai László és felesége járult hozzá. Ez az eredmény csak úgy jöhetett létre, hogy a
Nyíregyházi Egyetem és jogelõdjének mindenkori intézményi és intézeti vezetése erkölcsileg és anyagilag is támogatta a kutatómunkát.
Nyíregyházi Egyetem

Vetítõ címû mûsorunkban kedden a Nyíregyházi Televízió egykori riportmagazinjának, a Mesél a Híradónak vetítjük le egy adását, méghozzá az autizmusról.
(A témával kapcsolatban a hét végén rendezvényt is
tartanak, részletek a programajánló rovatban, a 15.
oldalon.)
Csütörtöki adásunkban pedig Benyovszki Móric és
a Malgasok földje címmel 1996-ban készült 6 részes
filmsorozat befejezõ részét vetítjük. Cséke Zsolt operatõr-rendezõ a nagy világutazó emlékeit kutatva bejárta Madagaszkár szigetét. Végezetül felállítja azt
az emlékoszlopot, mintegy jelképes síremléket, melyet már õ maga és más utazók is megpróbáltak tiszteletük jeléül elhelyezni korábbi utazásaik során.
Vetítési idõpontok: kedd 19.30 (ismétlés: szerda
21.25), valamint csütörtök 19.30 (péntek 21.25-ös ismétléssel).
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KÚTVÍZZEL LOCSOLTÁK A LÁNYOKAT A MÚZEUMFALUBAN

Fotó: Balázs Attila MTI

Hamisítatlan falusi húsvétot tartottak a múzeumfaluban. A Nyírség Táncegyüttes tagjai népviseletbe öltözve
ropták, majd amikor véget ért a mulatság, a legények
vödröt ragadtak és jól meglocsolták a leányokat, nehogy
elhervadjanak. Gólyalábasok, csepûrágók, kézmûvesek
is várták a látogatókat húsvét hétfõjén a skanzenbe, ahol
sokan vettek részt a programokon.
A jármi kisnemesi házban hímes tojásokból nyílt kiállítás. Mészáros Józsefné több mint 350 írott, batikolt és csipkézett alkotását lehetett megtekinteni. A szakértõk arról is
beszéltek, hogy a tojásdíszítés az emberiség történetével
egyidõs és számos hiedelem fûzõdik hozzá. A temetkezési szokásoknak, kultusznak ugyanis része volt a tojás, de a
különbözõ népek kultúrájában, kozmológiájában is fontos szerepet játszott, ugyanis a tojás õsrégi szimbóluma az
emberiségnek.

NYÍREGYHÁZI HÚSVÉT A KANADAI ÉS A BRIT SAJTÓBAN
A The Evening Telegraph címû brit online hírportál
világszerte válogatott a különleges húsvéti népszokások
között. A lap beszámolója nem szentel külön fejezetet
Magyarországnak, azonban a Csehországról, valamint
Szlovákiáról szóló részben megemlíti, hogy a magyar
fõvárostól 140 mérföldre fekvõ Nyíregyházán is tisztelegnek a népi hagyományok elõtt. A szerzõ röviden bemutatja a magyar húsvét jellegzetességét, a húsvéti lo-

csolkodást, továbbá kiemeli a hagyományõrzõ Nyírség
Táncegyüttes nevét is. Balázs Attila legújabb alkotása
pedig a kanadai The Globe and Mailben lett a nap fotója. A Nyírség Táncegyüttes hölgytagjainak ünnepi meglocsolásáról készített felvétel, mint a magyar húsvéti népi
hagyományok jellegzetessége, kiérdemelte, hogy egyike legyen a 10 világszerte válogatott legjobb képnek
március 28-án.

RECENZIÓ

Húsvéthétfõn a múzeumfaluban mindezek mellett kézmûves foglalkozásokat tartottak, de meg lehetett ismerkedni a református és a görögkatolikus húsvéti hagyományokkal is. Délután pedig református istentiszteletet tartottak.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KULTURÁLIS FESZTIVÁL

BODNÁR ISTVÁN: KÉPESLAPOK EURÓPÁBÓL
Életünk emlékezetes, szép eseményei közé tartoznak az
utazások, amikor rövidebb, hosszabb idõre magunk mögött hagyjuk a hétköznapok szürkeségét, a mindennapok
egyhangúságát. Az úti élmények aztán sokáig elkísérnek.
Bodnár István a Képeslapok Európából címû új, a napok-

ban megjelent könyvében képeslapokat küld az olvasóknak. Az út Koltótól a Földközi-tenger gyöngyszeméig, Barcelonáig tart; a szerzõ mintegy ötven, Európában tett uta-

zásáról számol be. A kiadványból természetesen nem maradhattak ki a szûkebb hazánkból a látogatók számára is
élményt adó természeti és építészeti csodák sem, Nyírbátortól Tiszadobig, s „Homokország” fõvárosa, Sóstó sem,
amely külön fejezetet kapott. Nem véletlenül keresik fel
oly sokan messze földrõl Sóstót, amely a gyógyvizérõl, fürdõjérõl, az állatkertrõl Európa-szerte egyre ismertebb. Aztán messzebb siklik a tekintet Tokajtól a Balatonig. Rápillanthatunk a történelmi Magyarország néhány városára is,
megsejthetjük egy kicsit, milyen lehetett az élet az egykori
Máramarosszigeten, Munkácson, Kassán és Pozsonyban,
és milyen ma ezekben a városokban. A líra szárnyán. A
szerzõ a kötet szerkesztésekor segítségül hívott néhány írót
is, és a saját prózaverseinek sorait is beleilleszti az úti beszámolókba. Mintegy száz gyönyörû fotó illusztrálja a könyvet. A kötet megjelentetésének ideje nem véletlen, veszélyben Európa, õrködnünk kell fölötte! Hiszen, mint a kiadványból remélhetõleg az is kiderül, oly sok mindent jelent
számunkra ez a földrész. Múltunkat, jelenünket, jövõnket.
Õrizzük meg arculatát – fogalmazza meg a szerzõ is. A
könyvbemutató idõpontja: április 8., péntek 16 óra, Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.

JÓK VOLTAK A RE-FLEXEIK
A közelmúltban ismét versenyzett a RE-flex Moderntánc Stúdió. Az MLTSZ kvalifikációs és minõsítõ versenyén
mutatkozott be a tánciskola 62 táncosa. Rácz Erika növendékei – 17 új koreográfiával – szóló, duó, trió, kis- és
nagycsoportos kategóriákban indultak.
A verseny lényege a minõsítés volt, amely ezúttal is szép
eredményeket hozott. Az öttagú zsûri kortárs- és moderntánc, valamint mozdulatmûvészet kategóriákban 1 különdíjjal, 9 ezüst és 8 arany minõsítéssel jutalmazta a REflexeseket. Nincs pihenõ, ugyanis májusban Magyar Bajnokságot rendeznek Budapesten, ahol sokkal nagyobb mezõnyben kell majd bizonyítani!
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A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség szervezésében a közelmúltban tartották meg a „Második Kulturális Fesztivál”-t. 14 mûsorszámban (tánc, ének, hangszeres játék) mutatkoztak be a nyugdíjasok. A szövetség elnöksége nevében, Szabóné dr. Csiszár Gabriella elnök
asszony, emléklapok átadásával köszönte meg a fellépõk
szorgalmát és a szerepléseket.

FELHÍVÁS VETÉLKEDÕRE
Nyíregyháza MJV a Városnapok rendezvénysorozat keretében többgenerációs családi vetélkedõt hirdet, az Idõsügyi Tanács szervezésében. A program nem
csupán a megyeszékhellyel kapcsolatos tudásra épül
(várostörténet, Nyíregyháza híres szülöttei), hanem
általános mûveltségi és tréfás fordulók is várnak a jelentkezõkre.
Helyszíne: VMKK (Szabadság tér 9.)
Idõpontja: 2016. május 7. (szombat 13 óra)
A versenyre 4 fõs csapatok jelentkezhetnek. Kitétel: mindhárom generáció képviseltesse magát, a negyedik fõ pedig bármelyikbõl választható. Egy család
ugyanis a nagyszülõkkel és az unokákkal teljes! A
résztvevõkre értékes nyeremények várnak. A zsûriben
a város közismert személyiségei foglalnak majd helyet. Nevezési határidõ: 2016. április 4.
A jelentkezéseket az info@vacimuv.hu e-mail címre várják. Megadandó: név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
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SZÍNHÁZ

OSCARRA NEVEZETT FILMBÕL ÉRKEZÕ SZEREPLÕ
A Bál a Savoyban címû nagyoperett nézõi egy olyan
bájos ifjú hölgyet fedezhettek fel az amerikai unokahúg
szerepében, aki korábban nem játszott a Móricz Zsigmond Színház produkcióiban.

Kiss Diána Magdolna
– Már jártam többször Nyíregyházán a VIDOR Fesztiválon. A Halálkemény – a mi dájhárdunk címû Die Hard
paródiával és a Korijolánusz címû darabbal szerepeltünk
itt egykor a HOPPart Társulattal. Tudtam, hova jövök, ráadásul az itteni kollégák között is sok az ismerõsöm: Ka-

(Fotó: Moments Photography)

Kiss Diána Magdolna mégis többek számára ismerõs
lehetett a 2014-ben Oscar-díjra nevezett A nagy füzet
címû, Szász János rendezte filmbõl, avagy a Munkaügyek
címû tévésorozatból. Mint lapunknak elmondta, a színmûvészeti egyetemen Novák Eszter osztályában végzett
zenés színészi szakon, s különösen kedveli az operetteket. Ezért is fogadta örömmel a nyíregyházi színház kérését: játssza el Ábrahám Pál világhírû darabjának szubrettjét, Daisy Parkert egy olyan elõadásban, amelyiknek rendezõje az egykori szeretett osztályfõnöke.

Pillanatkép a Bál a Savoyban címû darabból
posváron, az egyetemen együtt dolgoztam a Twist erejébõl karriert csinálni, de az édesapja maga akarja
Oliverben Vaszkó Bencével és Rák Zoltánnal, Horváth Se- meghatározni gyermeke sorsát. Daisy eleinte nem veszi
bestyén Sándorral évfolyamtársak voltunk, Kosik Anita komolyan a férfiakat, de aztán betoppan az életébe a
pedig Novák Eszter másik osztályában tanult, így aztán nagy Õ, Musztafa Bey, a török attasé, aki már hat feleséegy szeretõ, baráti közegbe kerültem. Hat hétig tartottak a gen is túl jár, de szíve ismét lángra gyúl... A leány pályápróbák, ami nagyon kemény munkát igényelt, hiszen ez ja felível: világhírû zeneszerzõ és karmester lesz a darab
egy nagyoperett, de a kollégák remekül helytálltak. Bár végére, s ezáltal saját kezébe veheti sorsa alakítását.
az operettet sokan negédesnek tartják, de a szép melódi– Szeptemberben mutattuk be a Pesti Színházban a Jó esák elõadása komoly felkészültséget igényel hangilag, fizi- tét nyár, jó estét szerelem címû Fejes Endre–Presser Gábor
kálisan, szellemileg egyaránt. Nagyon figyeltünk arra, hogy zenés drámát Szász János rendezésében, amiben a Fodrásza prózai jelenetek is tökéletesek legyenek, nem csupán a lányt alakítom. Mostanában kezdtük el próbálni a Budaörsi
Latinovits Színházban A nagy Romulus címû mûvet, amit
zenére fókuszáltunk.
Mint megtudtuk, Novák Eszter módszerére jellemzõ, Polgár Csaba rendez, egyik fõszereplõje pedig Lukáts Anhogy egy ideig hagyja a színészt, hogy rájöjjön, mi a teen- dor. Nyáron a Munkaügyek címû tévésorozat hatodik évaddõje a jelenetben, de ha nem elégedett az eredménnyel, ját forgatjuk, s szeretném, ha beférne még az idõmbe Kõszeegy-két mondatos instrukciójából világossá válik a helyes gen a Várszínházban egy HOPPart produkcióban való részirány. Felkészült rendezõnek és nagyon intelligens nõnek vétel. Nagyon örülnék, ha a következõ évadban egy másik
tartja, akivel bármirõl öröm beszélgetni. Dia az operett- darabban is színpadra léphetnék Nyíregyházán.
ben egy vagány amerikai lányt alakít, aki szeretne saját
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy
lehetséges ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú
nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott
ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számomra
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után,
hogy elõször kezébe vette a
tananyagot, 90 százalék körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el
tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–
40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos
munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az
elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy
megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal,
nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a
hagyományos módszereket is tökéletesen ismerõ
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez a
legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni
tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi
nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A
módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen
sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat.
Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két
oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a
középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland, eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag, az
oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21 990
forint, ez alig egy tucat magánóra költségeinek
felel meg.
– Úgy tudom, Nyíregyházán is lesz vásárlással
egybekötött termékbemutató.
– Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:
Nyíregyháza:
Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban (Szabadság tér 9.)
2016. április 5-én (kedd) és
április 12-én (kedd) 17–19 óráig.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további
nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérõ érdeklõdõt
akár kérdéseivel, akár problémáival!
(x)
Hudi Tibor

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.
április 15. 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu, telefon: 06-30/318-4953
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PARKOLÁS ÚTON – ÚTFÉLEN ÉS „ZÖLDÖN”
Gépkocsik a járdán? Szemét a játszótereken? Kitört
üvegtáblák a buszmegállóknál? Bordás Bélát, a folyamatosan mozgásban lévõ városgondnokot most is megállítottuk pár percre, hogy számoljon be nekünk a nyíregyháziakat érintõ aktuális történésekrõl és lakossági bejelentésekrõl.
– Nyíregyházán, az Ószõlõ utca elejérõl – Sarkantyú
utcai csomópont – több bejelentés is érkezett hozzám az
utóbbi idõszakban. A városlakók gyakorta panaszkodnak
arra, hogy a játszótér közvetlen közelében, a parkosított
terület zöldfelületén állnak meg az autósok gépkocsijukkal – kezdte a tájékoztatást a városgondnok, aki ezúton is
felhívja a figyelmet arra, hogy zöldfelületen jármûvel közlekedni és parkolni szigorúan tilos és büntetést von maga
után. Hozzátette, szintén problémát jelent, hogy az autósok a járdákon és a nyitott kerékpársávokon is képesek

megállni. Ezzel zavarják az ott elhaladók közlekedését és
veszélyeztetik azok biztonságát is.

MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLAT

NEM MUTAT JÓL RAJTA A ROKKANTKÁRTYA

Bordás Béla elmondta, a jó idõ beköszöntével egyre több
fiatal fordul meg esténként a köztéri parkokban, játszótereken, ahol a bulik után eldobálják az üvegeket, mûanyag
palackokat, de gyakran megismétlõdik az is, hogy kitörik
buszmegállók üvegtábláját, a szemetesszelencék tartalmát
pedig kiborítják. Ezek megakadályozása érdekében a nyáron tervezhetõen a polgárõrség meg fogja erõsíteni a hétvégi szolgálatát és a rendõrséggel közösen kiemelt akcióik
lesznek. A munkában a Közterület-felügyelet is részt vesz
majd, akikkel együtt azon fognak dolgozni, hogy a közrendet és közbiztonságot fenntartsák.

TILOS A LOMOT ELVINNI!

Járdán parkolni tilos!

OLVASÓI LEVÉL

A tájékoztatás során azt is megtudtuk, hogy a hétvégi
lomtalanítás során is megerõsített szolgálat lesz érvényben. – Arra kérem a városlakókat, hogy a hétvégi lomtalanítás során a zöldfelületre ne pakolják rá a lomokat. A
lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a
jármû- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza és a szállítójármû részére jól megközelíthetõ legyen, ne károsítsa a
növényeket és ne okozzon balesetet. Érdemes arra is figyelni, hogy tilos a guberálás, aki eltulajdonítja a házak,
lakások elé kitett tárgyakat, az eljárás alá vonható – tette
hozzá a városgondnok.

Az elmúlt hetekben többször tapasztaltam, hogy a belvárosi mozgássérülteknek kijelölt parkolókban nagyértékû
autók foglalták el a helyet. Ezek között volt olyan is, akinek volt mozgássérült-igazolványa és volt olyan is, akinek nem. Mind a két eset elgondolkodtató, mert véleményem szerint épp mozgássérült társainktól is elvárható
lenne, hogy ha már futja egy luxusautóra, legyen annyira
szolidáris velünk, valóban rászorulókkal, hogy megveszi
azt a parkolójegyet vagy bérletet, és nem él vissza a helyzetével. Talán, ha a luxusautóra telik, telne erre is, egy
húszmilliós értékû BMW szélvédõje mögött nem mutat
jól egy ilyen igazolvány, még akkor sem, ha valóban mozgássérült az illetõ tulajdonos.
Egy valóban mozgáskorlátozott és rászoruló nyíregyházi lakos

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételrõl
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:
2016. április 25-én (hétfõ) és 2016. április 26-án (kedd) 7.30–18.00 óra
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.
§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Így az óvodába a 2016/2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-éig született gyerekek beíratása kötelezõ. A kötelezettség teljesítéséért a szülõ felelõs, a nem teljesítés szabálysértésnek minõsül.
A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 napon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén
az értesítés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõje Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az
érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól,
2016. április 25-éig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõjéhez.
Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi) fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja
be, a másolatát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.
Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyúttal az óvodába történõ felvételt is, a
kérelmek elbírálását követõen a felvételrõl szóló értesítésben megjelölt idõpontban kerül sor a beiratkozásra!
Nyíregyháza, 2016. március 22.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ
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MÁRCIUS
PÉNTEK

25

BAJNOKOK

ELÕNYBEN

Március 20-án rendezték meg az országos úszó diákolimpia „B” kategória, nemigazoltak versenyének döntõjét, Miskolcon. A Kodály Zoltán Általános Iskola IV. korcsoportos 4x50 méteres leány gyorsúszó váltója Országos
Bajnoki címet szerzett, most már megszakítás nélkül harmadik éve! Csapattagok: Garai Graciána, Gincsai Lili,
Cserfalvi Letícia, Kukk Nikolett, edzõk:
Kisgáti Istvánné, Juharos Gábor.

Elvette a pályaelõnyt a Fatum Nyíregyháza nõi röplabdacsapata, miután
3–2-re gyõzött Gödöllõn. Az együttesek az 5-8. helyért játszanak, és a
két nyert meccsig folytatott párharc
gyõztese az 5. pozícióért harcolhat
tovább. A Nyíregyháza idegenben
kezdett, és aratott bravúros gyõzelmet, így elõnybe került. A második
találkozót április 6-án 19 órától rendezik a Bem iskolában.

MÁRCIUS
SZOMBAT

MÁRCIUS

26

SZOMBAT

CÉL A BAJNOKI CÍM!
Az elõzõ bajnoki évben az elõdöntõig
jutott a HFL-ben a Nyíregyháza Tigers. Akkor a négy között a sérülések miatt kevesebb mint harminc játékos maradt, többek
között ezért is nem sikerült bejutni a fináléba. Tanulva az esetbõl, a következõ
idényben nagyobb létszámú, közel 50 fõs
lesz a keret.
– Nemcsak mennyiségileg, minõségileg
is erõsebb a keretünk mint tavaly. Több korábbi játékosunk is visszatért, így reális cél
a döntõbe kerülés – mondta dr. Szépe József elnök.
A csapat az elmúlt években töretlenül fejlõdött, és ennek köszönhetõen minõségi,

zõ évben itt játszhatok. Megbeszéltem a családommal is mindezt, úgy érzem, jó helyre
kerültem – mondta Darrell Lynn Tate, a Nyíregyháza Tigers egyik új játékosa.
Az amerikai légiós mellett szintén az
Egyesült Államokból érkezett Sam Clark is.
A milwaukee-i fõiskolai csapat korábbi irányítója elõször jár Magyarországon.
– Sokat nem tudtam Magyarországról.
Azt igen, hogy egy közép-európai ország,
de nem ismertem a kultúráját. Nagyon örülök a megkeresésnek, és szeretném megismerni a nevezetességeket, valamint meg
akarom mutatni, milyen játékos vagyok –
mondta Sam Clark.
A két amerikai légiós mellett a tavalyi
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NYUSZI FUTÁS

ÖT GÓL

24. alkalommal rendezték meg a Szabolcs Takarék Nyuszi futást Nyíregyházán. Nagyszombat délelõttjén több száz
család, kicsik és nagyok gyûltek össze,
hogy részt vegyenek a tavaszköszöntõ
eseményen. A Városi Stadionban futóversenyt rendeztek a különbözõ korosztályoknak, és a szervezõ Nyíregyházi
Sportcentrum számos kiegészítõ programmal várta a családokat.

5–0-ra nyert a Felsõtárkány ellen a
Nyíregyháza Spartacus a labdarúgóbajnokság legutóbbi fordulójában. A
csapat elõször szerzett öt gólt az idei
szezonban, és továbbra is vezeti a tabellát. Az NB III-as csoportokból az elsõ
két helyezett jut fel a másodosztályba,
és még tíz forduló van hátra. A Szpari
legközelebb Putnokon lép pályára
szombaton.
A Nyíregyháza Tigers négy amerikai játékosa
amerikai légiósokat is Nyíregyházára tudott
csábítani. Õk nemcsak játszanak majd, hanem oktatják is a junior csapat tagjait.
– Már a tavalyi évben is ide szerettem volna igazolni, de akkor anyagi okok miatt a
Tigers nem engedhette meg magának, hogy
még egy légióst szerzõdtessen. Továbbra is
kapcsolatban maradtunk a csapatvezetéssel,
és ennek az eredménye az, hogy a követke-

két tengerentúli játékos, Caesar Harris és
Jamar Dials is maradt, így elsõ alkalommal
fordul elõ a Tigers történetében, hogy négy
amerikai footballistával vág neki a szezonnak. A bajnokság április 3-án kezdõdik, a
nyíregyháziak pedig elsõ hazai meccsüket
a Budapest Wolves ellen vívják az NYVSC
pályán. Az idei szezonban a cél a bajnoki
cím megszerzése.

MEGKEZDÕDÖTT A TÁJFUTÓ SZEZON
Az NYVSC tájfutói a tavaly decemberben kezdõdött felkészülés során sok-sok
kilométert futottak, a hétköznapi edzéseken a stadionban és az erdõben, a hétvégi
térképes edzéseken a nyíregyházi és a
közeli erdõkben. A decemberben beszerzett Sportident (elektronikus pontérintési)
rendszerrel megrendezett 9 térképes edzésen a tájékozódási technikákat is sikerült
fejleszteni. A tavalyi évet az F12 ranglista elsõ helyén záró Sztojka Milán februárban az utánpótlás válogatott pécsi edzõtáborában is eltöltött három napot, belekóstolva a nagyobbak edzésmunkájába.
A versenyszezon általában a márciusi alföldi versenyekkel indul, ez évben a szabolcsi kétnapos (az NYVSC mellett a Nyírség
KSzE volt a rendezõ) és a debreceni kétna-

SPORTPROGRAM
Április 2., szombat 18.00 Bem iskola,
Nyíregyházi KC–Orosháza U23 – férfi
kézilabda-mérkõzés

pos versenyek a március 12–15-ei hosszú hétvégén kerültek a versenynaptárba. Mivel a 4

napot nem mindenki tudta vállalni, így a ver- tájfutók az elsõ két napon indultak nagy számseny értékelése 2+2 napos lett. Az NYVSC-s ban, ahol kilencen is dobogóra állhattak.
A következõ hétvégén zajlott az elsõ igazán komoly ranglistaverseny a Vértesben.
A tavaszi Spartacus Kupán közel 600 induló volt a rangsoroló kategóriákban. Az F14B
kategóriában (27 induló) Sztojka Milán
összetettben a 3. helyet szerezte meg, csak
két idõsebb versenyzõ tudta megelõzni.
Tóth Nóra és Nagy Bettina az N14B kategóriában (25 induló) az elsõ napi jó futásukat másnap nem tudták megismételni, így
a középmezõnyben végeztek. Tóth László
az F15-18C kategóriában a 4. helyet szerezte meg. Molnár Patrik és Tóth Johanna
kisebb sérülésekkel bajlódva, inkább a tájékozódásra koncentrálva sikeresen teljeAz NYVSC tájfutói számára jól kezdõdött az idény
sítették mindkét napon a pályájukat.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 3., vasárnap 18.00 Nyíregyházi KC–Orosháza U23 – férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
FEGYVERTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílik a Jósa András
Múzeumban „Ahol a géppisztoly a vitapartner” címmel április 1-jén 11.00 órától. Megnyitja: Sille Árpád õrnagy.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. április 4., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23. sz.

FUVOLAKONCERT. A Bencs Villa programjai: április 1jén 16.00 óra: Bánszki Réka és Koncsol Kamilla (Mûv. Középiskola) fuvolakoncertje. Tanáruk: Tóth Rita. 6-án 17.00 óra:
Az Abigél Többcélú Intézmény Képzõ- és Iparmûvészeti Tagozatának kiállítása és tárlatmegnyitó mûsora. 8-án 12.00 óra:
Határtalanul magyarul. Nyíregyházi és határon túli középiskolások vers- és prózamondó versenye.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. április 5., 16.30 óra.
Helyszín: Arany J. Gimnázium Szabó Lõrinc Tagintézménye, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.

PORTRÉK, KIÁLLÍTÁS, KÖNYV. A Móricz Zsigmond könyvtár programjai: április 1-jén 16.30: Mûvészportrék zenébe
csomagolva c. programsorozat elsõ alkalma, melynek vendégei: H. Németh Katalin grafikusmûvész és Horváth János
festõmûvész lesz. Közremûködnek: Balogh Attila és zenészbarátai. 2-án a gyermekkönyvtár könyvújdonságaiból nyílik
kiállítás, mely május 20-áig látható. 5-én 16.30: Kádas Kata
festmény- és grafikai kiállítása nyílik a kamarateremben. A
kiállítást H. Németh Katalin nyitja meg, a mûvész pályafutását Bihari Albertné mutatja be. 8-án 16.00: Bodnár István:
Képeslapok a világból c. könyvét dr. Minya Károly mutatja
be, Gyuris Tibor közremûködésével.

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2016. április 4., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. április 4., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

SZAVALÓVERSENY
A Váci Mihály Kulturális Központ a Költészet Napja alkalmából Váci Mihály Szavalóversenyt hirdet az
alábbi kategóriákban: ifjúsági kategória (15–18 éves
tanulók), gyermek kategória (10–14 éves tanulók).
Nevezni egy szabadon választott Váci Mihály vagy
Babits Mihály verssel lehet. A szavalóverseny idõpontja: 2016. április 11. (hétfõ) 10.00 óra. Helyszín: Váci
Mihály Kulturális Központ (Nyíregyháza, Szabadság
tér 9.). Egy iskolából kategóriánként maximum 3 fõ
jelentkezését várják április 5-én 16.00 óráig! Bõvebb
információ kérhetõ a 42/411-822-es telefonszámon.
PILOXING. Az Alvégesi Mûvelõdési Házban egy új mozgásformát, a Piloxingot ismerhetik meg a mozgás szerelmesei április 1-jén 17.30-tól kezdõdõ ingyenes nyílt órán. Rendszeres órák: szerda 19.30, péntek 18.30.
EGÉSZSÉGNAP. A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtár április 2-án 9.30-tól tartja a már hagyományossá
vált tavaszi egészségnapját. Gyógyászati elõadásokon, testés lélekszépítõ programokon vehetnek részt az intézménybe
látogatók, továbbá ételkóstolóval és egészségmegõrzõ foglalkozásokkal várják a mûvelõdési házba érkezõket. A belépés ingyenes!
ÖNMAGUNKBA ZÁRVA – fotó- és grafikakiállítással egybekötött elõadás április 2-án 10.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ II. emeletén, a Most Élsz Egyesület szervezésében.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 2., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad
Április 4., hétfõ 10.00 Csoda és Kósza, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
Április 5., kedd 10.00 Csoda és Kósza, Tom és Jerry
bérlet, MÛvész Stúdió

Vassné Harman Gyöngyi (13. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. április 4., 17.00 óra.
Helyszín: Mandabokori iskola épülete.
Idõpont: 2016. április 5., 18.00 óra.
Helyszín: Vajdabokori Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. április 6., 18.00 óra.
Helyszín: Felsõsimai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. április 7., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsréti Részönkormányzati Iroda.
Idõpont: 2016. április 12., 18.00 óra.
Helyszín: Butykai Mûvelõdési Ház.
RESZKESSETEK EGEREK! A Burattinó Bábszínház elõadása: április 2-án 16.00: Reszkessetek egerek! Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont 2. emelet.

Árpád népe – Gyula népe – a Jósa András Múzeum
rajzpályázata gyerekeknek. Pályázhatnak óvodások,
az általános iskola alsó és felsõ tagozatos tanulói.
Téma: honfoglalás. Pályázati feltétel: minden pályamû kötelezõ eleme a honfoglalás kori motívumkincs
bemutatása, melyhez segítséget az alábbi oldalakon
találnak: www.josamuzeum.hu, www.djm.hu,
www.mnm.hu. Minden résztvevõ egy darab, maximum A/3-as méretben, szabadon választott technikával készült alkotással nevezhet.
Beküldési cím: Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. A borítékra kérik ráírni:
„Honfoglalók”. A pályázatok beérkezési határideje:
2016. április 15. Eredményhirdetés: 2016. április 20.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

„FANTASTIC BROADWAY az Autista Gyermekekért” Gálakoncert április 2-án 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban, a Most Élsz Egyesület szervezésében. Vendégek:
Pankotay Péter, Mahó Andrea, Tilk-Lippai Marianna, Nagy Zoltán, Nemadomfel Együttes, Hang-Szín Musical és Színitanoda,
Mandala Dalszínház. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

Jemenben és Ománban címmel Sipos László (mûemlékvédõ, mûemlékfotós) tart elõadást.

„ VAN EGY ÁLMOM...” A Reuma klub soron következõ
rendezvényét április 4-én 14.00 órától tartja. „Van egy álmom...” Vendég: Csorba Bertalan író, költõ. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum,
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

TUDATOS KONYHA. Hatvani Galina Tudatos konyhája –
tanfolyam. Elméleti rész április 9-én 10.00–16.00 óráig. Helyszín: Bárczi Gusztáv Általános Iskola. Jelentkezés és bõvebb
információ: www.mostelsz.hu.

KALEVALA IHLETÉSÛ KÉPESLAPOK. A Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület 2016. évi következõ rendezvénye
április 4-én 17.00 órakor kezdõdik a Móricz Zsigmond könyvtár II. emeleti társalgójában. A Martta Wendelin Kalevala ihletésû képeslapjai címû kiállítást Balogh Géza festõ- és szobrászmûvész nyitja meg.
MOZIKVÍZ. A Krúdy Gyula Art Mozi filmbarátok jelentkezését várja április 4-étõl induló játékára, amelynek témája az
1981–2015 közötti Oscar-díjas filmek. A játék részletei:
www.krudymozi.hu, drabancz.robert@nye.hu. A nyertes értékes ajándékot kap!

Április 6., szerda 19.00 Taurin trauma, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara

IDÕSEK AKADÉMIÁJA április 5. és május 3. között a római katolikus társszékesegyház dísztermében. Április 5-én
14.00 óra: Lelkünk egészségének megõrzése – dr. Exterdéné
Zsurkai Ilona, okleveles mentálhigiénikus elõadása.

Április 7., csütörtök 14.00 A mumus, Kuka bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Vasvári „A” bérlet, Krúdy Kamara

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában április 5-én 16.30-kor a Könyvtári teadélután
címû programsorozat keretében Világörökségek nyomában,

2016. ÁPRILIS 1.

RAJZPÁLYÁZAT

TÁNCHÁZ. Április 6-án 20.00 órától Márton Attila és a
Szikes Zenekar közremûködésével tartanak táncházat a Városmajori Mûvelõdési Házban. A belépés díjtalan!

CSOPORTOS TÁRLAT. A Grafikusmûvészek Ajtósi Dürer
Egyesületének csoportos tárlata látható a Nyíregyházi Városi
Galériában április 30-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.

MÚZEUMI PROGRAMOK
A Jósa András Múzeum április 2-án ismét várja a
kicsiket és nagyokat 9.00–13.00 óráig. A restaurátorok irányításával agyagedényeket és nyílhegyeket, tarsolylemezeket és hajfonatkorongokat készíthetnek a
vendégek. Szókeresõ és készségfejlesztõ játékok színesítik a kínálatot, de várja a múzeum a Honfoglaló
rajzpályázatra érkezõ alkotásokat is. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta az „Árpád népe – Gyula népe” honfoglalás kori kiállításhoz kapcsolódó történelmi elõadások sorát. A következõ alkalommal Németh Péter
címzetes múzeumigazgató lesz az elõadó, április 5én. Témája: A honfoglalás kora a Felsõ-Tisza-vidéken.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

BARTÓK BÉLA NYÍREGYHÁZI KONCERTJE
A világhírû zeneszerzõ, zongoramûvész és népzenekutató 135 évvel ezelõtt, 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson. Az évforduló alkalmából
idézzük fel Bartók Béla városunkban adott koncertjét.
A Bessenyei Kör 1898-as megalakulását követõen jelentõs hatást gyakorolt a város szellemi, kulturális és
mûvészeti életére. A kör által szervezett hangversenyek
sorából kiemelkedik Bartók Béla 1934. január 10-én
adott koncertje a Korona Szálló nagytermében. A Nyírvidék így harangozta be Bartók mûvészetét: „Nemcsak
az igazi magyar mûzene megteremtése, a népi lélekig
visszanyúló õsi erõ az, ami muzsikáját jellegzetessé,
érdekessé és költõivé finomítja, hanem az a népi lélekbõl sarjadó, európai lelkiségig emelkedõ magasztos zenei pompa és rendkívüliség, amely a ma kifinomult emberének a belsõ mélységekig ható analízisében tûnik ki, teszi a bartóki zenét egyedülállóvá és hatásában szinte dermesztõ szépségûvé”. A koncerten
Bartók Zathureczky Ede hegedûmûvésszel együtt lépett fel. „Mind a kettõ ma már világmárka, s Nyíregyháza csak hálás lehet, hogy Bartók és Zathureczky
megtisztelik a várost látogatásukkal”.
A hangversenyen a következõ darabokat tûzték mûsorra: 1. Brahms: A-dúr szonáta. Allegro amabile, Andante tranquillo, Allegretto grazioso. 2. Bartók: a, 15
magyar parasztdalból ballada és régi magyar táncok
b, I. Rondo c, Este a székelyeknél d, Medvetánc e, Al-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Hirdetés:

legro barbaro. 3. Bartók: a, I. rapszódia hegedûre és
zongorára. b, Bartók-Gertler Ede: Szonatina hegedûre
és zongorára. 4. Beethoven: Kreutzer szonáta. A koncertrõl tudósító kiemeli, hogy Bartók mûvészetét sokáig nem értették meg, mert az „a hagyományoktól elszakadva száz évet ugrott át”. És amíg „az õ zsenialitása átélte mind a száz évet, de mi itt maradtunk, s
legfeljebb kullogunk utána”. Megállapítja továbbá,
hogy „úgy játszott, mintha dirigált volna, s a zongora
orkeszterré vált keze alatt. Már az elsõ leütött akkorddal elbûvölte a hallgatóságot, hogy egész este fogva
tartsa. A mûvekben kiaknázatlan szépség nem maradt.”
E nevezetes hangversenyt 1970 óta emléktábla örökíti meg a Korona Szálló falán.
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